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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIERWSZE ZDANIE 

OJCZE, PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZĄ, CO CZYNIĄ 

 

 

 
 

z Ewangelii wg św. Łukasza: 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego 

po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo 

nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Kaci spodziewali się, że będzie krzyczał z bólu, co robili przed Nim wszyscy 

przygwożdżeni do krzyża. Seneka wspomina, że każdy z nich przeklinał dzień  swoich 

narodzin, katów, własne matki, a nawet pluł na tych, którzy na niego patrzyli. Cyceron 

zaznacza, że w którymś momencie trzeba było ukrzyżowanym obcinać języki, aby 

powstrzymać potok okropnych bluźnierstw.  

 Uczeni i faryzeusze również spodziewali się krzyku i myśleli, że rozrywający i agonalny 

ból spowoduje, że każda wypowiedziana przez Niego zasada okaże się słowami 

rzuconymi na wiatr, że każdej z nich trzymał się tylko dla pozorów. ‘  

 

Panie, spoglądam w moje życie, w sytuacje doznanej krzywdy, zdrady, zadane cierpienia – ile 

razy myślałem wtedy o odwecie, o sprawiedliwej odpłacie za krzywdę… 

ile razy – pod wpływem presji zdarzeń – gotów byłem zachować się jak nie uczeń Jezusa, ile 

razy gotów byłem zdradzić Jego naukę, Jego słowa, które przyjmowałem jako własne… 

 

- zrobię Akt żalu, akt skruchy: 

 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, 

mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto 

błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i 

siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego] 



Ojcze, odpuść im, bo  nie wiedzą, co czynią… Odpuść komu? Odpuść wrogom? 

Żołnierzowi, który na dziedzińcu Kajfasza uderzył Go pięścią w twarz; Piłatowi, 

politykowi, który skazał Boga, aby zachować przyjaźń cesarza; Herodowi, który 

przyodział Mądrość w szaty głupca; żołnierzom, którzy rozpięli Króla królów na 

drzewie pomiędzy niebem i ziemią. Przebaczyć im? Dlaczego im przebaczyć? Bo 

wiedzą, co czynią? Nie, dlatego że nie wiedzą, co czynią.  

Właśnie nieświadomość ich wielkiego grzechu sprawiła, że zostali objęci tym gasnącym 

wołaniem z krzyża. To nie wiedza ocala, lecz nieświadomość.  

 

Panie, stawiasz na mojej drodze różnych ludzi… Tych, co czynią dobrze, i tych, co źle czynią… 

Są tacy, którzy mają świadomość popełnianego zła, dokonują go z premedytacją, ale… Sam 

wiem, jak często moje myśli i mój sposób oglądania świata, rozmija się z tym, jak widzą go 

nawet moi najbliżsi…   

Pozwól mi wierzyć, że nieraz zło, które mnie dotyka jest efektem nieporozumienia, niewiedzy, 

złego odczytania rzeczywistości, że ja sam i mój bliźni, działając w dobrej wierze, czynimy 

zło… 

Za to zło przepraszam… 

Za to, że niekiedy chcę na zło odpowiadać złem, za brak otwartości na przebaczenie, za 

zasklepienie się w pragnieniu odwetu – przepraszam Cię Panie… 

** 

Pierwsze słowa Jezusa [”nie wiedzą’] i Maryi [nie znam’ – wypowiedziane podczas 

zwiastowania] pokazują, że nieznajomość  zła jest wartością. Żyjemy w świecie, w 

którym słyszymy: „Nie znasz życia. Nie wiesz, czym  jest życie”. Wynika z tego, że 

możesz poznać coś tylko wtedy, kiedy tego doświadczysz. I nie chodzi tylko o 

doświadczenie dobra, ale również zła   

Właśnie takim rozumowaniem Szatan zwiódł naszych pierwszych rodziców.  Powiedział, 

że Bóg zabronił im jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo nie chciał, żeby stali się tacy 

mądrzy jak On. Szatan nie zdradził im jednak, że kiedy poznają dobro i zło, będzie to 

zupełnie inna wiedza od tej, którą miał Bóg.   

Ma teoretyczną znajomość zła, czyli jako negację Jego dobra i miłości. Ale człowiek 

poznał je w sposób bardzo konkretny i doświadczalny, stając się do pewnego stopnia 

niewolni panem poznanego zła. Parafrazując, Bóg chciał, żeby poznali dur brzuszny, 

tak jak zna go lekarz. Nie chciał, żeby doświadczyli tak jak pacjent zarażony tą chorobą. 

