
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA III OD 13.00 DO 14.00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRZECIE ZDANIE 

KOBIETO, OTO TWÓJ SYN; OTO TWOJA MATKA 

 

 

 
 

z Ewangelii wg św. Jana:  

 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i 

Maria Magdalena.  Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 

miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój».  Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka 

twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

 

Medytacja abpa Sheena:   

 

Z krzyża Jezus wypowiedział swoją ostatnią wolę i testament. Przeznaczył już swoją 

krew dla Kościoła, szaty dla wrogów, złodzieja dla raju i wkrótce miał przekazać swoje 

ciało do grobu, a duszę – Ojcu w niebie. Komu zatem miał powierzyć swoje dwa 

najcenniejsze skarby, które kochał nade wszystko, Maryję i Jana? Powierzył ich sobie 

nawzajem, dając syna swojej Matce i Matkę swojemu przyjacielowi? „Kobieta!”. To 

było drugie zwiastowanie! Wieczorna godzina, cicha izba i modlitwa pełna uniesienia 

ustąpiły miejsca wzgórzu Kalwarii, ciemnemu niebu i Synowi wiszącemu na krzyżu. Było  



jednak w tym ukojenie! Pierwsze zwiastowanie uczynił anioł, a tymczasem słodki głos 

Boga przyniósł  zwiastowanie drugie.  

„Oto Twój syn!”. To było drugie Boże Narodzenie! Maryja porodziła swojego 

pierworodnego bez bólu, w grocie betlejemskiej, a teraz w bólu krzyża zrodziła drugie 

dziecko. W tym momencie Maryja odczuwała ból rodzenia nie tylko swojego drugiego 

syna, którym jest Jan, lecz miliardów, które zostaną zrodzone w chrześcijaństwie jako 

dzieci Maryi. Rozumiemy teraz, dlaczego Chrystus został nazwany Jej pierworodnym. 

Nie dlatego, że miała urodzić kolejne dzieci ze swojego ciała i krwi, lecz potomstwo z 

krwi Jej Serca.  

Boże przekleństwo względem Ewy naprawdę zostało odnowione w nowej Ewie, w Maryi, 

bo rzeczywiście rodzi Ona swoje dzieci w bólu.  

 

W tych słowach zostają zestawione różne sceny z życia Maryi: zwiastowanie i słowo 

„Niewiasto, Kobieto” wypowiedziane z wysokości krzyża. I scena narodzin w Betlejem i 

narodzin na Kalwarii – narodzin Boga Człowieka i narodzin Kościoła 

 

Wejdźmy zatem w tamte tajemnice radosne różańca świętego, by powiązać wydarzenia 

zbawcze 

 

tajemnica zwiastowania i narodzenia – modlitwa różańcowa 

 

Wyrażam wdzięczność nie tylko Tobie, Panie mój i Boże za dar Twojej miłości objawionej na 

krzyżu, ale tę wdzięczność serca kieruję ku Twojej Matce.  

 

Maryja nie jest tylko Matką naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jest Ona 

również naszą Matką, i nie wynika to z jakiegoś grzecznościowego tytułu ani prawnej 

fikcji czy zwrotu retorycznego, lecz z faktu zrodzenia nas w bólu u stóp krzyża. Ewa 

utraciła tytuł „Matki żyjących” przez swoją słabość i nieposłuszeństwo u stóp drzewa 

dobra i zła; Maryja zyskała tytuł „Matki ludzi” przez swoje poświęcenie i posłuszeństwo 

u stóp drzewa krzyża. Jakiż to zaszczyt mieć Matkę Boga za swoją Matkę i Jezusa za 

Brata!  

 

Jakiż to zaszczyt mieć Matkę Boga za swoją Matkę i Jezusa za Brata!  

 

O Maryjo witam Cię 

O Maryjo kocham Cię 

O Maryjo proszę Cię 

Pobłogosław dzieci swe. 

 

Panie Jezu Chryste, 

staję pod krzyżem Twoim i próbuję zrozumieć to, co jest wielką tajemnica wiary i miłości. 

