
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA VI OD 16.00 DO 17.00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZÓSTE ZDANIE 

WYKONAŁO SIĘ 

 

 

 
 

Z Ewangelii wg św. Jana 

 

Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A 

gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» 

 

Panie mój, i Boże mój, 

to słowo „Wykonało się” jakby zamyka czas. Zamyka historię 

To słowo spełnienie, po którym już tylko cisza i milczenie 

 

- chwila modlitwy –  

 

Z pism abpa Fultona Sheena: 

 

Kiedy nasz Pan wypowiedział piąte zdanie z krzyża: „Pragnę” (J 19, 28), stojący obok 

żołnierz nasączył gąbkę rozcieńczonym octem, nałożył ją na długą trzcinę i podał Panu 

do ust.  Ewangelista dodał: „Kiedy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się»” 

(J 19. 30).  Trzy razy padły te słowa w Piśmie Świętym: na początku świata, na koniec 

czasów i pośrodku. Podczas stwarzania niebo  ziemia zostały „dopełnione”. Pod koniec 

czasów ze świątyni zabrzmiał potężny Głos: „Stało się”. A teraz słyszymy to z krzyża. I 

nie jest to westchnienie: „Dzięki Bogu, to koniec”. Oznacza to, że wszystko zostało 



udoskonalone. Dług został spłacony. Dzieło, które przyszedł wykonać nasz Pan, zostało 

zakończone.  

 

Przez ostatnie trzy godziny On zajmował się sprawami Ojca. Artysta nadał ostatnie 

szlify swojemu arcydziełu głosem oznajmił zwycięstwo: „Wykonało się” (J 19, 30). Jego 

dzieło zostało wykonane, a co z naszym? Bóg może użyć tego słowa, ale nie my. Dzieło 

zdobycia wiecznego życia dla człowieka zostało wykonane, ale nie rozdzielono go 

pośród ludzi. Położono fundament, ale budowlę na nim mamy wznieść my sami. On 

ukończył arkę, otwierając jej bok włócznią i przywdziewając na siebie szatę ze swojej 

drogocennej Krwi, ale musimy wejść do tej arki. On stoi u drzwi i kołacze, lecz klamka 

jest po naszej stronie i tylko my możemy je otworzyć.  

 

Panie, Ty dopełniłeś swego dzieła, Ty wykonałeś swój zbawczy czyn, 

ja wciąż podążam drogą, zatrzymuję się, upadam, wstaję, 

dzieło mojego życia trwa, 

dopóki żyję mam nadzieję na to, że wykonam ten plan, który złożyłeś w moje 

człowieczeństwo… 

Panie, spoglądam na moje życie – Twój dar i powołanie, którym zostałem obdarowany.. 

 

Dziękuję Ci za nie… Modlę się słowami Soerena Kierkegaarda 

 

Boże, Ty pierwszy nas umiłowałeś, 

a my mówimy o Tobie jakbyś nas raz tylko pierwszy umiłował i to w przeszłości. 

A przecież w ciągu wszystkich naszych dni, w ciągu wszystkich lat naszego życia 

Ty zawsze kochasz nas pierwszy. 

Kiedy budzimy się rano 

i ku Tobie zwracamy naszą duszę, 

Ty nas uprzedzasz, Ty nas pierwszy już umiłowałeś. 

Jeżeli wstaję o świcie 

i zwracam się ku Tobie, 

w tej samej sekundzie 

Ty moją duszę, moją modlitwę uprzedzasz, Ty mnie pierwszy umiłowałeś. 

Kiedy oddalam roztargnienia i skupiam moją duszę, 

żeby myśleć o Tobie, 

Ty mnie już uprzedziłeś. 

Przebacz, o Boże, moją niewdzięczność. 

To nie jeden raz Ty pierwszy nas umiłowałeś. 

Ty zawsze pierwszy nas miłujesz 

w każdej chwili naszego życia. 

 

Panie, życie, które mi dałeś, bywa zmaganiem, 

ale to życie jest wezwaniem do pokoju,  

do ładu, który mogę zbudować wtedy, gdy zjednoczę się z Tobą, 

gdy wejdę z komunię z Toba i Twoim „Wykonało się”,  

Panie, uwolnij mnie od przekonania,  

że życie jest walką, że życie jest trudem,  

że życie jest porażką  

i natchnij wiarą w to, że życie jest pokojem. 

 

. 

