
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. 

W tej dziesiątce różańca zobacz oczami wyobraźni Jezusa klęczącego  

w Ogrójcu. I Maryję, która bierze ciebie za rękę i podprowadza do 

Niego. Zobacz, jak bardzo Jezus jest przestraszony, jak bardzo się boi. 

Cały drży. Pomyśl, ile w twoim życiu jest lęków, strachu, obaw. Ilu 

rzeczy się boisz, ile masz zmartwień, udręk. Jak wiele rzeczy wydaje 

się być nie do pokonania. A Jezus wziął na siebie lęki całego świata! 

Wszystkich ludzi od Adama i Ewy do ostatniego człowieka, który 

urodzi się na ziemi. Niewyobrażalne jest, jak bardzo musiał się bać. 

Ale Ty już nie musisz. Ofiaruj Jemu wszystkie swoje lęki, bo On 

właśnie w tej tajemnicy chce je od ciebie zabrać i uwolnić od nich na 

zawsze. Zanurzaj się we krwi Jezusa przelanej w Ogrójcu i przyjmuj 

uwolnienie i uzdrowienie.  
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2. Biczowanie Pana Jezusa. 

Panie Jezu Chryste, staję teraz pod Twoim palem, do którego jesteś 

przykuty i zaraz będziesz biczowany. Staję przy Tobie Jezu razem  

z Maryją i chcę pokutować za wszystkie grzechy nieczyste w moim 

życiu. Za wszystkie nałogi, uzależnienia od przyjemności, za 

nieustanne dogadzanie swoim zmysłom, co spowodowało, że jestem 

niewolnikiem przyjemności. Panie Jezu Chryste, w czasie tej 

dziesiątki różańca chcę przepraszać Cię z całego serca za te grzechy. 

Niech słowo „przepraszam” będzie cały czas w moim sercu jak refren. 

Jezu, poprzez Twoją krew uwolnij moje życie od każdego zniewolenia, 

nałogu, uzależnienia zmysłowego.   
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3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 

Panie Jezu Chryste, przychodzę teraz do Ciebie, kiedy siedzisz na 

połamanym stołku , który ma symbolizować tron króla. Widzę, jak 

nałożono na Ciebie purpurową szatę, jak dano Ci trzcinę do ręki  

i wbito koronę z cierni na głowę. Jezu, Twoje cierpienie jest dlatego, 

aby wynagrodzić Ojcu niebieskiemu pychę mojego umysłu. To, że 

wszystko najlepiej wiem, zawsze mam racje, wszyscy powinni mnie 

słuchać, adorować, bo jestem pępkiem świata. Jezu Chryste, chce 

przepraszać Ciebie w tej dziesiątce różańca za każdą pychę mojego 

umysłu, pyszne myślenie, wywyższanie się nad innych i pogardzanie 

innymi.  Krwi Jezusa, któraś wypłynęła z cierniowego ukoronowania 

obmyj mnie i uwolnij od pychy i fałszywej dumy.  
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4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię. 

Jezu Chryste, razem z Maryją staję na początku Twojej Drogi 

Krzyżowej. Chcę przejść przez każdą stację, każdy ból, każde wylanie 

krwi, każde bluźnierstwo, każde bicie Ciebie, lekceważenie, 

wyśmianie. Chcę być przy Tobie Jezu i pomóc Ci. Zrobię to najpiękniej 

kiedy w całości przyjmę mój krzyż, bo Ty powiedziałeś, abyśmy wzięli 

nasze krzyże i szli za Tobą. Nikt nie może udźwignąć Twojego krzyża. 

Jezu Chryste, w czasie tej drogi krzyżowej chcę Ci podziękować za 

każde wydarzenie w moim życiu, które jest cierpieniem i krzyżem. 

Proszę Cię  Jezu, abyś krwią, którą wylałeś w czasie drogi krzyżowej, 

szczególnie przy trzecim upadku, obmył teraz całe moje życie, od 

poczęcia aż po śmierć.  
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5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. 

Staję teraz pod krzyżem i wpatruję się w Twoje święte zmasakrowane 

oblicze, w Twoje święte skatowane ciało i wiem, że to cierpienie jest 

przeze mnie. Że te rany, ten ból i śmierć są Twoją pokutą za moje 

grzechy. Panie Jezu Chryste, chcę teraz całkowicie wyrzec się grzechu. 

Wyrzec się szatana. Wszystkich jego dzieł w moim życiu i całkowicie 

poddać się Tobie, aby być cały Twój. W całkowitym posłuszeństwie 

Twojej woli. Tak jak Ty w całkowitym posłuszeństwie oddałeś się 

swojemu Ojcu. Niech Twoja  krew z krzyża z Twoich  przebitych dłoni  

i nóg spływa na mnie i całkowicie przenika całe moje ciało, ducha  

i duszę. – Niech Twoja święta krew z krzyża Jezu przeniknie cały mój 

umysł, moją psychikę. Niech nie będzie nawet najmniejszego 

milimetra w moim ciele, w mojej duszy i w moim duchu, który nie jest 

teraz całkowicie zanurzony w Twojej krwi. Dziękuję CI Jezu. 

Przepraszam Cię Jezu. Kocham Cię Jezu.  
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