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 Teksty do medytacji od 6.01.2022 r.  
 
Kochani. Kolejny etap naszej formacji. Troszkę inny. Przebyliśmy kiedyś drogę Maryi – Litanii 
Loretańskiej. Przebyliśmy Drogę Serca Jezusowego – z Litanią. Teraz inna Litania, równie ważna 
– Litania do Krwi Jezusa. 
Ten etap formacji będzie się składać z dwóch części: 
cz. 1 – Litania do Serca Jezusa, określenie jakiegoś wezwania, głównie modlitewnego i w tej in-
tencji odmówienie Litanii i osobistej modlitwy zanurzenia w Krwi Jezusa. 
cz. 2 – dalej będziemy kontynuować czytanie Dzienniczka św. S. Faustyny. 
Cała formacja powinna potrwać ok 20 min, po 10 min na każdą część. 
 
                                                                                                     Na owocną pracę, błogosławię + 
                                                                                                                   ks. Damian, Pasterz 
 
 

Akt zanurzenia we Krwi Jezusa 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten  dzień, który jest darem Twojej 
nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś 
spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. 
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, 
Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, 
rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam 
Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew 
przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, 
uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. 
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako 
zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo 
Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, 
przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. 
 
Czwartek 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas, 
 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkie osoby życia konsekrowanego – wspólnotowego i 
indywidualnego. Ty powołujesz ich do życia w szczególnej bliskości z Tobą, pragniesz przez ich 
życie i codzienną służbę Tobie i Kościołowi przemieniać świat. Prosimy Cię dla nich o wierność 
swojemu powołaniu, o serca gorejące Twoją miłością, radosną ofiarność, wytrwałość, siły 
fizyczne, psychiczne i duchowe. Zanurzamy w Twojej Krwi, Jezu, siostry i braci, którzy zagubili się 
w swoim powołaniu, którzy je porzucili i dali się zwieść światu, którzy stoją na rozdrożu i nie 
wiedzą, co dalej, jak się bronić, co wybrać… Zanurzamy w Twojej Krwi tych, którzy odeszli i teraz 
oczerniają swoje dawne wspólnoty i przełożonych, którzy działają przeciwko Kościołowi, sieją 
zgorszenie. Zanurzamy tych, którzy wprawdzie oficjalnie są Tobie poświęceni, ale ich serca już 
dawno od Ciebie odeszły, wystygły, którzy „jakoś ułożyli sobie życie” wewnątrz swoich wspólnot, 
ale już bez łączności z nimi i osłabiają swoje wspólnoty. Zanurzamy tych, którzy odeszli z 
kapłaństwa czy życia konsekrowanego i teraz nie potrafią sobie z tym poradzić, cierpią, są 
nieszczęśliwi i innych unieszczęśliwiają. Ochraniaj swoją Krwią tych, którzy są przez Ciebie 
powołani, ale nie potrafią rozpoznać daru powołania, nie chcą go przyjąć, boją się, nie potrafią 
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się zdecydować, nie mają odwagi czy siły zawalczyć o swoje powołanie wobec sprzeciwu 
najbliższych. Zanurzamy w Twojej Krwi także tych (rodziców, krewnych znajomych…), którzy nie 
pozwalają swoim dzieciom iść za głosem powołania, ośmieszają życie Tobie poświęcone, szydzą 
z Kościoła i osób konsekrowanych, pokazują nieprawdziwy obraz życia konsekrowanego i w ten 
sposób zniechęcają powołanych czy wprost uniemożliwiają im wypełnienie pragnienia Twojego 
Serca. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 960-970 
 
Piątek 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas, 
 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób jest zagrożony – 
obejmujemy wszystkie zagrożenia świata, które znamy i których nie znamy. Modlimy się za 
małżeństwa zagrożone rozbiciem, brakiem wierności, dewiacjami seksualnymi; za dzieci 
zagrożone rozpadem rodziny, skutkami alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień, którym 
podlegają rodzice; za dzieci zagrożone indoktrynacją genderowską, wszelkimi dewiacjami 
seksualnymi dorosłych; krzywdą moralną, fizyczną i psychiczną. Ogarniamy modlitwą ludzi 
zagrożonych przez różnego rodzaju sekty; tych, którym grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo – 
moralne, fizyczne, psychiczne…, którzy w lęku o siebie czy bliskich zmuszani są do czynienia 
rzeczy niegodnych człowieka. Ty, Panie, wiesz, za kogo jeszcze mam się modlić przez Twoją Krew 
– ostoję zagrożonych, otwieraj moje serce, przypominaj, przywódź na pamięć, aby nikt nie został 
pominięty. Nie pozwól mi załamać się ogromem zła, ale pomóż z tym większą ufnością 
przychodzić do Ciebie i Tobie wszystko zawierzać. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 971-990 
 
