
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA V OD 15.00 DO 16.00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTE ZDANIE 

PRAGNĘ 

 

 
 

 

Z Ewangelii wg św. Jana 

 

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 

«Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop11 gąbkę pełną octu i do ust 

Mu podano.  

 

Panie Jezu Chryste, mój Zbawicielu, 

mam świadomość chwili, która teraz wypełnia czas i wieczność. To chwila rozpoczętej Twojej 

agonii…  

Przyjmij Panie najpierw moje milczenie, moje „jestem”, mój żal i moją miłość. Nawet jeśli to 

wszystko tak nieporadne 

 

- modlitwa w ciszy –  

 

Z pism abpa Fultona Sheena: 

 

W całym opisie ukrzyżowania nie ma innego momentu, który czyniłby naszego Pana 

bardziej ludzkim niż to właśnie zdanie. Jednakże nie jest to tylko pragnienie fizyczne, 

ponieważ Ewangelia mówi nam, że powiedział to, aby się wypełniło Pismo. A zatem było 

ono duchowe i fizyczne. Bóg poszukiwał dusz, ufając, że jedna z posług życia, 

ofiarowanie kubka wody w Jego imię, może przenieść ten dar w obszar słodkiego 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=358#P11


promieniowania Jego łaski. Pasterz w chwili, gdy oddawał życie za stado, wciąż 

poszukiwał owiec!  

 

Panie mój, tak bardzo ludzki,  

Ty, który będąc Bogiem uniżyłeś samego siebie,  

zjednoczyłeś się ze mną, z każdym z nas, 

staję dzisiaj przed Tobą,  

wdzięczny za Twoją solidarność, za Twoje człowieczeństwo, 

za to, że jesteś ze mną i we mnie,  

że otwierasz mnie bardziej na to, co czyni mnie człowiekiem. 

Dziękuję Ci, Panie…. 

 

To najkrótsze z siedmiu wezwań. W chwili, gdy nasz Pan wznawia swoje kazanie, nie 

jest to przekleństwo rzucone na tyci, którzy Go ukrzyżowali, ani nagana dla 

zalęknionych uczniów w tłumie, nie jest to nawet pogarda dla rzymskich żołnierzy ani 

słowo nadziei dla Magdaleny czy słowo miłości dla Jana lub pożegnania dla Matki. Nie 

jest to nawet słowo skierowane do Boga! Z głęb. Najświętszego Serca przez 

spierzchnięte usta  wydobywa się niesłychane słowo: „Pragnę!”.  

On, Bóg-człowiek, który rozrzucił gwiazdy na ich orbitach i ciała niebieskie w 

przestworzach, który „ziemię jak cacko plótł, w snów ją zdobiąc liście”, spod opuszek 

palców którego wyłoniły się planety, który mógł powiedzieć: „Morze jest moje, wraz z 

nim potoki w tysiącach dolin i wodospady na tysiącach wzgórz, teraz prosi człowieka – 

człowieka, który jest dziełem Jego rąk – aby Mu pomógł. Prosi człowieka, aby dał Mu 

się napić! Nie miał to być łyk ziemskiej wody – nie o to Mu chodziło lecz o napój miłości. 

„Pragnę” – miłości!  

 

Panie, jedno Twoje słowo, a tak bardzo przepastne. 

Ty pragniesz miłości, bo tylko miłość pozwala zaspokoić wszelkie, ostateczne pragnienia… 

 

Ostatnie słowo objawiało cierpienia człowieka bez Boga;  to słowo objawiało 

cierpienia Boga bez człowieka. Stwórca nie może żyć bez stworzenia, Pasterz bez owiec, 

pragnienie miłości Chrystusa bez wody duszy chrześcijan. Ale co On uczynił, że ma 

prawo do mojej miłości? Jak bardzo kocha mnie Bóg? Kochać to przede wszystkim 

dawać, a Bóg podarował swoją moc nicości, swoje światło ciemności, swój porządek 

bezładowi. I to właśnie jest stwarzanie. Kochać to podzielić się tajemnicą z ukochaną 

osobą, a Bóg przekazał w Pismach tajemnice swojej natury i swoje największe plany 

wobec upadłej ludzkości, nazywamy to objawieniem. Kochać to również c:erpieć dla 

ukochanej osoby; dlatego mówimy o strzałach i pociskach miłości - czymś, co rani – a 

Bóg cierpi teraz za nas na drzewie krzyża: „Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś 

poświęca swoje życie za przyjaciół” (J 15, 13). Miłość to także stawanie się jednością z 

ukochaną osobą, nie tylko bycie jednym ciałem, ale również jednym duchem, a Bóg tak 

nas ukochał, że ustanowił Eucharystię, abyśmy mogli w Nim trwać, a On w nas w 

niewypowiedzianej jedności Chleba Życia. Miłość pragnie też być wiecznie zjednoczona 

z ukochaną osobą, a Bóg tak nas umiłował, że Chrystus obiecał nam mieszkania w domu 

Jego Ojca,  

 

Panie, przyjmuj dziękczynienie moja za miłość, której doświadczyłem i doświadczam od 

Ciebie. 

