
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA IV OD 14.00 DO 15.00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTE ZDANIE 



 

BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ? 

 

 
 

Pierwsze trzy zdania z krzyża były skierowane do trzech grup, w których Bóg ma upodobanie: 

do Jego wrogów, grzeszników  oraz świętych. Następne dwa zdania, czwarte i piąte, 

mówią o cierpieniu Boga-człowieka na krzyżu. Czwarte zdanie symbolizuje cierpienie 

człowieka porzuconego przez Boga, piąte zdanie – cierpienie Boga porzuconego przez 

człowieka.    

 

Z Ewangelii wg św. Mateusza 

 

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.  Około godziny 

dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy 

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?  

 

Panie, pozwól, że zatrzymam się w milczeniu… W ciszy zmierzę się z ta niezwykłą chwilą, z 

tymi słowami, których nawet nie potrafię pojąć ani przyjąć… 

Przyjmij moją ciszę, moją bezradność i milczenie… 

Przyjmij mnie, takiego jakim jestem 

 

[cicha modlitwa] 

 

Panie, pozwól mi wejść w głąb tej tajemnicy Twego opuszczenia. Pozwól przyjąć słowa abpa 

Fultona Sheena i daj mi ich zrozumienie 

 

 

Rzeczywiście zapadła głęboka ciemność! Chrystus oddał swoją Matkę i umiłowanego 

ucznia, a teraz najwyraźniej opuścił Go również Bóg. Eli, Eli Lema sabachtani? „Boże 

mój, Boże czemuś Mnie opuścił?” (Mt 21,46). Jest to jakiś zagadkowy krzyk w języku 

hebrajskim, który wyraża niebywałą tajemnicę Boga „opuszczonego” przez Boga. Syn 

nazywa swojego Ojca Bogiem. Jakże ogromny to kontrast pomiędzy modlitwą, której 

kiedyś uczył: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (Mt 6, 9). W  jakiś niezrozumiały, 

tajemniczy sposób Jego ludzka natura została odseparowana od Jego Ojca w niebie, ale 

nie do końca. Bo inaczej czy mógłby wołać: „Boże mój, Boże mój”?  

 

Panie, Twoje osamotnienie jest wejściem w moją, naszą samotność, Jak często jest to 

samotność zawiniona, samotność, która jest konsekwencją odrzucenia Boga, wyrzucenia go z 

mojego, z naszego domu, zamknięcia przed Nim, przed Tobą, Panie drzwi… 



 

Spoglądam teraz w nasz świat, w świat, który do tej pory żył rytmem pracy, zakupów, którego 

świątyniami były banki, galerie handlowe, stadiony piłkarskie, świat, który czcił igrzyska i 

który zadowalał się wyłącznie chlebem podanym w coraz bardziej atrakcyjnym opakowaniu… 

Ten świat upadł… 

Mój świat upadł… 

Nasz świat upadł i jesteśmy samotni… I czujemy się opuszczeni 

 

 

[Jezus] Odczuwał wtedy cierpienie i samotność za każdego z nas, żebyśmy wiedzieli, jak 

ogromną tragedią dla ludzkiej natury jest żyć bez Boga, być pozbawionym Bożego 

uwolnienia i pocieszenia. Był to najwyższy akt  pokuty za trzy grupy ludzi: tych, którzy 

porzucają Boga, tych, co w Niego wątpią i tych, którzy są wobec Niego obojętni.  

 

Pokutował przede wszystkim za ateistów, którzy w tamto mroczne popołudnie w połowie 

wierzyli w Boga, podobnie jak teraz w nocy też wierzą w Niego w połowie. Pokutował 

również za tych, którzy znają Boga, ale żyją tak, jakby nigdy o Nim nie słyszeli, których 

serca przypominają skraj drogi, na którą pada ziarno miłości Boga i zostaje zdeptane 

przez świat; za tych, których serca są jak skala, na które pada ziarno Bożej miłości, aby 

zaraz o nim zapomniano; za tych, których serca przypominają ciernie, pomiędzy które 

wpada ziarno Bożej miłości i zostaje zduszone przez troski tego świata. Pokutował za 

każdego, kto miał wiarę, ale ją utracił; za tyci wszystkich. Którzy kiedyś byli święci, a 

teraz są grzesznikami. Był to akt pokuty za każde porzucenie Boga, bo właśnie w tym 

momencie, w którym został On zapomniany, nabył nam łaskę bycia na zawsze 

wpisanymi w serce Boga.  

