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Pacierz 
• 

Znak Krzyża 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Ojcze Nasz 

Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie, 

święć się Imię Twoje; 
przyjdź Królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 

i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie, 
Ale nas zbaw ode złego. Amen. 
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Zdrowaś Maryjo 

Zdrowaś Maryjo 
łaski pełna, Pan z Tobą. 

błogosławionaś Ty między niewiastami 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami, grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Skład Apostolski 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzy-
ciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego jedynego, Pana naszego, który się począł 
z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, 
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego 
dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po 
prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół po-
wszechny, świętych obcowanie, grzechów odpusz-
czenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. 
Amen. 
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Chwała Ojcu 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.  
Jak było na początku,  

teraz i zawsze,  
i na wieki wieków. Amen. 

O wiarę 

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!  
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pełna, 

żeby przeniknęła moje myśli, mój sposób sądzenia 
o rzeczach Bożych i o rzeczach ludzkich. 

O Panie, spraw, żeby wiara moja była dobro-
wolna, to znaczy, żebym osobiście zgodził się 
i przylgnął do tej wiary, żebym przyjął wszelkiego 
rodzaju wyrzeczenia i wszelkie obowiązki, i żeby ta 
wiara wyrażała szczyty mojej osobowości. 

Wierzę w Ciebie, Panie! 
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pewna, 

oparta na całym szeregu dowodów i wewnętrznym 
przeświadczeniu Ducha Świętego, pewna swoim 
umacniającym światłem i uspokajającym światłem 
i uspokajającym wnioskiem, który daje mi jak 
gdyby odpoczynek dla duszy. 
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O Panie, spraw, żeby wiara moja była silna, żeby 
się nie lękała trudnych problemów, żeby była za-
wsze chciwa i gorliwa nowych świateł, żeby się nie 
obawiała przeciwności ze strony tych, którzy wąt-
pią, albo, którzy ją odrzucają, którzy jej zaprzeczają, 
ale żeby spoczywała na przekonaniu wewnętrz-
nym, że to jest Twoja prawda; żeby zawsze moja 
wiara zwycięsko przechodziła ponad krytyką 
i ciągle się utwierdzała, przezwyciężała trudności 
dialektyczne i duchowe, na jakich upływa dzisiaj 
nasze życie doczesne. 

O Panie, spraw, żeby wiara moja była skuteczna; 
daj miłości mojej sposób, żebym mógł tę wiarę 
wyrazić na zewnątrz tak, aby powstała prawdziwa 
przyjaźń z Tobą, abym Ciebie, przez moją działal-
ność, okazywał w cierpieniu, w oczekiwaniu osta-
tecznego objawienia, ciągłym poszukiwaniu i w da-
waniu nieustannego świadectwa, żebym w tym 
wszystkim znajdował także pokarm dla ufności 
i dla nadziei. 

O Panie, spraw, żeby wiara moja była pokorna, 
ażeby opierała się nie tylko na doświadczeniu mo-
jej myśli i mojego uczucia, ale żeby była wzbogacona 
świadectwem Ducha Świętego i że by nie szukała 
lepszej gwarancji niż w uległości Tradycji i autory-
tetowi Magisterium Kościoła świętego. Amen. 
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AKT WIARY 

Panie Boże, niezachwianą wiarą wierzę i wyznaję 
wszystko razem i z osobna, co Święty Kościół Ka-
tolicki przedkłada do wierzenia, ponieważ Ty, 
Boże, to wszystko objawiłeś, Ty, który jesteś od-
wieczną prawdą i mądrością, która ani wprowadzić 
w błąd nie może, ani też sama zbłądzić. W tej wie-
rze postanawiam żyć i umrzeć. Amen. 

AKT NADZIEI 

Panie Boże, ufam przez Twoją łaskę w odpuszcze-
nie wszystkich grzechów, a po tym życiu ufam, że 
osiągnę wieczną szczęśliwość, ponieważ obietnicę 
złożyłeś Ty, który jesteś nieskończenie potężny, 
wierny, łaskawy i miłosierny. W tej nadziei posta-
nawiam żyć i umrzeć. Amen. 

AKT MIŁOŚCI 

Panie Boże, kocham Cię ponad wszystko, a mego 
bliźniego ze względu na Ciebie, ponieważ Ty jes-
teś najwyższym, nieskończonym i najdoskonal-
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szym dobrem, godnym wszelkiej miłości. W tej mi-
łości postanawiam żyć i umrzeć. Amen. 

AKT ŻALU 

Boże mój, z całego serca żałuję za wszystkie moje 
grzechy i wyrzekam się ich, ponieważ grzesząc nie 
tylko zasłużyłem na kary sprawiedliwie przez Cie-
bie ustanowione, ale szczególnie dlatego żałuję, że 
obraziłem Ciebie, najwyższe dobro i jedynie god-
nego, aby być ponad wszystko kochanym. Dlatego 
z całą mocą przyrzekam, z pomocą łaski Twojej, już 
więcej nie grzeszyć i na przyszłość unikać bliskich 
okazji do grzechu. Amen. 

MODLITWY ANIOŁA 

Boże mój, wierzę, w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję 
Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy 
w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie 
nie miłują. 

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu 
Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję 
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, 
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 Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołta-
rzach całego świata, jako wynagrodzenie za znie-
wagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On 
jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego 
Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, 
proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. 

DZIESIĘĆ  
PRZYKAZAŃ BOŻYCH 

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli. 
1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede 

Mną. 
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego 

nadaremno. 
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
5. Nie zabijaj. 
6. Nie cudzołóż. 
7. Nie kradnij. 
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliź-

niemu swemu. 
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego. 
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 
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NAJWIĘKSZE  
PRZYKAZANIE 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 
To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przy-
kazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. 

NOWE  
PRZYKAZANIE 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajem-
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 

Przykazania kościelne 

1. W niedziele i w inne nakazane dni świą-
teczne wierni są zobowiązani uczestniczyć 
we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac 
służebnych. 

2. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej  
raz w roku spowiadać się ze swych grzechów. 
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3. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej 
raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię 
świętą. 

4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół 
wierni są zobowiązani powstrzymywać się od 
spożywania mięsa i zachować post. 

5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Koś -
cioła. 

O POKORĘ 

Boże, który sprzeciwiasz się pysznym, a łaskę da-
jesz pokornym, udziel mi cnoty prawdziwej pokory. 
Spraw, abym naśladując pokorę Twego Syna Jedy-
nego, a mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrys-
tusa, nigdy nie obrażał Cię pychą. Udziel mi łaski 
coraz pełniejszego rozumienia miejsca pokory 
w życiu ucznia Jezusa Chrystusa. Amen. 
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