Z pism abpa Fultona Sheena: 



 

Na początku swojej publicznej działalności nasz Pan nauczał na Górze 

Błogosławieństw: „Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani 

synami Bożymi” (Mt 5, 9). Pod koniec życia praktykował to błogosławieństwo na 

Kalwarii, kiedy zaprowadzając pokój pomiędzy człowiekiem a Bogiem, zawołał 

triumfalnie: „Wykonało się” (J 19, 30).  

Podobnie jak w przypadku pozostałych błogosławieństw było to całkowicie sprzeczne z 

duchem tego świata, bo tutaj rację ma ten, kto jest silny, a wojowniczość i agresja są 

cnotami. I powiedziane to jest delikatnie, bo to właśnie w naszym pokoleniu doszła do 

głosu filozofia życia, której pierwszą zasadą jest walka klasowa.  

Wcześniej w historii świata systemy polityczne nie używały nienawiści jako motywu do 

głoszenia swoich racji, a tym bardziej do działania. Widzimy to obecnie w komunizmie, 

który niemalże zdusił głos Księcia Pokoju.  

 

Czym jest pokój, o którym mówi to błogosławieństwo? Najlepszą definicję pokoju dał 

nam św. Augustyn: „Pokój to spokój porządku”. To nie jest sam spokój, ponieważ w 

niektórych narodach, takich jak Rosja, osiąga się spokój przez zastraszanie. Jest to 

raczej spokój porządku, w którym nie ma ucisku z zewnątrz, lecz poddanie wszystkich 

rzeczy Najwyższemu Dobru, czyli Bogu. Dlatego poddanie zmysłów rozumowi, rozumu 

wierze, a całego człowieka Bogu, jako jego odwiecznemu celowi i ostatecznej 

doskonałości – oto podstawa pokoju.  

 

Panie, przyjmij modlitwę mojego serca, którą wyrażam słowami św. Stanisława Papczyńskiego 

 

Wiem, Jezu, że Twoja moc jest tak wielka, iż w jednej chwili uwalniasz mnie od wszelkiego 

ucisku duchowego, a zmieszanemu i udręczonemu duchowi przywracasz wielki pokój uciszenia. 

Czynisz to dlatego, że znasz mnie, zbyt bojącego się tych nawałnic i zbyt słabego 

do przeciwstawienia się ich sile. Lecz wtedy najbardziej odczuwam spokój przywrócony mej 

duszy, kiedy Ty, najłagodniejszy Książę Pokoju, wchodzisz do komnaty czy mieszkania mego 

serca. 

Poznaję Twą dobroć, gdy w odpowiednim momencie podajesz mi rękę, abym nie uległ sile 

nawałnicy. Jednakże, mój Panie, wiedząc, że to jest największą zasługą i że bardzo Ci się 

podoba gdy w jakimkolwiek opuszczeniu zachowuję silnego i niezmiennego ducha, pragnę dla 

Twojej chwały być czasem opuszczony, abyś ty był bardziej uwielbiony, a ja, żebym został 

upokorzony silną ręką mych wrogów. 

Kieruj więc mną we wszystkim łagodnie i roztropnie. Ty wiesz, jak na pożytek obrócić pokusę. 

Wiesz, kiedy należy rozkazać wichrom i morzu, aby w całkowicie uległej Ci duszy, w regionie 

oddanym Tobie, Twemu prawu i radom ewangelicznym, nastał spokój i cisza. Amen. 

 

 

Panie, Ty, który jesteś Księciem Pokoju,  

który przyszedłeś dać ziemi pokój, 

który sprawiasz, że zło, niepokój i grzech zostają pokonane, 

Ty, który przyjdziesz do mnie, by powiedzieć wtedy, gdy będę w zamknięciu i lęku żył 

pogrążony w niemocy – Pokój tobie!, Pokój wam!, 

Panie, Ty jednak mówisz, że Twój pokój jest różny od tego, który daje świat… 

 

 

Jeśli Chrystus jest Księciem Pokoju i jeśli ci, którzy wojują mieczem, od niego giną, i 

skoro skłócone królestwo nie przetrwa, a PAX jest pozdrowieniem płynącym ze 

zmartwychwstania, to jak pogodzić wyraźnie sprzeczne następujące słowa naszego 



Pana: „Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem 

przynieść pokoju, ale miecz” (Mt 10, 34). „Czy sądzicie, że przyszedłem, aby dać ziemi 

pokój? Ależ nie! – mówię – raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu pięciu po 

różni się między sobą: trzech stanie przeciwko dwóm, a dwóch przeciwko trzem. 

