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         HISTORIA SZCZECIŃSKICH PIELGRZYMEK  
   ROWEROWYCH 

     Szczecińskie Pielgrzymki Rowerowe na Jasną Górę 
rozpoczęły się w lipcu 1992r. Dwóch uczniów Technikum 
Budowy Okrętów, Sebastian Świłpa i Jacek Prętki, 
będących również wychowankami Ogniska Św. Brata 
Alberta w Szczecinie, po błogosławieństwie i poświęceniu 

rowerów przez ks. Stanisława Skorodeckiego, ruszyli na 
rowerach do Częstochowy. Postanowili, że intencją 
pielgrzymki będzie modlitwa o powołania kapłańskie i 
zakonne.  

W 1996r. do V pielgrzymki przyłączył się ks. Roman 
Rostkowski kapelan kolejnych pielgrzymek. W 2000 roku, 
dwóch pątników Sebastian Świłpa i Krzysztof Zawadzki 
pojechali rowerami do Medjugorie podziękować Matce 
Bożej za odbytą nowennę. W 2001 roku czterech pątników 
Adam Koniarski, Tomem Domański, Grzegorz Mozolewski 
i Sebastian Świłpa udali się rowerami do Rzymu opisać 

papieżowi sprawę Szczecińskich Pielgrzymek 
Rowerowych. 

 

Ojciec Święty przyjął ich na prywatnej audiencji 14 

sierpnia 2001r. i udzielił im apostolskiego 
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błogosławieństwa. Umocnieni tym darem i ufni w 

opatrzność Bożą, organizatorzy Pielgrzymek kontynuują 

swoje pielgrzymowanie i zapraszają do niego innych.  

Jest to możliwe dzięki całej rzeszy ludzi dobrej woli i 

wspaniałym proboszczom, którzy na trasie pielgrzymi 

otwierają swoje serca i domy, udzielając pątnikom 

schronienia i posiłku. Istnieje pewna grupa ludzi, którzy z 

różnorakich przyczyn nie mogą włączyć się czynnie w 

pielgrzymowanie, choć bardzo by tego pragnęli. Są oni 

szczególnie zaproszeni do tego, by w jedności z 

pielgrzymami składali ofiary i modlili się. Jest to tzw. 

„Grupa duchowa Jana Pawła II”, której można powierzać 

intencje pielgrzymkowe. Oprócz intencji głównych 

pielgrzymek każdy uczestnik wiezie swoje osobiste prośby 

i podziękowania. 
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REGULAMIN SZCZECIŃSKIEJ PIELGRZYMKI 
ROWEROWEJ 

 

1.WSTĘP 

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze 

dziękczynno – pokutnym. 

To „rekolekcje w drodze” stąd codzienna Msza Św., 

Różaniec, Anioł Pański, Apel Jasnogórski, konferencje, 

śpiew; i odbędzie się też bez względu na pogodę. Sercem 

i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia. 

Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, 

którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia 

do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia 

się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo 

czujemy się z nią związani. 

W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do 

siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się 

uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z 

innymi pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To 

pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty. 

Wprawdzie nie pytamy nikogo o światopogląd, jednak 

każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre 

świadectwo swego uczestnictwa. 

Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga 

przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.  
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Celem pielgrzymki jest : 

- ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę   

modlitwy, 

- wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi, 

- formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji 

życia poprzez szukanie odpowiedzi na pytania: “Jaka jest 

moja wiara? Czy ma wpływ na moje życie?” 

- tworzenie wspólnoty między ludźmi 

- nawiedzenie znanych sanktuariów oraz Ośrodków Kultu 

Maryjnego (Brzesko, Rokitno, Obra, Wieleń Zaobrzański, 

Góra Śląska, Trzebnica, Jasna Góra) 

- poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski. 

 

Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to 

obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania 

jakichkolwiek napojów alkoholowych, używania 

walkmanów ITP. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań 

codzienności, dajmy sobie ten Czas, przez wyciszenie i 

refleksję. 

 

Do Matki Narodu, Królowej Polski jedziemy zjednoczeni 

modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni 

poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii, umartwienie i 

trud pielgrzymi. Modlimy się w intencjach jedności 

Kościoła Św. oraz osobistych. 

 

U stóp Jasnogórskiej Pani składamy swój wysiłek, nasze 

sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i los całego 

Świata.
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2.ORGANIZATOR 

 

Parafia rzymskokatolicka pw. Macierzyństwa NMP 

Benice 8A 72-400 Kamień Pomorski 

przy współpracy z MOS im. Św. Brata Alberta w 

Szczecinie. 

Kapelan Pielgrzymki: Ks. Prob. Kan.  Roman 

Rostkowski – duszpasterz sportowców Diecezji 

Szczecińsko-kamieńskiej. 

Kierownik Pielgrzymki – Sebastian Świłpa 

Konto bankowe: 

Parafia w Benicach 

71 9393 0000 0003 4496 2000 0010 

z właściwym tytułem wpłaty ( np. opłata pielgrzymkowa, 

koszty powrotu, koszulka rowerowa itp.) 

 

3. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 

Uczestnicy otrzymują regulamin pielgrzymki, 

identyfikator i pamiątkową koszulkę (obowiązkowo 

pielgrzymi zakładają ją na Mszę Św. w kaplicy 

Jasnogórskiej). 

Pielgrzymi są ubezpieczeni od wypadku. 

Organizator zapewnia transport bagażu w ramach opłaty 

pielgrzymkowej. 

W większości wyżywienie i noclegi otrzymujemy w darze 

serca od poszczególnych parafii. 

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja będą zakupione 

posiłki i napoje.
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na 

wiek, kto zaakceptuje jej religijny charakter i Regulamin. 

posiada kask i rower, dostarczy pisemną zgodę lekarza, 

dokona zgłoszenia, zapłaci opłatę pielgrzymkową, 

podporządkuje się poleceniom organizatora oraz fizycznie 

jest przygotowany pokonać dziennie na rowerze ok. 90 

km. 

Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi 

jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali 

wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, 

obowiązkowo wyposażony w: hamulce, światła 

odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz 

działający sygnał dźwiękowy. 

Kask powinien być dobrze dopasowany do głowy (przy 

poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać) 

oraz dobrze ochraniać czoło i potylicę. 

Każdy z pielgrzymów powinien mieć także śpiwór i 

karimatę, kubek, łyżkę, nóż, widelec, dwie konserwy 

(mięsną i rybną). 

Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub 

opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą 

(należy dostarczyć przed wyjazdem). 

Opłata pielgrzymkowa wynosi 160 zł (obowiązkowa 

wpłata przy zgłoszeniu). Jeżeli w pielgrzymce biorą udział 

3 osoby z rodziny, to osobowy koszt jest mniejszy o 20 % 

na każdego członka rodziny. 

Wyruszając na trasę każdy powinien mieć uregulowaną 

sprawę kosztów. 
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Uczestnik Pielgrzymki  wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie  swojego wizerunku w postaci  zdjęć , 

nagrań audio lub wideo poprzez publikację tych 

materiałów w tradycyjnych mediach i w internecie. 

Uczestnictwo w Pielgrzymce jest równoznaczne z 

akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. 

Nie przestrzeganie Regulaminu, poleceń organizatora, 

postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może 

spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. 

 

5.WYŻYWIENIE I NOCLEG 

 

Wyżywienie w większości otrzymujemy w darze serca od 

parafian w wyznaczonych miejscowościach. 

Należy także zabrać dodatkowo zapas jedzenia w postaci 

min. 2 konserw: mięsnej i jednej rybnej. 

Noclegi przewidziane są w salkach katechetycznych, 

domach pielgrzyma lub w mieszkaniach parafian, stąd 

należy podporządkować się do wszelkich uwag 

gospodarzy. W duchu pokuty i umartwienia należy 

nastawić się na wszelkie niewygody i dostosować się do 

obowiązującej ciszy nocnej od godz. 22.00. 

Dla budowania wspólnoty nie zezwala się na samodzielne 

poszukiwanie noclegu. 

Za bezinteresowną gościnność i życzliwość na całej trasie 

wszystkim dobrodziejom okazujmy szczególną 

wdzięczność i pamięć w naszych modlitwach.  
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6.ZALECENIA ORGANIZATORA 

 

Uczestnicy mają obowiązek posiadać dopasowany kask i 

sprawny rower.  Trasa liczy ponad 600 km, dlatego 

bezwzględnie należy dobrze przygotować siebie i rower do 

takiej dalekiej drogi. Jeżeli ktoś nie jest wstanie 

samodzielnie przygotować roweru powinien to zrobić w 

specjalistycznym punkcie serwisowym. 

Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, karimatę, 

dres do spania, przybory toaletowe, ręcznik, ciepłą odzież, 

odzież na zmianę, skarpety oraz potrzebne rzeczy według 

własnego uznania. Powinien być jak najmniejszy. 

Oddawany jest on do transportującego go samochodu. 

Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na postojach 

noclegowych. 

KAŻDY ODDZIELNY BAGAŻ POWINIEN BYĆ OPISANY 

STĄD NALEŻY DO NIEGO PRZYMOCOWAĆ NIEBIESKĄ 

WSTĄŻKĘ NA KTÓREJ DŁUGOPISEM PISMEM 

DRUKOWANYM NALEŻY WYPISAĆ SWOJE IMIĘ I 

NAZWISKO!!!! 

W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i 

charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek 

odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszul!). Strój 

uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną 

jazdę, a także być dostosowanym do warunków 

atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła 

odzież, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem MIN. UV 

10). 
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Zalecane są:  koszulki zakrywające ramiona ( typowe 

rowerowe), spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie 

sportowe o grubej podeszwie i rękawiczki na dłonie. 

 

W czasie przygotowań do pielgrzymki dobrze jest odbyć 

kilka przejażdżek (min 1 godzina ciągłej jazdy) w tym co 

najmniej jedną ponad 60km. W trakcie nich sprawdzać 

stan techniczny roweru: działanie hamulców (czy 

skutecznie blokują koło), przerzutek (czy pracują 

płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi 

korb pedałów, kierownicy). 

 

7.ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 

Liczba uczestników jest ograniczona, stąd zapisy 

prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. 

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na specjalnie 

przygotowanych kartach zgłoszeniowych (do pobrania na 

stronie  www.szczecinska-rowerowa.pl ) po 

wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem, w M.O.S 

im Św. Brata Alberta. (SZCZECIN  ul. Świerkowa 7) w 

każdy wtorek w godz. 15.00-20.00. Wszyscy uczestnicy 

podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z 

postanowieniami Regulaminu i jego przestrzeganiu.  

 

Dodatkowe oświadczenia podpisują rodzice lub 

opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 – go roku życia 

(wg warunków uczestnictwa) na karcie zgłoszeniowej. 
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Uczestnicy mają także możliwość zgłaszania się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego 

się na stronie szczecińskiej rowerowej. 

W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną uczestnikowi 

przysługuje prawo do odstąpienia i zwrotu wpłaconej 

opłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.  Szczegółowe 

zasady zawarte są załączonych formularzach 

 

Pielgrzymka jest wydarzeniem bezpłatnym, a pobierana 

kwota służy jedynie na pokrycie kosztów (ubezpieczenie, 

woda, niezbędne wyżywienie, paliwo do samochodów 

technicznych, transport bagażu, koszulki bawełniane, 

identyfikatory itp.). W przypadku pozostania nadwyżki 

środków to zostaną one przeznaczone w całości  na 

budowę kościoła p.w. Sługi Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Chominie 

 

Przy zgłoszeniu pobierana jest opłata pielgrzymkowa w 

wysokości 160 zł od każdego uczestnika lub zgodnie z 

warunkami uczestnictwa.  