 

Panie mój i Boże, 

staję przed Tobą, wraz z tymi, którzy zerwali z Tobą więzi,  

którzy porzucają Boga,  

którzy w Ciebie wątpią i  

którzy są wobec Ciebie obojętni.  

Zazwyczaj o nich nie myślę, nie zauważam, 

Panie, proszę za nimi, o łaskę ich nawrócenia, 

o to, aby oni już Ciebie nie opuścili, aby do Ciebie wrócili 

Modlę się o to słowami koronki do miłosierdzia Bożego 

 

koronka do miłosierdzia Bożego 

 

 

Był to również akt zadośćuczynienia za tę grupę ludzi, która zaprzecza Bożej obecności; 

za wszystkich chrześcijan, którzy porzucają wszelki trud, kiedy nie czują Boga w 

pobliżu; za tych, którzy bycie dobrymi utożsamiają z dobrym samopoczuciem; za 

sceptyków, począwszy od tego pierwszego, który zapytał: „Dlaczego Bóg ci 

rozkazuje?”. Było to zadośćuczynienie za wszystkie dręczące pytania wątpiącego 

świata: „Dlaczego jest  zło na świecie?”, „Dlaczego Bóg nie odpowiada na moje 

modlitwy?”, „Dlaczego Bóg zabrał mi mamę?”. Dlaczego, dlaczego i dlaczego? I 

zadośćuczynieniem za wszystkie te postawione pytania było to, że Bóg zapytał Boga 

dlaczego.  

 

Panie mój i Boże, 

ja też niejednokrotnie pytam „dlaczego?”, dlaczego ja” dlaczego mnie dotyka cierpienie? 



Pytam, ale bez pokory, bez cierpliwości. 

jestem zbuntowany, jestem pełen sprzeciwu, 

i często mam chęć odwrócić się od Ciebie, bo Ty milczysz… 

Ty milczysz. 

Ne wyjaśniasz, nie mówisz, że to tylko pewne koszty, które muszę ponieść w drodze do sukcesu 

nie obiecujesz mi niczego z tych rzeczy na które czekam. 

Panie, chyba nie zauważam, że Ty sam jesteś też pytaniem do Ojca, 

ale w przeciwieństwie do mnie,  

Ty ufasz, Ty ufasz… 

 

[modlitwa w ciszy] 

 

Ostatecznie było to zadośćuczynienie za całą obojętność świata, który żyje tak, jakby w 

Betlejem nigdy nie było Żłóbka, a na Kalwarii – krzyża. Zadośćuczynienie za każdego, 

kto rzuca kostką, podczas gdy rozgrywa się dramat zbawienia; za tych, którzy sami czują 

się jak bogowie poza wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi z kultu i religii, z niczym 

niezwiązani.   

 

Panie, przyjmij moje wyznanie grzechów, przyjmij przebłaganie za grzechy świata całego 

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość moją, * 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku * 

i prawy w swoim sądzie. 

Oto urodziłem się obciążony winą * 

i jako grzesznika poczęła mnie matka. 

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, * 

naucz mnie tajemnic mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, * 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, * 

niech się radują kości, które skruszyłeś. 

Odwróć swe oblicze od moich grzechów * 

i zmaż wszystkie moje przewinienia. 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich * 

i wrócą do Ciebie grzesznicy. 

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, † 

Boże, mój Zbawco, * 

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. 



Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, * 

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. 

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, * 

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, * 

odbuduj mury Jeruzalem. 