A zatem od tamtego dnia wielkiego kłamstwa aż do dzisiaj nikt nie jest lepszy, dlatego 

że namacalnie poznał zło.  

Przyjrzyj się swojemu życiu. Jeśli znasz życie dzięki różnym doświadczeniom, czy jesteś 

z tego powodu mądrzejszy? Czy nie gardzisz tym konkretnym  złem i nie stałeś się przez 

to mu szczęśliwy? Być może zło uczyniło cię nawet mistrzem w danymi obszarze. Jakże 

często pozbawione złudzeń osoby mówią; „Żałuję, że kiedykolwiek spróbowałem 

alkoholu”, „Żałuję, że ukradłem wtedy ten pierwszy dolar” lub „Żałuję, że poznałem tę 

osobę”. O ile mądrzejszy byś był, gdybyś nie miał tej wiedzy!  

Nie myśl, że aby „poznać życie”, musisz doświadczyć zła. Czy lekarz jest mądrzejszy, 

kiedy powali go choroba? Czy żyjąc w kanale ściekowym, można poznać czystość? Czy 

poznasz pokój prowadząc walkę? Czy radość widzenia poznajemy, stając się 

niewidomi? Czy staniesz się lepszym pianistą, gdy będziesz uderzać w złe klawisze? Nie 

musisz się upijać, żeby wiedzieć, czym jest pijaństwo.  

Panie, zechciej przyjąć w tej chwili naszą troskę o dzieci nasze, o młodzież, o młode pokolenie, 

które w tym szybkim świecie chce wszystkiego doświadczyć… Chce doświadczyć…  

Panie, spoglądam w swoim sercu na ludzi młodych, z naszych rodzin, z tych rodzin 

zostawionych w ojczyźnie, ludzi, których spotykam w sąsiedztwach, na ulicach… 



Uchroń ich od doświadczenia zła… 

Uchroń także i mnie od pokusy tego, by spróbować, doświadczyć, doznać tego, co jest 

zakazane, zabronione, dlatego, że jest złem zagrażającym naszej wolności, naszej miłości… 

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

przelana na Krzyżu, 

a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na ołtarzach całego świata, 

uwolni mnie od grzechu, 

ochroni przed atakami duchów ciemności. 

Niech ochroni to miejsce. 

Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny 

i tych, których noszę w swoim sercu. 

Niech zstąpi Duch Święty, 

niech zwycięstwo należy do Chrystusa. 

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, 

które odkupiłeś swoją drogocenną Krwią. 

Amen. 

 

Z nami jest podobnie, gdybyśmy wiedzieli, jak potworny jest  grzech i nadal byśmy 

grzeszyli; gdybyśmy wiedzieli, ile miłości uosobiło się podczas wcielenia i nadal 

odmawialibyśmy karmienia siebie Chlebem Życia; gdybyśmy wiedzieli, ile miłości 

objawiło się w Ofierze Krzyża i wciąż nie napełnialibyśmy  kielicha naszego serca tą 

miłością; gdybyśmy wiedzieli, ile miłosierdzia jest w sakramencie pokuty i nie 

zgięlibyśmy kolan pod ręką, która ma władzę rozwiązywania w niebie i na ziemi; 

gdybyśmy wiedzieli, ile życia ma w sobie Eucharystia i nie przyjmowalibyśmy tego 

Chleba, który daje życie wieczne, ani nie pilibyśmy tego Wina, które rodzi i umacnia 

cnoty; gdybyśmy znali całą prawdę, którą zawiera Kościół jako Mistyczne Ciało 

Chrystusa i nadal odwracalibyśmy się do niego plecami,  jak wszyscy inni piłaci; jeśli 

wiedzielibyśmy o tym wszystkim  i wciąż żyli daleko od Chrystusa i Jego Kościoła, 

to powinniśmy iść na natracenie! To nie mądrość zbawia, ale nieświadomość,.  

 

*** 

Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.… Co jest właściwe – przemoc komunizmu 

czy łagodność Chrystusa? Komunizm mówi, że łagodność oznacza słabość. Ale wynika 

to z braku zrozumienia sensu Chrystusowej łagodności. Łagodność nie jest 

tchórzostwem; łagodność to nie jest spokojny temperament, ospały i trudny do 

pobudzenia; łagodność to nie bierność, która pozwala aby każdy po nas deptał. Nie! 

Łagodność to opanowanie. Właśnie dlatego nagrodą za łagodność jest panowanie.  

 

Łagodny człowiek nie jest kimś, kto odmawia walki lub nigdy nie wpada w gniew. 