- za dar stworzenia, za moje życie, za to, że jestem, że mam nadzieję istnienia… 

- za dar wiary, za to, że Ty sam przychodzisz do mnie w słowie, w Piśmie, w Twoim Kościele, 

- za krzyż, który ze znaku hańby uczyniłeś moja chlubą, moim znakiem identyfikacji,  



- za dar Eucharystii, za którym w tych dniach tak bardzo tęsknie, a którego często nie 

doceniałem, za dar Twoich sakramentów, poprzez które jednoczę się z Tobą, 

- za dar nadziei życia wiecznego 

- za niepojęty, a tak przecież nieodzowny dar wiary w Twoją obecność zbawczą,  

- za to, że jesteś i że jesteś Miłością… 

  

** 

 

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, wnikam w Twoje pragnienie miłości… 

I pragnę tę miłość przyjmować, uczyć się od Ciebie, co znaczy kochać, co znaczy miłować… 

Ty, Panie uczysz mnie, że miłość to wielki dar i zadanie, 

uczysz, że miłość nie jest samym uczuciem, 

jest wolą czynienia dobra, a ta domaga się odwagi, zaangażowania, działania na rzecz lepszego 

świata, 

świata wedle miary Dobrej Nowiny 

 

Na początku publicznej działalności nasz Pan uczył na Górze Błogosławieństw o 

potrzebie gorliwości: „Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości” (Mt 

5, 6). Pod koniec publicznej działalności na wzgórzu Kalwarii praktykował to 

błogosławieństwo, gdy z Jego ust padło apostolskie zawołanie: „Pragnę” (J 19, 28). 

  

Świat nie jest w stanie pojąć tego błogosławieństwa ani tego słowa, ponieważ ze swojej 

natury osadzony jest w obojętności. Uwielbia mówić o religii, ale nic w tej kwestii nie 

robi. Odrzuca żarliwość i intensywną miłość Boga, natrząsając się z mistycyzmu i 

zalicza religię do czegoś tak incydentalnego w życiu człowieka jak poezja.  

 

Ostrzegał też przed obojętnością, która idzie na kompromis, bojąc się potwierdzić Bożą 

sprawiedliwość: „Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja się przyznam przed 

moim Ojcem, który jest w niebie. A jeśli ktoś się Mnie wyprze przed ludźmi, tego i Ja się 

wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32-33). A o sprawiedliwości, 

która ogranicza się do praw ekonomicznych i wyklucza obowiązki człowieka wobec 

Stwórcy, powiedział: „Dlatego mówię wam: jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż 

nauczyciele Pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20).  

 

Silna miłość podejmuje odważne działania, a miarą naszej gorliwości w 

przyprowadzaniu dusz do stóp Chrystusa jest nasza miłość do Niego. Nawracanie dusz 

do Chrystusa nie jest więc oparte na dumnej propagandzie, lecz na pragnieniu 

doskonałości. Apostoł pragnie przyprowadzać mężczyzn i kobiety do naszego Pana z 

innego powodu niż przedsiębiorca, który myśli o pomnażaniu swojego kapitału. 



Przedsiębiorca reklamuje się, żeby zwiększyć swoje zyski; a chrześcijanin głosi miłość 

Chrystusa, żeby ludzie byli szczęśliwsi.  

  

Panie, przyjmij moją modlitwę przebłagalną,  

za każdy mój lęk, za tchórzostwo, 

za fałszywe kompromisy,  

za uległość modzie i duchowi czasu, 

za brak świadczenia o Tobie… 

za brak codziennego świadectwa 

 

Przyjmij moje przebłaganie i wołanie z głębi serca: 

Miej miłosierdzie dla mnie, dla nas i świata całego 

 

- Koronka do miłosierdzia Bożego - 

 

skoro dusza przeznaczona jest do pełni życia, nie chcemy, żeby podcinano jej skrzydła i 

żeby pogrążała się w nienawiści, półprawdach i niszczących pożądliwościach. Chcemy 

widzieć ja zjednoczoną z doskonałością, którą jest życie, prawda, miłość i piękno Boga. 

