
† 

Niedziele Wielkiego Postu 

 

modlitwa przebłagalna za grzechy i zaniedbania przeciwko 

Najświętszemu Sakramentowi 

  

 Jezu Najsłodszy, w Najświętszym Sakramencie utajony, 

aby Ci nagrodzić niewdzięczności świata całego i moje własne, 

ofiaruję Ci przez Serce Twej Niepokalanej Matki,  

w zjednoczeniu z Boskiem Sercem Twoim, wszystkie słowa, 

myśli i uczynki moje dnia dzisiejszego, wszystkie uczucia, 

modlitwy, smutki i radości, aby każde uderzenie mego serca  

i wszystkie odetchnienia piersi moich wznosiły się ku Tobie, 

jako najmiłosierniejsze akty dziękczynne teraz i na wieki. Amen. 

 



† 

Poniedziałki Wielkiego Postu 

 

modlitwa za ojczyznę 

 Panie Boże Wszechmogący! Ty sam wlałeś w serca nasze 

miłość Ojczyzny i zachętę dałeś, gdy oto Syn Twój Jezus 

Chrystus płakał nad Jerozolimą i swymi rodakami. Ach Panie  

i królu nasz, Ty widzisz, jakie klęski i cierpienia kraj nasz biedny 

ponosi. Wyznajemy grzechy nasze, którymi na gniew Twój 

zasłużyliśmy i błagamy o ich odpuszczenie. Przepuść nam Panie 

i spraw, aby Ojczyzna nasza była szczęśliwą. Utwierdź w nas 

przywiązanie do wiary świętej i wierność dla Kościoła św. Zmiłuj 

nad naszym narodem! Wysłuchaj nas Najmiłosierniejszy Boże! 

przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Królowej naszej i 

wszystkich Świętych Patronów naszych. Żebrzemy Twej łaski i 

zmiłowania przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Amen. 

 

 

 



† 

Wtorki Wielkiego Postu 

 
modlitwa do Anioła Stróża  

 

 Prosimy Cię, Duchu Niebieski, Święty Stróżu i Obrońco 

nasz, abyśmy drogą spokojną, szczęśliwą i zbawienną przez 

Ciebie, Wodza naszego, byli prowadzeni, i od wszelkiego ducha 

złego i ciężkiej pokusy obronieni: spraw to, abyśmy za Twoją 

pomocą według woli Bożej strzegli się wszelkich występków, a 

ćwiczyli w cnotach chrześcijańskich, póki się nie stawimy przed 

Panem w szczęściu wiekuistym. Amen. 

 

 



† 

Środy Wielkiego Postu 

 

modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące  

 

 Najświętsza i Niepokalana Panno Maryjo, Matko Boża i 

Matko nasza, Przemawiaj za nami do Serca Jezusa, Syna Twego, 

a Brata naszego, Wspomożycielko dusz w czyśćcu cierpiących, 

zanieś ochłodę i ulgę duszom w mękach czyśćcowych 

zostającym. Racz im wyjednać jak najprędzej uwolnienie a 

przede wszystkim duszom krewnych, które się modlitwom 

moim polecały. Racz za nich ofiarować, o Matko, Najdroższą 

Krew Syna swego, by jak najrychlej mogły oglądać rozradowane 

oblicze Jego. 

 O Maryjo, Matko Boża i Matko miłosierdzia, módl się za 

nami i za wszystkimi zmarłymi. 



† 

Czwartki Wielkiego Postu 

 

modlitwa za kapłanów  

 

 O Jezu, Wieczny i Najwyższy  Kapłanie, miej swoich 
kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im 
nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone 
dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. 
Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej 
Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw 
ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego 
pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i 
wierności Tobie i strzeż ich przed skażeniem świata. Dałeś im 
siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. 
Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich 
następnie koroną wiecznego żywota. Amen. 



† 

Piątki Wielkiego Postu 

 

modlitwa o nawrócenie grzeszników 

 

 Wieczny Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, wspomnij, że Ty 

sam dusze tych grzeszników na obraz i podobieństwo Twoje 

stworzyłeś. A oto, Panie, niemi się piekło napełnia! Pamiętaj, że 

najmilszy Syn Twój Jezus dla ich zbawienia najokropniejszą 

śmierć poniósł. Nie dozwól więc, błagam Cię, o Panie, aby one w 

swych grzechach pozostały, a Synem Twoim pogardziły, lecz 

modlitwami Świętych Twoich, i świętego Kościoła przebłagany, 

wspomnij na miłosierdzie Twoje! Zapomnij nieposłuszeństwa i 

występki ich, a spraw, aby i one z całego serca nawróciły się do 

Tego, któregoś posłał, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez 

którego odkupieni jesteśmy i któremu niech będzie chwała na 

wieki wieków. 



† 

Soboty Wielkiego Postu 

 

modlitwa za rodzinę  

 

 Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do 

Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie 

liczymy też na nasze dobre uczynki i zasługi, ale wyłącznie na 

Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością 

spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką. 

Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru 

Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której 

każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, 

podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen. 