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, * 

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Panie, spoglądam na Ciebie rozpiętego na krzyżu i dostrzegam dziś Twoje absolutne ubóstwo. 

 

 

Na początku publicznej działalności nasz Pan nauczał na Górze Błogosławieństw: 

„Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). 

A pod koniec  życia na wzgórzu Kalwarii głosi ubóstwo w Duchu w czwartym zdaniu 

wypowiedzianym z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”  

Zarówno błogosławieństwo, jak i słowo są obce duchowi  tego świata. Współczesne 

społeczeństwo można określić jako zachłanne, ponieważ główną jego troską jest 

nabywanie i posiadanie.  

Warto od razu zauważyć, że ubóstwo w duchu nie oznacza życia w nędzy lub zmagania 

z kłopotami finansowymi. Bycie ubogim w duchu wiąże się wewnętrznym oderwaniem, 

czyli nawet ludzie opływający w dobra materialne mogą praktykować wewnętrzną 

wolność od bogactw, podobnie jak ubodzy mogą popaść w chciwość. 

 

 

Panie, naucz mnie cenić ubóstwo, naucz mnie przyjmować Twoje wyroki, Twoje decyzje, 

które są zawsze mądre i miłujące mnie, choć nie zawsze to pojmuję 

 

„Modlitwą o wschodzie słońca” autorstwa Natanaela Tenenbauma proszę Cię, byś pozwolił 

mi stawać się ubogim! 

 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, 

przed mocą Twoją się ukorzę, 

ale chroń mnie, Panie, od pogardy, 

przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. 

 

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, 

którego nie wyrażą słowa, 

więc mnie od nienawiści obroń 

i od pogardy mnie zachowaj. 

 

Co postanowisz, niech się ziści, 

niechaj się wola Twoja stanie, 

ale zbaw mnie od nienawiści 

i ocal mnie od pogardy, Panie. 



 

Panie, spoglądam na Twój krzyż, Twoje cierpienie i Twoją mękę… 

Wsłuchują się w Twój głos, tak przejmujący i pytam – dlaczego? Właśnie, znów pytam – 

dlaczego tak? Dlaczego to Twoje cierpienie? 

 

 

Zbawiciel nie po to jednak zawisł na krzyżu, żeby z niego zejść, lecz aby nas uwolnić od 

grzechu. Czy mógł lepiej zadośćuczynić za grzech, niż przyjmując na siebie jedną z 

najbardziej gorzkich jego konsekwencji?  

Skoro grzech jest porzuceniem Boga przez człowieka, przyjmuje On tego owoc: 

porzucenie człowieka przez Boga. Takie jest znaczenie czwartego zdania 

wypowiedzianego w momencie, gdy ciemność wdarła się na Kalwarię niczym trąd: 

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.   

Człowiek odrzucił Boga. Nasz Pan przyjął to odrzucenie w swoim ciele. Człowiek 

odwrócił się od Boga, a teraz On, który jest Bogiem hipostatycznie zjednoczonym z 

ludzką naturą,  przyjmuje tę straszliwą boleść, jakby sam był winny. Wszystko to było 

zupełnie świadome. Oddał swoje życie, nawet gdy oprawcy myśleli, że to oni je 

odbierają.  

 

Nikt z nas nie potrafi zrozumieć głębi tego wołania, nikt z nas me może tego znać. Tylko 

On, który był bez grzechu, zna cały koszmar grzechu, który to sprawił.  

 

Panie, obecny tu i teraz, obecny w chwilach, w których ja opuściłem Ciebie. 

Wsłuchuję się w Twoje słowa i wciąż czuję ich niezwykłą, porażającą moc… 

 

To był krzyk samotności, ale nie rozpaczy. Dusza, która rozpacza, nie woła do Boga. 

Podobnie jak umierający, wyczerpany człowiek nie odczuwa bólu z głodu, lecz tylko ktoś 

kto walczy o życie resztką sił, tak też opuszczenie nie będzie odczuwalne przez 

bezbożnego i grzesznego człowieka, ale przez najświętszego z ludzi, naszego Pana na 

krzyżu.  