Sobota 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas, 
 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich ludzi pracujących w niegodnych warunkach i za 
niegodne wynagrodzenie, wykorzystywanych do pracy, poddawanych mobbingowi, zagrożonych 
w stabilizacji pracy, wszystkich dzisiejszych niewolników. Zanurzamy w Twojej Krwi, Panie, ludzi 
bezskutecznie poszukujących pracy, prosimy o pracę dla nich, ale też modlimy się za tych, 
którym wygodnie jest nie pracować, ponieważ żyją kosztem kogoś, wykorzystują czyjąś dobroć 
czy słabość. Modlimy się za młodzież, która nie wie, co dalej robić w życiu, w jakim kierunku się 
kształcić. Modlimy się za wszystkich, którzy dla utrzymania rodziny, ratowania jej finansów, 
zdobycia koniecznych środków opuszczają swoje rodziny i jadą do pracy daleko od domu lub za 
granicę, przez co narażają siebie i swoją rodzinę na niebezpieczeństwo rozpadu. Modlimy się o 
światło Ducha Świętego dla odpowiedzialnych na szczeblach rządowych i samorządowych. 
Modlimy się za wszystkich pracodawców, aby byli uczciwi i troszczyli się o swoich pracowników, 
ale także za pracowników – aby potrafili uczciwie i rzetelnie pracować, mając na celu dobro 
swojej rodziny, firmy i współpracowników. Modlimy się za tych, którzy są nieuczciwi i dla 
własnej korzyści działają na szkodę innych (pracodawców, współpracowników, zakładu pracy). 
Prosimy o umocnienie tych pracodawców, pracowników, firm…, którzy w swym działaniu kierują 
się Twoimi przykazaniami i wskazówkami, zgodnie z Twoim Słowem i nauką Kościoła. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 991-1000 
 
Niedziela 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas, 
 
Panie, płakałeś nad śmiercią Łazarza, nad Jerozolimą, litowałeś się na widok ludzkiej niedoli… 
dobrze znasz bóle, rozterki, troski każdego serca, dlatego zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich 
dzisiaj płaczących – z powodu sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej (stanu własnego, sytuacji 
rodziny, narodu…). Prosimy za tymi, którzy cierpią po stracie bliskich, którzy towarzyszą swoim 
cierpiącym czy odchodzącym bliskim, którzy nie są w stanie zapewnić rodzinie tego, co 



najpotrzebniejsze, którzy znajdują się w sytuacji po ludzku bez wyjścia, którzy żyją pod stałym 
zagrożeniem życia (prześladowania, wojna, terroryzm…), którzy są bezradni wobec tego, co 
dzieje się wokół nich (stosunki rodzinne, sąsiedzkie, w pracy, z dziećmi /małymi czy dorosłymi/, 
sytuacja finansowa, uwikłania materialne, nałogi swoje czy bliskich…). Niech Twoja Krew 
przyniesie im ukojenie i pewność, że Ty jesteś szczególnie blisko nich i wszystko możesz obrócić 
na ich dobro, z największego przekleństwa możesz wyprowadzić błogosławieństwo, ze śmierci – 
życie. Możesz i chcesz. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 1001-1013 
 
Poniedziałek 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas, 
 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich, którzy pokutują za swoje grzechy i za grzechy 
świata. Umacniaj te dusze, które – odpowiadając na Twoją prośbę albo/i wezwanie Matki Bożej 
z Fatimy – wypełniają swoje życie pokutą, wyrzeczeniem i modlitwą. Prosimy o Twoje 
miłosierdzie dla tych, którzy wyznali w sakramencie pokuty i pojednania swoje grzechy, czasem 
po wielokroć, ale nie są w stanie przebaczyć samym sobie albo innym. Zawierzamy Ci, Jezu, 
walczących o wolność i podejmujących w tym celu praktyki pokutne (np. post, pielgrzymka…). 
Umacniaj ich w dobrym, pomagaj wytrwać i zwyciężyć. Zawierzamy Ci, Jezu, tych, którzy 
pokutować powinni – za zło wyrządzone sobie, rodzinie, krewnym, innym, zakładowi pracy, 
narodowi, narodom…, ale tego nie czynią, nawet nie dopuszczają do siebie prawdy, że 
wyrządzoną krzywdę trzeba naprawić i że na końcu każdy zda przed Tobą rachunek ze swojego 
życia. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 1014-1024 
 