 

Wszelkie informacje o pielgrzymce można uzyskać pod 

numerem telefonu: 91/383-21-97 bądź każdego 

dnia pod numerem tel. komórkowego: 606 685 149. 

 

Pielgrzymi z poza Szczecina mogą dołączać na trasie po 

wcześniejszym uprzedzeniu o tym organizatora i podaniu 

miejsca i terminu dołączenia do Pielgrzymki. Chęć noclegu 

i posiłku w MOS  należy zgłosić u Organizatora. 
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Rozwiązanie Pielgrzymki nastąpi po Mszy Św w kaplicy 

Jasnogórskiej. 

Uczestnicy wracają na koszt własny i wedle własnych 

planów. 

Za dodatkową opłatą jest możliwy grupowy powrót do 

Szczecina  (warunki u Organizatora). 

 

Szczęść Boże! 

 

Organizator 
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TRASA PIELGRZYMKI 
 

1.Dzień – SZCZECIN–PYRZYCE–BRZESKO–BARLINEK-

96km 

 

2.Dzień - BARLINEK–BOBRÓWKO–LIPKI WLK.–ROKITNO 

-96km 

 

3.Dzień - ROKITNO–MIĘDZYRZECZ–ZBĄSZYŃ–SIEDLEC–

OBRA -78km 

 

4.Dzień - OBRA–WIJEWO–WSCHOWA–WRONÓW–

BRZEŻANY–GÓRA -75km 

 

5.GÓRA–LUBIEL–ŻMIGRÓD–DOMANOWICE–TRZEBNICA 

-75km 

 

6.Dzień - TRZEBNICA–OLEŚNICA–BIERUTÓW– 

KLUCZBORK -103km 

 

7.Dzień - KLUCZBORK–OLESNO–PANKI–CZĘSTOCHOWA 

-81km 
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WAŻNE INFORMACJE 
 

Wspólne wyjazdy 

 

1.Szczecińskie Pielgrzymki Rowerowe na Jasną Górę 

odbywają się w miesiącu - LIPCU (termin na stronie 

pielgrzymkowej) 

2.Pielgrzymka Rowerowa do Śniatowa w miesiącu - 

MAJU - urodziny Św. Jana Pawła II 

3.Spotkanie popielgrzymkowe w Benicach w miesiącu – 

WRZESIEŃ (odpust parafialny) 

4.Pielgrzymka Rowerowa do Śniatowa w miesiącu - 

PAŹDZIERNIK odpust przy kościele pw. Św. Jana Pawła 

II w Śniatowie 

5.Spotkanie opłatkowe w miesiącu - GRUDZIEŃ w M.O.S 

im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 

 

Wszelkie informacje o terminach i zmianach dotyczących 

wspólnych wyjazdów umieszczane są na stronie: 

www.szczecinska-rowerowa.pl lub na portalu 

Facebook. 

 

Kapelan Pielgrzymki: Ks. Prob. Kan. Roman Rostkowski 

Kontakt tel. 91/383/21/97 

 

Kierownik Pielgrzymki – Sebastian Świłpa 

Kontakt tel. 606 685 149 

  

http://www.szczecinska-rowerowa.pl/
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MODLITWY 
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MODLITWA PIELGRZYMA 
Boże, użycz mi pogody ducha, 
Abym godził się z tym, 

Czego nie mogę zmienić. 
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. 
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. 
Pozwól mi, co dzień 

Żyć tylko jednym dniem 

I czerpać radość z chwili, która trwa; 

I w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę 

wiodącą do spokoju; 

I przyjąć- jak Ty to uczyniłeś 

Ten grzeszny świat takim 

Jakim on naprawdę jest, 

A nie, jakim ja chciałbym go widzieć; 

I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli, 
To wszystko będzie jak należy. 
Tak bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście, 
A w życiu przyszłym, u Twego boku, na wieki posiadł 
Szczęśliwość nieskończoną. 
 

MODLITWA PIELGRZYMA 

Boże, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. 
Drogą, którą pragnę podążać, 
Prawdą, której lękam się stracić, 
Życiem, które w Tobie ma początek i koniec. 

Niech ten dzień mi przyniesie tylko to, 
czym Ty chcesz mnie obdarzyć. 
Przyjmę radość i szczęście, 
Zniosę ból i cierpienie, 
Jeśli Ty będziesz ze mną. 
Wyruszam w Twoje Imię, 
Prowadź mnie, Boże! 
Amen. 
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MODLITWA PIELGRZYMA NMP 
Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. 
W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe 

pielgrzymowanie. 
Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi 
ku Jasnej Górze,  
ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. 
Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i 
rozmowy,  
pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi 
pracami w Nazarecie,  

cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem 
Jezusa na Kalwarii. 
Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej 

Elżbiecie,  
pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy,  
oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha,  
uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w 
drodze  
i szczęśliwie doprowadzili do celu. 
Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego 
życia,  

ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z 
Jezusem,  
odczytywać natchnienia Ducha Świętego. 
A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego 
pielgrzymowania,  
bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej 
Ojczyzny. 
Amen 
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MODLITWA DO ŚW. JANA PAWŁA II 
Święty Janie Pawle II, całkowicie oddany  
Chrystusowi przez Maryję.  

W mocy Ducha niosłeś ludziom orędzie o  
Ojcu bogatym w miłosierdzie.  
Dziękujemy za świadectwo twego świętego życia  
I każdy dar otrzymany  
Od Boga przez twoje wstawiennictwo. 
Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary.  
Prowadź do Jezusa, ucz odpowiedzialności  
Za Kościół i świat,  

Pomóż realizować powołanie,  
Dodawaj siły w walce z grzechem  
I wspieraj w dążeniu do świętości. 

Okaż się skutecznym orędownikiem wszystkich,  
Którzy w swoich potrzebach zwracają się do ciebie,  
Aby wsparci łaską, mogli wielbić Boga  
W Trójcy Świętej Jedynego,  
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ 
(ułożony przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

Prymasa Tysiąclecia) 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,  
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,  

wszystko, czym jestem i co posiadam. 
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. 
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną  
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,  
którego jesteś Matką. 
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla 
Ciebie. 
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.  
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Ty zaś wszystko możesz, co jest Wolą Twego Syna, i 
zawsze zwyciężasz. 
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,  

parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym  
Królestwem Twego Syna i Twoim.  
Amen. 
 

OJCZE NASZ - PO ŁACINIE 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur  
nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat  
voluntas tua sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos  
dimittimus debitoribus nostris, et ne nos  
inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 
 

ZDROWAŚ MARYJO - PO ŁACINIE 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;  

benedicta tu in mulieribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater  
Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora  
mortis nostrae.  
Amen. 
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GODZINKI KU CZCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA   
NMP 
Na Jutrznię 

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, 
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, 
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. 

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, 
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku i zawsze i ninie, 
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków 

słynie. 

Hymn 

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, 
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa! 

Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, 
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z 

złości! 
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu, 
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu; 

Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, 
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste, 

Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie, 
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. 
 

K. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko, 
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego. 
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 

Módlmy się:  
Święta Maryjo, Królowo niebieska 

Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata,  
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Która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,  
Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem 
miłosierdzia swego  

I uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie  
Wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz 
święte  
Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem 
rozpamiętywamy,  
Wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać 
mogli;  
Co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła,  

Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus,  
Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w  
Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków. 

W. Amen. 
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
K. Błogosławmy Panu, 
W. Bogu chwała. 
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże  
Niech odpoczywają w pokoju. 
W. Amen. 
 

Na Prymę 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy… 
 

Hymn 

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony, 
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. 

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, 
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona. 

Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami; 

Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami. 
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, 
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Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. 
K. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym, 
W. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. 

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.. 
 

Na Tercję 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy… 
 

Hymn 

Witaj arko przymierza, tronie Salomona, 
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona. 

Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca, 
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. 

Brama rajska zamkniona, runo Gedeona, 
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. 

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy 

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. 
Który Ciebie za matkę obierając sobie, 

Chciałby przywara grzechu nie postała w Tobie. 
 

K. Ja mieszkam na wysokościach, 
W. I tron mój w słupie obłoku. 

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze… 
 

Na Sekstę 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy… 
 

Hymn 

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego, 
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego. 

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, 
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości! 

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, 
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona. 
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Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, 
Wszelką łaską, jedyna Panno, wypełniona. 
 

K. Jak lilia między cierniem, 
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. 
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze… 
 

Na Nonę 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy… 
 

Hymn 

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, 
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. 

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, 
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. 

O mężna białogłowo, Judyt wojująca. 
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. 

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, 

Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. 
 

K. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, 
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. 
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze… 
 

Na Nieszpory 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy… 
 

Hymn 

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, 

Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało. 
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, 
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony. 

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, 
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W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje. 
Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi, 
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. 
 

K. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość 
nieustająca, 
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię. 

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze… 
 

Na Kompletę 

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, 
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy… 
 

Hymn 

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości, 
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. 

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, 

Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie. 
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, 
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących. 

Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej 

obronie, 
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. 

 

K. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje, 
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. 
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze… 
 

Ofiarowanie Godzinek 

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie 

Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie; 

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, 
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była. 
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Antyfona 

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej,  

ani uczynkowej winy skaza nie postała. 
 

K. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była. 
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 

Módlmy się:  
Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie  
Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek 

zgotował,  
Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej,  
Którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej 
zmazy zachował,  
Nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił.  
Przez Chrystusa Pana naszego,  
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
W. Amen. 
 
 

LITANIA DO N.M.P 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, - módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
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Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 

Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 

Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 

Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
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Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo Wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo Wniebowzięta, 
Królowo Różańca świętego, 
Królowo rodziny, 
Królowo pokoju, 

Królowo Zakonu Serafickiego, 
Królowo Polski, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

 - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
 - wysłuchaj nas, Panie. 

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

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 
 

Módlmy się:  
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim,  
Cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,  
I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi,  

Zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych  
Utrapień i obdarz wieczną radością.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W: Amen. 
Pod Twoją obronę… 
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APEL JASNOGÓRSKI 
Maryjo, Królowo Polski x2 

Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie 

I czuwam na każdy czas. 
Maryjo, jesteśmy młodzi x2 

Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży 

Następne tysiąc lat. 
Maryjo, Królowo nasza x2 

My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny, 
Uświęcaj każdego z nas. 
 

BĘDĘ CHWALIŁ PANA NA WIEKI 
Będę chwalił Pana na wieki  (D) G D 

Chwalił Pana na wieki  G D 

Bez końca me usta niech wielbią Go x2 C D G (D) 

Wysławiaj Pana ze mną a D G e 

I razem wywyższajmy Jego Imię a D G D 
 

BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE 
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja! D A D G A h  
Ty, Panie jesteś mą nadzieją, G A D  
Tobie ufam i bać się nie będę. D G A D 
 

BLISKO, BLISKO, BLISKO 
Blisko, blisko, blisko h  
Jesteś Panie mój G  
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe e Fis h 

I przychodzisz do mnie h  
Już dotykasz mnie G  
Łaską przebaczenia e  

Karmisz moją duszę Fis 
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BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA 
R. Błogosław duszo moja Pana, E cis 
Wszystko co we mnie Jego najświętsze imię. D A H 

Błogosław duszo moja Pana, E cis 
Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2 D A H 

1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, A fis 
Leczy wszystkie twoje choroby. E 
Okazuje Swoje miłosierdzie, 
On ratuje Ciebie od zguby. 
On napełnia twoje życie dobrem, 
Aż odnowi się twoja młodość jak u orła. E A E 

Nie odpłaca według grzechów, A fis 
Nie chce wiecznie gniewać się. H gis 
On pamięta żeśmy prochem, A 

On najlepiej wie! H 

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, 
Pan lituje się nad pokOn oddala od nas nasze winy, 
Jak daleko wschód od zachodu. 
Jak wysoko niebo jest nad ziemią 
Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją. 
Dni człowieka są jak trawa, 
Kwitnie On jak polny kwiat. 