Łagodny człowiek to ktoś, kto z pewnością nie zrobi jednego: nie będzie walczył, gdy 

zostanie zaatakowana jego duma, lecz tylko wtedy, gdy łamie się zasady. I właśnie tym 

różni się gniew komunisty od gniewu łagodnego człowieka.  

Panie, nie pozwól, abym mylił to, co ważne i istotne. Gotowość przebaczenia nie jest uległością 

złu. Jest odwagą i poszukiwaniem ocalenia dla drugiego.  

Panie, daj mi siłę w tym najtrudniejszym dziele sprzeciwu wobec zła, ale też daj mi moc, abym 

potrafił wyrazić swój sprzeciw, opór wobec zła.  

Bym  nie ulegał pokusie konformizmu, ale miał odwagę wyrazić swój gniew, swój sprzeciw 

wobec tego, co jest złem, co jest grzechem… 

 

*** 



Czy mamy prawo nienawidzić drugiego człowieka, skoro nasz egoizm często stanowi 

przyczynę jego nienawiści? Pierwsze zdanie z krzyża i błogosławieństwo sławiące 

łagodność wymagają, abyśmy wyrwali z korzeniami miłość własną; kochali naszych 

oprawców; wybaczali im, bo nie wiedzą, co czynią; okazywali troskę tym, którzy nas 

oczerniają; byli życzliwi wobec złodziei, którzy oskarżają nas o kradzież; przebaczali 

kłamcom, którzy donoszą na nas; byli miłosierni wobec cudzołożników, którzy oskarżają 

nas o zdradę.  

Modlitwa za tych, którzy przybijają nas do krzyża, nie jest zwyczajem tego świata. Ale 

właśnie w tym rzecz: chrześcijaństwo nie jest układaniem się ze światem; to odwracanie 

tego świata do góry nogami.  

Skoro Pan nie sądzi swoich katów przed godziną ich sądu, to dlaczego my, którzy tak 

naprawdę nic o nich nie wiemy, mielibyśmy ich sądzić, kiedy nas krzywdzą? Póki żyją, 

czy nasze powstrzymanie się od wydawania sądu nie mogłoby stać się źródłem ich 

nawrócenia? W każdym razie nas nie osądzono - powinniśmy być za to wdzięczni, bo 

Bóg jest o wiele bardziej miłosiernym sędzią niż człowiek. „Nie osądzajcie, abyście nie 

byli osądzeni” (Mt 7,1). Nasz Pan powiedział na krzyżu: odpuść. Przebacz twojemu 

Piłatowi, zbyt słabemu, żeby bronić twojej niewinności; przebacz twoim herodom, zbyt 

zmysłowym, żeby dostrzec twoją duchowość; przebacz judaszom, którzy myślą, że warto 

przeliczać wszystko na srebrniki. „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.  

 

Ja często osądzam drugiego człowieka? 

Czy go znam” 

Czy tak naprawdę nie zatrzymuję się na zewnętrznej warstwie jego życia, nie próbując wniknąć 

w głąb? A jeśli nawet próbuję, czy mam taka wiedzę, takie spojrzenie w samo ludzkie serce, w 

sumienie?  

Czy taki osąd powierzchowny i zdecydowany w swojej bezzasadności nie jest jednym z 

najczęstszych moich grzechów” 

Panie, przyjmij moje zawstydzenie i mój żal i obmyj mnie z mojej winy… 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego! 

 Uznaję bowiem moją nieprawość, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 

tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 

i prawym w swoim osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu 

i w grzechu poczęła mnie matka. 

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 

naucz mnie tajników mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

 Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 

niech się radują kości, któreś skruszył! 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów 

i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!  



Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!  

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 

 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 

niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 

 Otwórz moje wargi, Panie, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 

i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

 

*** 

 

Żyjemy w czasach lęku przed śmiercią… Wołamy od nagłej, a niespodzianej śmierci zachowaj 

nas Panie… To wołanie ma swoją rację, jest czymś naturalnym i oczywistym. Ale abp Sheen 

zwraca moją uwagę na pewne niebezpieczeństwo: 

Lęk przed śmiercią sprawia, że większość ludzi zaprzestaje czynić dobro. Nawet 

niewinny człowiek myśli tylko o sobie, kiedy zapewnia katów o swojej niewinności. 

Męstwo osiąga swój szczyt w zapomnieniu o sobie. On na krzyżu myśli tylko o innych i 

ich zbawieniu. Jego pierwsze słowo nie mówi o śmierci, ale o dobru, którego on  dokona. 

