
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA II OD 12.00 DO 13.00 

 

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. 

 

DRUGIE ZDANIE 

DZISIAJ ZE MNĄ BĘDZIESZ W RAJU 

 

 
 

 

 

z Ewangelii wg św. Łukasza: 

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas».  Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż 

tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w 

raju». 

 

Abp. Sheen: 



Pierwsze zdanie z krzyża mówi nam, jaki powinien być nasz stosunek względem 

niesprawiedliwego cierpienia, podczas gdy  drugie zdanie pokazuje postawę wobec 

samego cierpienia. Istnieją dwa sposoby spojrzenia na tę rzeczywistość: w pierwszym 

spojrzeniu cierpienie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, w drugim ma sens.  

 

Ten sam Krzyż, ta sama odległość do Boga, ten sam odcinek do śmierci lub życia wiecznego… 

Dwóch ludzi na krzyżu – dwie tak różne postawy 

Niezwykła jest postać tego, którego nazywamy „dobrym łotrem” 

Abp Sheen przywołuje dawną legendę chrześcijańską utrwaloną w starożytności: 

 

Jeden z apokryfów mówi, że kiedy św. Józef i Maryja uciekali z Bożą Dzieciną do Egiptu 

przed zemstą Heroda, zatrzymali się karczmie. Maryja poprosiła obsługującą tam 

kobietę o wodę do wykąpania Dziecka. Wtedy kobieta zapytała, czy w tej wodzie, w 

której będzie zanurzone Święte Dziecię, może potem wykąpać swoje dziecko chore na 

trąd. Natychmiast po wożeniu do wody, w której przebywała Boża Dziecina, dziecko 

kobiety zostało uzdrowione. Maluch dorósł i został złodziejem. Był nim właśnie Dyzma, 

który zawisł na krzyżu po prawej tronie Chrystusa! Nie wiemy, czy w chwili, gdy 

życzliwie spojrzał na ukrzyżowanego Chrystusa, przypomniała mu się historia, którą 

opowiadała mu kiedyś matka.  

Być może spotkał po raz pierwszy Chrystusa, kiedy opowiadał On przypowieść o 

pewnym mężczyźnie, który podróżował z Jerycha do Jerozolimy i został napadnięty 

przez zbójców, i wtedy jego serce napełniło się skruchą. A może pierwsze 

współodczuwanie z cierpiącym Zbawicielem przyszło, kiedy przekręcił obolałą głowę i 

przeczytał napis z Jego imieniem: Jezus”, Jego miastem: ,.Nazaret” i Jego zbrodnią: 

„Król Izraela”. W każdym razie na ołtarzu jego duszy nagromadziło się na tyle dużo 

suchej podpałki, że kiedy przeskoczyła tam iskra ze środkowego krzyża, zapłonął 

wspaniały płomień wiary. Złoczyńca widział krzyż i adorował ten tron, widział 

Skazanego Człowieka i wołał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swojego 

królestwa” (Łk 23,42.  

 

Zdumiewająca jest ta legenda. 

Panie, pozwól odnaleźć mi w niej moje własne losy, moje życie, moje porażki i klęski, ale i 

niezłomna nadzieję… 

Staję przed Tobą obmyty wodą chrztu świętego, zjednoczony przez tę wodę chrztu z Tobą 

samym… Czym był ten chrzest, jak nie szansą zjednoczenia z Tobą, na zawsze…  

Czy dziękuję Tobie za tę szansę, za ten dar chrztu? 

A co się stało potem, że mimo tego zjednoczenia, mimo tego obmycia, mimo tej 

niepowtarzalnej szansy – tak źle użyłem mojej wolności? 

Czy mówię i dlaczego tak naprawdę mówię, że to moje życie jest przegrane… 

 

Pozwól mi Panie, spotkać Ciebie… 

Pewnie znów, najprościej, będzie spotkać Cię na krzyżu… 

 

** 

W tym samym momencie, kiedy złodziej składał świadectwo, nasz Pan odnosił 

największe zwycięstwo, jakie mogło się wydarzyć, które wymagało więcej siły niż 

energia potrzebna do okiełznania wodospadu. On tracił życie i ratował ludzką duszę. I 

w tym dniu – kiedy Herod i cały jego dwór nie potrafili zmusić Go do mówienia, cała 

potęga Jerozolimy nie mogła sprawić, aby zszedł z krzyża, nie mogły też przerwać Jego 

milczenia fałszywe oskarżenia na dziedzińcu ani tłum wrzeszczący: „Innych wybawiał, 

niech uratuje samego siebie” (Łk 23, 35), nie był w stanie wydobyć z Jego spieczonych 



ust słów riposty – On  zwraca się do gasnącego obok siebie życia, odzywa się i wybawia 

złodzieja: „Dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Wcześniej nie otrzymał 

podobnej obietnicy ani Mojżesz, ani Jan czy Magdalena, ani Maryja!  

