
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 2020 

GODZINA VII OD 17.00 DO 18.00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIÓDME ZDANIE 

OJCZE, W TWOJE RĘCE ODDAJĘ MOJEGO DUCHA 

 

 

 
Z Ewangelii wg św. Łukasza: 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.  Słońce się 

zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.  Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: 

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. 

 

Panie Jezu Chryste, 

staję wobec tajemnicy Twojej śmierci. To tajemnica nieprzenikniona. 

Każda śmierć jest dotykiem tajemnicy, czasu i wieczności, tego, co doświadczalne i tego, co 

jest wiarą, 

ale Twoja śmierć… Twoja śmierć jest misterium, które napawa trwogą, by odrodzić do 

nadziei… 

Śmierć…  

Wedle tradycji, na Wzgórzu Golgoty spoczywała pod krzyżem czaszka Adama, pierwszego 

człowieka… To on widział jako pierwszy śmierć… 

Abp Sheen ,maluje plastyczny obraz tej chwili> 

 

Kiedy wyrzucono Adama z raju i nałożono na niego karę ciężkiej pracy, wyruszył w 

poszukiwaniu chleba, który miał zdobywać w pocie czoła. W trakcie tych poszukiwań 

natknął się na bezwładne ciało swojego syna Abla, wziął go na ręce i położył na 

kolanach Ewy. Mówił do niego, lecz on nie odpowiadał. Nigdy nie był tak milczący. 

Podniósł jego rękę, ale ona opadła. Abel nigdy tak się nie zachowywał. Popatrzyli w 

jego oczy, zimne, szkliste i jakieś dziwne. Jego wzrok nigdy nie by tak nieobecny. Głowili 

się, a ich zdumienie było. coraz większe. Wtedy przypomnień sobie: „Nie wolno ci 

jednak jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz” 

(Rdz 2,17).  To była pierwsza śmierć na świecie.  

 

Minęły kolejne wieki i nowy Abel, Chrystus, został uśmiercony przez swoich 

zazdrosnych braci z rodu Kaina. Życie, które przyszło z nieskończonej obfitości, 



przygotowuje się teraz do powrotu do domu. Jego szóste zdanie było przypomnieniem. 

„Wykonałem dzieło”. Siódme zdanie dotyczy tego, co się wydarzy: „Oddaję mojego 

ducha”. Szóste zdanie jest ukierunkowane  na człowieka, a siódme skierowane jest do 

Boga.  

 

Panie, Ty powiedziałeś „Wypełniło się”, by pokazać mi,  

że śmierć jest spełnieniem życia, że życie ma sens, ma cel, ma projekt swojej pełni, 

a teraz powierzasz się ostatnim aktem życia Twemu Ojcu… 

Panie, spoglądam na moje życie,  

na to, co jest w nim spełnieniem Twojej woli i na moje niespełnienia, 

niespełnione plany i nadzieje, 

to wszystko, co niedopełnione z powodu mojego grzechu, co wręcz jest przekreśleniem 

Twojego planu, 

i patrzę na to z bezradności, 

a wtedy tak bardzo pragnę tę moją bezradność, i dobrą, choć kruchą wolę  

powierzyć Bogu… 

Przyjmij mnie, Panie 

 

 

Przyjmij mnie, Panie 

Moja dusza udręczona 

Klęka 

Przed Twym Majestatem 

Pragnie przytulić się do Twego boku 

I poczuć Twe niepojęte miłosierdzie 

Proszę Cię Ojcze 

Napełnij me chwiejne serce wiarą i nadzieją 

Bym więcej już nie błądził 

Chcę wypełniać Twoją wolę i trwać przy Tobie 

Bo tylko tam czuję się bezpiecznie 

 

Panie, spoglądam Twój krzyż, Twoją męke i agonie, 

wiem, że to ostatnia chwila cierpienia… 

I znów pytam -  nieśmiało, nieporadnie, ale pytam jak dziecko Ojca 

- dlaczego krzyż, dlaczego cierpienie, 

dlaczego to cierpienie, które trwa, 

dlaczego ten lęk i ból, 

i utrata tak wielu, 

dlaczego spoglądam na jedną utratę ze współczuciem,  

a na inne patrzę obojętny… 

Dlaczego? 