Nie kieruje go do swoich przyjaciół, apostołów czy uczniów, którzy będą głosić Jego 

dobrą nowinę, lecz do tych którzy Go nienawidzą, podobnie jak Jego apostołów i 

Kościoła: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).  

Panie, daj mi moc, abym w godzinie śmierci zachował ufność i odwagę, abym potrafił w tym 

właśnie czasie, dać wyraz mojej wierze… 

Polecam Tobie siebie i swoich bliskich, ale zwłaszcza dziś może polecam tych, z którymi wiele 

mnie dzieli, cos mnie poróżniło, tych, którzy mnie irytują, z którymi nie mam od lat kontaktu i 

twierdzę, że nie chce mieć… 

Panie, odpuść im, odpuść mnie, bo jak często nie wiemy, co czynimy… 

- Modlitwa różańcowa -  

*** 

 

Panie Jezu, Twoje słowa wypowiedziane z wysokości krzyża są znakiem Twego miłosierdzia. 

Ono zwycięża, bo Ty, który jesteś miłosierdziem, zwyciężyłeś świat i zwyciężasz go nadal.  

W naszych czasach miłość nadal wygrywa z nienawiścią. Kiedy ks. Augustyn Pro z 

Meksyku stanął przed mającymi go rozstrzelać rewolucjonistami, powiedział: 

„Wybaczam wam; klęknijcie, pobłogosławię was”. I wszyscy żołnierze z plutonu 

egzekucyjnego uklęknęli na błogosławieństwo. Był to niezwykły widok; patrzeć na 

kogoś, kto przebacza tym, którzy za chwilę go zabiją! Tylko kapitan nie uklęknął i zrobił 

to, co dla ks. Pro było aktem wielkiej dobroci – strzałem  prosto w serce postawił go 

obok Szczepana, męczennika Bożego Kościoła.   

Podczas wojny domowej w Hiszpanii, kiedy czerwoni mordowali setki księży, jeden z 

nich, postawiony ze związanymi rękoma przed plutonem egzekucyjnym, poprosił: 

„Rozwiążcie mi ręce i pozwólcie się pobłogosławić, zanim umrę”. Komuniści rozwiązali 

sznur, ale odcięli mu dłonie i drwili: „Ciekawe, czy teraz nas pobłogosławisz”. A ksiądz 

uniósł krwawiące kikuty i kiedy ściekały z nich krople krwi, formując na ziemi czerwony 



różaniec odkupienia, uczynił znak krzyża. Nienawiść została pokonana, bo postanowił 

jej nie karmić. Nienawiść umarła, kiedy przebaczył, dzięki czemu świat stał się lepszy.  

Pragnę polecić Tobie samemu tych, którzy oddają swoje życie za wiarę, którzy oddają swoje 

życie by umocnić moją wiarę. Polecam Tobie samemu ich życie, ich miłość silniejszą niż 

śmierć i proszę - miej miłosierdzie dla nas i świata całego… 

- Koronka do Bożego miłosierdzia -  

 

 

 

Módl się do Jezusa, który przebaczył tym, co „nie wiedzieli”, i do Maryi, która zjednała 

sobie Boga, bo mogła powiedzieć: „nie znam”, abyś nie poznał zła i pozostał dobrym 

człowiekiem.  

Szczerze, gdybyś mógł teraz wybrać i dowiedzieć się więcej o świecie lub oduczyć się 

zła, czy nie wolałbyś raczej się oduczyć niż nauczyć? Czy nie byłbyś lepszy, gdybyś zdjął 

z siebie zło, niż był przyodziany w pergaminowe dyplomy? Świat jest pełen błędnych 

przekonań, istnieje tak ogromny obszar doświadczonego i przeżytego zła, że 

błogosławieństwem byłoby, gdyby jakaś wspaniałomyślna dusza ufundowała 

uniwersytet oduczania się. Jego celem byłoby rozprawianie  błędami oraz złem, 

tak jak czynią to lekarze z chorobami. Czy byłbyś zaskoczony, gdybyś się dowiedział, że 

nasz Pan ustanowił taki uniwersytet oduczania się i gorliwi katolicy odwiedzają go raz 

w miesiącu? Nazywamy go konfesjonałem!   

 

 

Wyznam teraz Bogu w ciszy moje grzechy… 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DRUGIE ZDANIE 

DZISIAJ ZE MNĄ BĘDZIESZ W RAJU 

 

 
 

 

 

z Ewangelii wg św. Łukasza: 

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas».  Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż 

tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w 

raju». 