Kiedy mocniej wiatr zawieje, 
Znika po nim ślad! 
 

BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ 

Bo góry mogą ustąpić  A D  
Bo góry mogą ustąpić  A D  
I pagórki się zachwiać  A D  
Ale miłość moja, miłość moja  h  
Nigdy nie odstąpi od Ciebie  D E  
Mówi Pan  A D 
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BO JAK ŚMIERĆ  
Bo jak śmierć potężna jest miłość,  D G D  

A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. A D 

Żar jej, to żar ognia, płomień Pański. D G D G A  
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, h A 

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.  D h A  
 

BO NIKT NIE MA Z NAS  
Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem  C C7 F C 

Każdy wnosi ze sobą to, co ma (najlepszego) F C d G 

Zatem, aby wszystko mieć, C C7 

Potrzebujemy siebie razem.  F C 

Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź.  D G C 
 

BOGURODZICA 

Bogurodzica dziewica, 
(Matko Boga, dziewico,) 
Bogiem sławiena Maryja, 

(Przez Boga uwielbiona Maryjo,) 

U twego Syna Gospodzina 

(Twego Syna i Pana,) 

Matko zwolena, Maryja! 
(Matko wybrana, Maryjo,) 

Zyszczy nam, spuści nam. 
(Pozyskaj nam, ześlij nam,) 

Kyrieleison 

(Panie, zmiłuj się.) 

Twego dzieła Krzciciela, Bożycze 

(Ze względu na Twego Chrzciciela) 

Usłysz glosy, napełń myśli człowiecze. 
(Wysłuchaj głosów, spełnij pragnienia ludzkie.) 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
(Słuchaj modlitwy, którą wznosimy) 

A dać raczy, jegoż prosimy, 



39 

(I racz nam dać, o co prosimy:) 
A na świecie zbożny pobyt 
(Na świecie pobożny pobyt,) 

Po żywocie rajski przebyt. 
(Po życiu życie wieczne w raju). 
Kyrieleison. 
(Panie zmiłuj się.) 
 

BOŻE TWA ŁASKA NAD NAMI JEST 
1.Boże Twa łaska nad nami jest,  D A G  
Twoja miłość przychodzi wciąż,  D A G  

Działasz w mocy pośród nas,  e G A 

Przenikasz serca, gładzisz grzech.  E G D G A  
R. My chcemy,  A 

Więcej Ciebie, więcej łaski Twej,  D G A 

Pragniemy,  A 

Więcej mocy, więcej miłości Twojej.  D G A 
 

BÓG BLISKI 
R. Duch Święty Bogiem jest  E A H 

Bogiem bliskim jest  
W Trójcy jedyny Bóg  
Bogiem z nami jest  

1.W Nim potrafię przebaczyć  
Uzdalnia mnie do miłości  
Kruszy więzy grzechu 

Wiedzie mnie ku wolności 
2.On jak wiatr i woda 

Nie ma przeszkody dla Niego 

On jak ogień i światło  

Starczy Go dla każdego. 
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3.On jak łagodny powiew wiatru  
Gdy ślady Krwi Jezusa mi wskazuje  

Na krzyżowej ścieżce życia 

Wszystkie rany opatruje 

Autor: Małgorzata Świłpa  
 

BÓG NIE UMARŁ, JEZUS ŻYJE  
Bóg nie umarł, Jezus żyje! x3  E H 7E  
Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, H7  
Daj Mu serce swe, daj mu duszę swą.  

On twoim Panem jest.  A H E 
 

BÓG JEST ZAWSZE MIĘDZY NAMI- 
1.Bóg jest zawsze między nami  a F 

Bóg jest zawsze blisko nas  C e 

On zna wszystkie twoje rany 

Przed Nim się nie schowasz 

Bóg jest zawsze blisko przy nas 

Możesz do Niego przyjść 

Chce obmyć to, co skrywasz 

Nie musisz bać się dziś   

R. Emmanuel jest blisko nas C e (E)f 
Emmanuel dotyka nas  a F 

Emmanuel, nie mamy sił  C e 

Emmanuel, Ty musisz przyjść 
 

BÓG KOCHA MNIE 
Bóg kocha mnie,  G e C D  
Takiego, jakim jestem,  
Raduje się, każdym moim gestem  

Alleluja – Boża radość mnie rozpiera   
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BYWAJĄ CHWILE, GDY JESTEM SAM 
Nie mam, do kogo użalić się.  d d G G  
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie,  C C a a  

Bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.  d d G G  
R.O Królowo, o Królowo Matko ma,  C C a a  
Bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów x2  d d G G  

2.Wszystko w mym życiu jest takie proste,  C C a a  
Bo Ty mi Matko pomagasz w nim.  d d G G  
Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko,  C C a a  
I jakże trudno samemu iść.  d d G G  

3.Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda,  C C a a  

Którą zapalasz, gdy smutno mi.  d d G G  
Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy,  C C a  
Abym mógł z Tobą na zawsze być.  d d G G 

 
CI CO ZAUFALI PANU 
Ci, co zaufali Panu   D D  
(palec wskazujący prawej ręki unosimy do góry)  

Odzyskują siły   h h  
(zaciśnięte pięści podnosimy do góry)  

Otrzymują skrzydła jak orły   G  
(machamy rękami jak ptak skrzydłami)  

Biegną bez zmęczenia   A D A  
(biegniemy w miejscu)        
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CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA 
1.Ciągle zaczynam od nowa,  C G C  
Choć czasem w drodze upadam,  G G7 C 

Wciąż jednak słyszę te słowa:  G C  
"Kochać to znaczy powstawać".  G G7 C  
Chciałem Ci w chwilach uniesień  a  

Życie poświęcić bez reszty,  e G 

Spójrz, moje ręce są puste,  a F a 

Stoję ubogi, ja, grzesznik.  e G 

Przyjm jednak małość mą, Panie,  F d C 

Weź serce me, jakie jest.  G C 

2.Jestem jak dziecko bezradny 

Póki mnie ktoś nie podniesie. 
Znów wraca uśmiech na twarzy, 

Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. 
Wiem, że wystarczy Ci Panie, 
Dobra, choć słaba ma wola. 
Z Tobą mój duch nie ustanie, 
Z Tobą wszystkiemu podołam. 
Szukam codziennie Twej twarzy, 
Wracam w tę noc pod Twój dach. 

3.Teraz już wiem, jak Cię kochać, 

Przyjm moje "teraz", o Panie, 
Dziś rozpoczynam od nowa, 
Bo kochać to znaczy powstawać. 
Kochać to znaczy powstawać. 
 

CHCĘ BYĆ TWOIM ZIARNEM 
Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł   G a C G 

Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie   G a C G 

Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył e h C D 

Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!   e h C G 

Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy   G D 

Taki mały będę kochał Ciebie!   a G D 



43 

Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim   G D 

Chcę miłością stać się w Twoim sercu!   a G D 

Odpocznij we mnie Umiłowany mój   G D 

Moja miłości, moje wszystko!   a G D 

Odpocznij we mnie mój Ukochany   G D 

Wejdę w zmartwychwstanie nie spostrzegłszy   a 

śmierci   G D G 

Autor: Marcin Gajda, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG 

Chcę przestąpić Jego próg D G  
Z dziękczynieniem w sercu mym, D h  
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go. D G A  
Bo kolejny nadszedł dzień, D G  

Który dał dla mnie Bóg. D h  
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. G A D  
Pan radością mą, Pan radością mą, D G  
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością D G (D h) 

moją jest.  
Pan radością mą, Pan radością mą, G  
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. A D 
 

CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE  
Chcę wywyższać Imię Twe  G C D  
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę  G C D  
Panie dziś raduję się  G C D  

Bo przyszedłeś, by mnie zbawić  G C D  
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Z nieba zstąpiłeś i chcesz  G C D  
Prowadzić mnie  C G  
Na krzyżu zmarłeś,  G C D  

By mój zapłacić dług  D C G  
Z grobu wstałeś i dziś  G C D  
Nieba Królem jesteś Ty  h e  
Chcę wywyższać Imię Twe  C D G 
 

CHLEBIE NAJCICHSZY 
R. Chlebie najcichszy, G D 
Otul mnie swym milczeniem. C D 

Ukryj mnie w Twojej bieli, G D 
Wchłoń moją ciemność. a e 

1.Przemień mnie w siebie,  e C 
bym jak Ty stał się chlebem x2 G D  

Pobłogosław mnie, połam, e C 
rozdaj łaknącym braciom x2 G D  

2.A ułomki chleba, które zostaną x2   

Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód x2   

Autor: Siostry Karmelitanki Bose, Wspólnota Miłości 
Ukrzyżowanej  
 

CHRYSTUS PAN BOŻY SYN 
Chrystus Pan Boży Syn, G e 
Zbawca nasz zgodził się a7 D7 

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,  G C 

Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że  G a G 

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.  C a G D 

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.  C D G e 

Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! a7 D G D 

Wywyższony bądź, Boży Baranku!  C D G e 

Przed Twym tronem, dziś Najwyższy  A7 D 
Składam hołd! G 
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CHWALMY PANA I ŚPIEWAJMY 
Chwalmy Pana i śpiewajmy:  D 

Alleluja, alleluja, alleluja. B G D G D 

e A D 
 

DOBRA MATKO 
1.Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,  G a 

Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie D7  
wznoszę wzrok  G  

Nie potrafię podziękować za Twe serce,  G7 C 

Którym wspierasz każdy czyn mój a A7  

każdy krok D7 

R. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, G a 

W rannej mgle, w słońcu dnia D7 
i w noc ciemną,  G 

Wspierasz mnie, chronisz mnie G7 C 
w swych ramionach,  a 

Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.  G D7 G 

2.Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce, 
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe, 
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie, 
Z Tobą Matko tak radosne serce me. 

3.Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo, 
I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz, 
Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją, 
Wiem, że Jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz. 

 

DOBRZE ŻE JESTEŚ 
Dobrze, że jesteś x3 D A D A D 

Dobrze, dobrze, dobrze, że jesteś x3 

Że jesteś z nami x2 

Co by to było gdyby cię nie było,  A D A D 
co by to było x2  



46 

DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN  
Dotknął mnie dziś Pan G D G  
I radość ogromną w sercu mam (alleluja)  D G A D A 

Z tej radości chcę  G D G  
Śpiewać i klaskać w dłonie swe  D G A D A  

Więc wszyscy razem chwalmy Go  G D G  
Za to, że trzyma nas ręką swą x2 D G A D A  

 

DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU 
Dotknij panie moich oczu abym przejrzał G D e [C D]  
Dotknij panie moich warg abym przemówił  G D e 

z uwielbieniem C D 

Dotknij panie mego serca i oczyść je  G D e (e7)  
Niech Twój Święty Duch  C  
Dziś ogarnia mnie... a D 
 

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZPAL NAS 
Duchu Święty! x4  e C a H7 

O przyjdź i rozpal nas 

I ulecz nas, miłość nam daj! 
O przyjdź, napełnij nas 

Rozraduj nas, miłość nam daj! 
O przyjdź i utul nas 

Rozkochaj nas, miłość nam daj! 
O przyjdź! 