 

 

Stworzenie odwróciło się od Stwórcy. Owce zbuntowały się przeciwko Pasterzowi, 

pielgrzymi zostawili źródło żywej wody. Żeby zbudować sobie cysterny popękane, z 

których woda wycieka. On zechciał doświadczyć tego opuszczenia i porzucenia. Stąd 

słowa: „czemuś Mnie opuścił?” 

Nie było to jednak całkowite opuszczenie, o czym świadczą słowa: „Boże mój, Boże 

mój!”. Słońce nie porzuciło swojego zadania oświetlania ziemi z powodu tego, że na 

chwilę znalazło się za chmurami. Te mgliste kształty zasłoniły co prawda  jego światło i 

ciepło, ale wiemy, że wkrótce ponownie ujrzymy jego blask. Co więcej, czwarte zdanie 

z krzyża stanowiło fragment z psalmu o wierze, który dalej brzmi: „Gdyż nie odwrócił 

się ze wzgardą od nędzy ubogiego, nie odwrócił od niego swego oblicza, lecz wysłuchał 

jego wołania” (PS 22. 25) 

 

Panie, zaczynam rozumieć, że Twój krzyk, Twoje słowa, to nie był bunt, ani protest, to była 

modlitwa… Bo przecież były to pierwsze słowa proroczego Psalmu 22  

 

Najpierw jest w nich smutek. 

 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 

Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. 



 

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, 

pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, 

rozwierają wargi, potrząsają głową: 

«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, 

niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».. 

Bo [sfora] psów mnie opada, 

osacza mnie zgraja złoczyńców. 

Przebodli ręce i nogi moje, 

policzyć mogę wszystkie moje kości. 

A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; 

 moje szaty dzielą między siebie 

i los rzucają o moją suknię. 

(Ps 22,2.7-9.17-19).   

 

Potem przychodzi obietnica zwycięstwa:   

 

«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, 

sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; 

bójcie się Go, całe potomstwo Izraela! 

Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, 

ani nie ukrył przed nim swojego oblicza 

i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego». 

Ubodzy będą jedli i nasycą się, 

chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. 

«Niech serca ich żyją na wieki». 

 Przypomną sobie i wrócą 

do Pana wszystkie krańce ziemi; 

i oddadzą Mu pokłon 

wszystkie szczepy pogańskie, 

 bo władza królewska należy do Pana 

i On panuje nad narodami. 

(Ps 22,24-25.27-29).  

 

Panie, pozwól, że zakończę te chwile stając wraz z Twoją Matką. W słowach twojej skargo, 

która tak naprawdę jest modlitwą jest ostatecznie słowo nadziei zwycięstwa 

bo władza królewska należy do Pana 

i On panuje nad narodami. 

Twoje czwarte słowo z krzyża jest słowem zwycięstwa. Jest słowem nadziei, która zwycięży. 

O zwycięstwie mówiło też czwarte słowo Twojej Matki, wypowiedziane jako Magnificat, 

hymn uwielbienia… 

Pozwól mi przechodzić od skargi do nadziei zwycięstwa 

 

Obydwie pieśni łączy coś wspólnego: obydwie wypowiedziano, zanim pojawiło się 

zapewnienie o zwycięstwie. W czwartym zdaniu z krzyża cierpiąca Postać spogląda poza 

ciemność ku triumfowi zmartwychwstania i duchowemu panowaniu nad ziemią. W 

swoim czwartym zdaniu Kobieta, dziewięć miesięcy przed narodzeniem swojego 

dziecka, spogląda na długą procesję pokoleń w nadchodzących wiekach i ogłasza, że 

podczas gdy sławne kobiety, jak Liwia, Julia i Octawia, zostaną zapomniane, to w Jej 



przypadku powszechne prawo ludzkiej niepamięci zostanie zawieszone, bo Ona jest 

Matką Tego, którego imię jest święte, a Jego krzyż jest odkupieniem dla ludzkości.   

 

Modlitwa różańcowa 

 

 