 

Abp. Sheen: 

Pierwsze zdanie z krzyża mówi nam, jaki powinien być nasz stosunek względem 

niesprawiedliwego cierpienia, podczas gdy  drugie zdanie pokazuje postawę wobec 

samego cierpienia. Istnieją dwa sposoby spojrzenia na tę rzeczywistość: w pierwszym 

spojrzeniu cierpienie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, w drugim ma sens.  

 

Ten sam Krzyż, ta sama odległość do Boga, ten sam odcinek do śmierci lub życia wiecznego… 

Dwóch ludzi na krzyżu – dwie tak różne postawy 



Niezwykła jest postać tego, którego nazywamy „dobrym łotrem” 

Abp Sheen przywołuje dawną legendę chrześcijańską utrwaloną w starożytności: 

 

Jeden z apokryfów mówi, że kiedy św. Józef i Maryja uciekali z Bożą Dzieciną do Egiptu 

przed zemstą Heroda, zatrzymali się karczmie. Maryja poprosiła obsługującą tam 

kobietę o wodę do wykąpania Dziecka. Wtedy kobieta zapytała, czy w tej wodzie, w 

której będzie zanurzone Święte Dziecię, może potem wykąpać swoje dziecko chore na 

trąd. Natychmiast po wożeniu do wody, w której przebywała Boża Dziecina, dziecko 

kobiety zostało uzdrowione. Maluch dorósł i został złodziejem. Był nim właśnie Dyzma, 

który zawisł na krzyżu po prawej tronie Chrystusa! Nie wiemy, czy w chwili, gdy 

życzliwie spojrzał na ukrzyżowanego Chrystusa, przypomniała mu się historia, którą 

opowiadała mu kiedyś matka.  

Być może spotkał po raz pierwszy Chrystusa, kiedy opowiadał On przypowieść o 

pewnym mężczyźnie, który podróżował z Jerycha do Jerozolimy i został napadnięty 

przez zbójców, i wtedy jego serce napełniło się skruchą. A może pierwsze 

współodczuwanie z cierpiącym Zbawicielem przyszło, kiedy przekręcił obolałą głowę i 

przeczytał napis z Jego imieniem: Jezus”, Jego miastem: ,.Nazaret” i Jego zbrodnią: 

„Król Izraela”. W każdym razie na ołtarzu jego duszy nagromadziło się na tyle dużo 

suchej podpałki, że kiedy przeskoczyła tam iskra ze środkowego krzyża, zapłonął 

wspaniały płomień wiary. Złoczyńca widział krzyż i adorował ten tron, widział 

Skazanego Człowieka i wołał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swojego 

królestwa” (Łk 23,42.  

 

Zdumiewająca jest ta legenda. 

Panie, pozwól odnaleźć mi w niej moje własne losy, moje życie, moje porażki i klęski, ale i 

niezłomna nadzieję… 

Staję przed Tobą obmyty wodą chrztu świętego, zjednoczony przez tę wodę chrztu z Tobą 

samym… Czym był ten chrzest, jak nie szansą zjednoczenia z Tobą, na zawsze…  

Czy dziękuję Tobie za tę szansę, za ten dar chrztu? 

A co się stało potem, że mimo tego zjednoczenia, mimo tego obmycia, mimo tej 

niepowtarzalnej szansy – tak źle użyłem mojej wolności? 

Czy mówię i dlaczego tak naprawdę mówię, że to moje życie jest przegrane… 

 

Pozwól mi Panie, spotkać Ciebie… 

Pewnie znów, najprościej, będzie spotkać Cię na krzyżu… 

 

** 

W tym samym momencie, kiedy złodziej składał świadectwo, nasz Pan odnosił 

największe zwycięstwo, jakie mogło się wydarzyć, które wymagało więcej siły niż 

energia potrzebna do okiełznania wodospadu. On tracił życie i ratował ludzką duszę. I 

w tym dniu – kiedy Herod i cały jego dwór nie potrafili zmusić Go do mówienia, cała 

potęga Jerozolimy nie mogła sprawić, aby zszedł z krzyża, nie mogły też przerwać Jego 

milczenia fałszywe oskarżenia na dziedzińcu ani tłum wrzeszczący: „Innych wybawiał, 

niech uratuje samego siebie” (Łk 23, 35), nie był w stanie wydobyć z Jego spieczonych 

ust słów riposty – On  zwraca się do gasnącego obok siebie życia, odzywa się i wybawia 

złodzieja: „Dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Wcześniej nie otrzymał 

podobnej obietnicy ani Mojżesz, ani Jan czy Magdalena, ani Maryja!  

