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Krzyż Pasyjny Serca Jezusowego końca czasu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Akt ofiarowania 
 

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy 

Tobie przez Bolesne i Niepokalane 

Serce Maryi, Krwawiące i 

Zwycięskie Rany Pana naszego 

Jezusa Chrystusa w zjednoczeniu z 

Krwawymi Łzami Jego Najświętszej 

Matki, zasługami wszystkich 

Świętych, Aniołów i Archaniołów, z 

wszystkimi ofiarami Mszy Św., które 

się kiedykolwiek odbyły i odbędą, 

dla naszego nawrócenia, uświęcenia i 

zbawienia oraz o triumf Kościoła 

Świętego nad mocami piekielnymi. 

Zanurzamy w Krwawiących 

Zwycięskich Ranach Syna Twojego 

oraz w Krwawych Łzach Maryi całe 

nasze życie naszą zepsutą grzechami 

naturę z wszystkimi wadami i 

pożądliwością mi ciała abyśmy mocą 

tych Świętych Krwawych Ran 

zostali uzdrowieni i przebóstwieni ku 

czci i chwale Trójcy 

Przenajświętszej. Amen 

 

„Byłoby to zejściem z prawej drogi, kto 
pozwoliłby sobie na namalowanie 
Ukrzyżowanego Odkupiciela w ten sposób, 
że Jego Ciało nie miałoby wyrazu gorzkich 
cierpień, które musiał wycierpieć” 
 
Papież Pius XII. „Mediator Dei” 
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Krzyż końca czasu drogocenny, wielki, mistyczny Krzyż Łask 
Jeden z ostatnich środków zaradczych dla świata. 

 
Fragmenty z książki „Pere Eternel" (Ojciec Przedwieczny) Zawarte tu orędzie stanowi program i ostatnie wyzwanie dla 
tych wszystkich, którzy nie chcą pozostawić losu świata szatanowi i jego wspólnikom. Chodzi tu o objawienie prywatne z 
Francji z 1964 roku. Ta uprzywilejowana dusza jest znana Kościołowi. 

 
Wolą Bożą jest, by możliwie na wielką skalę i to jak naj szybciej, z powodu zbliżającego się Ostrzeżenia, te Krzyże 
rozpowszechniać. Sam Bóg Ojciec przyrzekł niewypowiedzianie wysoką nagrodę tym, którzy do tej wielkiej sprawy 
przyłożą rękę, zwłaszcza dla ich dusz i dla ich wiecznej szczęśliwości. Już teraz w tym najbardziej przewrotnym i 
zepsutym czasie otrzymają szczególne światło Ducha Świętego. 

 

Bóg Ojciec: „Jest moją Wolą, żeby okres pokoju podarowany światu, został wykorzystany na uwielbienie Mojego 
Ukrzyżowanego Syna! Znak czy podobizna Jego Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej liczbie ludzi, 
przede wszystkim młodym ludziom, żeby przygotować świat na skuteczne i owocne dla jego wiecznego zbawienia 
stawienie czoła przewrotom, które wyprzedzą odnowienie wszystkich rzeczy. Ci, którzy nie będą zjednoczeni ze 
Świętymi Ranami Mojego Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki, będą mieli wielkie trudności, jeśli chodzi o 
wytrwanie w wierze". 
 
