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1. Wyłącz radio i telewizję…
Zadbaj o ciszę i skupienie!

2. Postaw na stole Krzyż…
Możesz zapalić świecę! 
(zrób to w obecności dorosłych) 

3. Zaproś najbliższych do modlitwy…
Poproś o pomoc dorosłych, 
jeśli masz kłopot z czytaniem 
i obsługą komputera!

4. Módl się gorliwie…
Rozpocznij znakiem Krzyża 
Świętego!
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Wyruszam, Panie Jezu,
w tę drogę razem z Tobą.
Wybacz mi, proszę, uczynki,
które obrażać Cię mogą.

Wybacz niemądre psoty
i wszelkie przewinienia.
Pragnę poprawy, by więcej
nie sprawić Ci już cierpienia.

Ach żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.



„Piłat… przemówił 
do [Żydów]:      
…Ja nie znajduję 
w Nim żadnej 
winy.” 

(J 19,4)

4

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

A jednak zapada w końcu 
niesprawiedliwy wyrok.

A moje słowo – czy kogoś 
przypadkiem nie zraniło?

Za brzydkie słowa, które wypowiedzieliśmy –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Krzyż wziąłeś na ramiona.
A mnie tak często kusi,

aby być głuchym na prośby
tatusia i mamusi…

Za nieposłuszeństwo wobec rodziców 
– Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„… kto chce 
pójść za Mną… 

niech weźmie 
krzyż swój          

i Mnie naśladuje.” 

(Mt 16, 24)



„Jeśli będziecie 
mieć wiarę… 
powiecie tej 
górze: Podnieś 
się i rzuć się       
w morze!,             
a to się stanie.” 

(Mt 21,21)
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Upadasz, lecz powstajesz.
Ja – tonę w łez powodzi,
kiedy mam ponieść karę,
gdy coś mi nie wychodzi. 

Za fochy stawiane rodzicom w domu –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Spojrzałeś na Nią z miłością.
Ona na Ciebie tak samo.

Czy umiem w podobny sposób 
rozmawiać z tatą i z mamą?

Za kłótnie z rodzicami –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„To jest Moje 
przykazanie, 

abyście się 
wzajemnie 

miłowali, 
tak jak Ja was 

umiłowałem.” 

(J 15,12)



„I przymusili 
niejakiego 
Szymona             
z Cyreny…,    
żeby niósł    
krzyż Jego.” 

(Mk15,21)
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Szymon pomagał z przymusu.
Ja pragnę z miłości do Ciebie.

Czy jednak nie zawiodłem 
już kogoś, gdy był w potrzebie?

Za niezgodę z rodzeństwem w czasie zabawy –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Z wdzięczności pozostawiłeś
na chuście jej Swe oblicze.
A ja? Czy jestem wdzięczny
Tobie – za miłość nad życie?

Za to, że rzadko mówię „Dziękuję!” –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„…kto Mnie widzi, 
widzi Tego, który 

Mnie posłał.” 

(J 12,45)



Niech nie będzie 
wśród was 
„sporów, 
zazdrości, 
gniewu…    
obmów…     
kłótni.” 

(2 Kor 12,20)
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Kolejny upadek. Jak trudno
było Ci powstać z niego.

A ja – w czym najczęściej upadam?
Co ciągnie mnie do złego?

Za obmowy i kłótnie z kolegami i koleżankami –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Zachęcałeś je, aby raczej
własne grzechy opłakiwały.

A ja? Czy żałuję za grzechy?
Czy mój żal jest doskonały?

Za brak żalu za grzechy –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„przemieniajcie 
się…, abyście 

umieli rozpoznać, 
jaka jest wola 
Boża: co jest 

dobre, co Bogu 
przyjemne          

i co doskonałe.” 

(Rz 12,2)



„Lecz kto wytrwa 
do końca, ten 
będzie zbawiony.” 

(Mt 24,13)
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Sił Ci braknie, a cel tak blisko.
Więc podnosisz się mocą ducha.

Ja – zbyt często wybieram lenistwo,
zamiast rad Twoich mądrych słuchać. 

Za grzech lenistwa –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Pozbawiono Cię nawet ubrania.
Wyśmiewano cichość, pokorę. 
A ja? Czy potrafię odważnie

brzydkie myśli przeganiać w porę?

Za nieskromne myśli i rysunki –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„…kto nie 
wyrzeka się 

wszystkiego, co 
posiada, nie może 

być moim 
uczniem.” 

(Łk 14,33)



„Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, 
co czynią.” 

(Łk23,33)
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Nawet, kiedy bardzo cierpiałeś,
próbowałeś bronić człowieka. 
A ja? Czy umiem bronić tego,
kogo zarzut niesłuszny czeka?

Za niesłuszne oskarżenia –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Twoja miłość, większa niż śmierć,
otworzyła nam drogę do nieba.
Czy potrafię się z tego cieszyć?

Czy w kościele zachowuję się jak trzeba?

Za złe zachowanie w kościele –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„…[Jezus] rzekł: 
Wykonało się.     

I skłoniwszy 
głowę oddał 

ducha.” 

(J 19,30)



„A Matka Jego 
chowała wiernie 
wszystkie te 
wspomnienia       
w swym sercu.” 

(Łk2, 51)
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,             
i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Twoje Ciało – w ramionach Matki.
Moje wiem – jest świątynią Boga.
Czemu zatem śmieję się z innych,
gdy ich wygląd mi się nie podoba?

Za wyśmiewanie się z innych –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste, i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją 

odkupił świat.

Grób to koniec ziemskiej wędrówki
i początek – tej do życia wiecznego.
Czy pamiętam w modlitwie o zmarłych?
Czy wiem, jak jest ważna dla każdego?

Za brak modlitwy za zmarłych –
Ach żałuję za me złości…

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„A oto… Anioł 
Pański zstąpił     

z nieba… odsunął 
kamień i usiadł  

na nim.” I rzekł: 
„Nie ma Go tu, 

bo 
zmartwychwstał, 

jak powiedział.” 

(Mt 28,2.6)
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Klękam przed Twoim krzyżem,
mój Zbawicielu kochany.
Wiem już, co muszę zrobić,
by duszy grzechem nie splamić.

Spraw niech mój udział w tej drodze
przyniesie dużo dobrego –
dla mnie, dla mojej rodziny
i dla świata całego. Amen. 
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Boże, choć Cię nie 
pojmuję, jednak nad 

wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest 
stworzone, boś Ty 

Dobro nieskończone.



Do zobaczenia w kościele…
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