 

Panie, mój Panie… 



Zdumiewające jest Twoje milczenie w czasie męki. Nie bronisz się, nie tłumaczysz, nie 

odpowiadasz na pytania… Tylko raz wyjaśniasz swoje milczenie Piłatowi, tłumacząc mu, by 

nie myślał, że ma nad Tobą władzę… 

Ty jesteś Panem i Królem, Ty sam kierujesz nie tylko swym losem, ale losem całego świata… 

Nie usprawiedliwiasz tego, co jest sprawiedliwością Twoją… 

Nie tłumaczysz się z miłości.. 

Ale czynisz miłość… 

Tak jak tutaj – tracąc swe życie ratujesz ludzką duszę, na wieczność… 

Panie, dziękuję za Twoją ocalającą łaskę… 

 

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, przekonuję się, że nie ma dla Ciebie miejsc niedostępnych, straconych, zapomnianych, 

nie ma sytuacji niemożliwych 

Abp Sheen pisze: 

 

Bogu zależy na naszym zbawieniu bardziej niż nam samym. Jako dowód przytoczymy 

historię o tym, jak nasz Pan ukazał się pewnego razu św. Hieronimowi i powiedział: 

„Hieronimie, co możesz mi dać?” – Hieronim odparł: „Dam Ci moje pisma” - odparł 

Hieronim. Pan stwierdził, że to za mało. „A zatem – odpowiedział Hieronim – co mogę 

Ci ofiarować? Moje pokutne życie i umartwienie”. Ale odpowiedź brzmiała: „Nawet to 

nie wystarczy!”. „O Panie, to co mi pozostało do ofiarowana Tobie?” – zawołał 

Hieronim. A nasz Pan odrzekł: „Hieronimie, możesz dać mi swoje grzechy”.  

 

** 

 

Nie sposób zrozumieć tej sceny, tego dialogu, tego aktu łaski, jeśli nie spojrzę na to Panie, w 

kluczu Twojego miłosierdzia… 

Pozwól o Panie, zatrzymać się przy Twoim miłosierdziu i wielbić je… 

 

Szczęśliwi miłosierni  szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia” (Mt 5, 

7). Pod koniec życia na wzgórzu Kalwarii Pan  wypełnił to błogosławieństwo, zwracając 

się do przestępcy „Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.  

Zasady tego świata brzmią zupełnie inaczej, mniej więcej  tak: „Szczęśliwy człowiek, 

który myśli przede wszystkim o sobie” 

 

Pan przypomniał nam, że miłosierdzie to coś więcej niż sentymentalna, emocjonalna 

tkliwość. Samo słowo „miłosierdzie” pochodzi od łacińskiego „miserum cor”, ‘smutne 

serce’. Miłosierdzie oznacza zatem współczujące zrozumienie dla nieszczęścia drugiej 

osoby.  

 



Miłosierdzie to jeden z dominujących tematów w nauczaniu naszego Pana. Jego 

przypowieści mówiły o miłosierdziu. Weźmy my dla przykładu sto owiec, dziesięć monet 

i dwóch synów. Ze stu owiec zaginęła jedna, z dziesięciu monet zgubiła się jedna, z 

dwóch synów jeden prowadził rozpustne życie.  

 

Tutaj nasz Pan sugeruje, że musimy być miłosierni wobec  tych, którzy według ludzkiej 

miary najmniej na to zasługują. Dlatego Pan był miłosierny dla Magdaleny, dla kobiety 

przy studni, dla Piotra, który się Go zaparł, dla Zacheusza, a nawet dla Judasza, którego 

nazwał przyjacielem.   

 

Warto zapytać, dlaczego miłosierny Zbawiciel nie tylko przebaczył skruszonemu 

złodziejowi, ale złożył mu również obietnicę: „Dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 

43). Dlaczego nasz Pan nie skierował takich samych słów do łotra po lewej stronie? 

Odpowiedź znajdziemy w błogosławieństwie o miłosierdziu: „Szczęśliwi miłosierni, 

ponieważ oni dostąpią miłosierdzia” (Mt 5, 7). Złoczyńca po prawej stronie był 

miłosierny i wspierający, więc otrzymał miłosierdzie i współczucie. Dlatego że nie 

myślał o sobie, to ktoś pomyślał o nim. Prawo dotyczące miłosierdzia jest równie surowe 

jak to, które istnieje w naturze. To, co zasiejmy, to zbierzemy. Jeśli będziemy siać skąpo, 

to plon też będzie skąpy. Jeśli zasiejemy hojnie, zbierzemy równie obfity plon. Odnosi 

się to również do rzeczywistości duchowej, o czym nauczał nasz Pan: „W jaki sposób 

sami osądzacie, tak was osądzą” (Mt 7, 2).  