Autor: Marcin Gajda, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ 
Duchu Święty przyjdź. x2  D A D 

Niech wiara zagości, x2  G D 

Niech miłość zagości w nas  G A 
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DUCHU ŚWIĘTY DO NAS PRZYJDŹ 
Duchu Święty do nas przyjdź  G a G 

Dotknij w sercach naszych ran  G a G 

Uzdrów je miłością swą  G a G 

Pokój w serca nasze wlej x2  G a G 

Królu życia do nas przyjdź 

Niech Twój Krzyż jaśnieje w nas 

Łaską swoją ulecz nas 

Ogień niech zapłonie dziś x2  
Ojcze stwórco świata przyjdź 

Niech Twój obraz żyje w nas  

Przyjdź i ześlij Ducha nam 

Niech umocni życie w nas x2 

Autor: Marek Jaskuła, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ 
Duchu miłości wylewaj się na nas  D A h fis 

Z przebitego serca Jezusa, Jezusa  G D e C A 
 

DUCHU ŚWIĘTY, MIŁOŚCI MIŁOSIERNA 
Duchu Święty, Miłości miłosierna, cis Gis E H7 

Naucz mnie śpiewać pieśń o Krzyżu Pana. 
 

DUCHU ŚWIĘTY POWIEJ WIATREM 
Duchu Święty powiej wiatrem Ca 

I z mocą na nas zstąp. FG 

Bądź Miłością w naszych sercach Ca 

Światłem wypełnij nas. FG 

Daj nowe oczy, ześlij Swój Ogień Ca 

I jedność z Tobą daj  FG 
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DZIELMY SIĘ WIARĄ JAK CHLEBEM 
1.Chleba tego nie zabraknie h fis  
Rozmnoży się podczas łamania. G A 

Potrzeba tylko rąk naszych h fis 

I gotowości dawania. G A 

R. Dzielmy się wiarą jak chlebem, D A 

Dajmy świadectwo nadziei. G A 

Bóg ofiarował nam siebie D A 

I my mamy się Nim z ludźmi dzielić. G 

2.Nikt nie zapala lampy, 
Żeby ją schować pod korcem. 

Skoro Bóg nas światłem natchnął  

Trzeba z tym światłem iść w drogę. 
3.Odrzućmy zwątpienie i trwogę  

Choć świat się śmieje z proroków 

Musimy świadczyć odważnie 

W służbie ludziom i Bogu 

 
DZIĘKI JEZU 
1.Dzięki Jezu x2 D h 

Dzięki Ci, że kochasz mnie. G A A7  
Dzięki Jezu x2  D Fis h G  

Dzięki Ci o dzięki Ci, że kochasz mnie. D A D 

2.Tam na Golgocie umarłeś za mnie  
Dzięki Ci, że kochasz mnie... 

3.Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie 

Dzięki ci, że kochasz mnie... 
4.Ducha swego nam zesłałeś, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie... 
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DZIĘKI CI PANIE ZA TEN DZIEŃ 
Dzięki Ci Panie za ten dzień x3  D G D A D G 

Śpiewajmy radośnie. D A D 

Alleluja, chwalmy Go x3 

Śpiewajmy radośnie. 
 

DZIĘKUJMY JEZUSOWI 

1.Dziękujmy Jezusowi  D 

Za wszystko, co nam dał.  e 

Za Jego śmierć na krzyżu,  A 

Przez którą zbawił nas.  G D 

Za to, że wśród nas przebywa,  D 

Jak obiecał w słowie Swym,  e 

Wznieśmy wszyscy nasze ręce  A 

I chwalmy Go.  G A D 

R. Uwielbiajmy Go,  D 

Chwalmy Go,  e 

Wznieśmy ręce w stronę nieba  G A 

I chwalmy go. x2  G A D 
 

DZIŚ JEST CZAS BY ODDAĆ BOGU CHWAŁĘ 
1.Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę,   D G D 

W tej świątyni, którą my jesteśmy sami,   D G A7 

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.   G D G D 

Jego chwała wnet wypełni miejsce to.   G C A7 

R. Chwała, cześć!, Chwalmy Go! x2  D G A7 D 

2.Bóg przebywa w chwale swego ludu.  
On pragnie, aby wzywać Jego imię,   

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.  
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.  
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GDY BOŻY DUCH WYPEŁNIA MNIE 
1.Gdy Boży Duch wypełnia mnie  e 

Jak Dawid śpiewać chcę. x2 H7 e  
    ( śpiewamy la, la )  

R. Jak Dawid, Jak Dawid, a e 

Jak Dawid śpiewać chcę. x2 H7 e 

2.Gdy Boży Duch wypełnia mnie, 
Jak Dawid klaskać chcę… x2  
    ( klaskamy) 

3.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,  
Jak Dawid tupać chcę… x2  
( tupot nogami ) 

4.Gdy Boży Duch wypełnia mnie, 
Jak Dawid wielbić chcę… x2  
    ( ręce w górę ) 

5.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,  
Jak Dawid skakać chcę… x2  
    ( podskakujemy ) 

6.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,  

Jak Dawid płakać chcę… x2   
    ( ocieramy oczy ) 

7.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,  
Jak Dawid śmiać się chcę… x2  
    ( śmiejemy się ha, ha ) 

8.Gdy Boży Duch wypełnia mnie, 
 Jak Dawid tańczyć chcę… x2  
       ( obracamy się ) 

 

GDY DROGI POMYLI LOS ZŁY 
1.Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje G C D e 

Miej w sobie ufność, nie lękaj się. C D G 

A kiedy gniew świat ci przesłoni G C 

I zazdrość jak chwast zakiełkuje. D e 

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. C D G 
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R. Ty tylko mnie poprowadź, C D 

Tobie powierzam mą drogę. G h e 

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. C D G 

2.Poprowadź jak jego prowadzisz, 
Przez drogi najprostsze z możliwych 

I pokaż mi jedną, tę jedną z nich. 
A kiedy już głos Twój usłyszę 

I karmić się będę nim, co dzień, 
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. 

 

GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ 

1.Gdy klęczę przed tobą, G h C D 

Modlę się i składam hołd, G h C D 

Weź ten dzień, uczyń go twym G C D G 

I we mnie miłość wznieć. C D G 

R. Ave maria,  G h C D 
gratia plena, G h C D 

Dominus tecum,  G C D G 

benedicta tu. C D G 

2.Wszystko tobie daję,  
Każdy sen i każdą myśl,  
Matko Boga, matko moja,  

Wznieś je przed Pana tron. 
3.Gdy klęczę przed tobą,  
Widzę twą radosną twarz,  
Każda myśl, każde słowo,  

Niech spocznie w dłoniach twych. 
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GDYBY WIARA TWA 
Gdyby wiara twa a 

(lewą rękę trzymamy na sercu a  
prawą podnosimy do góry) 

Była wielka jak gorczycy ziarno E 
(kciuk i palec wskazujący ustawiamy równolegle  
do siebie) 

Te słowa mówi ci Pan x2 E7 a 
(przykładamy do ust dwa palce  
i podnosimy je nad głowę) 

I z taką wiarą rzekłbyś do góry d a 
(zaciskamy dłonie i nad głową robimy daszek) 

Przesuń się przesuń się x2 E a 
(skaczemy w prawo i w lewo) 

A góra posłusznie E 
(rękami przesuwamy sąsiada z lewej  
i z prawej strony)  

Przesunie się x3 E7 a 
(skaczemy na prawo i na lewo) 

W Imię Jezusa E 
(unosimy nad głowę palec wskazujący) 

Przesunie się x3 E7 a 
(skaczemy do przodu i z powrotem) 

I chromy stanie  E 
(podskakujemy w górę) 

Na nogi swe x3 E7 a 
(stajemy "twardo" na nogach) 

I kto łzy leje E  

Ten otrze je x3 E7 a 
(palcami ocieramy łzy) 

I chory odzyska  E  

Zdrowie swe x3 E7 a 
(zaciśniętymi pięściami uderzamy się w pierś) 
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I kto jest smutny  E  
Ucieszy się x3 E7 a 

(palcami przy ustach wyrażamy stan smutku  
 a następnie radości)  

Spływa spływa a E  
Spływa Duch Święty x2 E7 a 

(poruszamy palcami u rąk i robimy  

 na przemian ruchy z góry na dół) 

Duch Święty swą mocą  
Dotyka mnie x3 

(rękami wskazujemy na siebie) 

Od czubka głowy  
Po stopy me x3 

(rękę kładziemy na głowie i przenosimy ją na stopę)  
Duch święty swą mocą  
Dotyka cię x3 

(rękami dotykamy sąsiada) 

Od czubka głowy  
Po stopy twe x3 

(rękę kładziemy na jego głowie i przenosimy ją na 
jego stopę)  

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria! C e F G 

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię C 

Wielbimy Cię, wysławiamy Cię e 

Dzięki Ci składamy F 

Bo wielka jest chwała Twoja G 

Panie Boże, Królu Nieba / C 

Boże Ojcze Wszechmogący e 

Panie Synu Jednorodzony F 

Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste! G F G 

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca C e 

Który gładzisz grzechy świata F 
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Zmiłuj się nad nami G 

Który gładzisz grzechy świata C 

Przyjm błaganie nasze e 

Który siedzisz po prawicy Ojca F 

Zmiłuj się nad nami! G 

Albowiem tylko Ty jest Święty C 

Tylko Ty jest Panem e 

Tylko Ty Najwyższy F 

Jezu Chryste z Duchem Świętym G F 

W chwale Boga Ojca G 

Amen, Amen, Amen, Amen! C e F G 

Amen C 

Autor: Marcin Gajda, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

HAVA NAGILA 
Hava nagila x3  e e7 

V`nism` chan x2  a e 

Hava n`ran`na na x3 e d  

V`nism` chan x2 d e 

Uru, uru achim!  a 

Uru achim belev sameach x4 a g d 

Uru achim x2 e 

Belev sameach  a 

Przyjdźcie radośnie x3  
Wielbić Go x2 

Przyjdźcie radujmy się x3  

Wielbijmy Go x2 

Bracia, bracia wstańcie! 
Wywyższajmy Jego Imię x4 

Dzisiaj tu x2  
Radosnym sercem 

 



55 

HEJ JEZU KRÓLEM TYŚ 
1.Hej, Jezu, Królem Tyś  F B F 

Życie Twe uwalnia mnie,  F B C 

Będę sławić cały dzień  F B F 

Doskonałe drogi Twe.  F B F 

2.Hej, Jezu, Panem Tyś,  
Chcę słuchać Twoich słów, 
Twe Królestwo ujrzeć chcę, 
Wola Twa niech spełni się. 

3.Chwała Barankowi, cześć,  G C G  
Weź mnie do ziemi swej.  G C D 

Zwyciężymy w imię Twe,  G C G 

Ogłosimy rządy Twe.  G C G 

4.Hej, o hej, o Lwie Judy,  A D A 

Jak potężnym jesteś Ty,  A D E 

Hej, o hej, o Lwie Judy,  A D A 

Jak wspaniałym jesteś Ty.  A D A 
 

IDZIE MÓJ PAN 
Idzie mój Pan, idzie mój Pan  e 

On teraz biegnie, by spotkać mnie.x2  a e H7 e 

Mija góry, łąki, lasy,  e a e 

By Komunii stał się cud,  D e H7 e 

On chce Chlebem nas na karmić  e a e 

By nasycić życia głód.  D a e H7 e 
 

JAK OŻYWCZY DESZCZ 
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź.  E A cis H 

Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. x2 

Dziś przenikaj nas fis gis 
tchnieniem mocy swej.  A gis  
Bądź nam światłem dnia fis gis 
i nadzieją serc. x2 A gis (Gis) 
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JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS 
1. Ja wierzę, że to Jezus,  EAH7 

Wierzę, że on Synem Boga jest.  EAH7 

On zmarł i powstał, aby żyć, 
I za cenę śmierci życie dał. 

