
Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, zginamy z wiarą nasze kolana przed 

Tobą. W adoracyjnym rozważaniu zatrzymujemy się dziś nad trzecim artykułem naszej 

wiary - wyznając Twoje cierpienie, Twoją śmierć i Twój pogrzeb. 

Tajemnica Twej śmierci, Panie, jest tajemnicą miłości, której nie pojmujemy. Dla nas 

szczęście to przede wszystkim brak cierpienia. Tam, gdzie ono jest, nie ma szczęścia. 

Miłość, Panie, łączymy z uszczęśliwieniem tego, kogo kochamy. 

Dlatego tak radośnie przeżywamy okres Bożego Narodzenia. Twoje narodziny to godziny 

wielkiego szczęścia Twej Matki, św. Józefa, Pasterzy, Mędrców i naszego. Gotowi jesteśmy 

brać Ciebie w ramiona i bawić Cię, radując Ciebie i siebie. 

Panie Jezu, dla nas krzyżowa droga nie jest drogą szczęścia. To droga bólu zakończona 

straszną agonią. A dla Ciebie, Panie, każdy krok na tej drodze, mimo potwornego bólu, jest 

krokiem szczęścia i miłości. Jest to bowiem droga wiodąca do szczęścia prawdziwego, do 

krainy bez cierpienia, krainy wiecznej miłości. 
 

LITANIA DO PIĘCIU RAN CHRYSTUSA 
 
Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson. 
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem, 

Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś, 

Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżową za nasze występki, 

Jezu, u którego od stóp aż do głowy nic bez ran nie pozostało, 

Jezu, przez którego rany zostaliśmy uzdrowieni, 

Jezu, który cały świat krwią Twoją pojednałeś, 

Jezu, który nas Krwią Twoją wybawiłeś i ze skarbca Ojcowskiej łaski uzyskałeś dla nas 

odpuszczenie grzechów, 

Jezu, który nas krwią na Twoich rękach zapisałeś, 

Jezu, który ukazałeś nam drogę zbawienia Twoimi przebitymi nogami, 

Jezu, z którego rozwartego boku wypłynęły krew i woda, 

Jezu, który ukazałeś po Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu znamiona ran Apostołom, 

Jezu, który w ostatnim dniu sądu rany Twoje sprawiedliwym na pocieszenie a potępionym na 

postrach pokażesz, 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu. 

Od niewdzięcznego i nieczułego serca, 



Od nieufności i oziębłości, 

Od niecierpliwości w trudnościach, 

Od wszelkiej złej żądzy, 

Od niebezpiecznych pokus, 

W godzinę śmierci, 

Przez mękę Twoją, 

Przez boleści Twoje. 

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Jezu. 

Aby przez Twoich pięć ran zostały zgładzone przestępstwa naszych zmysłów, prosimy Cię, 

Aby Twoje przebite ręce kierowały sprawami naszych rąk według woli Boskiej i doprowadziły je do 

szczęśliwego kresu, prosimy Cię, 

Aby rana Twego boku była dla nas miejscem schronienia, prosimy Cię, 

Aby spływające z rany Twego boku krew i woda stały się dla nas źródłem zbawienia i wiecznego 

szczęścia, prosimy Cię, 

Abyśmy z Magdaleną mogli łzami pokuty obmywać Twoje nogi, prosimy Cię, 

Abyśmy kierowali nasze kroki według Twego Słowa i nigdy nie schodzili ze ścieżki przykazań, 

prosimy Cię, 

Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć pomoc i ulgę w Twoich pięciu ranach, 

prosimy Cię, 

Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu ran, oddali ducha na śmiertelnym łożu i w pokoju, prosimy 

Cię, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. 

 

Przebodli ręce i nogi Jego. 

A jeden z żołnierzy przebił Mu bok. 