 
Jezus Ukrzyżowany: „Mój Ojciec ponownie odnawia obietnice, które dał tym, którzy oddają cześć Mojej Męce: 
Mojemu Świętemu Sercu, Mojej Świętej Głowie, Mojemu Świętemu Obliczu, Mojej Najdroższej Krwi, Moim Świętym 
Ranom na dłoniach, stopach, na boku, na Moim całym zamęczonym na śmierć Ciele... Moja agonia, Mój Krzyż, Moja 
cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej Matki... Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata, by 
przygotować Mój powrót w Chwale. Zakrwawiony i chwalebny Krzyż wraz z ofiarowaniem musi być wszędzie 
ustawiany (zawieszany), bo nadeszła Godzina Wielkiego Przyjścia Pana: «Tak, jak domy Izraelitów, które zostały 
naznaczone krwią baranka paschalnego, zostały zachowane od nieszczęścia, gdy Anioł Niszczyciel przechodził, tak 
też zostaną zachowane rodziny, wspólnoty i narody, gdzie Mój Pasyjny Krzyż będzie ustawiony i czczony. Zostaną 
ochronione od nienawiści, rozpaczy i niewiary w czasie przyszłych plag»". 
Pan Jezus: „Będą się działy wielkie Znaki i Cuda. Jakże bardzo ukochałem was i świat i proszę Mojego Ojca o 
zmiłowanie. Ojcze, zmiłuj się. Oni nie wiedzą, co czynią. 
Ten Krzyż powinien być czczony i adorowany przez ludzi. To jest ostatni środek ratujący tę zepsutą i grzeszną 
ludzkość. Pan mówi: Najpierw przychodzę z Moim Miłosierdziem, zanim przyjdę, jako Sędzia Sprawiedliwy". 
Domy, wioski, lasy, łąki i ogrody nie ulegną zniszczeniu. 
 
Aniołowie Sądu przejdą obok i gniew Ojca nie porazi tego miejsca. Ale człowiek musi prosić Boga o zmiłowanie i 
przebaczenie. Szczególne błogosławieństwo otrzymują ci ludzie, którzy wprowadzili ten Krzyż do swoich domów dla 
adorowania Go. Przed zakończeniem oczyszczania świata Jezus, prawdziwy Bóg, będzie widziany na niebie ze Swym 
Krzyżem przez wszystkich ludzi i narody, cały w Ranach i Krwi. Ludzie otrzymają wgląd w stan swojej duszy i 
uświadomią sobie swoje grzechy. Jest to Krzyż Pojednania, nawrócenia, Zmartwychwstania i Życia Wiecznego. 
Z tego Krzyża wychodzi wielka siła. Kto przy tym Krzyżu klęczy i modli się, otrzyma Łaskę nawrócenia, uzdrowienia na 
ciele i na duszy. 
 
W ogrodach, gdzie ta świętość stoi, Krzyż Wielkiej Łaski, będą dojrzewać owoce w cudowny sposób. Chorzy 
wyzdrowieją. Pokój i radość będą w sercach ludzi. Jezus pocieszy ich, a oni tęsknić będą za Zbawicielem. On będzie 
słodki jak plaster miodu, mały Raj, ogród Edenu, oaza Pokoju. Módlcie się, proście, byście otrzymali Krzyż Końca 
Czasu. 
 
Pan Jezus do Św. Faustyny: „Nim przyjdę, jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw, jako Król miłosierdzia. Nim 
nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie 
wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite 
Zbawicielu, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas 
przed dniem ostatecznym" (Dz 83). 

 
Matka Boża mówi: „Ten Krzyż powinien rozpowszechniać się z szybkością wiatru, jeszcze przed Sądem Karzącym, by 
Ojczyzna wasza mogła przetrwać Wielu ludzi zginie. Zawalą się wielkie miasta. W sercach tych ludzi nie było miejsca dla 
Boga. Ja przychodzę, by was ratować, nie sądzić. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 
 