R. Wierzę, że jest tu teraz,  AH7E 

On tu teraz jest,  EA 

Stoi pośród nas,  H7E 

Ma moc nas teraz uzdrawiać, 
Uzdrowienia moc, 
Ma przebaczenia dar. 

2.Ja wierzę tobie, Panie, 
Wierzę, że tyś synem Boga jest. 
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć 

I za cenę śmierci życie dać. 
 

JEGO KRWIĄ ZOSTAŁEM UZDROWIONY 
R. Jego krwią zostałem uzdrowiony  d g d 

Jego Krew obmyła rany me  C a d 

W Jego ranach odnajduję zdrowie  d g d 

W Jego Krzyżu życie moje jest  C a d 

1.Z głębin śmierci wyrwałeś moją duszę  F g A d 

Z błota grzechu wyprowadziłeś mnie  C g A 

W Tobie Panie całe moje szczęście  F g A d 

Krwią Twoich ran uzdrowiłeś mnie  C g A 

2.Okazujesz Panie Twoje miłosierdzie 

Rozpraszasz moje ciemności oświecasz drogę 

Kruszysz kajdany wyprowadzasz mnie na wolność 

Chcę głosić Twe dzieła całym życiem swym 

Autor: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej  
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JESTEŚ RADOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA 
1.Jesteś radością mojego życia  G D C G 

O-o-o Panie mój x2  C D G  

R. Ty Jesteś moim Panem x3  G C D G e a  
Na zawsze jesteś Panem mym x2 D G 

2.Jesteś Miłością mojego życia…  
3.Jesteś Pokojem mojego życia…  

4.Jesteś nadzieją mojego życia…  
5.Jesteś Zbawieniem mojego życia…  

6.Jesteś Treścią mojego życia… 
  

JESTEM KOCHANY Z MOIM GRZECHEM 
R. Jestem kochany z moim grzechem.  C F C 

Jestem kochany z mą słabością  E7 a G 

Za darmo ukochał mnie Pan.  F C E7 

Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. a G C 

1.Byłem umarły w moich grzechach.  a E 

Żyjąc według sposobu tego świata  a E 

Według ducha, który działa w synach buntu F C 

Postępując według żądz mego ciała  a G 

Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych.  a E 

Z natury zasłużyłem na gniew  a E 

A Bóg przez wielką swą miłość  F C 

Z Chrystusem przywrócił mnie do życia x2 a G 
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2. Umiłował mnie, gdy byłem umarły. 
Wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach 

Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga. 

Nie z uczynków abym się nie chlubił 
Będąc obcym w społeczności Izraela 

Bez udziału w przymierzach obietnicy, 
Przez Krew Pana stałem się bliski 
I zbawiony poprzez Jego łaskę x2 

Autor Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

JEST ZAKĄTEK NA TEJ ZIEMI 
1.Jest zakątek na tej ziemi  G e 

Gdzie powracać każdy chce,  C 

Gdzie króluje Jej Oblicze,  a  

Na Nim cięte rysy dwie.  D D7 

Wzrok ma smutny, zatroskany,  G e 

Jakby chciała prosić cię,  C 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.  D D7 G 

R. Madonno, Piękna Madonno,   G C 

Jak dobrze Twym dzieckiem być!   D7 G 

O, pozwól, Piękna Madonno,   C 

W ramiona Twoje się skryć! x2  D7 G 

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój 
I uchronisz się od zła, 
Bo dla wszystkich Swoich dzieci 
Ona Serce czułe ma. 

I opieką cię otoczy,  
Gdy Jej serce oddasz swe, 
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:  
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3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, 
Gdzie się człowiek schronić ma,  
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,  

Która ukojenie da? 

Więc błagamy, o Madonno,  
Skieruj wzrok na dzieci swe 

I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię 
 

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE  
Jezus daje nam zbawienie   d C a d 

Jezus daje pokój nam    

Jemu składam dziękczynienie   

Chwałę z serca mego dam   

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia   F C a d 

Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej   

W nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj   
Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień   

W Jego ranach uzdrowienie   

W Jego śmierci życia dar   

Jego Krew to oczyszczenie   

Jego życie chwałą nam   
 

JESTEŚ KRÓLEM 
Jesteś królem, jesteś królem D A h 

Królem jest Bóg x2  G A 

Podnieśmy wszyscy nasze serca,  

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,  
Stawajmy przed obliczem Pana,  
Wielbiąc Go x2 

 

JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM 
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. x2 e G D he  
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. x2 a e D h e 
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JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ 
Jezus, Najwyższe Imię,  C e a 

Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,  d G G7 

Emmanuel, Bóg jest z nami,  C e a 

Odkupiciel, Słowo Żywota!  d G C C7 

Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy,  F G C a 

Jedyny Ojca Syn, umiłowany,  d G C C7 

Zgładził grzech, Baranek na wieki,  F G C a 

Królów Król i panów Pan.  d G C C7 
 

JEZU, BARANKU ZRANIONY 

Jezu, Baranku zraniony moim grzechem,  D h G A 

Uwielbiam Cię.  D h 

Najczulszy Synu Ojca, błogosławię Cię.  G A D h 

Umiłowany Panie mój, kocham Cię.  G A D A 
 

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ 
Jezus zwyciężył, to wykonało się  a d  

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc G C  
Jezus jest Panem, o alleluja  a d  
Po wieczne czasy Królem Królów jest  E a  

Jezus jest Panem x4  a d G (C)E  
Tylko Jezus jest Panem x2  a d  
On jest Panem ziemi tej  E a 

 

JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN 
Jezus Chrystus to panów Pan  D G 

Całej ziemi Król x2 D A 

Jedyny Pan, władca narodów  D G A D 

Jedyny Pan i Bóg  D G A 

W innym imieniu nie ma zbawienia  D G A D 

Bo Jezus to panów Pan  D G A 

Jezus to panów Pan x2 F C G D 

Alleluja! alleluja! alleluja x4 D G D A D 
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JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ 
1. Jezus swoją Matkę pozostawił,  D fis e 

Byś w swym życiu miał, do kogo iść,  G A7 D 

Ona swą opieką Cię otoczy, D h e 

Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.  G A7 D 

R. Do Jej stóp, do Jej stóp e A7 
pochyl się (pochyl się) D D7 

I pozostaw swoje troski Jej.  G A7 D D7 

Ona z sercem Swym matczynym  G A7 
nieustannie czeka,  D h  
Abyś wyznał to, co gnębi cię.  G A7 D 

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, 
Nikt tak kochać nie potrafi też. 
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie 

Jak Madonna - zresztą o tym wiesz. 
R. Wybierz się, wybierz się razem z nami (rowerami) 
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak 

Jeśli będziesz jechać wytrwale, to na Jasnej Górze   

W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.   

3. Wielu ludzi tutaj przybywało, 
By odszukać biegu życia treść, 
A Maryja zawsze to sprawiała, 

Że Krzyż Pana łatwiej było nieść. 
R. Wybierz się, wybierz się razem z nami... 
R. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się... 
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JEST JEDNO CIAŁO, JEST JEDEN PAN  
1.Jest jedno ciało, jest jeden Pan  DGAD 

Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli 

Usta głoszą chwałę Mu,  G A 

W ręku Słowa Jego miecz  fis h 

W moc odziani tak idziemy  e G  
Zdobywając ziemie te  e A 

Jesteśmy ludem króla chwał,  D 

Jego świętym narodem  A 

Wybranym pokoleniem,  e G 

By objawiać Jego cześć  D A  

Jesteśmy ludem króla chwał,  D 

Jego świętym narodem  A 

Wielbijmy Jezusa,  G fis 

On jest Królem całej ziemi tej  e A D 
 

  
JEDEN CHLEB 

1.Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,  G C 

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.  a D G 

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,  G C 

Z soku wielu winnych gron pochodzi.  a D G 

R. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna  e a 

Tak niech miłość złączy nas ofiarna.  e C D 

Jak ten kielich łączy kropel wiele,  G C 

Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.  a D G 

2.O Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni, 
Zabłąkane owce, które giną. 
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 
Byśmy jedną stali się rodziną. 

3.Na ramiona swoje weź, o Panie, 
Tych, co sami wrócić już nie mogą. 
Niechaj zjednoczenia cud się stanie, 
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą. 
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4.Tylu braci mamy w świecie wspólnej wiary, 
Której słońcem jest Zbawiciel świata. 
Posileni dzisiaj darem tej ofiary, 

Czy widzimy w każdym swego brata? 
 

JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ TWE OGRODY 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,  C F G  

Już teraz we mnie Twe królestwo jest.x2  F d G  
 

KAŻDEGO DNIA PRZY TOBIE TRWAĆ  
Każdego dnia przy Tobie trwać  D h A G 

Poznawać Ciebie. x2   

Pragnę bliżej Ciebie być x2    

Jeszcze bardziej kochać Cię, 
Jeszcze dłużej wielbić chcę, 

Rozkochać się. 
 

KOCHAM CIEBIE JEZU 

Kocham Ciebie Jezu  D h 

Wznoszę ręce dając cześć  G A 

Całym światem jesteś mi  D h 

Uwielbiam Twoje imię Panie (mój) G A (D) 
 

ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI 
Łaską jesteśmy zbawieni,  C a 

Z łaski możemy tu stać.  D G 

Łaską usprawiedliwieni  C a 

I przez Baranka Krew.  d G 

Wzywasz nas Panie do siebie  e a 

Przez Twój w niebie tron.  d 

My łaską obdarzeni  C a 

Tobie składamy hołd.  F G C 
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MARYJO NAUCZ MNIE NADZIEI  
1.Pozdrawiam Ciebie, Matko moja,  E gis fis a H 

Postawę Twoją dziękczynienia  E gis Cis7 

I nie wiem, jak pokazać światu,  fis H7 fis H7 

Ile jest dróg jego zbawienia.  
Sam Ojciec wybrał sobie Ciebie,  E gis fis a H 

Abyś świadczyła światu o Nim,  E gis Cis7 

Chcę świadkiem być Jego imienia,  fis H7 

Do Ciebie ręce, więc podnoszę.  fis H7 

R. Maryjo, naucz mnie nadziei,  E Gis cis 

Maryjo, naucz mnie miłości,  A H E H 

Ucz wyśpiewywać Bogu Ojcu  E Gis cis 

Hymn uwielbienia i radości.  A H A E 

2.Ty znasz poczucie zrozumienia,  

Co znaczy przyjaźń w chwili trudnej, 
Daj poznać ludzi pełnych Boga, 
Cieszyć się wciąż ich obecnością. 
Tyś wzorem wiernej służebnicy 

Gotowej oddać Panu wszystko, 
Ja uczniem Twoim pragnę zostać 

I żyć tam kiedyś Ciebie blisko. 
 

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA 
1. Jak Cię szukać, gdzie Cię znaleźć,  d g 

Matko moja powiedz mi,  C F 

By przez życie idąc całe  D g  

Dojść do nieba, gdzie Twój Syn.  C F 

R. Matko Boska Częstochowska,  F C d 

Prowadź nas do nieba bram,  g 

Bądź nam zawsze Matką drogą  C 

I do Syna Swego prowadź.  F A7 (F C) 
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2. Bądź nam drogą, co omija  d g 

Grzechów mrok i czarta moc,  C F 

Z Tobą Matko nie zaginie  D g 

Ten, co oddał Ci swój los.  C F 

3. Kieruj sercem, każdą duszą 

Z nami bądź na każdy dzień, 
Matko kochać Ciebie muszą 

Ci, co znajdą wiary cień. 
 

