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ÁLDOZATVÁLLALÁS
Megtartom a böjti fegyelmet
„Amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” (Mt 6,17-18)
IMÁDSÁGOS LELKÜLET
Elmondok egy tized rózsafüzért valamelyik fájdalmas titokkal
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” (Mt 6,6)
FELAJÁNLÁS
A mai nap örömeit és fájdalmait felajánlom valami olyan célra, amit nagyon fontosnak tartok
„Gyűjtsetek felajánlást magatok között az Úrnak! Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak.” (2 Móz 35,5)
JÓELHATÁROZÁS
Végiggondolom gyengeségeimet, s elhatározom, hogy egy valamiben nagyon igyekszem megváltozni
„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, 10és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.” (Kol 3,10)
JELENLÉT
Különös módon is odafigyelek arra, hogy Jézus velem van
„Íme én veletek vagyok minden nap a világ végeztéig.” 
(Mt 28,20)
SZENVEDÉS
Együtt szenvedek az értem szenvedő Jézussal
„Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk.”
(2 Tim 2,12)
LEMONDÁS
A szenvedő Jézus iránti szeretetből lemondok valami olyasmiről, ami különösen is nehéz számomra
„Mindaz, aki közületek nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a tanítványom.” (Lk 14,33)
KERESZTHORDOZÁS
Elviselem életem mindennapi kis keresztjeit, nehézségeit
„Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.” (Lk 14,27)
BŰNBÁNAT
Elvégzem a húsvéti szentgyónásomat
„Tartsatok bűnbánatot!” (Mk 1,15)
SZENTÍRÁSOLVASÁS
Elolvasom Jézus szenvedéstörténetét
„Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre. (2 Tim 3,16)
ELMÉLKEDÉS
Elmélkedem Jézus kereszthalálán
„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet. (Zsolt 143,5)
HÁLA
Megköszönöm Jézusnak, hogy meghalt értem a kereszten, hálát adok, hogy megváltott ember vagyok
„Legyetek hálásak!” (Kol 3,15)
IMA
Elimádkozom egy bűnbánati zsoltárt
„Imádkozzatok szüntelenül!” (Ef 5,17)
KÖTELESSÉG-TELJESÍTÉS
Elvégzem egy olyan munkát, vagy megtanulok egy olyan leckét, ami különösen is nehezen esik számomra, közben gondolok az értem szenvedő Jézusra
„Éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok!” (Ef 4,1)
KEDVESSÉG
Különösen is kedves leszek egy olyan emberrel, aki rosszat tesz/tett velem
"Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást; hisz arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örökrészetek." /1Pét 3,9/
FIGYELMESSÉG
Odafigyelek egy bajbajutott emberre és megpróbálom benne felfedezni a szenvedő Jézust
„Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást!” (1 Pt 1,22)
LELKI ERŐSSÉG
Ma nagy lelki erővel viselem az élet megpróbáltatásait, s közben igyekszem sokat gondolni az értem szenvedő Jézusra
„Krisztus példája a lelkierő forrása.” (Zsid 12,1)
IRGALMASSÁG
Jézus is mindenkiért szenvedett, s közben senkinek nem rótt fel semmit. Irgalmas szívvel igyekszem elviselni más hibáit.
„Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)
MEGBOCSÁTÁS
Jézus megbocsátott mindenkinek, még szenvedésében is. Én is törekszem erre, ha valamilyen bántás vagy sérelem ér.
„Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.” (Lk 6,37)
SZERETET
Törekszem észrevenni az embertársamban lakó szenvedő Krisztust és szeretni őt, még akkor is ha nehéz
„Viseljétek el egymást szeretettel!” (Kol 3,13)
ENGEDELMESSÉG
Engedelmeskedem szüleimnek, tanáraimnak Krisztus példája szerint, még akkor is ha nehezemre esik
„Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, 
mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)