 

Na początku publicznej działalności na Górze Błogosławieństw nasz Pan nauczał: 

„Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni” (Mt 5, 4). Pod koniec 

życia na wzgórzu Kalwarii odnalazł On to błogosławione pocieszenie: „Ojcze, w Twoje 

ręce oddaję mojego ducha” (Łk 23,46).  

Podobnie jak inne błogosławieństwa, błogosławieństwo udręczonych jest odmienne od 

błogosławieństw tego świata: Tak naprawdę współczesny człowiek wzbrania się nawet 

przed cierpieniem drugiej osoby i przybiera maskę obojętności, zapominając, że takie 

rogowacenie jego duchowej skóry, chociaż może chronić przed smutkiem, nigdy nie 



wyeliminuje jego własnego stanu śmiertelności, aż ten zacznie się zaogniać i 

powodować rozkład  

 

Panie,  

chcę zrzucić z siebie rogowatość,  

chcę zmiękczyć moje serce, uwrażliwić je na potrzeby cierpiących, ale pytam 

- pytam wciąż nieporadnie: 

dlaczego krzyż, a nie wesołość, 

dlaczego cierpienie, a nie sukces? 

 

Ale nie wolno myśleć, że błogosławieństwo naszego Pana  jest potępieniem śmiechu i 

radości albo gloryfikacją smutku łez. Nasz Pan nie uznaje filozofii rozpaczy tak samo 

jak my. Zresztą nawet zganił faryzeuszy, bo przybierali smutne miny i posępny wygląd, 

gdy pościli, a Jego apostołowie podsumowali Jego życie i zmartwychwstanie jednym 

słowem: radujcie się.  

 

Różnica pomiędzy błogosławieństwem świata: „Śmiej się, a świat będzie śmiał się z 

tobą”, a błogosławieństwem naszego Pana: „Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, 

ponieważ będą pocieszeni” nie polega na tym, że świat wnosi śmiech, a nasz Pan 

przynosi łzy. Tutaj nie chodzi nawet o wybór pomiędzy byciem smutnym lub nie. Rzecz 

w tym, gdzie to umieścimy: na początku czy na końcu. Innymi słowy, co jest pierwsze: 

śmiech czy łzy?  

 

Jeśli zachowamy swoje życie na tym  świecie, stracimy je w następnym. Jeśli stracimy 

swoje życie na tym świecie, zachowamy je w następnymi.  

 

Jak zatem rozpoczniemy – postem czy ucztą? To jest problem błogosławieństw. Nasz 

Pan zaczyna od postu i kończy ucztą. Świat zaczyna od uczty i kończy niedostatkiem.  

 

Łzy i ukrzyżowanie nie są ostatecznym etapem. To chwilowa śmierć, którą nawet ziarno 

musi przetrwać, zanim zakwitnie i obsypie się kwiatami życia.  

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony: 

Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia swojego. 

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony: 

Ta sama Krew Cię skropiła, 

Która nas z grzechów obmyła. 

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony: 

Z ciebie moc płynie i męstwo, 

W tobie jest nasze zwycięstwo. 

 

Panie Jezu, moją uwagę skupia  Twoje słowo „oddaję”… 

Zdumiewa mnie Twa wolność w godzinie takiego, po ludzku, zniewolenia, 

to Ty, Panie decydujesz, 

Ty oddajesz, 



Ty powierzasz, 

Ty czynisz miłość, 

Ty, Panie ukrzyżowany jesteś tak bardzo wolny! 

Naucz mnie wolności Panie… 

 

,Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało… Bójcie się natomiast Tego, który i ciało, i 

duszę może oddać na potępienie” (Mt 28). Kalwaria jest opieczętowana tymi słowami 

naszego Pana, bo objawiają one największe zmaganie w życiu każdego człowieka – 

walkę  o zachowanie duchowej wolności. Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Nie 

możemy zachować naszego życia tutaj i na wieczność. Nie możemy ucztować zarówno 

teraz,  i potem. Nie możemy zrobić użytku z dwóch światów naraz. Albo będziemy mieć 

post na ziemi i ucztę w niebie, albo ucztę tutaj i post w wieczności.   