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM 
Magnificat, Magnificat,  E A H E 

Magnificat anima mea Dominum  E A H E 

Magnificat, Magnificat,  E A H E 

Magnificat anima mea.  E A H E 
 

MARYJA ŚLICZNA PANI 
1.Maryjo śliczna Pani  G h 

Matko Boga i ludzi na ziemi  C D G 

Tyś świata Królową Tyś gwiazdą na niebie  a D G e 

Która wiedzie nas do Boga w Jego raj  C A7 D7 

R. Maryja Ave Maryja  G C G 

U Boga nam wybłagaj zdroje łask  H7 E7 

By świat lepszy był by w miłości żył  a D G E7 

O Maryjo miej w opiece dzieci swe  a D7 G 

2.Maryjo śliczna Pani 
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy 

W sercu ból smutek żal a w oczach wciąż strach 

Usłysz Pani błaganie pomóż nam 
 

MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini  d A7 d C  
In aeternum cantabo.  F C d A7 d  
(Twe miłosierdzie, Panie mój, 
po wiek wieków sławić chcę) 
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MIŁOŚĆ MĄ DAJĘ CI LUDU MÓJ 
Miłość Mą daję ci, ludu mój.  D fis e A  
Miłość tą, której świat nie da ci.  D fis e A  

Miłość tą, której świat nie zrozumie.  G g fis H  
Przyjmij ją, poznaj ją.  e A fis H  
Miłość Mą Ja tobie daję dziś.  e A D  
 

MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY  
Kocham Cię, uwielbiam Cię, d A 
ufam Ci, wierzę w Ciebie 

Przepraszam Cię za tych, 

którzy nie kochają Cię, nie wielbią Cię  
Za tych, którzy nie ufają Ci, nie wierzą w Ciebie 

Autor: Małgorzata Świłpa  
 

MOŻE DALEKO JESTEŚ  
Może daleko jesteś od Niego  D h G A 

Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad.  D h G A 

Może w samotną ruszyłeś drogę  D h G A 

I nie wiesz, jak Bóg ciebie zna.  D h G A 

Nie martw się - Bóg ciebie kocha,  D h 

On zawsze z tobą jest.  G A 

Podnieś swój zmęczony wzrok  D h 

I popatrz przed siebie.  G A 

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz.  D h G A D 

 

MÓJ PANIE JESTEM TWÓJ 
Mój Panie jestem Twój a d G 

Ty wiesz, co dobre dla mnie jest e G C 

Oddaję siebie w Twoje ręce F a d e C 

Niech Twa wola spełni się, spełni się.  d a d a e C  
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MÓW DO MNIE PANIE  
1.Mów do mnie Panie  C G 

Chce słyszeć Cię  C G 

Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie  C G a F 

R. Święty, potężny jesteś Panie nasz  a G F a 

Przed Toba dziś możemy stać  a G F a 

Dzięki łasce, nie dzięki nam samym  a F a G 

2.Nie chce się chować  C G 

Lecz w Tobie skryć  C G 

W cieniu Twym Panie  C G a 

Chcę iść F G 
 

NAJCZYSTSZE ŹRÓDŁO 
Najczystsze Źródło napełnij mnie  a F C a  
Zdroju miłosierdzia tryskający z Serca Boga  F F G G7 

Najczystsze Źródło zalej cały świat  a F C a 

Dla Jego bolesnej męki zniwecz zamysł wroga. d G G7 

Autor: Małgorzata Świłpa  
 

NIEBO JEST W SERCU MYM  
1.Królestwo Boga tutaj jest  G D 
- niebo jest w sercu mym G C D G 

Majestat Jego pośród nas - niebo... G h7 e7 

On radość swą przynosi nam G D G 

Ogarnia nas świętości blask. G h7 e7 

R. O-o-o niebo jest w sercu mym. x4 G h e7 C D G 

2.Pan za mnie zmarł bym życie miał. 
To życie, które wiecznie trwa. 
W Chrystusie cała ufność ma. 

Dziedzictwem moim Chrystus Pan. 
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3.Świątynią Bóg uczynił nas. 
Węgielny kamień Chrystus Pan. 
Gdy wróci z sobą weźmie nas. 

Oblubienica woła: "przyjdź."  
 

NIE CHCĘ SŁUŻYĆ W PIECHOCIE 
Nie chcę służyć w piechocie  D 

(maszerujemy)  

Jeździć w kawalerii  A  
(jedziemy na koniu)  

Strzelać z artylerii  D  
(uderzamy dłonią o dłoń)  

Nie chcę latać samolotem  h  
(rozkładamy ręce i lecimy)  

Jestem w Pana Armii  A D  
(salutujemy)  

Jestem w Pana Armii  D G D 

Jestem w Pana Armii  h G A D 
 

NIE MA INNEGO JAK JEZUS 
1.Nie ma innego jak Jezus  G C 

Nie ma innego jak On  G D 

Nie ma innego jak Jezus  G C 

Nie ma innego jak On  G D G 

2.Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma  G C 
Krążę, krążę, ale nie ma, nie ma  G D 
Stukam, pukam, ale nie ma, nie ma  G C 
Nie ma innego jak On  G D G 

 

NIEWYCZERPANE SĄ ŁASKI TWE, PANIE 
Niewyczerpane są łaski Twe, Panie,      D G D A 

Na wieki będzie Twa miłość trwać.      D G A 

Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa,      G A fis h 

Wielka jest Panie wierność Twa,      G A D D7 

Wielka jest wierność Twa.      e A D 
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NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ 
Nie bój się, nie lękaj się  d A d A  
Bóg sam wystarczy x2  d C F C (d A)  

Zostań tu i ze mną się módl  
Razem czuwajmy x2 

 

NIECH NAS OGARNIE 

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa  D A h A 
Duch Twój Święty niech dotknie nas  G D G A 
 

NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA 
Niechaj miłość Twa jak potężna fala.  D G D D G A  
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój,  fis h fis h  
Chryste, dotknij mnie.  G A D 
 

NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH  
1.Niech Twój święty duch  E 

Dziś przeniknie mnie.  cis 

I niech zawsze już  E 

Gości w duszy mej.  cis 

R. I niech spadnie deszcz  A 

Błogosławieństw Twych,  gis 

Ojcze obmyj mnie,  fis 

Duchu Święty przyjdź.  A H 

2.Duchu Święty przyjdź, 
Działaj z mocą w nas 

Duchu Święty przyjdź, 
Przemień smutku czas. 
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NIECH BĘDZIE CHWAŁA 
Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie,  F d B 

Chwała i cześć Jezusowi,  F d C C7 

Chwała, niech będzie chwała.  F B 

Tak, Jemu chwała i część.  d C7 F 
 

NIC NAS NIE ZDOŁA 

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,  C G F G 

Miłości Twej nigdy nie zgaśnie promień. 
 

NIECH MIŁOŚĆ TWOJA 
1.Niech miłość Twoja, Panie strzeże mnie D h e A 

Pieśnią chcę chwalić Imię Twe  
I z dziękczynieniem sławić Cię. x2 

 2.O cokolwiek prosić będziecie 

 W Imię moje mój Ojciec da wam. 
 Alleluja, alleluja. x2 

3.Proście o Ducha, Ducha Świętego, 

Proście o Ducha, Ducha Bożego. 
Amen, amen x2 
 

NIC NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC 

Nic nie musisz mówić nic  e C 

Odpocznij we mnie  D 

Czuj się bezpiecznie x2  G h7  
Pozwól kochać się  e C 

Miłość pragnie Ciebie x2  D G h7  
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NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ 
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię   e 

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce  C 

Obmyj mnie i uświęć mnie   a D 

Uwielbienia niech popłynie pieśń   e 

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał   C e 

Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie   C e 

Jezus, tylko Jezus Panem jest   C D e 
 

NIE UKOCHAŁEM MEGO KRZYŻA 
1. Nie ukochałem mego krzyża,   e a e 

 Nie rozpoznałem perły   D G H7 

 I wciąż szukałem mego życia,   e a e 

 Lecz doświadczałem śmierci   D G H7 

 Aż pokonując groźne fale 

 Ujrzałem krzyża drewno 

 Ty wytyczyłeś moją drogę 

 Miłości ścieżkę pewną 

R. Żadna pieśń nie wypowie  G D e 

Co czuje moje serce  H7 G 

Liche drewno ratuje moje życie  D e H7 C 

Błogosławiony krzyż moja arka  D 

2.Skłoniłem głowę w Twych ramionach 

I w Tobie odpoczywam 

Ze skały płynie woda życia 

I rany me obmywa 

Gdy tak jesteśmy połączeni 
Mam w sobie wszechświat cały 

Niebo i ziemia, i anieli 
Śpiewają pieśni chwały 

Autor: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 



72 

NIE ZDEJMĘ KRZYŻA 
1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany  C e a 

Za żadne skarby świata,  F C G 

Bo na nim Jezus ukochany  C e a 

Grzeszników z niebem brata.  F f C C7 

R. Nie zdejmę Krzyża z mego serca,  F G C C7 

Choćby mi umrzeć trzeba,  F G C C7 

Choćby mi groził kat, morderca,  F G C a 

Bo Krzyż to klucz do nieba.  F G C 

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, 
Nie wyrwę go z sumienia, 

Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy, 
Bo Krzyż to znak zbawienia. 

R. A gdy zobaczę w poniewierce 

Jezusa Krzyż i ranę, 
Która otwiera Jego Serce, 
W obronie Krzyża stanę. 

 

NOWA EWA 
R. Nowa Ewa (x4)   a D 

1.Bez grzechu poczęta, grzechem niesplamiona, 
Lilia między cierniem i błogosławiona 

Serce jej jak ogród rzadkich cudowności 
Arcydzieło Stwórcy, Stolica Mądrości 
W Jej życiu brzmi Fiat, Magnificat wzniosłe 

I pod krzyżem Stabat Mater tak żałosne 

2.Łaską wypełniona tak jak Ewa pierwsza 
Ale miażdży piętą zwodniczego węża 
Kiedy Nowy Adam kończy swe cierpienia 
Niewiasta dopełnia dzieła odkupienia 
Jan słyszy pod krzyżem pełen bólu lament 
Matka rodzi Kościół – synowski testament 
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3.Pieta mieczem boleści przeszywa Jej Serce 

Dwa przebite Serca w odkupieńczej męce 

W wieczerniku czuwa modlitwy mistrzyni 

Ogień Parakleta nową erę czyni 
Grzesznik nowe życie z Ducha otrzymuje 

Nowe życie zawsze matki potrzebuje 

4.Króluje na wieki Matka Wniebowzięta  
Ziemskim życiem dzieci cała przeniknięta 

Ta, która w zamyśle przed światem stworzoną  
Matką miłosierdzia i grzesznych obroną  
Nie odmawia nigdy Maryi łzie rzewnej 

Oblubieniec, Ojciec i Syn w Trójcy Jednej. 