Innymi słowy, myśląc o bliźnich, sprawiamy, że Bóg myśli o  nas.  

 

myśląc o bliźnich, sprawiamy, że Bóg myśli o  nas.  

 

Panie, pozwól mi ogarnąć moimi myślami moich bliźnich 

- tych, którzy proszą mnie o modlitwę, 

- tych, którzy chcieliby stawać dzisiaj tutaj przed Tobą, a nie mogą, Panie 

- tych, którzy tej modlitwy potrzebują, choć o tym nie pamiętają, 

- tych, o których powinienem  pamiętać… 

 

Panie, pozwól mi przemierzyć teraz swoistą geografię modlitwy, z twoim miłosierdziem, 

wędrować tam, gdzie cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, gdzie walczą o życie w 

trwodze i bólu, tam, gdzie podejmują wysiłek ocalenia życia, tam, gdzie są moi bliscy i ci., o 

których z reguły nie pamiętam… 

 

- KORONKA DO MIŁOSIERDZIA  

 

*** 

 

Scena ukrzyżowania i ukrzyżowanych odsłania dramat ludzkiej wolności 

Dwie te same sytuacje, ta sama odległość do Boga… 

Ta sama szansa zbawienia… 

 

Panie, spoglądam na złego łotra, na tego człowieka tragicznego, który czasem we mnie jest. 

Patrzę na moje bunty, na mój protest, na skargę i sprzeciw wobec Ciebie. 

 

Panie, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad tymi, którzy zasklepiają się w sobie, tak bardzo, że 

nie widzą Ciebie… 



Spójrzmy na złoczyńcę po lewej stronie. Cierpiał wcale nie mniej niż złoczyńca po 

drugiej stronie, ale rozpoczął i zakończył swoje ukrzyżowanie przekleństwem. Nawet na 

chwilę nie odniósł swojego bólu do cierpienia Człowieka ze środkowego krzyża. 

Modlitwa przebaczenia naszego Pana znaczyła dla niego tyle samo co obecność 

przelatującego ptaka. Nie widział sensu.   

Ponieważ nie potrafił zaakceptować cierpienia i zamienić w pokarm dla duszy, 

cierpienie zwróciło się przeciwko niemu jak obca substancja, która dostaje się do 

żołądka atakując i zatruwając cały organizm.  

Współczesny świat pełen jest ludzi, którzy podobnie jak złoczyńca po lewej stronie nie 

dostrzegają sensu w cierpieniu. Nie wiedząc nic o odkupieniu, które przyniósł im  Pan, 

nie potrafią włożyć cierpienia w jakiekolwiek ramy.  

 

** 

Lekcja ze złoczyńcą ukrzyżowanym po lewej stronie jest oczywista: cierpienie samo w 

sobie nie czyni nas lepszymi a wręcz możemy stać się gorsi. Cierpienie, które nie jest 

uduchowione, nie czyni człowieka lepszym, ono go niszczy.  

 

Tych zbuntowanych, i to, co mnie samym jest buntem i sprzeciwem wobec Ciebie – powierzam 

Panie, przez ręce Twej Matki 

 

- rozważanie tajemnic różańcowych –  

 

** 

Spójrzmy teraz na symbol tych, dla których cierpienie ma  sens, na złoczyńcę po 

prawej stronie. Początkowo nie rozumiał cierpienia i dlatego zaczął złorzeczyć 

podobnie jak przestępca po lewej stronie. Ale w pewnym momencie tak jak błyskawica 

oświetla nagle zagubiona ścieżkę, tak słowa przebaczenia skierowane przez naszego 

Pana do oprawców wskazały złodziejowi drogę miłosierdzia.   

Zaczął on  rozumieć, że gdyby cierpienie nie miało sensu, Jezus nie przyjąłby go. Gdyby 

krzyż nie miał sensu, Jezus nie byłby na nim. Ten, który nazywał siebie Bogiem, nigdy 

nie wziąłby na siebie takiego znaku hańby, gdyby nie można było przekształcić go w 

jakiś święty cel. Cierpienie nabierało dla złoczyńcy coraz większego sensu.  

Zaczął postrzegać cierpienie jako coś, co oczyszczającego duszę – tak jak ogień wypala 

wszelkie nieczystości ze złota albo jak to, co gorączka robi z chorobą: zabija bakterie.  