Pan Jezus: „Mój Krzyż ukaże się na niebie. Będzie znakiem dla wszystkich mieszkańców ziemi. Dla tych, którzy się nie 
nawrócą, będzie oznaczał sprawiedliwość, czyli karę. Dla tych, którym znak cierpień Zbawiciela przypomina potrzebę 
modlitwy błagalnej o przebaczenie grzechów - stanie się znakiem miłosierdzia i miłosiernej miłości naszego Boga (...) 
Przerażenie ogarnie mych nieprzyjaciół... morza wystąpią, a jednocześnie zapali się powietrze. (...) Gdy zobaczycie jeden 
wielki Znak na niebie [Krzyż], to wiedzcie, że nadszedł ten poważny moment wielkich wydarzeń, które będą pełne 
trwogi i płaczu. (...) Gdy przyjdzie ten dzień, ziemia i Niebo poruszy się. Przyjdzie na was wielki ucisk. Powstaną 
gwałtowne grzmoty i błyskawice... gromadźcie się do modlitwy z pokorą i posłuszeństwem”. „Oceńcie właściwe 
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znaczenie, moc i potęgę Moich Ran, ponieważ nastał czas Odkupienia, a zbawienie wasze jest w Moich Ranach. Aby 
wprowadzić w czyn to Odkupienie, Mój Ojciec prosi was o widzialne postawienie (podwyższenie) Mego Ukrzyżowanego 
Ciała na całym świecie, aby duchowy obraz Góry Kalwaryjskiej był wszędzie obecny i mógł być widziany przez każdego. 
 
Daje wam też Ofiarowanie się, aby dusze mogły być przepojone Moim Miłosierdziem, które im otworzy Królestwo 
Niebieskie".„ Uciekajcie się do każdej z Moich Ran, które są bramami Nieba".„ Chciałbym wszystkich uratować, ale 
zgodnie z planem Mojego Ojca nic nie mogę bez was, jak i wy nic nie możecie beze Mnie. Jeśli wasze nędzne życie 
wkładacie w Moje Krwawiące Rany, to Ja wkładam w wasze życie Moją Boskość... Wy dajecie Moje Krwawiące Rany, a 
Ja wam daję Chwałę Moich Boskich Ran". 
 
Czas nagli! Tak jak wyszydzali Mnie łotrzy, pomimo, że pozostało im kilka godzin życia, tak obrzuca mnie teraz ludzkość 
obelgami. , 
Tak jak oni zostanie świat w okropny sposób ukrzyżowany i przeżyje swe ostatnie chwile w okropnych cierpieniach. 
Dlatego Ojciec Mój żąda powołania Przyjaciół Jezusa Ukrzyżowanego i Niepokalanej. Oni powinni ożywić uczucia 
„dobrego" łotra na krzyżu i złożyć dla Mnie chwalebne świadectwo łącznie z tymi, którzy wyrzekają się Mnie, zbawienia, 
którzy jakby zamknęli się przede Mną. 

Czas nagli! 
Dlatego posyła Ojciec Aniołów aż na publiczne place, by szukali ślepych, głuchych i chorych, zaproszonych ostatniej 
godziny, aby i oni zostali Moimi wiernymi Przyjaciółmi". 
 

Odnowa Kościoła 
Pan Jezus: Nieporównany rozkwit Mojego Kościoła nastąpi we wszystkich dziedzinach, a wy rozniecicie na nowo ogień 
Mojego Zbawczego Dzieła przez podwyższenie Krzyża na całym świecie z Krwawiącymi i Zwycięskimi Ranami i przez 
nieustające ofiarowanie tych Ran Miłosierdziu Bożemu w intencji rozszerzenia Królestwa Bożego. 
Pomóżcie, żeby jeszcze wiele Krzyży weszło do domów. 
Kiedy się wchodzi z tym Krzyżem do domu: należy trzy razy odmówić egzorcyzm Św. Antoniego i pokropić ten dom 
wodą święconą. 
 