Poróżnia się: ojciec z synem, a syn z ojcem; matka z córką, a córka z matką; teściowa 

ze swoją synową, a synowa z teściową” (Łk 12,51-53). „A kto tego nie ma, niech sprzeda 

swój płaszcz i kupi miecz!” (Łk 22, 36).  

 

Nasz Pan przyniósł światu miecz – możemy powiedzieć, że nawet wywołał wojnę, wojnę 

przeciwko wojnie, wojnę przeciwko egoizmowi, wojnę przeciwko grzechowi, wojnę 

przeciwko życiu bez Boga. I skoro Jego wojna przeciwko złu zaprowadziła Go na krzyż, 

to Jego zwolennicy, którzy głoszą pokój, też muszą być gotowi na ukrzyżowanie. Syn, 

który wybiera kapłaństwo zamiast rodzinnego biznesu, może zostać znienawidzony 

przez swojego ojca. Córka, która idzie do zakonu, zamiast wybrać życie towarzyskie, 

może być znienawidzona przez swoją matkę. Teściowa, która opowiada się za świętością 

małżeństwa, może być znienawidzona przez synową. A synowa, którą przyjęto do 

Kościoła, aby korzystała z zawartej w nim prawdy i życia eucharystycznego, może 

zostać znienawidzona przez teściową. Takie jest znaczenie słów naszego Pana o domu 

wewnętrznie  skłóconym.  

 

Zatem Książę Pokoju przynosi wojnę – wojnę przeciwko fałszywemu pokojowi, wojnę 

przeciwko spokojowi bez porządku. Jeśli  istnieje cokolwiek na tym świecie, czego mamy 

się wystrzegać, to jest to niebezpieczeństwo fałszywego pokoju. Nasz Pan mógł zawrzeć 

fałszywy pokój ze światem.  

 

Musimy być czujni, aby nie zawierać fałszywego pokoju. Aby nie sprzedać Zbawiciela 

za trzydzieści srebrników, bo nie uczynił nas bogaczami. Aby nie wyprzeć się Go z 

powodu drwin służącej. Aby nie spać w godzinie wielkiej próby. A przede wszystkim po 

to, żeby nie zejść z krzyża, nawet po dwóch godzinach i pięćdziesięciu pięciu minutach 

od ukrzyżowania przez świat.  

 

Musimy być czujni, aby nie zawierać fałszywego pokoju. Aby nie sprzedać Zbawiciela.. 

Panie, muszę być czujny.. 

Staję nieraz w obliczu pokusy,  w obliczu tego, co nazywam postępem, nowoczesnością, tym, 

że wszyscy tak robią, że to są nowe czasy… 

Panie tłumaczę się ze swoich zdrad, słabości, tchórzostwa… 

Nazywam je „kompromisem”, „zdrowym rozsądkiem”, „duchem czasu”… 

I nie zauważam nawet, że zdradziłem, sprzedałem, wyparłem się, spałem, uciekałem … 

I nie zauważam, że zdradziłem nie tylko Ciebie, ale i to, co we mnie najgłębsze, 

najprawdziwsze,  

że sprzedałem nie tylko Ciebie, ale i spokój swojego sumienia, 

że wyparłem się Prawdy, która wyzwala, 

że zamieniłem pokój na kompromis ze złem. 

Przebacz mi, Panie i okaż mi swoje miłosierdzie 

 

- koronka do miłosierdzia Bożego – 

 

Panie, wejście w misterium Twojego miłosierdzia to dotyk Twoich ran, to zasłuchanie w Twoje 

ostatnie słowa, to Twój szept „Wykonało się”… 

Panie, dlaczego tyle cierpienia? 

 



Szóste zdanie wyjaśnia ten naprawdę zdumiewający fakt, że mamy w tym życiu większą 

zdolność do przeżywania cierpienia niż szczęścia.  Możemy korzystać z przyjemności, 

lecz jeśli będziemy czerpać z nich w niewłaściwy sposób, dojdziemy do punktu, w którym 

staną się cierpieniem. One nie prowadzą nas w głąb Pól Elizejskich, raczej zwracają 

się przeciwko nam i nas ranią. Nawet samo powtarzanie przyjemności ostatecznie 

osłabia jej odczuwanie. Łaskotanie rozpoczyna się śmiechem, a kończy bólem. Inaczej 

jest z cierpieniem. W momentach głębokiego cierpienia czujemy, że nie wytrzymamy, 

jeśli potrwa ono jeszcze chwilę dłużej. Ono jednak trwa, a my nakładamy kolejne 

warstwy wytrzymałości. Lecz cierpienie nigdy nie przechodzi w przyjemność. Ból zęba 

nie staje się zabawny, bo trwa już tydzień.  