Dlatego dusza chrześcijanina jest apostolska – kocha doskonałość, jedność, pełnię, 

szczęście, czyli Boga. Dlatego też chce żeby wszyscy stawali się podobni do Boga i byli 

ukierunkowani na Niego. I żadna cena nie jest zbyt  wysoka, żeby osiągnąć ten cel, bo 

jak mówi św. Paweł:   

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 

prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?  Jak to jest napisane: 

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, 

uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 

 Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.  I 

jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 

teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce,  ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 

inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. (Rz 8, 35-39).  

 

Panie, daj nam siłę, odwagę i mądrość, abyśmy porzucili siebie i stali się ufni w Twą miłość, 

dobroć i sprawiedliwość właśnie jak dzieci. Abyśmy wybrali Ciebie, a porzucili siebie samych. 

Abyśmy stali się jedno z Tobą. Abyś został już tylko Ty. Amen 

 

Panie, wsłuchuję się w ten przejmujący Twój szept „Pragnę”. Szept, który brzmi jak apel, jak 

wołanie, jak krzyk  

 

Koniec z przeciętnością! W górę serca! Świat szuka światła. Czy ukryjesz się pod 

korcem? Świat czeka na smak. Czy pozwolisz, żeby sól utraciła swój smak? Pomyśl o 

komunistach, którzy są głodni sprawiedliwości, nie znając jej! Pomyśl o ateistach , 

którzy łakną pokoju, nie znając go! Pomyśl o wielkich rzeszach kobiet i mężczyzn w tym 

kraju, którzy zadowalają się życiem na poziomie zwierząt – czyli jedzą, piją, śpią i 

szukają zdobyczy. O tych, którzy nienawidzą dobra, dlatego że nienawidzą własnej 

niegodziwości! Gorące pragnienie Boga jest ukryte pod popiołami ich życia, ale teraz 

żyją w strachu, „bojąc się, że przez Niego obnażoną z dóbr wszystkich dusza ich 

będzie”.  

 



Panie, daj nam siłę, odwagę i mądrość, abyśmy porzucili siebie i stali się ufni w Twą miłość, 

dobroć i sprawiedliwość właśnie jak dzieci. Abyśmy wybrali Ciebie, a porzucili siebie samych. 

Abyśmy stali się jedno z Tobą. Abyś został już tylko Ty. Amen 

 

Panie, wsłuchuję się w ten przejmujący Twój szept „Pragnę”. Szept, który brzmi jak apel, jak 

wołanie, jak wielkie przesłanie, jak lekcja życia 

  

W tym słowie odkrywamy wielką lekcję: potrzebę miłowania bliźniego tak, jak nas kocha 

nasz Skoro Jezus Chrystus pragnął dusz, to czy chrześcijanin nie  powinien również 

pragnąć? Skoro przyszedł, aby rzucić ogień ziemię, to czy chrześcijanin nie powinien 

być rozpalony? Skoro przyszedł, aby przynieść nam ziarno życia, to czy ziarno to nie 

powinno wykiełkować i przynieść plonu? Skoro zapalił światło w naszych umysłach, to 

nie powinniśmy być oświeceni? Czy nie powołał nas do bycia Jego apostołami i 

ambasadorami,  żeby Jego wcielenie mogło być przedłużone przez nieustanne 

uwalnianie Jego obecności wśród ludzi? Chrześcijanin jest człowiekiem, któremu nasz 

Pan powierzył innych ludzi. On rozdziela chleb wśród ubogich naszymi dłońmi, pociesza 

chorych naszymi ustami, odwiedza chorych używając naszych stóp, widzi wielkie żniwo 

naszymi oczami, gromadzi snopy w swoich odwiecznych spichlerzach dzięki naszemu 

trudowi.  

 

 

Panie, wsłuchuję się w Twoje „Pragnę”  i odczytuję je jako pragnienie miłości… Mojej miłości, 

do Ciebie, do moich sióstr i braci, do Kościoła, do ojczyzny, do ludzi, którzy nie odczuwają 

pragnienia ani głodu… 

Panie, w tej chwili pragnę ogarnąć modlitwą tych wszystkich, którzy odczuwają różne głody, 

pragnienia, potrzeby i cierpią w tych dniach szczególnie, bo 

- zamknięte są galerie handlowe, 

- zamknięte są stadiony i hale,  

- nieczynne są kina, wyłączone z użytku są restauracje i kawiarnie, 

- bo – są zagubieni i nie wiedzą jak żyć… 

 

Panie, rozbudź w nich, rozbudź w nas właściwe pragnienia naszej duszy 

 

Powiedz mi, jakie są twoje głody i pragnienia, a powiem ci kim jesteś. Czy jesteś głodny 

pieniędzy bardziej niż miłości, bogactw bardziej niż cnót, władzy bardziej niż służby? 