Próbuję zmierzyć się z tym, co jest niepojętą tajemnicą czystej, nieskalanej miłości. 

Jest mi trudno, bo miłość dzisiaj jest zniekształcona, nie kochana, nie rozumiana, nie 

przeżywana… 

 

 

Przebłaganie za grzechy nieczystości 

 

Panie, pragnę przepraszać Cię za grzech przeciw miłości, za egoizm, próżność, za zasklepienie 

się w sobie, za pychę, a nade wszystko za grzech nieczystości, za miłość tak deprawowaną 

 



Nieczystość to nieuporządkowana miłość względem cielesnych przyjemności. Istotne 

jest tutaj wyrażenie „nieuporządkowana”, ponieważ Bóg Wszechmogący sam połączył 

przyjemność ciałem. Połączył przyjemność z aktem małżeńskim, żeby żona i mąż nie byli 

opieszali w wypełnianiu ich społecznego obowiązku przedłużania rodzaju ludzkiego 

oraz wychowywania dzieci dla królestwa Bożego. Przyjemność stalą się grzeszna, kiedy 

zamiast służyć jako środek do celu, stała się po prostu celem. Jedzenie dla samego 

jedzenia jest grzechem, ponieważ jedzenie jest środkiem do celu, którym jest zdrowie 

ciała. Podobnie jest z nieczystością, to przejaw egoizmu i wypaczonej miłości.  

 

Panie, przyjmij błaganie moje i nasze 

- za tych z nas, którzy mylą miłość z pożądaniem, 

- za grzechy nieczystości,  

- za kulturę przyjemności ponad wszystko, 

- za kobiety zgwałcone, za kobiety wyzyskiwane, 

- za grzechy prostytucji,  

- za brak troski o młodzież i dzieci zażywających pornografii w internecie,  

- za brak wierności małżeńskiej, 

- za uleganie pokusom i myślom nieczystym… 

- za brak poczucia grzechu w tej sferze życia… 

 

 

Godne ubolewania jest to, że im większa jest grzeszność,  tym mniejsze poczucie 

grzechu. Osoba grzeszy coraz bardziej, lecz coraz mniej o tym myśli. Przypomina to 

zachowanie kogoś tak uzależnionego, że nie ma już w nim pragnienia, aby stać się 

lepszym. Grzesznicy stają się tak bezduszni, że nie tęsknią  już za odkupieniem. 

Utraciwszy wzrok, nie chcą już widzieć; jedyną przyjemnością, jaka im ostatecznie 

pozostaje, są drwiny i szykanowanie tych, którzy myślą inaczej.  

 

Panie, miej miłosierdzie dla nas i świata całego  

 

Nasz Pan poszedł jeszcze dalej w zadośćuczynieniu za grzech nieczystości, pozbawiając 

siebie dwóch najbardziej uzasadnionych żądań ciała. Jednym z najczystszych i 

najbardziej uzasadnionych żądań, jeśli chodzi o rzeczywistość ciała, jest prawo do 

miłości Matki. Więzy miłości, które łączą jedną osobę z drugą, o jedyna szlachetna 

forma przywiązania w królestwie ciała. Ciało zostało jednak tak bardzo wykorzystane i 

zdeprawowane przez człowieka, że nasz Zbawiciel zrzekł się nawet tych 

prawowitych więzi ciała, żeby odpokutować za wszelkie inne niewłaściwe relacje. I 

oddając swoją Matkę i najlepszego przyjaciela, totalnie siebie ogołocił, żeby 

zadośćuczynić za ciało. Spojrzał na swoją Matką i powiedział: „Kobieto, oto Twój syn”, 

a do swojego najlepszego przyjaciela rzekł: „Oto, twoja Matka”.  

 

Koronka do miłosierdzia Bożego  

 

 

Dziękczynienie za czystość serca i prośba o czystość serca 

 

 

Abp Sheen: 

 

Na Górze Błogosławieństw na początku publicznego życia nasz Pan nauczał: 

„Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga” (Mt 5, 8). A 



pod koniec życia na wzgórzu Kalwarii przemawia do tych, którzy mają czyste serce: 

„Kobieto, oto Twój syn. Oto twoja Matka” O 19, 26-27).   

