
AKT  MIŁOŚCI I PODZIĘKOWANIA 
„Miłość krzyża nie jest czuła.” – napisał św. Brat Albert i dalej tłumaczy – 

„Miłość krzyża opiera się na chęci podobieństwa z Chrystusem,”. Aby stać się do 
Niego podobnym, trzeba Go naśladować również w niesieniu krzyża, gdyż nie ma 
innej drogi do chwały zmartwychwstania jak tylko przez Golgotę. 
 
O: Panie Jezu, patrząc na krzyż muszę pamiętać, że Twoja męka rozpoczęła się już 
wcześniej, a pierwsza krew został przelana już na górze Oliwnej w ogrodzie 
Getsemani – pamiętając o tym, dzięki Ci składam i uwielbiając  Twoje święte Imię, 
pragnę wyznać, że: 
 
W: kocham Cię, Panie Jezu ! 
 
O: Panie Jezu, niosąc krzyż wielokrotnie upadałeś pod jego ciężarem  – a był to 
ciężar moich grzechów – podnosiłeś się jednak, aby dojść i wypełnić misję mojego 
odkupienia i przekonać mnie, że  nie ma ostatecznych upadków – dziękuję Ci za to 
i wychwalam Twoje święte Imię pragnąc wyznać, że: 
 
W: kocham Cię Panie Jezu ! 
 
O: Panie Jezu, Ty zachęcasz mnie, aby wziął swój codzienny krzyż na każdy dzień 
i jako pierwszy wskazałeś mi tę drogę nie cofając się przed niczym - dziękując Ci za 
to i uwielbiając Twoje święte Imię, pragnę wyznać, że: 
 
W: kocham Cię Panie Jezu ! 
 
O: Panie Jezu, cierpiąc na krzyżu potrafiłeś przebaczyć i modliłeś się za swoich 
prześladowców, jak również za tych, którzy dzisiaj lekceważą krzyż, walczą z nim 
i znieważają „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Dziękując za Twoje 
miłosierdzie, uwielbiam Twoje święte Imię i pragnę wyznać, że: 
 
W: kocham Cię Panie Jezu 
 
O: Panie Jezu, cierpiąc na krzyżu odpuściłeś grzechy skruszonemu łotrowi, który 
przyznał się do grzechów i żałował za nie. Dziękując za Twoje miłosierdzie 
i wychwalając Twoje święte Imię, pragnę wyznać, że: 
 
W: kocham Cię Panie Jezu! 
 
O: Panie Jezu, Ty z krzyża w Swoim testamencie powierzyłeś mi Swoją Matkę, 
Maryję – aby się mną troszczyła i pomagała mi powstawać – dzięki Ci za to i bądź 
błogosławiony. Wychwalając Twoje święte Imię, pragnę wyznać, że: 
 
 W: kocham Cię, Panie Jezu! 
 
O: dziękując Ci Panie Jezu, za to, że posłuszny Ojcu pozwoliłeś przybić do krzyża 
swoje ręce i nogi i otworzyć  dla mnie Swoje serce. Pamiętając, że w Twoich ranach 
jest moje ocalenie, uwielbiam Twoje święte Imię i pragnę wyznać, że:  
 
W: kocham Cię, Panie Jezu ! 



O: Panie Jezu, Ty uczyniłeś krzyż ołtarzem, na którym złożyłeś ofiarę ze swojego 
ciała i krwi, duszy i Bóstwa, z miłości do mnie – dziękując Ci za to i uwielbiają Twoje 
święte Imię, pragnę wyznać, że: W: kocham Cię, Panie Jezu ! 
 
O: „Dokonało się !” To było ostatnie słowo, które wypowiedziałeś z krzyża, zanim 
oddałeś ducha  w ręce swego Ojca. Dzięki Ci za to, Panie Jezu Chryste, że 
wykonałeś wszystko co zaplanował Ojciec i co zapowiedziały Pisma. Za to, że 
dokładnie potrafiłeś wypełnić wolę Ojca, mimo męki i krzyża wychwalam Twoje 
święte Imię i pragnę szczerze wyznać, że: 
 
W: kocham Cię, Panie Jezu ! 
 
Módlmy się: Boże, mój Ojcze, Ty z miłości do mnie  zesłałeś Swojego Syna na świat, 
aby złożył ofiarę i swoją krwią obmył mnie z wszelkich grzechów, wzmocnij mnie 
Swoją łaską, abym Jego mękę i krzyż nie zmarnotrawił, ale z wiarą sięgnął po jego 
życiodajne owoce. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 