EGZORCYZM 
 

Patrzcie na Krzyż Pana, uciekajcie nieprzyjacielskie potęgi. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy, z rodu 
Dawida Alleluja, alleluja, alleluja. On jest prawdziwie Synem Boga On schyla Głowę i umiera na Krzyżu 
Świętym. Pokój, pokój, pokój niech będzie z wami i ze wszystkimi ludźmi ziemi. Pochwalony i 
uwielbiony jesteś, o Jezu Chryste, w Twoim prawdziwym Ciele i Krwi i bądź pochwalona i Ty, 
najukochańsza Królowo i Matko teraz i na całą wieczność. Amen. Jezus z Nazaretu. Syn Dawida - na 
Jego barkach spoczywa Panowanie Króla i Jego Królestwo i Jego Wspaniałość. Jego Miłosierdzie nigdy 
się nie skończy. Dla mnie płynie drogocenna Krew - w to wierzę i to pojmuję. Naprawia też moją 
szkodę, bo Chrystus za mnie umarł. Pozdrawiamy i wysławiamy Przenajświętszą Trójcę, Imię 
Najwyższego Jezusa Chrystusa, Syna Boga wiecznego, miłosiernego, kochającego Ojca na wieki. Amen. 
Amen. Amen. Mój Panie i mój Boże, przez Twój Św. Krzyż odkupiłeś całą ludzkość. Mój Panie i Mój 
Boże, uczyniłeś nam wielkie rzeczy, wielkie rzeczy uczyniłeś im. Mój Panie i Mój Boże, Ciebie chcę 
kochać, chwalić, czcić i wielbić. Tobie chcę służyć i adorować Ciebie na wieki wieków. Amen. Niech 
będą pochwalone Święte Rany Jezusa Chrystusa, bo one wyzwoliły nas od kar za grzechy. Niech będzie 
uwielbiona Drogocenna Krew, która obmywa nas z naszych grzechów. Ukochana Matko Boża, rozlej na 
całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 
Codzienna modlitwa (z poświęconym krzyżem) 
 

O Mój Zbawicielu, każdym moim pocałunkiem, oddechem, uderzeniem mojego serca, słowem i myślą 
pragnę na nowo całować wszystkie Twoje Święte Rany i każdą kroplę Twojej Najdroższej Zbawczej 
Krwi i tyle razy ofiarować Twojemu Ojcu w Niebie.  
Zbawicielu nasz, powołuję się na Twoje święte słowa: „ Wszystko, co dla Mnie chcesz uczynić, to jakbyś już uczynił!" 
obiecałeś „za każdy pocałunek jednej z Moich Ran ratuję jedną duszę". 

 
Mój Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś i całuję Twoje Święte Stopy za każdym 
krokiem, który uczyniłeś na ziemi od Twojego dzieciństwa, aż po ostatni krok, kiedy Cię rzucono na 
drzewo krzyża. Amen. Zbawicielu mój, spełnij jeszcze jedną moją prośbę. Z każdym czułym 
pocałunkiem Świętej Rany Twojego Serca pragnę w intencji wynagradzania całować każdą Hostię Św. 
przyjmowaną bez uszanowania, na stojąco i na rękę. Amen. 

 
Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, w imieniu wszystkich ludzi i w ich 
intencji, ofiaruję Ci Najśw. Ciało, Najdroższą Krew, bolesne Rany, miłość i miłosierdzie Jego 
Najświętszego Serca płonące ku ludziom z Najświętszego Sakramentu, Jego lęk śmiertelny i 
opuszczenie w Ogrójcu, Jego bolesne ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu, Jego zwycięskie 
Zmartwychwstanie i Chwalebne Wniebowstąpienie. Ofiaruję Ci Twego umiłowanego Syna, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, którego tak bardzo kocham, ze wszystkimi Jego pragnieniami i intencjami, 

http://www.arkaocalenia.pl/


Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On 
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby 

czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej. 

KRS: 0000 881 903    NIP: 6322027781   REGON: 388254790 
Konto Stowarzyszenia Bank Spółdzielczy w Jaworznie 73 8445 0007 0000 0000 3548 0001 

http://www.arkaocalenia.pl/ 

jako wynagrodzenie za moje grzechy i za grzechy całego świata, za dusze czyśćcowe i za wszystkich 
umierających w dniu dzisiejszym. Prosimy Cię przez Jego zasługi o nawrócenie grzeszników i 
nawrócenie Rosji, i pokój Boży na świecie. Amen. 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZYCH RAN JEZUSA CHRYSTUSA (Modlitwa za Kościół Święty) 
 

Poniższą modlitwę dał Zbawiciel mistyczce Marii Graf. Powiedział:  
Moja droga, mała duszo, gdybyś wiedziała, jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa, to częściej byś ją odmawiała. Możecie nią świat uratować. 