Autor: Małgorzata Świłpa 
 

O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE NARODY  
O wychwalajcie go wszystkie narody  D G A 

I wysławiajcie go wszystkie ludy  D G A 

Jego łaskawość nad nami potężna  D G A 

A jego wierność trwa na wieki  D G A 

O alleluja alleluja  D G A 

O alleluja alleluja  D G A 
 

OCIERASZ MOJE ŁZY  
Ocierasz moja łzy  D h 

Rozjaśniasz każdy dzień  e A 

I w ciszy nocnej mgły  D h 

Słoneczny budzisz dzień  e A D 

Za twej miłości dar  D h 
Co przemieniła nas  e A 

Za to żeś jest wśród nas  D h 
Mój Boże kocham cię e A D 
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O MARYJO, KRÓLOWO NASZA  
O Maryjo, Królowo nasza,   G D7 

Weź w opiekę Swoją nas.     D7 G 

Niech nas odtąd nic nie przestrasza,   G D7 

Bądź nam mocą w każdy czas.   D7 G 
 

OJCZE, TY KOCHASZ MNIE 

Ojcze Ty kochasz mnie   E A H 

Nie, dlatego, że jestem dobry   E A H 

Ale dlatego, że jestem dzieckiem   A H  
Twoim dzieckiem.   A H  
 

ON SZEDŁ W SPIEKOCIE DNIA 
1.On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg  g D7 

A idąc uczył kochać i przebaczać   g 

On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg   g D7 

Pochylał się nad tymi, którzy płaczą   G 

R. Mój Mistrzu, przede mną droga   g 

Którą przebyć muszę tak, jak Ty   c D 
Mój Mistrzu, wokoło ludzie   D7 
Których kochać trzeba, tak jak Ty   D7 
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar   D7 
Wziąć w ramiona, tak jak Ty   c D 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko   D7 
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty   g 

2.Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, 

A On nas uczy kochać i przebaczać. 
I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg, 
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą 
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ON JEST ŚWIATŁEM 
On jest Światłem  D  
(powoli wznosimy ręce do góry)  

On jest Drogą  h  
Prawdą Życiem  G  
Jezus Panem jest  e A  
(trzymając ręce w górze akcentujemy mocno "jest") 

A - a - a – alleluja x4  D fis G A 
D fis G A  
(po ostatnim "alleluja" klaszczemy wystukując rytm) 
 

OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ 
Oto stoję u drzwi i kołaczę. x2  d C d a 

Jeśli kto posłyszy mój głos  F C 

I drzwi otworzy,  d 

Wejdę do niego  a 

I będę z nim wieczerzał  F G d 

A on ze mną.  G 
 

O MATKO Z CZĘSTOCHOWSKIEGO WIZERUNKU 
Wraz z Tobą Matko chcemy dziś się zanurzyć,  D A h A   
W jedynym świetle, którym jest Jezus,  G fis e A  
Aby moc Zmartwychwstałego,  D A h 

Była uzdrowieniem.  e G  A 

R. O Matko z Częstochowskiego wizerunku, D A G A 

Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności,  G fis e A 

Źródło Światła  Fis h 
i życia dla nas,  D e G Fis 

Bądź Matką, Bądź Matką  h G fis h 
naszego zawierzenia.  e G h (H) 

2.Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek, 
Dotkniętych ogniem Bożego światła, 
Wytrysnęło źródło życia, 
Dar miłości Ojca. 
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3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę, 
I za Jezusem pójść drogą krzyża, 
By w ciemności nikt nie chodził, 

Lecz miał światło Życia. 
 

O PANI UFNOŚĆ NASZA 
O Pani ufność nasza  A D G D 

W modlitwy Twej obronie.  G D A 
Chroń nas x2  h A D 

Królowo Pokoju.  G D A D 
 

OFIARUJE TOBIE PANIE 
1.Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me  D A h G  
Cały jestem Twój, aż na wieki  A  
Oto moje serce, przecież wiesz  D A h  

Tyś miłością mą jedyną jest  G A D (A)  
2.Ty w ofierze swojej Panie mój cały dajesz się 
Cały jesteś mój, aż na wieki  

Oto moje serce przecież wiesz  
Miłość Twoja niech umocni mnie 

 

OCAL MIŁOŚĆ I ŻYCIE 

Jasnogórska Matko Kościoła, G C G 

Jasnogórska Matko Kościoła, e a G 

Ocal miłość, ocal miłość, ocal miłość i życie. e a e D7 G 
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OCZYŚĆ SERCE ME 
1.Oczyść serce me  D A h 

Chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro  e A A7 

Oczyść serce me  D A h 

Chcę czystego złota blaskiem lśnić  e A A7 

R. Zstąp ogniu zstąp  D G A 
Przyjdź oczyść serce me  D G A 
Pragnę być święty  D A 
Tobie oddany Panie  G A 
Pragnę być święty  D A 
Tobie mój mistrzu na zawsze oddany  GA 

Gotów by służyć ci  GAD 
2.Oczyść serce me   

Oczyść swoją krwią spraw bym mógł być święty   

Oczyść serce me   
Z najtajniejszych grzechów oczyść je   

 

PAN KIEDYŚ STANĄŁ NAD BRZEGIEM 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, D A h 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; G A 

By łowić serca D 

Słów Bożych prawdą. A D D7 

R. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G D 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. e A D D7 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, G D 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. e A D  

2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe7 

Do pracy z Tobą 

I czyste serce. 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
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4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich  
Twej prawdy siecią 

I słowem życia. 
 

PAN JEST PASTERZEM MOIM 
Pan jest Pasterzem moim,  a E a 

Niczego mi nie braknie  F G a 

Na niwach zielonych pasie mnie,  F G a E a 

Nad wody spokojne prowadzi mnie (bis)  d E a E a 
 

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ 
R. Pan zmartwychwstał bracia radujmy się!  D A h 

Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci  e D A 

W Krzyżu zbawienie jest  D A h 

Jest to droga, którą trzeba nam iść  e D A 

1.Niewiasto, czemu płaczesz?  G fis G 
Zabrano Pana, nie wiem gdzie On jest  D A h 

Mario, kogo szukasz?  G fis G 
Rabbuni, mój Rabbuni!  D A 

2.Witajcie, pokój Wam! 
Panie, pokaż ręce swe i bok 

Pokój wam, nie bójcie się! 
Pan mój i Bóg mój! 

3.O czym rozprawiacie w drodze? 
O Jezusie, który miał wybawić nas  

Dlaczego nie wierzycie Pismu!? 
Czy serce nie pałało w nas, gdy z nami był?  

4.Zarzućcie sieci gdzie wam powiem 

Pragnę słuchać tego, co mówisz mi  
Czy kochasz mnie bardziej niż inni? 

Tak, Panie Ty wiesz, że kocham Cię 
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5.Weźmijcie Ducha Świętego! 
Panie, z nami zawsze bądź 

Jestem z wami po wszystkie czasy 

Alleluja, alleluja! 

Autor: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

PANIE, SPRAW BY ME SERCE 
Panie spraw by me serce  d a F C 

Stało się sercem Twoim x2  d a d 

Bym był cichy i pokorny jak Ty  F C a 

Abym znalazł ukojenie dla duszy mojej  d a d 

Autor: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

PANIE TYŚ MOIM BOGIEM 
Panie tyś jest moim Bogiem x3  e a D G e a 

Jezu, Jezu  e H7 e D H7 
 

PANIE MOJE SERCE MAŁE JEST   
Panie moje serce małe jest  e C 

I oczy me nie są wyniosłe  H7 e 

Nie gonię za tym, co jest wielkie  C H7 

Albo, co przerasta moje siły  C H7 

Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy  e C H7 d 

Jak niemowlę u swej matki  C H7 

Tak we mnie jest dusza moja  C H7 

Me serce małym stało się  e 

Autor: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
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PEWNEJ NOCY 
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych  D e 

otarł dłonią swą Jezus  A D 

i powiedział mi: „Nie martw się,  h e 

Jam przy boku jest twym.”  A7 D G D 

Potem spojrzał na grzeszny świat 
pogrążony w ciemności, 
i zwracając się do mnie, 
pełen smutku tak rzekł: 

R. Powiedz ludziom, że kocham ich,  D e 
że się o nich wciąż troszczę,  A D 

jeśli zeszli już z moich dróg,  h e 
powiedz, że szukam ich x2  A7 D (G D) 

2. Gdy na wzgórzu Golgoty 

Życie za nich oddałem 

To umarłem za wszystkich 

Aby każdy mógł żyć 

Nie zapomnę tej chwili 
Gdy mnie spotkał mój Jezus 

Wtedy byłem jak ślepy 

On przywrócił mi wzrok 
 

PIELGRZYMKA ROCK’N ROLL 
1.Kiedy słońce bez ustanku grzeje  E 

Pielgrzymi się cieszą, że nie leje  H 

Gdy na trasie spotka ich ulewa  E 

Chwalą Pana, że już nie przygrzewa  A H E 

R. Pielgrzymka rock’n roll  E 
Na dwóch kółkach woogi – bugi  E 
Gdy jesteś tylko sam  E 
dzień się staje taki długi  A E 
Gdy jesteś z nami wraz E H7 
bardzo szybko mija czas  A E 
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2.Asfalt grzeje wiatr powiewa 

A pielgrzymka sobie śpiewa 

Słońce śmieje się wesoło, 

Pielgrzym znowu łapie koło 

3.Choć gorąco jest na dworze 
Choć jest w Polsce piękne morze 
To nie przyjdzie nam do głowy 
Zrezygnować z Częstochowy 

 

POKORNA SŁUŻEBNICO PANA 
Pokorna służebnico Pana  e D  

Łamiąca strzały nieprzyjaciela,  e D G  
Miażdżąca głowę węża  D e 

Bądź zawsze przy mnie  C 

Abym stawał się pokornym sługą  a G 

Na wzór swego Mistrza i Pana  D e 
 

PODAJ RĘKĘ SWEMU BRATU 

Podaj rękę swemu bratu,  D e A D h 

Niechaj nikt nie czuje się sam,  e A D D7 

Chrystus przyszedł pokój dać światu  e A D h 

I ten pokój zostawia nam.  e A D 

Podaj rękę swojej siostrze, 
Niechaj nikt nie czuje się sam. 
Chrystus przyniósł radość i wiosnę 

I to wszystko zostawia nam. 
 

PODNIEŚ MNIE JUZU 
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. x2  d C a  
Zanurz mnie w wodzie jego miłosierdzia.  F C a  

Amen, amen x2 d C a d 
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POMÓDL SIĘ MIRIAM 
Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. D G 

Pomódl się, by Jezus we mnie żył.  D G 

Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.  e A 

Gdzie Ty jesteś, Niebo staje się...  e A 

Miriam, Tyś jest Bramą do Nieba.  D G 

Moim Niebem jest Twój Syn  D G 

Weź mnie, Weź mnie, do swego łona,  e A 

Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.  e A 

Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.  D G 

Gdybym umarł, odpocząłbym.  D G 

Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć.  e A 

Pragnę umrzeć, aby żyć.  e A 

Autor: Marcin Gajda, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ 
1 Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,  D e 

O to dziś błagam Cię.  A D 

Przyjdź w swojej mocy i sile,  D D7 G  
Radością napełnij mnie.  D A D 

2 Przyjdź, jako mądrość do dzieci, 
Przyjdź jak ślepemu wzrok. 
Przyjdź, jako moc w mej słabości, 
Weź wszystko, co moje jest. 

3 Przyjdź, jako źródło pustyni, 

Z mocą do naszych serc. 
O, niech Twa moc uzdrowienia, 
Dotknie, uleczy mnie już. 
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PRZYJDĘ DO WAS W MOIM DUCHU 
Przyjdę do was w moim Duchu  D A h 

I rozraduję wasze serca.  G D e A 
 

PRZYJACIELA MAM 
Przyjaciela mam,  C G a F  
Co pociesza mnie.  

Gdy o Jego ramię,  
Oprę się. 
W nim nadzieję mam, 
Uleciał strach. 