Dlaczego mamy większe zasoby w przypadku cierpienia niż przyjemności? Oto 

rzeczywista przyczyna: jeśli będziemy żyć tak, jak zaplanował Bóg, to cierpienie tego 

świata zostawimy kiedyś za sobą, aby w następnym cieszyć się wieczną radością. 

Przyjemność jest zarezerwowana dla następnego świata, dlatego tutaj nas zdradza. 

Cierpienie nie jest przeznaczone dla następnego świata, dlatego tutaj możemy je 

wykorzystać.  

 

Cielesne cierpienie, katusze umysłu, gorzkie rozczarowanie, osąd na podstawie 

fałszywych oskarżeń, zdrada prawdziwych przyjaciół, rażące nadużycia władzy i 

gwałtowne oddzielenie od miłości matki – wszystko to wziął na siebie świadomie, 

dobrowolnie i celowo. Następnie po trzech godzinach ukrzyżowania, doświadczeniu 

wszystkich starotestamentalnych proroctw o Nim oraz proroctw, które sam o sobie 

wypowiedział, widząc, że się wypełniły, i ostatnia nić tkaniny Jego życia została 

przepleciona, a wzór ukończony, wypowiedział swoje szóste zdanie zdanie zwycięstwa: 

„Wykonało się” (J  19, 30).   

To pełne bólu zawołanie oznaczało: Wszechświat jest zaplanowany. Cierpienie jest w 

to wpisane. W przeciwnym razie Chrystus by je odrzucił. Krzyż jest w to wpisany. W 

przeciwnym razie nie wziąłby go. Korona cierniowa też jest w to  wpisana.  

W przeciwnym razie nie założyłby jej. Nic nie było przypadkowe. Wszystko było 

zaplanowane. Sprawa Jego Ojca została zakończona. Plan wykonano.   

Całkowity sens planu został ujawniony po trzech dniach, kiedy Ziarno, które wpadło w 

ziemię, wzeszło, dając nowe życie.  

 

Panie, dziękuję Ci za to, że uświadamiasz mi wartość cierpienie i krzyża… 

Powoli, nieporadnie mówię, z przekonaniem, z wiarą, z przeświadczeniem 

 

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam 

Panie, Ty widzisz,, krzyża się nie wstydzę; 

Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, 

Bo na tym krzyżu Boga mego widzę. 

2. Do krzyża zwrócił wszystkie me życzenia. 

Do krzyżam przybił błędnych myśli roje, 

Bo z krzyża płyną promienie zbawienia, 

Bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje. 

3. Pod krzyżem świata starty i złamany, 

Pragnę już odtąd krzyż Twój w duszy nosić; 

Niewoli świata pokruszyć kajdany, 

Bym mógł na krzyżu, krzyża chwałę głosić. 

4. Nie zasłużyłem, abyś mnie pocieszył, 

Bom przez czas długi tak od Ciebie stronił; 



Gdyś na mnie wołał, do Ciebiem nie spieszył, 

I łez tak wiele, tak marniem roztrwonił. 

5. Ach, Tyś mi podał pierwszy rękę Twoją, 

Abym na krzyża mógł powrócić drogę, 

A jam nią wzgardził, dziś pod krzyżem stoję, 

Bo już bez Ciebie dłużej żyć nie mogę. 

6. Bom znalazł w krzyżu to, com w szczęściu stracił; 

Pokój i wiarę, miłość i nadzieję; 

Ubogą duszę Tyś łzami wzbogacił, 

Przystroił cierniem, który nie więdnieje 

 

Panie, nie lękam się krzyża, nie chce się lękać, przeciwnie –  

chcę w krzyżu widzieć siłę i moc. 