 
Módlmy się: Boże, Ty przez mękę Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w 

które wierzymy, pokornie Cię błagamy; spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli 
cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Panie Jezu, Twoja obecność w białej Hostii, jest owocem krzyżowej męki. Idąc z 

Krzyżem na ramieniu widziałeś nas klęczących przed Tobą i szczęśliwych, że mamy tak 

wielki dar w zasięgu naszej ręki i naszego serca. 

Widziałeś, Panie, miliony ludzi zgromadzonych wokół Ciebie obecnego w Eucharystii, 

mądrych Twoją mocą i miłością. Tęskniących za Komunią świętą, uczestniczących w Twej 

Krzyżowej Ofierze uobecnianej przez wieki na tysiącach ołtarzy całego świata. 

Panie Jezu, nasz Mistrzu, my w chwili cierpienia widzimy tylko ból, nic więcej. Ty 



widziałeś owoce Twego cierpienia. Miłość otwiera oczy i jeśli może uszczęśliwić innych 

sięgając ręką przez ogień, który rękę pali, nigdy się nie cofnie, by uratować i uszczęśliwiać. 

Miłość widzi daleko do przodu, widzi dobro, które rodzi się przez cierpienie. 

Naucz nas. Panie, tak kochać, byśmy byli zdolni przyjąć cierpienie, jeśli ono może 

ubogacić nas i innych. Naucz nas. Panie. Niech miłość wypełni nasze cierpienie, bo tylko 

wtedy będzie ono twórcze. Cierpienie bez miłości niszczy, a nie ubogaca. 

 

Panie Jezu, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, dziękujemy Ci za przejście Krzyżowej 

Drogi, która jest drogą wiodącą do nieba, krainy wiecznej Miłości. Dziękujemy Ci za 

wytrwanie na niej i za to, że objawiłeś tam potęgę przebaczającej miłości. 

Panie, nasz Zbawicielu, nie umierałeś na raka... nie umierałeś na zawał... nie umierałeś w 

spowodowanym przez siebie lub innych wypadku. Byłeś w godzinie śmierci idealnie zdrów. 

Byłeś mężczyzną w sile wieku. Umierałeś, bo ludzie Cię zabijali. A Ty nie odpowiedziałeś 

wszechmocą, wstrzymując ich mordercze ręce; ale miłością, prosząc Ojca: Odpuść im, bo 

nie wiedzą, co czyniq. 

Panie Jezu, nasz Zbawicielu, Ty najlepiej wiesz, jak wiele kosztuje przebaczenie. Przecież 

w niczym nie zawiniłeś. Byłeś całkowicie niewinny - a oni Cię mordowali, oni przez 

kilkanaście godzin znęcali się nad Tobą. Mogli Ci uciąć głowę jak Janowi Chrzcicielowi, ale 

wtedy śmierć byłaby łatwiejsza. Ojciec Twój zgodził się na to, by oni Cię torturowali. 

Torturą było naigrawanie, torturą biczowanie, koronowanie cierniem, dźwiganie krzyża, 

krzyżowanie, i trwająca przez kilka godzin agonia... A na każdą sekundę tych tortur 

odpowiadałeś oceanem Twej przebaczającej miłości. 

Dziękujemy Ci, Panie, za tę lekcję przebaczenia. Ona jest skuteczna, bo i nas wzywa do 

przebaczenia. Same słowa o przebaczeniu są łatwe i wielu z nas nie uwierzyłoby w nie. 

Wierzymy w przebaczającą siłę miłości, widząc Twoje przebaczenie. Dziękujemy Ci, Panie: 

- za uświęcenie cierpienia, 

- za przykład miłości przebaczającej, 

- za wzór odwagi i wytrwałości, 

- za otwarcie drogi do nieba, 

- za dobrowolne przyjęcie cierpienia, 

- za obecność Twej Matki pod Krzyżem, 

- za łaskę dobrej śmierci dla umierających, 

- za moc dla cierpiących. 
 

W intencji wszystkich chorych, szczególnie dotkniętych epidemią koronawirusa: 

 
Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami. 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodzianej śmierci 
Zachowaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
Wysłuchaj nas Panie! 

 



 