 

Panie, mój Panie… 

Zdumiewające jest Twoje milczenie w czasie męki. Nie bronisz się, nie tłumaczysz, nie 

odpowiadasz na pytania… Tylko raz wyjaśniasz swoje milczenie Piłatowi, tłumacząc mu, by 

nie myślał, że ma nad Tobą władzę… 

Ty jesteś Panem i Królem, Ty sam kierujesz nie tylko swym losem, ale losem całego świata… 

Nie usprawiedliwiasz tego, co jest sprawiedliwością Twoją… 

Nie tłumaczysz się z miłości.. 

Ale czynisz miłość… 

Tak jak tutaj – tracąc swe życie ratujesz ludzką duszę, na wieczność… 

Panie, dziękuję za Twoją ocalającą łaskę… 

 

Dzięki, o Panie, składamy dzięki, 

o Wszechmogący nasz Królu w niebie. 

Za to, że dałeś nam wiarę.  

Za to, że dałeś nam miłość.  

Za to, że dałeś nam siebie.  

Ty nam przebaczasz grzechy.  

Ty nam przywracasz życie.  

Za to, że jesteś z nami.  

 

** 

Panie, przekonuję się, że nie ma dla Ciebie miejsc niedostępnych, straconych, zapomnianych, 

nie ma sytuacji niemożliwych 

Abp Sheen pisze: 

 

Bogu zależy na naszym zbawieniu bardziej niż nam samym. Jako dowód przytoczymy 

historię o tym, jak nasz Pan ukazał się pewnego razu św. Hieronimowi i powiedział: 

„Hieronimie, co możesz mi dać?” – Hieronim odparł: „Dam Ci moje pisma” - odparł 

Hieronim. Pan stwierdził, że to za mało. „A zatem – odpowiedział Hieronim – co mogę 

Ci ofiarować? Moje pokutne życie i umartwienie”. Ale odpowiedź brzmiała: „Nawet to 

nie wystarczy!”. „O Panie, to co mi pozostało do ofiarowana Tobie?” – zawołał 

Hieronim. A nasz Pan odrzekł: „Hieronimie, możesz dać mi swoje grzechy”.  

 

** 

 

Nie sposób zrozumieć tej sceny, tego dialogu, tego aktu łaski, jeśli nie spojrzę na to Panie, w 

kluczu Twojego miłosierdzia… 

Pozwól o Panie, zatrzymać się przy Twoim miłosierdziu i wielbić je… 

 

Szczęśliwi miłosierni  szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia” (Mt 5, 

7). Pod koniec życia na wzgórzu Kalwarii Pan  wypełnił to błogosławieństwo, zwracając 

się do przestępcy „Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.  

Zasady tego świata brzmią zupełnie inaczej, mniej więcej  tak: „Szczęśliwy człowiek, 

który myśli przede wszystkim o sobie” 

 

Pan przypomniał nam, że miłosierdzie to coś więcej niż sentymentalna, emocjonalna 

tkliwość. Samo słowo „miłosierdzie” pochodzi od łacińskiego „miserum cor”, ‘smutne 



serce’. Miłosierdzie oznacza zatem współczujące zrozumienie dla nieszczęścia drugiej 

osoby.  

 

Miłosierdzie to jeden z dominujących tematów w nauczaniu naszego Pana. Jego 

przypowieści mówiły o miłosierdziu. Weźmy my dla przykładu sto owiec, dziesięć monet 

i dwóch synów. Ze stu owiec zaginęła jedna, z dziesięciu monet zgubiła się jedna, z 

dwóch synów jeden prowadził rozpustne życie.  

 

Tutaj nasz Pan sugeruje, że musimy być miłosierni wobec  tych, którzy według ludzkiej 

miary najmniej na to zasługują. Dlatego Pan był miłosierny dla Magdaleny, dla kobiety 

przy studni, dla Piotra, który się Go zaparł, dla Zacheusza, a nawet dla Judasza, którego 

nazwał przyjacielem.   

 

Warto zapytać, dlaczego miłosierny Zbawiciel nie tylko przebaczył skruszonemu 

złodziejowi, ale złożył mu również obietnicę: „Dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 

43). Dlaczego nasz Pan nie skierował takich samych słów do łotra po lewej stronie? 