 

Aby nabyć wolność z chwalebnym Chrystusem, będziemy musieli zmagać się z ziemską 

niewolą. Prawdziwa wolność zakłada zachowanie naszych dusz jako naszych, nawet gdy 

będzie trzeba stracić ciało, aby zachować duszę.  

 

W życiu polityka, na przykład, może przyjść taki moment że aby zachować swoją 

niezależność, musi poświęcić wszelki dostatek i wpływy związane z łapówką.  

 

W przypadku chrześcijanina również przychodzi taki wyjątkowy moment, gdy musi 

wybrać między tymczasową przyjemnością a wieczną wolnością Aby zachować duszę, 

trzeba niekiedy zaryzykować zgubę ciała. 

  

 

Wyzwól nas od zniewoleń ducha. 

Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. 

Świadomi jednak grzechów i wad naszych, 

prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczysty. 

Wyzwól nas od zniewoleń ducha. 

I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone 

naucz nas być wolnymi. 

 

Naucz nas być wolnymi, 

naucz mnie być wolnym, Panie, 

pozwól dostrzec, że być wolnym,  

to decydować o sobie, ale decydować wedle miary miłości… 

Bo przecież nie moja wola, lecz Twoja… 

i jest w tych słowach nie zniewolenie, ale wyzwolenie… 

 

Odmówił wykonania czegoś ludzkiego – zejścia z krzyża.  Uczynił rzecz boską i tam 

pozostał! A robiąc to, zachował swoją duszę. Dlatego mógł z nią uczynić, co Mu się 

podobało. Podczas całego swojego życia robił tylko to, co cieszyło Jego Niebiańskiego 

Ojca, a teraz mógł to uczynić również w chwili śmierci.  

Mógł  oddać swojego ducha, bo był panem siebie, zwrócił go Ojcu i nie wtórował temu 

zachrypnięty okrzyk buntu, szept stoickiej wytrzymałości bądź pełen drżenia ton 

hamletowskiego wahania „być albo nie być”, lecz głośny, silny i triumfalny głos Tego, 

który był wolny i mógł iść tam, gdzie Mu się podobało, postanowił więc wrócić do domu: 

„Ojcze w ręce oddaję mojego ducha”. Było to coś jedynego, nieodpartego i 

nietykalnego w Jego życiu i życiu każdego: duch.  



 

Nasz Pan zachował swojego ducha wolnego, płacąc za to najwyższą cenę, aby 

przypomnieć nam, że ukrzyżowanie  nie może być powodem rezygnacji z najbardziej 

chwalebnej ze wszystkich wolności – z mocy oddania naszej duszy Bogu.  

 

Panie, wpatrzony w Twój akt wolności i miłości,  

pragnę przepraszać Cię za wszystko to, 

co jest niezrozumieniem wolności,  

co jest jej błędnym postrzeganiem… 

Przepraszam Cię, Panie za ignorowanie daru wolności we mnie, przez moich bliskich, 

przez nas, którzy mienimy się być Twoimi uczniami… 

 

Niestety, dla współczesnego świata wolność utraciła swoją wartość. Często rozumie on 

wolność jako prawo do robienia tego, co komu się podoba lub jako brak jakichkolwiek 

ograniczeń. To nie jest wolność, lecz przyzwolenie, a często anarchia.   

 

Wolność nie jest prawem do robienia tego, co mi się podoba, ale prawem do robienia 

tego, co powinniśmy czynić, aby osiągnąć najwyższy i najbardziej szlachetny cel naszej 

natury. Pilot jest wolny nie wtedy, gdy lekceważy prawo grawitacji, bo taki ma kaprys, 

lecz kiedy  przestrzega, aby je pokonać i wzlecieć w przestworza. Wolność jest zatem 

środkiem, i nie celem. Nie jest miastem, lecz mostem.  

 

Panie Jezu,  

Ty uczysz mnie, że nie ma wolności bez miłości. 

