
 
 

DUSZO CHRYSTUSOWA, uświęć mnie.  
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, 
Krwi Chrystusowa, napój mnie.  
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 
W ranach swoich ukryj mnie. 
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 
Od złego ducha broń mnie. 
W godzinę śmierci wezwij mnie. 
I każ mi przyjść do siebie, 
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 
Na wieki wieków. Amen. 
     św. Ignacy Loyola 
 

MODLITWA O SŁUŻBĘ BOGU - św. Ignacy Loyola 

Słowo odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę 
Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego Jesteś 
godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a 
na rany nie zważać, pracować, a nie szukać 
spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej 
prócz poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą 
wolę. Amen 
 

O ZROZUMIENIE KRZYŻA - Carlo Maria Martini SJ 
Panie, dozwól, abym w mojej kontemplacji 
tajemnicy Twej męki, nie uciekał od istotnych 
spraw. Pomóż mi kontemplować Ciebie, Twoją 
Eucharystyczną Miłość, Twoją Ukrzyżowaną Miłość 
jako pełnię rzeczywistości potrzebną do zrozumienia 
całej reszty. 
Jako jedyną rzeczywistość, z której wszystko inne 
otrzymuje światło i jasność. 
Proszę o to, przez wstawiennictwo Tej, która potrafi 
widzieć wszystkie istotne rzeczy- Maryję, Twą 
Matkę. 
 

O ŚWIATŁO I POMOC - św. Klaudiusz La Colombière 
Jezu, czuję wielkie pragnienie, by uczynić to, czego 
ode mnie oczekujesz, chociaż jednocześnie 
odczuwam całkowitą niemożność uczynienia tego 
bez Twojego światła i pomocy, którego mogę się 
spodziewać wyłącznie od Ciebie. Wykonaj swą wolę 
we mnie – nawet wbrew memu sumieniu. 

ZABIERZ, PANIE, I PRZYJMIJ całą wolność moją, 
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą. Wszystko, co 
mam i posiadam. 
     Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję. 
Twoje jest wszystko, rozporządzaj tym w pełni 
wedle swojej woli. 
     Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, a to mi 
wystarczy. Amen. 
     Św. Ignacy Loyola 
 

NA POCZĄTEK DNIA - św. Józef Pignatelli SJ 
Boże mój, nie wiem co mnie dzisiaj spotka, jestem 
jednak pewien, że nic mi nie może się stać, czego 
nie przewidziałeś, postanowiłeś i uczyniłeś od 
wieków. To mi całkowicie wystarcza. 
     Uwielbiam Twoje niezgłębione i odwieczne plany, 
którym poddaję się całym mym sercem. Pragnę i 
przyjmuję je wszystkie, łącząc moją ofiarę ofiarą 
Jezusa Chrystusa, mego Boskiego Zbawiciela. 
     Proszę w Jego imieniu i przez Jego nieskończone 
zasługi o cierpliwość w moich doświadczeniach, 
doskonałą i całkowitą uległość wszystkiemu, co 
przyjdzie na mnie według Twego upodobania. 
Amen. 
 

MODLITWA O DUCHOWĄ WOLNOŚĆ 
Duchu Święty, prosimy Cię, abyś pomógł nam 
kierować wszystkimi naszymi czynami według 
Twego natchnienia, wspomagaj je swą łaskawą 
pomocą. 
     Niech każda nasza modlitwa i praca zawsze 
bierze początek od Ciebie, i przez Ciebie niech 
będzie pomyślnie zakończona. 
 

MODLITWA O POJEDNANIE - Wiliam Breault SJ 
Panie Jezu Chryste, pomóż mi dostrzec to, co nas 
jednoczy, a nie to, co dzieli. Bowiem kiedy widzimy 
tylko to, co nas różni, stajemy się często świadomi 
błędów wyłącznie innych ludzi. Widzimy tylko ich 
wady i słabości, uważając, iż ich zachowania 
wypływają raczej z ich złośliwości i nienawiści, niż 
lęku. 
     Panie, nawet wtedy, kiedy stawałeś twarzą w 
twarz ze złem przebaczałeś i ofiarowałeś raczej 
samego Siebie, niż szukałeś zemsty. Naucz nas 
czynić to samo przez moc Twego Ducha. 
 

DO SERCA PANA JEZUSA - Pierre Teilhard de 

Chardin SJ 
Panie, umieść mnie w głębinach Twego serca; 
trzymaj mnie tam, udoskonalaj, oczyszczaj i rozpalaj, 
unieś mnie wysoko, aż moje „ja” całkowicie się w 
Tobie rozpłynie. 



AKT ZAWIERZENIA SIĘ BOGU 

ŚW. KLAUDIUSZA LA COLOMBIERE SJ 

Mój Boże, wierzę mocno, że opiekujesz się 

wszystkimi, którzy pokładają w Tobie nadzieję. Nie 

potrzebują niczego, kiedy polegają na Tobie we 

wszystkich rzeczach. Dlatego postanawiam na 

przyszłość zrzucić na Ciebie wszystkie moje troski... 

Ludzie mogą mnie pozbawić dóbr 

światowych i pozycji społecznych. Choroba może 

odebrać mi siły i sens służenia Tobie. Nawet ja 

mogę wystawić naszą relację na niebezpieczeństwo grzechu, ale nigdy nie stracę mojej ufności. 

Zachowam ją do ostatniego momentu mojego życia. Moce ciemności na próżno będą szukać 

sposobności, by mi ją odebrać. 

Niech inni szukają szczęścia w swych bogactwach i talentach. Pozwól im zaufać w czystość 

ich życia, ciężar upokorzeń, w ilość dobrych uczynków, entuzjazm modlitw. Lecz co do mnie, moja 

Skało i Ucieczko, niech moja ufność w Ciebie wypełni mnie nadzieją. Bowiem Ty sam, mój Boski 

Opiekunie, utwierdzasz mnie w nadziei. 

"Nadzieja nigdy zawieść nie może. Nikt, kto złożył ufność w Panu nie doznał kiedykolwiek 

zawodu". Dlatego jestem pewien, że otrzymam wieczną szczęśliwość, bowiem mocno w to wierzę, 

i cała moja nadzieja jest w Tobie. "W Tobie, mój Boże, pokładam ufność, niech nigdy nie doznam 

zawodu". 

Wiem dobrze, że jestem słaby i niestały. Znam moc pokusy, walczącej przeciw 

najmocniejszej cnocie. Widziałem gwiazdy spadające, pękające fundamenty mego świata, lecz nie 

lękam się tego. Kiedy powierzam się Tobie, jestem wolny od wszelkich nieszczęść, i mam pewność, 

że moja ufność wszystko przetrzyma, bowiem na Tobie polegam, abyś podtrzymał moją kruchą 

nadzieję. 

Ostatecznie wiem, że moja nadzieja nie przewyższy Twej hojności. Nigdy nie otrzymam od 

Ciebie mniej, niż to, co miałem nadzieję otrzymać. Dlatego ufam, że uchronisz mnie od moich złych 

skłonności i kłamliwych ataków złego ducha. Wykorzystasz mą słabość do triumfu nad każdą wrogą 

siłą. Ufam, że nie przestaniesz mnie nigdy kochać, i że będę kochał Cię nieustannie. "W Tobie, mój 

Boże, pokładam ufność, niech nigdy nie doznam zawodu". 

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ - PIOTR SKARGA SJ 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 

chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i 

najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, 

mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by 

wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