Odpowiedź znajdziemy w błogosławieństwie o miłosierdziu: „Szczęśliwi miłosierni, 

ponieważ oni dostąpią miłosierdzia” (Mt 5, 7). Złoczyńca po prawej stronie był 

miłosierny i wspierający, więc otrzymał miłosierdzie i współczucie. Dlatego że nie 

myślał o sobie, to ktoś pomyślał o nim. Prawo dotyczące miłosierdzia jest równie surowe 

jak to, które istnieje w naturze. To, co zasiejmy, to zbierzemy. Jeśli będziemy siać skąpo, 

to plon też będzie skąpy. Jeśli zasiejemy hojnie, zbierzemy równie obfity plon. Odnosi 

się to również do rzeczywistości duchowej, o czym nauczał nasz Pan: „W jaki sposób 

sami osądzacie, tak was osądzą” (Mt 7, 2).  

Innymi słowy, myśląc o bliźnich, sprawiamy, że Bóg myśli o  nas.  

 

myśląc o bliźnich, sprawiamy, że Bóg myśli o  nas.  

 

Panie, pozwól mi ogarnąć moimi myślami moich bliźnich 

- tych, którzy proszą mnie o modlitwę, 

- tych, którzy chcieliby stawać dzisiaj tutaj przed Tobą, a nie mogą, Panie 

- tych, którzy tej modlitwy potrzebują, choć o tym nie pamiętają, 

- tych, o których powinienem  pamiętać… 

 

Panie, pozwól mi przemierzyć teraz swoistą geografię modlitwy, z twoim miłosierdziem, 

wędrować tam, gdzie cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, gdzie walczą o życie w 

trwodze i bólu, tam, gdzie podejmują wysiłek ocalenia życia, tam, gdzie są moi bliscy i ci., o 

których z reguły nie pamiętam… 

 

- KORONKA DO MIŁOSIERDZIA  

 

*** 

 

Scena ukrzyżowania i ukrzyżowanych odsłania dramat ludzkiej wolności 

Dwie te same sytuacje, ta sama odległość do Boga… 

Ta sama szansa zbawienia… 

 

Panie, spoglądam na złego łotra, na tego człowieka tragicznego, który czasem we mnie jest. 

Patrzę na moje bunty, na mój protest, na skargę i sprzeciw wobec Ciebie. 

 



Panie, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad tymi, którzy zasklepiają się w sobie, tak bardzo, że 

nie widzą Ciebie… 

Spójrzmy na złoczyńcę po lewej stronie. Cierpiał wcale nie mniej niż złoczyńca po 

drugiej stronie, ale rozpoczął i zakończył swoje ukrzyżowanie przekleństwem. Nawet na 

chwilę nie odniósł swojego bólu do cierpienia Człowieka ze środkowego krzyża. 

Modlitwa przebaczenia naszego Pana znaczyła dla niego tyle samo co obecność 

przelatującego ptaka. Nie widział sensu.   

Ponieważ nie potrafił zaakceptować cierpienia i zamienić w pokarm dla duszy, 

cierpienie zwróciło się przeciwko niemu jak obca substancja, która dostaje się do 

żołądka atakując i zatruwając cały organizm.  

Współczesny świat pełen jest ludzi, którzy podobnie jak złoczyńca po lewej stronie nie 

dostrzegają sensu w cierpieniu. Nie wiedząc nic o odkupieniu, które przyniósł im  Pan, 

nie potrafią włożyć cierpienia w jakiekolwiek ramy.  

 

** 

Lekcja ze złoczyńcą ukrzyżowanym po lewej stronie jest oczywista: cierpienie samo w 

sobie nie czyni nas lepszymi a wręcz możemy stać się gorsi. Cierpienie, które nie jest 

uduchowione, nie czyni człowieka lepszym, ono go niszczy.  

 

Tych zbuntowanych, i to, co mnie samym jest buntem i sprzeciwem wobec Ciebie – powierzam 

Panie, przez ręce Twej Matki 

 

- rozważanie tajemnic różańcowych –  

 

** 

Spójrzmy teraz na symbol tych, dla których cierpienie ma  sens, na złoczyńcę po 

prawej stronie. Początkowo nie rozumiał cierpienia i dlatego zaczął złorzeczyć 

podobnie jak przestępca po lewej stronie. Ale w pewnym momencie tak jak błyskawica 

oświetla nagle zagubiona ścieżkę, tak słowa przebaczenia skierowane przez naszego 

Pana do oprawców wskazały złodziejowi drogę miłosierdzia.   

Zaczął on  rozumieć, że gdyby cierpienie nie miało sensu, Jezus nie przyjąłby go. Gdyby 

krzyż nie miał sensu, Jezus nie byłby na nim. Ten, który nazywał siebie Bogiem, nigdy 

nie wziąłby na siebie takiego znaku hańby, gdyby nie można było przekształcić go w 

jakiś święty cel. Cierpienie nabierało dla złoczyńcy coraz większego sensu.  

