
Modlitwa do Najświętszego Oblicza  
Pana Jezusa  
 
Pozdrawiam Cię wielbię kocham Cię o mój Jezu  
Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami jakich  
nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym 
 Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i  
wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię  
najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza  
byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich 
ludziach Twoje Oblicze Twój obraz który poprzez nasze  
grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci 
Boga o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana o  
nieskończone Miłosierdzie ufam Tobie!  
 
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze  
Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone  
zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze  
Przedwieczny ofiaruję Je Tobie aby złagodzić Twój  
święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij że to  
Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie  
naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej  
Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają  
nieustannie a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia  
miłosierdzia miłosierdzia dla grzeszników! Amen. 

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa  
 
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.  
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,  
Duchu Święty, Boże,  
Święta Trójco, Jedyny Boże.  

Oblicze Przenajświętsze przez Maryję i Józefa w stajence 
uczczone, zmiłuj się nad nami.  
Oblicze Przenajświętsze, w żłóbeczku łzami zalane,  
Oblicze Przenajświętsze, napełniające podziwem 
nauczycieli zakonu,  
Oblicze Przenajświętsze, białe czystością, rumiane 
miłością,  
Oblicze Przenajświętsze, piękniejsze niż słońce,  
Oblicze Przenajświętsze, świeższe niż róże wiosenne,  
Oblicze Przenajświętsze, droższe niż złoto, perły i 
diamenty,  
Oblicze Przenajświętsze, w rysach swoich 
niewypowiedzianie szlachetne,  
Oblicze Przenajświętsze, zachwycające Aniołów,  
Oblicze Przenajświętsze, słodka i czysta rozkoszy 
Świętych,  
Oblicze Przenajświętsze, arcydzieło Ducha Świętego,  
Oblicze Przenajświętsze, najsłodsza pociecho Maryi 
Dziewicy i Józefa świętego,  
Oblicze Przenajświętsze, zwierciadło niepojętej 

doskonałości,  
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność jest zawsze 
dawna i zawsze nowa,  
Oblicze Przenajświętsze, które od nas gniew Boży 
odwracasz,  
Oblicze Przenajświętsze, postrachu szatanów,  
Oblicze Przenajświętsze, skarbie łask i 
błogosławieństwa,  
Oblicze Przenajświętsze, zmęczone wśród długich 
podróży,  
Oblicze Przenajświętsze, pociągające sprawiedliwych i 
grzeszników,  
Oblicze Przenajświętsze, składające pocałunki na 
głowach dziateczek,  
Oblicze Przenajświętsze, płaczące nad grobem Łazarza,  
Oblicze Przenajświętsze, promieniejące na górze Tabor,  
Oblicze Przenajświętsze, krwawym potem zalane,  
Oblicze Przenajświętsze, znieważone pocałunkiem 
Judasza,  
Oblicze Przenajświętsze, poranione od bicia i 
policzkowania,  
Oblicze Przenajświętsze, upadające pod krzyża 
ciężarem,  
Oblicze Przenajświętsze, wśród drogi krzyżowej chustą 
otarte,  
Oblicze Przenajświętsze, którego usta były goryczą 
napełnione,  
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność zasłoniły 
grzechy nasze,  
Oblicze Przenajświętsze, okryte śmiertelną bladością,  
Oblicze Przenajświętsze, w grobie ukryte,  
Oblicze Przenajświętsze, w dzień Zmartwychwstania 
jaśniejące,  
Oblicze Przenajświętsze, promienne w chwili 
Wniebowstąpienia,  
Oblicze Przenajświętsze, w Eucharystii utajone,  
Oblicze Przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie w 
majestacie wielkim,  
Oblicze Przenajświętsze, które napełniać będziesz 
sprawiedliwych wiekuistą radością,  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść 
nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj 
nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się 
nad nami.  
 
P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje.  
W. A będziemy zbawieni.  
 
Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i 
Miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa 
znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli 
Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  



Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa  

Kyrie eleison 
Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas 
Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże 
 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca 
Przedwiecznego, wybaw nas 
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu 
spływająca na ziemię 
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony 
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu 
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w 
Eucharystii 
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia 
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy 
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących 
Krwi Chrystusa, otucho umierających 
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani 
czyśćcowej 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci 
najgodniejsza 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami 
Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją 
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego 
 
 
 
 
 
 

 
Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś 
Jednorodzonego Syna Swego ustanowił 
Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się 
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę 
naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od 
zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym 
szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 
  
  
  