Wtorek 
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas, 
 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich konających, szczególnie prosząc za tymi, którzy nie 
są przygotowani na swoją śmierć. Prosimy za samobójcami oraz za tymi, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do ich samobójstwa. Prosimy za tymi, którzy dali się zwieść i poddają się 
eutanazji oraz za tymi, którzy ich do tego namówili i którzy ją wykonują. Zanurzamy w Twojej 
Krwi tych, którzy nie są pojednani z Tobą, ze sobą samym czy/i z innymi; tych, którzy buntują się 
przeciwko Tobie i w obliczu śmierci odwracają się od Ciebie. Zanurzamy w Twojej Krwi tych 
konających, którzy chcą przyjąć sakramenty na drogę, ale zostali ich pozbawieni, tych, którzy 
umierają w samotności, opuszczeniu, w niegodnych warunkach; konających z powodu 
prześladowań, działań wojennych, terroru, zabójstw na jakimkolwiek tle, ginących w 
wypadkach, konających z głodu, nędzy, rozpaczy. Prosimy o Twoje miłosierdzie dla nich. 
Dziękujemy za piękne umieranie tych, którzy są przygotowani, którzy w śmierci widzą bramę 
nieba – bądź w nich uwielbiony! Prosimy także za tymi wszystkimi, którzy towarzyszą 
umierającym bezpośrednio lub przez modlitwę, wynagrodź im ten dar serca według Twojej 
niezmierzonej hojności. Także dla nas prosimy o łaskę dobrej śmierci i niebo. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 1025-1033 
 
Środa 
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas, 
 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich czcicieli Twojego Najświętszego Serca, tych, którzy w 
Tobie pokładają nadzieję, żyją w zażyłości z Tobą. Zanurzamy tych, którzy z ufnością zwracają się 
do Ciebie, którzy innych do Ciebie prowadzą, pomagają Ciebie poznawać, kochać, uwielbiać, dla 
Ciebie i w Tobie żyć. Modlimy się za wszystkich czcicieli Twojej Przenajdroższej Krwi, prosząc za 
Zgromadzeniami, wspólnotami i poszczególnymi osobami żyjącymi pod znakiem Twojej Krwi – o 
Jej moc w ich życiu. Pomnażaj zaufanie do Twojej Krwi w każdym człowieku przystępującym do 
spowiedzi i Komunii świętej, w których najbardziej doświadczamy Jej obecności, w każdym 



cierpiącym, który świadomie jednoczy „krople” swojej „krwi” z Twoją Krwią. W Twojej Krwi, 
Jezu, jest to, czego najbardziej potrzebują nasze serca, wypełniaj je, przenikaj i przemieniaj, 
abyśmy żyli dla Jej chwały. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 1034-1049 
 
 

Ogłoszenia  
 
1. Przypominamy o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji o otwartość na chary-

zmaty i ich przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi oraz zachę-
cie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
 

2. Posługa modlitwą wstawienniczą prowadzona w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. od 
17.00 do 18.00 w salce Miriam (główny budynek DD Tabor, poziom -1). Zapisy przez formularz 
na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl.  

 

Przypominamy o Regulaminie korzystania z Pogotowia Modlitewnego dla członków naszej 
Wspólnoty:  

a. Na telefon pogotowia modlitewnego wysyłamy intencje za siebie, swoją rodzinę i przyjaciół, w 
nagłych potrzebach m.in.: choroby, zagrożenia zdrowia lub życia. Pamiętajmy, że diakonia mo-
dlitewna codziennie modli się osłonowo za każdego członka Wspólnoty.  

b. Za pozostałe osoby, intencje można umieszczać na portalu zywawiara.pl.  

c. Intencja powinna zawierać imię osoby omadlanej oraz za co konkretnie będziemy się modlić.  

d. Intencje przesyłamy w godz. od 08.00 do 20.00 (w sytuacji zagrożenia życia, o każdej porze). 
Max. liczba znaków 160 (1 SMS).  

e. Nie udostępniamy otrzymanych intencji osobom spoza Wspólnoty.  

f. Podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.  

g. Intencje ogólne niezgodne z regulaminem nie będą przekazywane (np. intencja Bogu wiado-
ma). h. Informacje przekazywane są przez Pasterza, Liderów i Animatorów.  

i. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na tydzień. 
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