
Czwarte Prawo duchowe: Przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. 

„A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi” (Jan 1, 12). Teraz, kiedy już poznałeś, że Jezus cię kocha, że z miłości 
oddał swoje życie dla ciebie, nie pozostaje ci nic innego, jak uznać Jezusa Chrystusa za 
swego Pana i Zbawiciela. Przyjęcie Chrystusa to odwrócenie się od własnego ja, egoizmu 
grzechu, zaproszenie Jezusa do swojego wnętrza, aby stał się Królem całego twojego życia. 
Chrystus puka do drzwi twojego serca: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój 
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). 
Nie zwlekaj! Otwórz drzwi Jezusowi! W chwili, kiedy na serio uznasz w Jezusie swego 
Pana, nie w religijnym uniesieniu, lecz w prawdziwym akcie wiary, na pewno pojawi się 
w twoim życiu wiele zmian. Zaczniesz wielką przygodę, do której Bóg cię powołał, abyś 
był szczęśliwy na zawsze, już tu na ziemi, a potem w niebie. 

Przeszedłeś cztery kroki dobrej nowiny. Ich rezultatem powinna być bardziej świadoma 
wiara. Jednak nie możesz na tym poprzestać. Musisz swoją żywą wiarę wzmacniać i 

rozwijać każdego dnia. Jak? Oto kilka wskazówek: codziennie spotykaj się z Bogiem 
na modlitwie, czytaj Pismo Święte, korzystaj regularnie z sakramentu pokuty, uczestnicz 
w niedzielnej Eucharystii, a jeżeli to możliwe, to również w tygodniu. Zaufaj Bogu i 
pozwól się prowadzić zgodnie z Jego wolą, otwórz się na działanie Ducha Świętego, dawaj 
świadectwo o Chrystusie swoim życiem. Czas Wielkiego Postu to czas od Boga dla ciebie. 
Może to twoja ostatnia szansa? Nie przegap jej. 

Godz.12.00 Anioł Pański, Litania Loretańska oraz Salve Regina (Witaj Królowo)  

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie 
wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, 
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o 
słodka Panno Maryjo! 

 

Godz.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia  

W ramach „Godziny Miłosierdzia” można odmówić „Akt zawierzenia Bożemu 

Miłosierdziu”, wysłuchać Gorzkich żali lub samemu się pomodlić ich słowami. 

/ Można również teraz odczytać konferencję / 



Modlitwa zawierzenia Miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii 

koronawirusa 
 
    Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową 
gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. 
Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego 
człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.     Spraw, aby ustała pandemia 
koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a 
zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj 
cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. 
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby 
przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów 
naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, 
który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha 
na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, 
zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie 
walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. 
 
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej 
miłosierdzie dla nas i całego świata.     Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za 
nami. 
 Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen. 
 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, 

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym 
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. 
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, 

oraz pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, 
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, 
czujemy się bezradni 

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, 

i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. 
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, 

i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. 
Amen. 



Modlitwa wieczorna 

Po znaku krzyża zróbmy rachunek sumienia: 

 

Przez chwilę pomyśl w ciszy, za co pragniesz Bogu podziękować na koniec tego 
dnia, a następnie odmów 3x Chwała Ojcu.   

Następnie pomyśl, za co Boga pragniesz przeprosić (pomocą w rachunku sumienia 
może być 10 przykazań Bożych, 7 grzechów głównych, albo można pomyśleć, jak 
wyglądała moja relacja względem Boga, spotkanych dzisiaj ludzi, wobec mnie 
samego). Na zakończenie odmów akt żalu: Ach żałuję za me złości lub inny. 

 

Oczywiście można dodać swoje tradycyjne modlitwy… 

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn 
i Duch Święty. Amen. (wypowiadając słowa „Ojciec, Syn i Duch Święty” czynimy 
znak krzyża). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