W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem 
Twojej, o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam 
do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów 
łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu 
okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją 
Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy 
zepsucia. 
W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła 
Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu 
Niebieskiego poświęcam się  
o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak 
najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez 
którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i 
piekła. 
Ja ....... przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej 
łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, 
budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej 
Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia tak, 
aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji od 
wszystkich była uczczona i uwielbioną.  W ten 
sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej 
Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie 
zadośćuczynić za tak liczne profanacje i 
znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie 
naszego zbawienia zadają. 
O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją 
oziębłość i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie o 
Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, 
unicestwić! 
Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też 
miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza 
Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, 
Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, 
zechciej nie myśleć więcej mojej dotychczasowej 
niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom 
zechciej wszystko przebaczyć. 
Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą 
Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy 
Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, 
całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia 
po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. 
Amen 
  



Świątobliwej mistyczce Marii Graf Pan Jezus 
powiedział: „Moja droga, mała duszo, gdybyś 
wiedziała, jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa, to 
częściej byś ją odmawiała. Tą modlitwą możecie 
uratować świat. Jeżeli włożysz te dusze do źródeł 
Mojej Miłości w zjednoczeniu  
z Moją Matką, muszę je przyjąć i one znajdą 
znowu drogę do Moich Sakramentów". 
 
Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 
 
(W intencji Kościoła Św.) 
Tam gdzie jest + , żegnamy się znakiem krzyża. 
 
Wszechmogący wieczny Boże, który odkupiłeś 
rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, daj proszącym Cię, 
abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od 
nagłej i wiekuistej śmierci. Amen. 
 
Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi 
ofiaruję Ci Twojego Najukochańszego Syna - z 
Nim, w Nim i przez Niego siebie według Jego 
intencji i w imieniu wszystkich stworzeń.  
Amen. 
 
W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi 
pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki, 
o Jezu, i w tej Ranie umieszczam wszystkich 
Kapłanów Twego Kościoła Św. - Użycz im, ilekroć 
składają Twoją Najświętszą Ofiarę, żaru Twojej 
Świętej Miłości, by go przekazali duszom im 
powierzonym.  
Chwała Ojcu...+ 
 
Pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki 
Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich 
zbłąkanych i niewierzących, owych 
najbiedniejszych, którzy Ciebie nie znają. Dla tych 
dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do 
winnicy Twojej, aby znaleźli drogę do 
Najświętszego Serca Twojego.  
Chwała Ojcu...+ 
 
Pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i 
składam w nich wszystkich zatwardziałych 
grzeszników, którzy więcej miłują świat niż Ciebie, 
o Jezu. Przede wszystkim tych, którzy dzisiaj 
rozstają się z życiem. Nie dopuść, o Jezu, by Twoja 
Najdroższa Krew była dla nich daremnie rozlana.  
Chwała Ojcu...+ 
 
Pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej 
Głowy. W tych Ranach umieszczam wszystkich 
nieprzyjaciół Twojego Św. Kościoła, tych 

wszystkich, którzy i dziś prześladują Cię w 
Mistycznym Ciele Twoim. Proszę Cię, o Jezu, 
nawróć ich i przemień, jak Szawła przemieniłeś w 
Pawła, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden 
Pasterz.  
Chwała Ojcu...+ 
 
Pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego 
Najświętszego Serca. W tę Ranę składam, o Jezu, 
moją duszę i tych wszystkich, za których chcesz, 
abym się modlił, przede wszystkim: wszystkich 
cierpiących, strapionych, prześladowanych i 
opuszczonych. O Najsłodsze Serce Jezusa, udziel 
wszystkim Twego światła i Twej łaski. Napełnij nas 
wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem.  
Chwała Ojcu...+ 
 
Św. Faustyna: „Kiedy się modliłam przed 
Najświętszym Sakramentem pozdrawiając Pięć Ran 
Pana Jezusa, przy każdym pozdrowieniu Rany 
czułam, jak strumień łaski tryskał w moją duszę i 
dawał mi przedsmak nieba i zupełną ufność w 
miłosierdzie Boże".  
(Dz. 1337) 
_________ 
Pan Jezus : Wezwania do Najświętszych Ran 
wyjednywać będą Kościołowi nieustanne 
zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych 
źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się 
bardzo modlić za Kościół Św. Dopóki Rany Moje 
bronić was będą, nie macie czego się lękać, ani 
dla siebie, ani dla Kościoła. 
 
Uwagi praktyczne : 
Do wszystkich naszych modlitw zapraszajmy Matkę 
Bożą, Św. Józefa, Aniołów Bożych i Wszystkich 
Świętych oraz dusze w Czyśćcu cierpiące na 
wspomożenie Kościoła 
 


