
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA I OD 11.00 DO 12.00 

 

Rozpocznijmy nasze trwanie z Panem Bogiem od słów hymnu, który we fragmencie śpiewamy 

przy wystawieniu Najświętszego  Sakramentu: 

 

Pange, lingua, gloriosi 

Corporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, 

quem in mundi pretium 

fructus ventris generosi 

Rex effudit Gentium 

2. Nobis datus, nobis natus 

ex intacta Virgine, 

et in mundo conversatus, 

sparso verbi semine, 

sui moras incolatus 

miro clausit ordine 

3. In supremae nocte cenae 

recumbens cum fratribus 

observata lege plene 

cibis in legalibus, 

cibum turbae duodenae 

se dat suis minibus 

4. Verbum caro, panem verum 

verbo carnem efficit: 

fitque sanguis Christi merum, 

et si sensus deficit, 

ad firmandum cor sincerum 

sola fides sufficit 

5. Tantum ergo Sacramentum 

veneremur cernui: 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui: 

praestet fides supplementum 

sensuum defectui 

6. Genitori, Genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio: 

procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. 

Amen 

 

Sław języku tajemnicę 

Ciała i najdroższej Krwi, 

którą jako Łask Krynicę 

wylał w czasie ziemskich dni, 

Ten, co Matkę miał Dziewicę, 

Król narodów godzien czci 

2. Z Panny czystej narodzony, 

posłan zbawić ludzki ród, 

gdy po świecie na wsze strony 

ziarno słowa rzucił w lud, 

wtedy cudem niezgłębionym 

zamknął Swej pielgrzymki trud 

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy, 

z tymi, których braćmi zwał, 

pełniąc wszystko jak należy, 

czego przepis prawny chciał, 

sam Dwunastu się powierzył, 

i za pokarm z Rąk Swych dał 

4. Słowem więc Wcielone Słowo 

chleb zamienia w Ciało Swe, 

wino Krwią jest Chrystusową, 

darmo wzrok to widzieć chce. 

Tylko wiara Bożą mową 

pewność o tym w serca śle. 

5. Przed tak wielkim Sakramentem 

upadajmy wszyscy wraz, 

niech przed Nowym Testamentem 

starych praw ustąpi czas. 

Co dla zmysłów niepojęte, 

niech dopełni wiara w nas 

6. Bogu Ojcu i Synowi 

hołd po wszystkie nieśmy dni. 

Niech podaje wiek wiekowi 

hymn triumfu, dzięki, czci, 

a równemu Im Duchowi 

niechaj wieczna chwała brzmi. 

Amen. 

 



 

 

 

 

Zazwyczaj śpiewamy dwie ostatnie zwrotki. Wczytajmy się  dzisiaj w słowa całego hymnu. 

Jest on autorstwa św. Tomasza z Akwinu.  

Św. Tomasz był genialnym teologiem i poetyckim geniuszem. W sześciozwrotkowej pieśni 

zawarł wszystko, co najważniejsze w chrześcijaństwie. We współczesnym tłumaczeniu 

śpiewamy więc zarówno o tajemnicy Przeistoczenia (Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej 

Krwi), sławimy tajemnicę Wcielenia (Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród, 

gdy po świecie na wsze strony, ziarno słowa rzucił w lud), wielbimy Władcę (Król narodów 

godzien czci), i kontemplujemy Jego śmierć (cudem niezgłębionym, zamknął Swej pielgrzymki 

trud). Nie zapominamy również o Najświętszej Matce (Ten, co Matkę miał Dziewicę). 

Święty Tomasz, doceniał również wagę sakramentu kapłaństwa i rzeczywistą istotę Mszy 

Świętej. Najpiękniejszy wyraz dał temu właśnie w hymnie Sław języku tajemnicę: 

W noc ostatnią, przy Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał, 

pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, 

sam Dwunastu się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał. 

 

Zbliżamy się  do tych tajemnic, do tych wydarzeń… W tym roku, dane jest nam ich przeżycie 

jakby ogołocone z zewnętrznej otoczki, a zarazem dotykające samego sedna sprawy. Ze słów 

św. Tomasza tchnie nie tylko wdzięczność za sakrament kapłaństwa, ale i pouczenie. 

Pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał.  

Zastanowię się, czy dzisiaj ja, który obcując bezpośrednio z Ciałem Chrystusa, starają 

się pełnić wszystko jak należy? Czy przepis prawny nie wzywa mnie do  najwyższego szacunku 

dla Najświętszego Sakramentu? Czy w miejsce tej wierności pięknu i prawdzie Eucharystii nie 

bagatelizuję Jej?  

Czym zaś jest ów Sakrament i jak go rozumieć, wyjaśnia poeta w czwartej zwrotce: 

 

Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe, 

wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. 

Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle. 

  

Stańmy więc z wiarą wobec Boga i otwórzmy serca, umysły na Jego obecność. Jesteśmy 

dotknięci samotnością, lękiem, niepewnością o przyszłość.  

Zaufajmy, On jest z nami! 

– Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas –  

 

 

** 

Tegoroczne rozważania i medytacje, naszą adorację Najświętszego Sakramentu oprzyjmy o 

tajemnicę Siedmiu Słów Chrystusa wypowiedzianych na krzyżu. Naszym przewodnikiem w 

tych rozważaniach będzie bp Fulton Sheen, kandydat na ołtarze, wielki kaznodzieja i pisarz 

chrześcijański, człowiek niezłomnej wiary. 

 

Wydaje się oczywiste, że zgodnie z ludzką naturą serce człowieka w obliczu śmierci wypowiada 

słowa miłości do tych, którzy są mu najbliżsi i najbardziej umiłowani. 

 

Interesujące jest to, że nasz Pan siedem razy przemówił z krzyża i zarazem znajdziemy w Piśmie 

Świętym siedem fragmentów, kiedy głos zabrała Jego Matka. Jej ostatnimi zapisanymi słowami 

jest nakaz z wesela w Kanie, gdzie Jej Syn rozpoczął publiczną działalność. Wzeszło słońce, 



więc blask księżyc nie był już potrzebny. Kiedy przemówiło Słowo, więcej słów nie było 

potrzebnych. Święty Łukasz zapisał pięć z siedmiu zdań Chrystusa, o których mógł usłyszeć 

tylko od Niej. Święty Jan utrwalił dwa pozostałe zdania. Można się zastanowić, czy Maryja pod 

krzyżem  pomyślała o swoich słowach, kiedy nasz błogosławiony Pan wypowiadał każde 

ze swoich siedmiu zdań.  

 

w trzech pierwszych zdaniach Jezusa możemy spodziewać się odkrycia porządku Jego miłości 

i przywiązania. Pierwsze zdanie wypowiedział jednak do swoich wrogów: „Ojcze, odpuść im, 

bo nie wiedzą, co czynią”; drugie do grzeszników: ;,Zapewniani cię: dzisiaj będziesz ze Mną w 

raju”; a dopiero trzecie zdanie do świętych: „Kobieto, oto syn Twój”. Wrogowie, grzesznicy i 

święci – oto porządek Bożej miłości i troski.  

Wróg, grzesznik, święty – niezależnie, kim jestem mam prawo przyjąć słowa Jezusa. Więcej, 

mam obowiązek przyjąć te słowa. Dać się im prowadzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIERWSZE ZDANIE 

OJCZE, PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZĄ, CO CZYNIĄ 

 

 

 
 

z Ewangelii wg św. Łukasza: 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego 

po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo 

nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Kaci spodziewali się, że będzie krzyczał z bólu, co robili przed Nim wszyscy 

przygwożdżeni do krzyża. Seneka wspomina, że każdy z nich przeklinał dzień  swoich 

narodzin, katów, własne matki, a nawet pluł na tych, którzy na niego patrzyli. Cyceron 

zaznacza, że w którymś momencie trzeba było ukrzyżowanym obcinać języki, aby 

powstrzymać potok okropnych bluźnierstw.  