To, co zdumiewa mnie w tym zapatrzeniu moim na krzyż, 

to Twoja miłość, 

to Twoja wolność od nienawiści, pogardy, chęci zemsty,  

wolność od zamknięcia się w swoim bólu, 

wolność otwarcia na wrogów, na grzeszników, na świętych, 

na drugiego człowieka, na Boga 

Panie, naucz mnie być wolnym i miłować… 

 

Stosowne zatem było, żeby po szóstym zdaniu, odzwierciedlającym sprawiedliwość 

Boga, które było wypełnieniem woli w najdrobniejszych szczegółach nastąpiło siódme 

zdanie miłości: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha” (Łk 23,46).  To było jak 

nawiązanie do siódmego dnia stworzenia. W ciągu sześciu dni Syn Boży ciężko 

pracował, wybaczając wrogom, ułaskawiając przestępców, pocieszając matkę, 

pokutując za niewierność i niesprawiedliwość, błagając o miłość, a teraz odpoczywa i 

wraca do domu.  

 

Warto zauważyć, że wypowiedział On te słowa donośnym głosem. Nikt nie odbierał Mu 

życia. To nie był wyraz miłości umierającego dziecka wobec rodzica. Taka miłość rodzi 

się w sercu, które zderza się z tym, co nieuniknione. Ale w przypadku naszego Pana to 

było kompletnie i absolutnie niewymuszone – to było oswobodzenie wolności.   

W  ten sposób On nas uczy, że każda miłość na tym świecie wiąże się z wyborem. Dla 

przykładu, jeśli młody mężczyzna wyznaje swoją miłość młodej kobiecie i prosi, aby 

została jego żoną, w ten sposób nie tylko potwierdza miłość, on również  anuluje 

swoją miłość względem kogokolwiek innego. Tym jednym aktem, którym wybiera tę 

kobietę, odrzuca wszystko, co nią nie jest.  

 



- koronka do miłosierdzia Bożego –  

 

Panie, w ostatniej chwili tej medytacji, 

staję przy Tobie wraz z Twoją Matką, 

Matką Bolesną i Matką Pięknej Miłości, 

i proszę Ciebie, Matko moja, 

pozwól mi zachować te chwile, pomóż w chwilach zwątpienia, 

umacniaj swoją macierzyńską miłością, 

bądź ze mną, bądź z nami w każdy czas… 

 

Wolnością jest nasze tracenie siebie. Sposób, w jaki używamy wolności, pokazuje, co 

jest dla nas celem życia. Ci, którzy chcieli poznać nadrzędny cel wolności, powinni 

zwrócić się do naszego Pana i naszej Pani.  

 

Kiedy nasza błogosławiona Matka zobaczyła, jak skłonił głowę i oddał ducha, 

przypomniała sobie Słowo, które zapisano w Biblii jako ostatnie przez Nią 

wypowiedziane. Było ono skierowane do służących na weselu w Kanie: „Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie” (J  2, 5). Cóż za piękna mowa pożegnalna! To 

najwspanialsze słowa, jakie kiedykolwiek wyszły z ust kobiety: „Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie”.   

Podczas przemienienia Ojciec Niebieski odezwał się z niebios: „On jest moim Synem 

umiłowanym (…) Jego słuchajcie” (Mt 17,5). Teraz odzywa się nasza błogosławiona 

Matka i mówi: „Czynicie Jego wolę”.  

Ostatnie zapisane słowa Jezusa, podobnie jak słowa Maryi, były słowami poddania: 

Jezus oddaje siebie Ojcu. Maryja prosi nas, żebyśmy oddali siebie Jej Synowi. 

„Wszystko jest wasze, wy Chrystusa, a Chrystus Boga” (1 Kor 3, 22-23).  

 

- modlitwa różańcowa –  

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.  

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, 

Krwi Chrystusowa, napój mnie.  

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 

W ranach swoich ukryj mnie. 

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 

Od złego ducha broń mnie. 

W godzinę śmierci wezwij mnie. 

I każ mi przyjść do siebie, 

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 

Na wieki wieków. Amen. 

 

 

 