 

Nie jest to oczywiście błogosławieństwo uznawane przez  ten świat. Dzisiejszy świat 

można opisać jako erę cielesności, w której gloryfikuje się seks; nienawidzi się 

powściągliwości; czystość identyfikuje się z oschłością, niewinność – z głupotą;  a 

kobiety i mężczyzn zamienia się w posążki Buddy z zamkniętymi oczami, dłońmi 

założonymi na piersiach, wzrokiem skierowanym do wewnątrz i myślącymi wyłącznie o 

sobie.  

 

 

Panie mój, Ty, który jesteś sam Miłością, czystą, piękną, jesteś darem i ofiarą, 

dziękuje Ci, miłości moja za Twoje błogosławieństwo czystych serc,  

za Twoje wskazanie, że to czystym sercem można oglądać Ciebie, Boga, 

za to, że wciąż oczyszczasz w nas miłość,  

byśmy podążali drogą piękna i prawdy ludzkiego życia. 

Dziękuję Ci za dwie drogi życiowe, za dwa powołania, które mają moc ocalić piękną miłość 

we mnie, w drugim, w ukochanym człowieku… 

 

 

Jednakże Bóg w swojej mądrości ustanowił dwie drogi ucieczki od interesowności ciała: 

sakrament małżeństwa oraz ślub czystości.  

 

Pierwszą drogą ucieczki od interesowności ciała, którą ustanowił Bóg, jest sakrament 

małżeństwa. Małżeństwo miażdży egoizm, głównie przez to, że łączy dwie 

indywidualności we wspólnym życiu, w którym żadna z nich nie żyje dla siebie, lecz dla 

drugiej strony. Miażdży interesowność również dlatego, że sama trwałość małżeństwa 

działa destrukcyjnie na wszelkie ulotne zauroczenia, które rodzą się w jednej chwili i 

zaraz umierają. Niszczy interesowność, bo wzajemna miłość męża i żony przenosi ich 

uwagę z samych siebie na ucieleśnienie tej miłości, na inne „my”, czyli ich dzieci, i 

ostatecznie zawęża tę interesowność, ponieważ wychowanie dzieci wymaga poświęceń, 

bez których, niczym niepodlewane kwiatki, zwiędną i zginą.  

 

Ważniejsze jest, aby dostrzec, że małżeństwo leczy interesowność, powołując ciało do 

służby na rzecz drugiej osoby. Przed oczami ciała otwierają się nowe horyzonty i 

przestrzenie oddania oraz poświęcenia. Inni stają się ważniejsi niż ja. Moje ego z 

ograniczonego staje się bardziej otwarte, wychodzi ku innym, niekiedy nawet o sobie 

zapominając.  

 

Modlitwa: 

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, pomóż nam 

dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim 

umiłowałeś nas do końca, wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w 

nas nieustannie wzrastała, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. 

Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności 

małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by 

jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru. Amen. 

 

Dziękuję Ci Panie za sakrament małżeństwa, za małżeństwo moich rodziców, moje, za miłość 

moich dzieci… 

Proszę Cię Panie, aby ta miłość w nas była zawsze czysta… 



 

I pragnę też Panie dziękować Ci za tych, którzy są w naszym świecie przyjemności, 

zmysłowości, nieumiarkowania znakiem tego, że jest Miłość inna, czysta, rozdająca się w darze 

 

 

Bóg ustanowił jeszcze inną drogę ucieczki od egoizmu ciała, bardziej absolutną niż 

sakrament małżeństwa, a jest nią ślub czystości. Mężczyzna i kobieta, którzy składają 

taki ślub, nie robią tego, żeby uniknąć poświęceń związanych z małżeństwem, lecz aby 

oderwać siebie od wszelkich więzów ciała i jeszcze pełniej służyć innym.  