 Uczeni i faryzeusze również spodziewali się krzyku i myśleli, że rozrywający i agonalny 

ból spowoduje, że każda wypowiedziana przez Niego zasada okaże się słowami 

rzuconymi na wiatr, że każdej z nich trzymał się tylko dla pozorów. ‘  

 

Panie, spoglądam w moje życie, w sytuacje doznanej krzywdy, zdrady, zadane cierpienia – ile 

razy myślałem wtedy o odwecie, o sprawiedliwej odpłacie za krzywdę… 

ile razy – pod wpływem presji zdarzeń – gotów byłem zachować się jak nie uczeń Jezusa, ile 

razy gotów byłem zdradzić Jego naukę, Jego słowa, które przyjmowałem jako własne… 

 

- zrobię Akt żalu, akt skruchy: 

 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, 

mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto 

błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i 

siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego] 

Ojcze, odpuść im, bo  nie wiedzą, co czynią… Odpuść komu? Odpuść wrogom? 

Żołnierzowi, który na dziedzińcu Kajfasza uderzył Go pięścią w twarz; Piłatowi, 

politykowi, który skazał Boga, aby zachować przyjaźń cesarza; Herodowi, który 

przyodział Mądrość w szaty głupca; żołnierzom, którzy rozpięli Króla królów na 



drzewie pomiędzy niebem i ziemią. Przebaczyć im? Dlaczego im przebaczyć? Bo 

wiedzą, co czynią? Nie, dlatego że nie wiedzą, co czynią.  

Właśnie nieświadomość ich wielkiego grzechu sprawiła, że zostali objęci tym gasnącym 

wołaniem z krzyża. To nie wiedza ocala, lecz nieświadomość.  

 

Panie, stawiasz na mojej drodze różnych ludzi… Tych, co czynią dobrze, i tych, co źle czynią… 

Są tacy, którzy mają świadomość popełnianego zła, dokonują go z premedytacją, ale… Sam 

wiem, jak często moje myśli i mój sposób oglądania świata, rozmija się z tym, jak widzą go 

nawet moi najbliżsi…   

Pozwól mi wierzyć, że nieraz zło, które mnie dotyka jest efektem nieporozumienia, niewiedzy, 

złego odczytania rzeczywistości, że ja sam i mój bliźni, działając w dobrej wierze, czynimy 

zło… 

Za to zło przepraszam… 

Za to, że niekiedy chcę na zło odpowiadać złem, za brak otwartości na przebaczenie, za 

zasklepienie się w pragnieniu odwetu – przepraszam Cię Panie… 

** 

Pierwsze słowa Jezusa [”nie wiedzą’] i Maryi [nie znam’ – wypowiedziane podczas 

zwiastowania] pokazują, że nieznajomość  zła jest wartością. Żyjemy w świecie, w 

którym słyszymy: „Nie znasz życia. Nie wiesz, czym  jest życie”. Wynika z tego, że 

możesz poznać coś tylko wtedy, kiedy tego doświadczysz. I nie chodzi tylko o 

doświadczenie dobra, ale również zła   

Właśnie takim rozumowaniem Szatan zwiódł naszych pierwszych rodziców.  Powiedział, 

że Bóg zabronił im jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo nie chciał, żeby stali się tacy 

mądrzy jak On. Szatan nie zdradził im jednak, że kiedy poznają dobro i zło, będzie to 

zupełnie inna wiedza od tej, którą miał Bóg.   

Ma teoretyczną znajomość zła, czyli jako negację Jego dobra i miłości. Ale człowiek 

poznał je w sposób bardzo konkretny i doświadczalny, stając się do pewnego stopnia 

niewolni panem poznanego zła. Parafrazując, Bóg chciał, żeby poznali dur brzuszny, 

tak jak zna go lekarz. Nie chciał, żeby doświadczyli tak jak pacjent zarażony tą chorobą. 

A zatem od tamtego dnia wielkiego kłamstwa aż do dzisiaj nikt nie jest lepszy, dlatego 

że namacalnie poznał zło.  

Przyjrzyj się swojemu życiu. Jeśli znasz życie dzięki różnym doświadczeniom, czy jesteś 

z tego powodu mądrzejszy? Czy nie gardzisz tym konkretnym  złem i nie stałeś się przez 

to mu szczęśliwy? Być może zło uczyniło cię nawet mistrzem w danymi obszarze. Jakże 

często pozbawione złudzeń osoby mówią; „Żałuję, że kiedykolwiek spróbowałem 

alkoholu”, „Żałuję, że ukradłem wtedy ten pierwszy dolar” lub „Żałuję, że poznałem tę 

osobę”. O ile mądrzejszy byś był, gdybyś nie miał tej wiedzy!  