  

 

** 

  

Panie, nasz Boże, tylko Ty potrafisz przeprowadzić człowieka z dna upadku do chwały raju. 

tylko Ty mogłeś sprawić, że łotr stał się świętym. 

Pozwól mi poprosić Cię o łaskę świętości dla mnie i dla moich bliskich 

Pozwól, bym nie lękał się krzyża, który prowadzi do świętości. 

 

Abp Sheen:  

  

Maryja u stóp krzyża była świadkiem nawrócenia Dobrego Łotra 

W  pierwszym zdaniu [zwiastowania] zapytała, jak to się stanie, ponieważ  nie znała 

pożycia małżeńskiego. Ale kiedy anioł zapewnił, że  pocznie z Ducha Świętego, Maryja 

natychmiast odpowiedzią „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego 

słowa”.  



Drugie zdanie Jezusa na Golgocie i drugie zdanie Maryi w Nazarecie uczą tego samego: 

Każdy na świecie ma krzyż i nie ma dwóch identycznych krzyży. Krzyż Dobrego Łotra 

nie był tym samym krzyżem co Maryi. Różniła je wola Boża względem  każdego z nich. 

Łotr miał oddać życie, Maryja miała przyjąć życie. Łotr miał umrzeć na swoim krzyżu, 

Maryja stała pod swoim krzyżem. Łotr miał odejść, Maryja została. Łotr miał być 

przyjęty do raju, a Maryja miała przyjąć raj do swojego łona.   

Każdy z nas ma krzyż. Każdy krzyż na świecie jest dostosowany do potrzeb, wykonany 

na zamówienie, tak aby pasował do danej osoby i żadnej innej. Dlatego właśnie 

mówimy: „Mój krzyż jest ciężki”. Zakładamy, że krzyże innych osób są lżejsze, niepomni 

tego, że nasz jest ciężki z jednego powodu, jest po prostu nasz. Krzyże nie są robione 

maszynowo.  

Istnieje tyle krzyży, ile osób. Krzyże smutku, krzyże tęsknoty, krzyże krzywdy, krzyże 

zranionej miłości i krzyże porażki.  

 

Modlitwa św. Jana Pawła II 

 

Panie Jezu, zgromadziliśmy się tutaj przed Tobą. Ty jesteś Synem Bożym, który stał się 

człowiekiem, był ukrzyżowany za nas i został wskrzeszony z martwych przez Ojca. Ty, żyjący, 

rzeczywiście obecny wśród nas. Ty jesteś „Drogą, Prawdą i Życiem”: Ty jedynie masz słowa 

życia wiecznego. Ty jesteś jedynym fundamentem naszego zbawienia i jedynym imieniem, które 

należy przyzywać, aby mieć nadzieję. 

Ty, obrazie Ojca i dawco Ducha Świętego; Ty, Miłości: Miłości niekochanej! Panie Jezu, 

wierzymy w Ciebie, wielbimy Cię, kochamy Cię całym naszym sercem i wyznajemy Twoje imię, 

które jest ponad wszelkie imię. […] Spójrz na ubogich, chorych, starych, odrzuconych, ludzi 

młodych i dziewczęta, które obrały drogi desperacji. Wejrzyj na tyle rodzin przeżywających 

trudności, dotkniętych nieszczęściem i niesprawiedliwością społeczną. Wejrzyj i ulituj się! 

Spójrz na tych, którzy już nie potrafią wierzyć w Ojca, który jest w niebie, i nie są w stanie 

pojąć więcej Jego czułości. Wejrzyj na tych, którzy nie potrafią odczytać w Twoim obliczu, o 

Ukrzyżowany, swojego bólu, ubóstwa i swoich niepokojów. Spójrz na tych, którzy trwają w 

grzechu, daleko od Ciebie, który jesteś źródłem nowego życia: Jedynym, który jest w stanie 

ugasić pragnienie i uśmierzyć pragnienie i niepokoje trapiące serce ludzkie. Wejrzyj i ulituj się! 

[…] Błogosław ludziom młodym, aby nigdy nie wygasła w ich sercach nadzieja na lepszy świat 

i chęć wielkodusznego poświęcenia na rzecz jego budowania. Błogosław tym, którzy nami 

rządzą, aby byli rzecznikami sprawiedliwości i pokoju. Błogosław kapłanom, a także 

zakonnikom, zakonnicom i osobom konsekrowanym. 

Panie Jezu, powróć do nas i uczyń nas czujnymi w oczekiwaniu na Twoje przyjście. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 