Nie chcę chrześcijaństwa bez krzyża,  

nie chcę chrześcijaństwa bez tego, co jest jego rdzeniem, 

nie chcę chrześcijaństwa odwróconego od cierpienia i śmierci… 

 

Współczesny styl okaleczania Ewangelii przez wybieranie niektórych tekstów, a 

ignorowanie innych, sprawia, że ludzie nie dostrzegają sensu życia Chrystusa. On nie 

przyszedł na świat głównie po to, aby nauczać, lecz zbawiać. Bardziej przyszedł po to 

by umrzeć, niż żyć. Jego misja nie polegała jedynie na byciu dobrotliwym lub 

nawoływaniu do rewolucji  w polityce czy gospodarce lub na uzdrawianiu czy 

pozostawieniu humanitarnego nauczania – wszystko to było drugorzędne w stosunku do 

absorbującego Go celu życia: zbawienia człowieka.   

 

Najwspanialsze oświadczenie o Jego przyjściu złożył św. Jan: „Tak bardzo bowiem Bóg 

umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3, 16). Ci, którzy widzą w Chrystusie tylko 

nauczyciela, nie potrafią wyjaśnić Jego śmierci ani tego, jak bardzo jej pragnął.  

 

Panie, mój i Boże, 

Ty wypowiadasz z wysokości krzyża słowa spełnienia, słowa końca czasów,  

wypowiadasz je szeptem, cichym głosem, 

ale są to słowa usłyszane, przyjęte. 

na pewno przez tę, która stała najbliżej krzyża, 

która wraz z Tobą, ze swoim Synem cierpiała… 

Pozwól, że wraz z Nią wsłucham się w słowa Twoje Panie…. 

 

Kiedy Maryja, stojąca u stóp krzyża, zobaczyła, jak żołnierz podaje Mu wino i usłyszała: 

„Wykonało się”, pomyślała o chwili, gdy to wszystko się zaczęło. Tam też było wino, ale 

w nie wystarczającej ilości. To było wesele w Kanie. Kiedy w trakcie przyjęcia skończyło 

się wino, pierwszą osobą, która to zauważyła, nie był starosta weselny. Była nią nasza 

błogosławiona Matka. Ona dostrzega ludzkie potrzeby, zanim jeszcze pojawi się 

polecenie ich zaspokojenia. Matka skierowała do naszego Pana prostą modlitwę: „Nie 

mają wina” (J 2,3). I to było wszystko. A Syn odparł: „Kobieto” – nie nazwał Jej Matką 

– „Kobieto, czy to należy do Mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina (J 

2, 4). Dlaczego „Kobieto”? Było to równoznaczne z powiedzeniem: „Maryjo, jesteś 

moją Matką. Prosisz, żebym rozpoczął  publiczną działalność, oświadczył, że jestem 

Mesjaszem, Synem Bożym, czyniąc pierwszy cud. W momencie, kiedy to zrobię, 

przestaniesz być tylko moją Matką. Kiedy objawię się jako Zbawiciel, Ty staniesz się 



Współdkupicielką, Matką wszystkich ludzi. Dlatego tytułuję Cię w sposób określający 

powszechne macierzyństwo: «Kobieto». Będzie to początek Twojej kobiecości”.   

Co miał na myśli, mówiąc: „Jeszcze nie nadeszła moja godzina”? Nasz Pan często 

używa słowa godzina w związku ze swoją męką i śmiercią. Na przykład, kiedy Jego 

wrogowie chwycili za kamienie, aby w Niego rzucić w świątyni, Ewangelista stwierdził: 

„nie nadeszła jeszcze Jego godzina”. W noc ostatniej wieczerzy modlił się: „Ojcze, 

nadeszła godzina. Obdarz chwałą swego Syna, aby i Syn Ciebie obdarzył chwałą” (J 

17,1).  Godzina oznaczała krzyż. 

 

Uczynienie pierwszego cudu było początkiem tej godziny. Jego szóste zdanie z krzyża 

stanowiło koniec tej godziny. Męka się zakończyła. Woda została zamieniona w wino, 

wino w krew. Wszystko zostało udoskonalone. Dzieło zakończone. Ze słów tych wypływa 

lekcja, że pomiędzy początkiem zleconych nam zadań a ich zakończeniem oraz 

udoskonaleniem upływa godzina lub moment umartwienia, ofiary i śmierci. Bez  tego 

żadne życie nie jest dopełnione. Pomiędzy Kaną, kiedy rozpoczynamy realizację 

życiowego powołania, a momentem triumfu, kiedy możemy powiedzieć, że nam się 

udało, musi pojawić się czas na krzyż.  

 

Zakończę Panie, tę modlitwę wędrując wraz z Maryją ścieżkami zbawienia 

 

- modlitwa różańcowa - 

 

 

 

 

 