Nie myśl, że aby „poznać życie”, musisz doświadczyć zła. Czy lekarz jest mądrzejszy, 

kiedy powali go choroba? Czy żyjąc w kanale ściekowym, można poznać czystość? Czy 

poznasz pokój prowadząc walkę? Czy radość widzenia poznajemy, stając się 

niewidomi? Czy staniesz się lepszym pianistą, gdy będziesz uderzać w złe klawisze? Nie 

musisz się upijać, żeby wiedzieć, czym jest pijaństwo.  

Panie, zechciej przyjąć w tej chwili naszą troskę o dzieci nasze, o młodzież, o młode pokolenie, 

które w tym szybkim świecie chce wszystkiego doświadczyć… Chce doświadczyć…  

Panie, spoglądam w swoim sercu na ludzi młodych, z naszych rodzin, z tych rodzin 

zostawionych w ojczyźnie, ludzi, których spotykam w sąsiedztwach, na ulicach… 

Uchroń ich od doświadczenia zła… 

Uchroń także i mnie od pokusy tego, by spróbować, doświadczyć, doznać tego, co jest 

zakazane, zabronione, dlatego, że jest złem zagrażającym naszej wolności, naszej miłości… 

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

przelana na Krzyżu, 



a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na ołtarzach całego świata, 

uwolni mnie od grzechu, 

ochroni przed atakami duchów ciemności. 

Niech ochroni to miejsce. 

Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny 

i tych, których noszę w swoim sercu. 

Niech zstąpi Duch Święty, 

niech zwycięstwo należy do Chrystusa. 

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, 

które odkupiłeś swoją drogocenną Krwią. 

Amen. 

 

Z nami jest podobnie, gdybyśmy wiedzieli, jak potworny jest  grzech i nadal byśmy 

grzeszyli; gdybyśmy wiedzieli, ile miłości uosobiło się podczas wcielenia i nadal 

odmawialibyśmy karmienia siebie Chlebem Życia; gdybyśmy wiedzieli, ile miłości 

objawiło się w Ofierze Krzyża i wciąż nie napełnialibyśmy  kielicha naszego serca tą 

miłością; gdybyśmy wiedzieli, ile miłosierdzia jest w sakramencie pokuty i nie 

zgięlibyśmy kolan pod ręką, która ma władzę rozwiązywania w niebie i na ziemi; 

gdybyśmy wiedzieli, ile życia ma w sobie Eucharystia i nie przyjmowalibyśmy tego 

Chleba, który daje życie wieczne, ani nie pilibyśmy tego Wina, które rodzi i umacnia 

cnoty; gdybyśmy znali całą prawdę, którą zawiera Kościół jako Mistyczne Ciało 

Chrystusa i nadal odwracalibyśmy się do niego plecami,  jak wszyscy inni piłaci; jeśli 

wiedzielibyśmy o tym wszystkim  i wciąż żyli daleko od Chrystusa i Jego Kościoła, 

to powinniśmy iść na natracenie! To nie mądrość zbawia, ale nieświadomość,.  

 

*** 

Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.… Co jest właściwe – przemoc komunizmu 

czy łagodność Chrystusa? Komunizm mówi, że łagodność oznacza słabość. Ale wynika 

to z braku zrozumienia sensu Chrystusowej łagodności. Łagodność nie jest 

tchórzostwem; łagodność to nie jest spokojny temperament, ospały i trudny do 

pobudzenia; łagodność to nie bierność, która pozwala aby każdy po nas deptał. Nie! 

Łagodność to opanowanie. Właśnie dlatego nagrodą za łagodność jest panowanie.  

 

Łagodny człowiek nie jest kimś, kto odmawia walki lub nigdy nie wpada w gniew. 

Łagodny człowiek to ktoś, kto z pewnością nie zrobi jednego: nie będzie walczył, gdy 

zostanie zaatakowana jego duma, lecz tylko wtedy, gdy łamie się zasady. I właśnie tym 

różni się gniew komunisty od gniewu łagodnego człowieka.  

Panie, nie pozwól, abym mylił to, co ważne i istotne. Gotowość przebaczenia nie jest uległością 

złu. Jest odwagą i poszukiwaniem ocalenia dla drugiego.  

