
Modlitwa do krwi chrystusa (za rodzinę i w inny 
intencjach)

Modlitwa do Krwi Chrystusa za rodzinę
Potężny Jezu, mój Królu i Zbawicielu, przyzywam 
Twoją potężną krew dla ochrony mojej rodziny. Proszę, 
spójrz na nasz dom i dręczące nas potrzeby, rozpostrzyj 
nad nami całą swoją władzę i ochronę, wznosząc 
potężną barierę chroniącą nas przed atakami zła. 
Wyzwól nasze życie od wszelkich podziałów, kłótni i 
sporów. Niech Twoja miłość coraz bardziej jednoczy 
nas każdego dnia, a nasze więzy krwi wzmocnią się w 
Tobie. Broń naszego domu, proszę, nie zawsze będą w 
nim zapasy żywności, potrzebne nam ubrania i buty. 
Panie, proszę, pobłogosław pracę rąk moich, obym 
zawsze zaspokajał potrzeby mojej rodziny. Strzeż 
moich dzieci, kiedy wychodzą i kiedy wracają do domu. 
Panie Jezu, wyślij swoje anioły, aby strzegły nas w 
drodze i, żebyśmy codziennie wracali w Twoim 
błogosławieństwie do naszego domu. Amen.

Modlitwa do Krwi Chrystusa za nasze dzieci                                                     
Najdroższa Krwi Chrystusa, dziś wzywam Cię dla życia 
moich dzieci. Osłoń ich życie i oczyść je z wszelkiego 
grzechu. O Jezu, niech Twoja potężna krew je ocali, 
pokornie o to proszę. Jak bariera ochrony wokół nich, 
strzeż je w domu i poza nim. Proszę, dotknij ich serc i 



napełnij je swoją miłością, oczyść je z wszelkiego zła i 
chroń je przez cały czas. Pobłogosław ich studia i ich 
plany, spraw, by dorosły zdrowe i silne. Proszę, chroń 
ich życie przed złem i zawsze prostuj ich drogi. Bądź 
Panem ich życia, niech zawsze poświęcają się Tobie, 
jedynemu prawdziwemu Bogu. Niech służą ci z 
miłością I będą odbiciem Twojego miłosierdzia i 
żywym świadectwem Twojego działania. Amen.                                                                 

Modlitwa do Krwi Chrystusa w sytuacjach trudnych
Potężna Krwi Chrystusa, wołam o Twoją ochronę i 
błogosławieństwo. Spójrz, proszę na trudną sytuację, 
przez którą przechodzę. Nie mogę znaleźć wyjścia ani 
skutecznego rozwiązania. Prowadź mnie do całej 
prawdy, otwórz moje oczy i rozświetl ścieżkę. Zobacz, 
jak moje serce oczyszcza się dzięki Tobie. Pomóż mi 
wyjść z tej trudnej sytuacji, proszę, bo jesteś 
wszechmocna, Krwi Chrystusa, i nie ma dla ciebie 
rzeczy niemożliwych. Proszę, prowadź mnie swoim 
świętym światłem. O Krwi Chrystusa, kieruj zawsze 
moim sercem, rozświetl moją drogę i skieruj moje kroki 
z powrotem na drogę ku Panu Bogu. Zabierz mnie do 
siebie, skoryguj kierunek, w którym podąża, bym 
zawsze mógł spełniać Twoją świętą wolę. Amen.

Modlitwa do Krwi Chrystusa o ochronę i 
uzdrowienie



O drogocenna Krwi Chrystusa, któraś została przelane 
na krzyżu dla oczyszczenia z grzechów i uzdrowienia 
ciała, dziś błagam o Twoją władzę nad moim życiem i 
moim domem. Chroń mnie i uwolnij od wszelkiego zła 
i wszelkich ataków na moje zdrowie. Ulecz moje 
najbardziej skryte miejsca. Proszę, wyrzuć wstyd z 
mojego życia, oczyść moje serce i wejdź do niego. 
Uzdrów moje ciało i nie pozwól, aby choroba mnie 
atakowała. Chryste, Twoja potężna krew uwalnia mnie 
od wszelkich dolegliwości. Niech cała moja istota 
będzie w tobie czysta. Spójrz na moje organy, układ 
oddechowy, nerwowy i hormonalny. Proszę, ulecz 
każdy miejsce we mnie i uwolnij moje ciało od 
wszystkich dolegliwości i chorób. Proszę, przejmij 
całkowitą kontrolę nad moim zdrowiem i uchroń mnie 
od chorób. Amen.