 

Ślub czystości stanowi większe wyrzeczenie niż małżeństwo, dlatego po prostu że 

przekłada się na większe wyzwolenie spod roszczeń ciała. Im większa czystość, tym 

mniej egoizmu. Ten lub ta, którzy go składają, mogą w wolności kochać i służyć nie tylko 

jednemu mężczyźnie czy kobiecie i kilkorgu dzieciom, ale mężczyznom i kobietom oraz 

dzieciom połączonym więzami miłości w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.  

 

Nasz Pan na krzyżu był tak oderwany od własnego „ja”, tak wolny od egoizmu i 

mniemający względu na swoje ciało, że mógł spojrzeć na Maryję nie tylko jako 

wyłącznie Jego Matkę, lecz Matkę nas wszystkich. Doskonała czystość to doskonała 

bezinteresowność. Właśnie dlatego Chrystus daje swoją Matkę   

 

Panie, przyjmij moją modlitwę za księży, siostry zakonne, braci zakonnych, zwłaszcza ze 

księży i siostry, którzy posługują w tej wspólnocie parafialnej 

Zanoszę tę modlitwę słowami św. Jana Pawła II 

 

Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie 

„zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj 

osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. 

Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom 

w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, 

jakich Bóg dokonuje w świecie, a wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy 

dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, 

którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna. 

Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek 

przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu. kierujemy z ufnością naszą 

modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca. okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo 

w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego 

Boskiego Syna. aby ci. którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli 

o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi 

braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu. 

O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, 

błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn 

i Duch Święty. Amen 

 

Panie mój i Boże, 

w tych dniach tak bardzo odczuwam brak wspólnoty Kościoła, tego fizycznego, realnego 

doświadczenia. Nieśmiało pytam: dlaczego? Dlaczego Panie?  

A potem spoglądam na krzyż, na twoje trzecie słowo płynące z tego krzyża – i próbuję 

zrozumieć, co mówisz do mnie w tym trudnym czasie - 

 

 



Trzecie zdanie naszego Pana z krzyża pokazuje, że wszystkie społeczne obowiązki 

wynikają z duchowych więzi. On nie powiedział: „Janie, zaopiekuj się moją Matką” 

ani: „Maryjo, troszcz się o Jana jak o Mnie”. Nie! Po ustanowieniu nowej relacji 

pomiędzy Maryją i Janem – czyli relacji macierzyństwa i synostwa – obowiązki pojawiły 

się w sposób zupełnie naturalny. Religia oznacza współdzielenie odpowiedzialności. 

Maryja wychowała swoje Dziecko, ale teraz miała zaadoptować dzieci i kochać jak 

własne, jakkolwiek mizernie wypadały w porównaniu z Jej Synem. Jan wypełnił swoje 

synowskie zobowiązania wobec Zebedeusza, a teraz miał przejąć nowe obowiązki jako 

syn Maryi i żyć tak, żeby nigdy Jej nie zawstydzić.  

 

Dlatego nie mów nigdy: „Religia to sprawa osobista”. Nie możesz mieć osobistej religii, 

podobnie jak nie możesz mieć osobistego słońca. Jeśli twoja osobista religia jednoczy 

cię z Bogiem i moja osobista religia jednoczy mnie z Bogiem, to czy nie ma pomiędzy 

nami wspólnej relacji do jednego Ojca?  

 

Spraw Panie, abym to zapamiętał … 

 

** 

 

Oto miłość tak silna, że potrafi zapomnieć o sobie, aby inni nie musieli bez niej żyć. 

Jezus poświęcił swoją Matkę, abyśmy mogli stać się Jej dziećmi. Zranił siebie jak  

pelikan, żebyśmy tiagli być karmieni Jej macierzyństwem. Maryja przyjęła tę ubogą 

wymianę, aby kontynuować zbawcze dzieło Syna. Kiedy nie wiesz, dokąd się zwrócić 

osaczony tysiącami pokus tego świata, módl się do Kobiety – do najbardziej roztropnej 

Dziewicy. Ona odróżnia prawdę od fałszu.  

 

Modlitwa różańcowa 

 