Panie, daj mi siłę w tym najtrudniejszym dziele sprzeciwu wobec zła, ale też daj mi moc, abym 

potrafił wyrazić swój sprzeciw, opór wobec zła.  

Bym  nie ulegał pokusie konformizmu, ale miał odwagę wyrazić swój gniew, swój sprzeciw 

wobec tego, co jest złem, co jest grzechem… 

 

*** 

Czy mamy prawo nienawidzić drugiego człowieka, skoro nasz egoizm często stanowi 

przyczynę jego nienawiści? Pierwsze zdanie z krzyża i błogosławieństwo sławiące 

łagodność wymagają, abyśmy wyrwali z korzeniami miłość własną; kochali naszych 

oprawców; wybaczali im, bo nie wiedzą, co czynią; okazywali troskę tym, którzy nas 

oczerniają; byli życzliwi wobec złodziei, którzy oskarżają nas o kradzież; przebaczali 



kłamcom, którzy donoszą na nas; byli miłosierni wobec cudzołożników, którzy oskarżają 

nas o zdradę.  

Modlitwa za tych, którzy przybijają nas do krzyża, nie jest zwyczajem tego świata. Ale 

właśnie w tym rzecz: chrześcijaństwo nie jest układaniem się ze światem; to odwracanie 

tego świata do góry nogami.  

Skoro Pan nie sądzi swoich katów przed godziną ich sądu, to dlaczego my, którzy tak 

naprawdę nic o nich nie wiemy, mielibyśmy ich sądzić, kiedy nas krzywdzą? Póki żyją, 

czy nasze powstrzymanie się od wydawania sądu nie mogłoby stać się źródłem ich 

nawrócenia? W każdym razie nas nie osądzono - powinniśmy być za to wdzięczni, bo 

Bóg jest o wiele bardziej miłosiernym sędzią niż człowiek. „Nie osądzajcie, abyście nie 

byli osądzeni” (Mt 7,1). Nasz Pan powiedział na krzyżu: odpuść. Przebacz twojemu 

Piłatowi, zbyt słabemu, żeby bronić twojej niewinności; przebacz twoim herodom, zbyt 

zmysłowym, żeby dostrzec twoją duchowość; przebacz judaszom, którzy myślą, że warto 

przeliczać wszystko na srebrniki. „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.  

 

Ja często osądzam drugiego człowieka? 

Czy go znam” 

Czy tak naprawdę nie zatrzymuję się na zewnętrznej warstwie jego życia, nie próbując wniknąć 

w głąb? A jeśli nawet próbuję, czy mam taka wiedzę, takie spojrzenie w samo ludzkie serce, w 

sumienie?  

Czy taki osąd powierzchowny i zdecydowany w swojej bezzasadności nie jest jednym z 

najczęstszych moich grzechów” 

Panie, przyjmij moje zawstydzenie i mój żal i obmyj mnie z mojej winy… 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego! 

 Uznaję bowiem moją nieprawość, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 

tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 

i prawym w swoim osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu 

i w grzechu poczęła mnie matka. 

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 

naucz mnie tajników mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

 Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 

niech się radują kości, któreś skruszył! 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów 

i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!  

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!  

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 



 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 

niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 

 Otwórz moje wargi, Panie, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 

i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

 

*** 

 

Żyjemy w czasach lęku przed śmiercią… Wołamy od nagłej, a niespodzianej śmierci zachowaj 

nas Panie… To wołanie ma swoją rację, jest czymś naturalnym i oczywistym. Ale abp Sheen 

zwraca moją uwagę na pewne niebezpieczeństwo: 

Lęk przed śmiercią sprawia, że większość ludzi zaprzestaje czynić dobro. Nawet 

niewinny człowiek myśli tylko o sobie, kiedy zapewnia katów o swojej niewinności. 

Męstwo osiąga swój szczyt w zapomnieniu o sobie. On na krzyżu myśli tylko o innych i 

ich zbawieniu. Jego pierwsze słowo nie mówi o śmierci, ale o dobru, którego on  dokona. 