 
W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i adoruję, o Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej 
prawej Ręki. W tej Ranie składam wszystkich kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im Ty, o Jezu, 
ilekroć sprawują Twoją Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać 
powierzonym sobie duszom. 

Chwała Ojcu... 
 

Pozdrawiam i adoruję Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie powierzam Ci, o Jezu, wszystkich 
heretyków i niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają i ze względu na te dusze ześlij, o 
Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby oni wszyscy znaleźli drogę do Twego 
Najświętszego Serca. 

 
Chwała Ojcu... 

 
Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twej Najświętszej Głowy i w tych Ranach powierzam Ci, o Jezu, 
wrogów Świętego Kościoła, tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany i prześladują 
Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Proszę Cię. O Jezu, nawróć ich, wezwij ich. Jak wezwałeś Szawła i 
uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. 

 
Chwała Ojcu... 

 
Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych Ranach przekazuję Ci, Jezu, 
zatwardziałych grzeszników, którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzymy ci tych. 
Którzy muszą się już rozstać z tym ziemskim życiem. Nie dozwól, Najdroższy Jezu, by Twoja 
Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana. 

Chwała Ojcu... 
 

Pozdrawiam i adoruję Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej Ranie powierzam Ci, Jezu, moją duszę 
oraz tych, za których Ty chcesz, bym się modlił, a szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych, 
za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, o Najświętsze Serce Jezusa, wszystkiego Twego 
Światła i Twej Łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem. 

 
Chwała Ojcu... 

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA 
 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen. 
 
Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających n i e b e z p i e c z e ń s twa c h Krwią Twoją Naj-droższą osłoń nas. 
 
Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy 
Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen. 
 

Na dużych paciorkach: 
 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

W. Na uleczenie ran dusz naszych. 
 

Na małych paciorkach: 
 

K. O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia. 
W. Przez zasługi Twoich Świętych Ran. 
 

Na zakończenie Koronki odmawia się trzy razy: 
 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. 
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Obietnice Pana Jezusa Dane S. Marii Marcie Chambon 
 

Zbliżcie się do Ran Moich z sercem płonącym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługi Krwi Mojej 
są nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać. Najświętsze Rany 
dają moc nad Sercem Boga. 
 
Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z 
Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie, kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć 
nabożeństwo do Nich. 
 
Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. 
Ci, którzy czcić Je będą dojdą do prawdziwego poznania Mnie. 
 
W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją 
wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.  
 
Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej 

zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz, więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość. 
 
Ofiaruj Mi Rany moje za grzeszników, boja pragnę zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w 
Koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez 
odmówienie następującej modlitwy: Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na 
uleczenie ran dusz naszych. 
 
Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej 
mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat. 
 
Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez Nie dokonuje się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale 
przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie. 
 
Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. 
 
Gdy doznajecie przykrości, lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to, czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. 
Trzeba często przy chorych powtarzać: 
 
O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego. 
 
Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapomnij czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, 
które by myślały o przyniesieniu im ulgi. 
 
Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi 
Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe. 
 
Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i 
ofiarowywała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą 
Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku swej chwały przyjmie ją i ukoronuje 
wieńcem niebieskim. 
 
Dusze, które modlą się z pokorą i rozważają Moją Mękę, będą kiedyś miały udział w chwale Moich Boskich Ran, a 
członki ich nabędą piękności i chwały. 
 
 
UWAGA: 

Strony od 6 do 11 opracowano tak, aby po ich wydrukowaniu otrzymać dwa modlitewniki w formie 12-stronicowych książeczek 

formatu A6 (wielkości szkolnego notesika)  

 
Chcąc uzyskać taką książeczkę należy włożyć do podajnika drukarki trzy kartki papieru i wydrukować strony 6-9 a następnie na ich 

odwrocie strony 8-11. 
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