Więc jesteś samolubny, rozpieszczony i dumny. Czy pragniesz bardziej wina wiecznego 

życia niż przyjemności, [życia] ubogich niż zaszczytów bogaczy, dusz bardziej niż 

pierwszych miejsc przy stole? A zatem jesteś pokornym chrześcijaninem  

 

Piąte słowo z krzyża to Boże błaganie skierowane do ludzkiego serca, aby szukało 

zaspokojenia u jedynego źródła, które może je zaspokoić. Bóg nie może zmusić ludzi, 

aby pragnęli świętości zamiast niegodziwości czy tego, co Boże raczej niż świeckie. 

Dlatego Jego błaganie jest zaledwie stwierdzeniem: ,Pragnę”, czyli: „Pragnę, abyście 

Mnie pragnęli”. A Jego pragnienie jest naszym zbawieniem.  

 

Mamy pielęgnować w sobie duchowy głód i pragnienie. Umartwianie, poskramianie 

zachcianek ciała jest tylko środkiem do celu. Celem, pragnieniem ludzkiej duszy jest 

zjednoczenie z Bogiem. „Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry” (Ps 34, 9). Wielkim 

życiowym dramatem nie tyle jest to, co ludzie wycierpieli, ile to, co utracili. Bardzo 

nieliczni mogą pozwolić sobie na zaspokajanie ziemskich pragnień dzięki bogactwu, 



lecz nie ma człowieka, który jeśli tego pragnie, nie mógłby rozkoszować się duchowym 

pokarmem i napojem, który Bóg serwuje proszącym Go o to.  

 

Panie mój i Boże, 

pragnący miłości, a przede wszystkim uczący mnie, że miłość jest największym pragnieniem 

ludzkiego serca, 

pozwól spędzić jeszcze chwilę przy Twoim krzyżu,  

by wraz z Twoją Matką przeżyć siłę tego pragnienia, którym dzielisz się w ostatnich minutach 

Twego życia 

 

Stojąca w cieniu tego strasznego konania swojego Syna, usłyszała Jego słowo i 

wiedziała, że to było coś więcej niż tylko prośba o ulgę. Doskonale znała psalm, z 

którego ono pochodziło. Słysząc to, przypomniała sobie ten czas, gdy Ona również 

pragnęła. Podczas świąt niekwaszonego chleba, ustanowionych na pamiątkę wyjścia z 

Egiptu, Maryja i Józef przyłączyli się do pielgrzymki idącej do Świętego Miasta. Po 

siedmiu dniach, zgodnie ze zwyczajem, pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną, 

mężczyźni wychodzili jedną bramą, a kobiety drugą, żeby wieczorem spotkać się na 

miejscu pierwszego postoju. Józef i Maryja wyszli, każde przekonane,  iż Dziecko 

znajdowało się pod opieką drugiego.  

Przez trzy dni szli w z wypiekami pomiędzy wzgórzami i karawanami, znaleźli Go dnia 

trzeciego. Nie wiemy, gdzie był przez te trzy dni. Możemy tylko się domyślać.  

W każdym razie dnia trzeciego znaleźli Go w świątyni, rozprawiającego z nauczycielami 

prawa. Maryja zapytała: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni 

bólu, szukaliśmy Ciebie?”  (Łk 2,48). W kraju, gdzie kobiety były małomówne i gdzie 

rządzili mężczyźni, to nie Józef był tym, który przemówił. To była Maryja. Oto 

stworzenie poszukujące Boga. Tak jak pragnienie naszego błogosławionego Pan na 

krzyżu objawiło Stwórcę poszukującego człowieka, tak słowa Maryi ukazały 

komplementarną prawdę o tym, że stworzenie też poszukuje Boga.  

 

Bóg cię znajdzie, jeśli pozwolisz Mu się odnaleźć. Dlatego unikaj tych egoistycznych i 

drobnych uczynków, które mogą cię uśmiercić i powstrzymać przed jednym wspaniałym 

momentem, gdy poddanie się Bożej woli przyniesie ci pokój.  

 

Rozważanie tajemnic różańcowych 

 