Zaczął postrzegać cierpienie jako coś, co oczyszczającego duszę – tak jak ogień wypala 

wszelkie nieczystości ze złota albo jak to, co gorączka robi z chorobą: zabija bakterie.  

  

 

** 

  

Panie, nasz Boże, tylko Ty potrafisz przeprowadzić człowieka z dna upadku do chwały raju. 

tylko Ty mogłeś sprawić, że łotr stał się świętym. 

Pozwól mi poprosić Cię o łaskę świętości dla mnie i dla moich bliskich 

Pozwól, bym nie lękał się krzyża, który prowadzi do świętości. 

 

Abp Sheen:  

  

Maryja u stóp krzyża była świadkiem nawrócenia Dobrego Łotra 

W  pierwszym zdaniu [zwiastowania] zapytała, jak to się stanie, ponieważ  nie znała 

pożycia małżeńskiego. Ale kiedy anioł zapewnił, że  pocznie z Ducha Świętego, Maryja 



natychmiast odpowiedzią „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego 

słowa”.  

Drugie zdanie Jezusa na Golgocie i drugie zdanie Maryi w Nazarecie uczą tego samego: 

Każdy na świecie ma krzyż i nie ma dwóch identycznych krzyży. Krzyż Dobrego Łotra 

nie był tym samym krzyżem co Maryi. Różniła je wola Boża względem  każdego z nich. 

Łotr miał oddać życie, Maryja miała przyjąć życie. Łotr miał umrzeć na swoim krzyżu, 

Maryja stała pod swoim krzyżem. Łotr miał odejść, Maryja została. Łotr miał być 

przyjęty do raju, a Maryja miała przyjąć raj do swojego łona.   

Każdy z nas ma krzyż. Każdy krzyż na świecie jest dostosowany do potrzeb, wykonany 

na zamówienie, tak aby pasował do danej osoby i żadnej innej. Dlatego właśnie 

mówimy: „Mój krzyż jest ciężki”. Zakładamy, że krzyże innych osób są lżejsze, niepomni 

tego, że nasz jest ciężki z jednego powodu, jest po prostu nasz. Krzyże nie są robione 

maszynowo.  

Istnieje tyle krzyży, ile osób. Krzyże smutku, krzyże tęsknoty, krzyże krzywdy, krzyże 

zranionej miłości i krzyże porażki.  

 

Modlitwa św. Jana Pawła II 

 

Panie Jezu, zgromadziliśmy się tutaj przed Tobą. Ty jesteś Synem Bożym, który stał się 

człowiekiem, był ukrzyżowany za nas i został wskrzeszony z martwych przez Ojca. Ty, żyjący, 

rzeczywiście obecny wśród nas. Ty jesteś „Drogą, Prawdą i Życiem”: Ty jedynie masz słowa 

życia wiecznego. Ty jesteś jedynym fundamentem naszego zbawienia i jedynym imieniem, które 

należy przyzywać, aby mieć nadzieję. 

Ty, obrazie Ojca i dawco Ducha Świętego; Ty, Miłości: Miłości niekochanej! Panie Jezu, 

wierzymy w Ciebie, wielbimy Cię, kochamy Cię całym naszym sercem i wyznajemy Twoje imię, 

które jest ponad wszelkie imię. […] Spójrz na ubogich, chorych, starych, odrzuconych, ludzi 

młodych i dziewczęta, które obrały drogi desperacji. Wejrzyj na tyle rodzin przeżywających 

trudności, dotkniętych nieszczęściem i niesprawiedliwością społeczną. Wejrzyj i ulituj się! 

Spójrz na tych, którzy już nie potrafią wierzyć w Ojca, który jest w niebie, i nie są w stanie 

pojąć więcej Jego czułości. Wejrzyj na tych, którzy nie potrafią odczytać w Twoim obliczu, o 

Ukrzyżowany, swojego bólu, ubóstwa i swoich niepokojów. Spójrz na tych, którzy trwają w 

grzechu, daleko od Ciebie, który jesteś źródłem nowego życia: Jedynym, który jest w stanie 

ugasić pragnienie i uśmierzyć pragnienie i niepokoje trapiące serce ludzkie. Wejrzyj i ulituj się! 

[…] Błogosław ludziom młodym, aby nigdy nie wygasła w ich sercach nadzieja na lepszy świat 

i chęć wielkodusznego poświęcenia na rzecz jego budowania. Błogosław tym, którzy nami 

rządzą, aby byli rzecznikami sprawiedliwości i pokoju. Błogosław kapłanom, a także 

zakonnikom, zakonnicom i osobom konsekrowanym. 

Panie Jezu, powróć do nas i uczyń nas czujnymi w oczekiwaniu na Twoje przyjście. Amen. 

 

 