Nie kieruje go do swoich przyjaciół, apostołów czy uczniów, którzy będą głosić Jego 

dobrą nowinę, lecz do tych którzy Go nienawidzą, podobnie jak Jego apostołów i 

Kościoła: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).  

Panie, daj mi moc, abym w godzinie śmierci zachował ufność i odwagę, abym potrafił w tym 

właśnie czasie, dać wyraz mojej wierze… 

Polecam Tobie siebie i swoich bliskich, ale zwłaszcza dziś może polecam tych, z którymi wiele 

mnie dzieli, cos mnie poróżniło, tych, którzy mnie irytują, z którymi nie mam od lat kontaktu i 

twierdzę, że nie chce mieć… 

Panie, odpuść im, odpuść mnie, bo jak często nie wiemy, co czynimy… 

- Modlitwa różańcowa -  

*** 

 

Panie Jezu, Twoje słowa wypowiedziane z wysokości krzyża są znakiem Twego miłosierdzia. 

Ono zwycięża, bo Ty, który jesteś miłosierdziem, zwyciężyłeś świat i zwyciężasz go nadal.  

W naszych czasach miłość nadal wygrywa z nienawiścią. Kiedy ks. Augustyn Pro z 

Meksyku stanął przed mającymi go rozstrzelać rewolucjonistami, powiedział: 

„Wybaczam wam; klęknijcie, pobłogosławię was”. I wszyscy żołnierze z plutonu 

egzekucyjnego uklęknęli na błogosławieństwo. Był to niezwykły widok; patrzeć na 

kogoś, kto przebacza tym, którzy za chwilę go zabiją! Tylko kapitan nie uklęknął i zrobił 

to, co dla ks. Pro było aktem wielkiej dobroci – strzałem  prosto w serce postawił go 

obok Szczepana, męczennika Bożego Kościoła.   

Podczas wojny domowej w Hiszpanii, kiedy czerwoni mordowali setki księży, jeden z 

nich, postawiony ze związanymi rękoma przed plutonem egzekucyjnym, poprosił: 

„Rozwiążcie mi ręce i pozwólcie się pobłogosławić, zanim umrę”. Komuniści rozwiązali 

sznur, ale odcięli mu dłonie i drwili: „Ciekawe, czy teraz nas pobłogosławisz”. A ksiądz 

uniósł krwawiące kikuty i kiedy ściekały z nich krople krwi, formując na ziemi czerwony 

różaniec odkupienia, uczynił znak krzyża. Nienawiść została pokonana, bo postanowił 

jej nie karmić. Nienawiść umarła, kiedy przebaczył, dzięki czemu świat stał się lepszy.  

Pragnę polecić Tobie samemu tych, którzy oddają swoje życie za wiarę, którzy oddają swoje 

życie by umocnić moją wiarę. Polecam Tobie samemu ich życie, ich miłość silniejszą niż 

śmierć i proszę - miej miłosierdzie dla nas i świata całego… 

- Koronka do Bożego miłosierdzia -  

 



 

 

Módl się do Jezusa, który przebaczył tym, co „nie wiedzieli”, i do Maryi, która zjednała 

sobie Boga, bo mogła powiedzieć: „nie znam”, abyś nie poznał zła i pozostał dobrym 

człowiekiem.  

Szczerze, gdybyś mógł teraz wybrać i dowiedzieć się więcej o świecie lub oduczyć się 

zła, czy nie wolałbyś raczej się oduczyć niż nauczyć? Czy nie byłbyś lepszy, gdybyś zdjął 

z siebie zło, niż był przyodziany w pergaminowe dyplomy? Świat jest pełen błędnych 

przekonań, istnieje tak ogromny obszar doświadczonego i przeżytego zła, że 

błogosławieństwem byłoby, gdyby jakaś wspaniałomyślna dusza ufundowała 

uniwersytet oduczania się. Jego celem byłoby rozprawianie  błędami oraz złem, 

tak jak czynią to lekarze z chorobami. Czy byłbyś zaskoczony, gdybyś się dowiedział, że 

nasz Pan ustanowił taki uniwersytet oduczania się i gorliwi katolicy odwiedzają go raz 

w miesiącu? Nazywamy go konfesjonałem!   

 

 

Wyznam teraz Bogu w ciszy moje grzechy… 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie… 

 

 