On najbliżej jest, 
Zawsze troszczy się. 
Królów Król, Z nami Bóg x2 

Jezus x4 

 
PRZYTUL MNIE DO SWOICH RAN   
Przytul mnie do Swoich ran  H7 e a 

Z których płynie miłość  H7 e 

I to wystarczy  a e 

Tylko mocno przytul mnie  a H7 e 

Nie musisz już zmieniać nic  a H7 e 

Mój ból miesza się z Twym bólem  H7 e 

Tylko mocno przytul mnie  C a H7 
Tylko mocno kochaj mnie  C a H7 

Autor: Krzysztof Fijałka, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
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POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE 
R. Pozwól mi przyjść do Ciebie,  C G 

Takim zwyczajnym, jakim jestem.  a e 

Pozwól mi przyjść do Ciebie,  F C 

Jednym łaskawym Twoim gestem.  G G7 

1.Ty jesteś Mario taka czysta, 
Jak łza grzesznika, gdy żałuje. 
Ty jesteś Mario taka dobra, 
To moje ludzkie serce czuje. 
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, 
Tak jak przed Matką dziecko staje. 

Więc się ośmielam paść przed Tobą, 
I całą nędzę Ci wyznaję. 

2.Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, 

Uczysz miłości, uczysz wiary. 
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, 
Uczysz wdzięczności i ofiary. 
Zanim odejdę od stóp Twoich, 
Pozwól, że skończę na pytaniu, 
Które dotyczy mego życia, 
Co znaczy trwać w ofiarowaniu? 

  

PRZYCHODZISZ DO MNIE  
R. Przychodzisz do mnie. a 

Z wysokiego tronu nieba. a G C 

Potężny Panie stwórco wszystkiego. a G C 

Zstępujesz w postaci chleba. x2 a G a 

1.Dziś zamieszkałeś w moim sercu Jezu. a G C 
O Boże mój w mej piersi zamknięty C G C 
A z Tobą niebo całe a G C 
Tobie chcę śpiewać razem z aniołami. a G a 
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2.Nie z serafinem łączysz się mój Boże 
Ale z człowiekiem mizernym 
Który bez Ciebie nic uczynić nie może 

Lecz Ty zawsze jesteś miłosierny 
 

RUSZAJ TAM 
R. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,  e 

Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan!  a H7 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,  e 

Gdzie Ziemia Obiecana jest!  e H e 

1.Wyruszył kiedyś tam  e 

Abram ze swego Ur Chaldejskiego,  a H7 
Bo wierzył, że x3  e 
Będzie taki czas i usłyszy:  a H7 e 

2.Już czekasz tyle lat, 

By raz, chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, 
Bo wierzysz, że 

Będzie taki czas i usłyszysz: 

3.Już tracisz życia sens, 
Masz dość świata, ludzi, samego siebie. 
I uwierz, że 
Będzie taki czas i usłyszysz: 

4.Szukaj Boga wciąż, 
Niech On będzie szansą dla ciebie wielką. 
I uwierz, że 

Będzie taki czas i usłyszysz. 
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SCHOWAJ MNIE POD SKRZYDŁA SWE 
1.Schowaj mnie pod skrzydła Swe  C G a F D G 

Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.  C F d G 

R. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie  G F G C 

Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie  F G a 

Panie Królem Tyś spienionych wód  F G C 

Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.  F G C 

2.Odpocznę dziś w ramionach Twych   

Dusza ma w Tobie będzie trwać.   
 

STWÓRCA PAN  

Stwórca Pan mocen jest D A 

Stworzyć wszystko sam G D 

Jego słowo, jedna myśl A G 

Wystarczą, by stał się cud. G A D 

Potrzeba tylko naszej wiary D e 

Mocnej, żywej wiary G D 

Błagajmy Ojca o łaskę wiary D e 

By dzisiaj stał się cud. G A D 
 

SPOTKAŁ MNIE DZIŚ PAN 
Spotkał mnie dziś Pan  D G D 

i radość ogromna w sercu mam.  G D A D 

Z tej radości chce  D G D 

Śpiewać i klaskać w dłonie swe.  G D A D 

Wiec wszyscy razem chwalmy Go  D G D 

Za to, trzyma nas ręką swą.  G D A D 
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ŚMIAŁY BĄDŹ  
Śmiały bądź, mężny bądź,  G e 

Bo Twój Bóg i Pan jest z tobą. C D 

Więc nie boję się, C D G 

Nie zawiodę się. C D G 

Zawsze w wierze i w zwycięstwie  C D 
kroczyć chcę, x2  G e 

Bo mój Bóg i Pan jest ze mną. C D C G 
 

ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS 
Święte Imię Jezus, x2  G C D  

Jest na ustach mych i w sercu mym,  e A  
W mocy Ducha uwielbiam Cię. x2  C D D7 

Nie ma w innym zbawienia,  e H7 

Gdyż nie dano nam ludziom  G A7 

Innego imienia,  C 

W Nim zbawienie jest. x2  a7 D (G) 
 

TAK MNIE SKRUSZ 
Tak mnie skrusz,  d 

Tak mnie złam,  d 

Tak mnie wypal, Panie  d F 

Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty  C D 
jedynie Ty  A 
 

TA KREW  
Ta Krew z grzechu obmywa mnie  D G 

Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu  A D 

Ta Krew z grzechu obmywa mnie  D G 

To jest baranka święta Krew  A D 
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TO CIAŁO PANA 
To Ciało Pana za nas wydane,  d a7 d 

To Jego Krew za nas przelana.  a7 d F 

To Ciało Pana za nas wydane,  g C d F 

To Jego Krew za nas przelana.  g C d 
 

TOBIE CHÓR ANIOŁÓW 

1.Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:  D h 
Chwała Barankowi! x2  G A  

Alleluja x3 G h G 
Chwała i cześć! x2 e A  

 

TO JA BUDUJĘ WSPÓLNOTĘ 
1.To ja, to ja, to ja buduję Wspólnotę x3 C G C G 

To ja buduję Wspólnotę! G C 

R. Laj, laj, laj C7 
Ruszaj na rowerze do Częstochowy F C 
Przyłącz się i buduj z nami Wspólnotę x2 d G C C7 

2.To ty, to ty, to ty budujesz Wspólnotę x3 

To ty budujesz Wspólnotę! 
3.To my, to my, to my budujemy Wspólnotę x3 
To my budujemy Wspólnotę! 

4.To Pan, to Pan, To Pan buduje Wspólnotę x3 

To Pan buduje Wspólnotę! 
5.To ja, to ty, to my, to Pan buduje Wspólnotę x3 
To ja, to ty, to my, to Pan buduje Wspólnotę! 

 

 
 
 

 
 
 



89 

TO NIE GWOŹDZIE CIĘ PRZYBIŁY 
1.Golgoto, Golgoto, Golgoto  e a D H7  
W tej ciszy przebywam wciąż rad,  e e  

W tej ciszy daleki jest świat.  a e  
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,  H7 e  
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.  H H7  

R. To nie gwoździe Cię przybiły  e 
lecz mój grzech  a  
To nie ludzie Cię skrzywdzili  D 
lecz mój grzech  G H7  
To nie gwoździe Cię trzymały  e 

lecz mój grzech  a  
Choć tak dawno to się stało  e H7 
widziałeś mnie.  e  

2.Golgoto, Golgoto, Golgoto    
Ja widzę Cię Jezu mój tam,   

Jak wiele masz sińców i ran.   

Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam,   

Uwolnić mnie z grzechów i win.   

3.Golgoto, Golgoto, Golgoto     
Wspominam tak często ten dzień,   
Golgotę i słodki jej cień.   

Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win 

Uwolnił mnie tam Boży Syn.   
 

TOTUS TUUS 

Totus Tuus x2  D A D A 
Niepokalane Serce Maryi  G A D e A D (A) 

 Autor: Małgorzata Świłpa  
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TOTUS TUUS - PAPIEŻOWI J.P.II  
1. Prowadziłeś Łódź Piotrową przez ćwierć wieku  D h  
Dostrzegałeś Boga w każdym człowieku  G A 

Wiele owiec wprowadziłeś na spokojny ląd  fis h 

Wiem, że jesteś blisko mnie jak nigdy dotąd  G A 

R. Totus Tuus neich Maria zawsze będzie  D G A 
Żaglem Łodzi z Jezusem pod sercem  A A7 D 
Wiej Duchu Święty, D 
niech Łódź płynie do słońca  G g 
Za Pasterzem do Domu Boga Ojca.  A D 

2. Pouczałeś nas jak żyć i jak umierać 

Jak przytulić krzyż i przyjąć dar cierpienia  
Na pielgrzymce życia spalałeś się cały 

I zajaśniał w Tobie Chrystus zmartwychwstały. 

3.Ty z apostołami zasiadasz na tronie 
Wyproś światu miłosierdzie nasz patronie 
Polska wiarę niech zachowa z Twej przyczyny 
Ocal młodzież drogą uratuj rodziny. 

Autor: Małgorzata Świłpa  
 

TYŚ JEST PAN 
Tyś jest Pan, tyś jest Pan. E 

Tyś Zmartwychwstał dla nas, 
bo Tyś jest Pan H 

Niech zginają się kolana, E 

każdy język niech wyzna, 

że Jezus Panem jest. H E 
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TYŚ JAK SKAŁA 
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,  C F C  
Panie nasz, Boże nasz!  C G C  

Tyś jak wiatr w swej naturze,  
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.  
Światłem swym rozświetlasz drogę,  
Która prosto wiedzie nas.  
Tam, gdzie źródło Twej miłości,  
Gdzie radośnie płynie czas. 

R. Łandarej-łandaoooo,  
Łandarej-łandao  x2 

 

TY WYZWOLIŁEŚ NAS PANIE 
1.Ty wyzwoliłeś nas Panie  C F G C 

Z kajdan i samych siebie  d G 

A Chrystus stając się bratem  C E a F 

Nauczył nas wołać do Ciebie:  C d G 

R. Abba Ojcze! Abba Ojcze!  C F C G  

Abba Ojcze!  C E a F 
Abba Ojcze!  C G C 

2. Bo Kościół jak drzewo życia 

W wieczności zapuszcza korzenie 

Przenika naszą codzienność 

I pokazuje nam Ciebie 

3. Bóg hojnym dawcą jest życia 
On wyswobodził nas z śmierci 

I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi 
I teraz jest jej godzina. 
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UFNA W MIŁOSIERDZIE 
Zanurzam się ufnie w rzece łaski Twej a d G 

Poniesie lekko do morza mnie a d G 

Zatopię się w morzu miłosierdzia bez końca C a F G 

Odnajdę nowe życie w łonie Boga Ojca C a d G 
Amen amen a G 

Autor: Małgorzata Świłpa  
 

UWIELBIAM CIĘ JEZU 
Uwielbiam Cię Jezu (D) e A 

Panie mój kocham Cię D h 
moje życie Ci oddaję,  e A 

Niech każdy czyn, niech każdy czyn,  e A fis h 

Niech każdy czyn odda chwałę Ci.  e A D 
 

WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA 
R. Wykrzykujcie na cześć Pana  e 
Wszystkie ziemie  C D 
Wśród okrzyków i radości  e 
Wysławiajcie Go  C D 

1.Wiedzcie, że Pan jest Bogiem  C H7 

On sam stworzył nas  C H7 

Jesteśmy Jego ludem  C H7 

Jesteśmy Jego własnością  C H7  
2.W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem 

Wśród hymnów w Jego przedsionki 

Błogosławcie imię Jego 

Chwalcie Pana dziś 
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3.Albowiem dobry jest Pan 

Łaskawość Jego na wieki 
Albowiem dobry jest Pan 

Jego wierność przez pokolenia 

Autor: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 
 

WSZYSTKIE NARODY 
1.Wszystkie narody klaskajcie w dłonie A 

Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, fis 

Bo Pan najwyższym jest królem  D E 

nad całą ziemią.  A (E) 
R. Śpiewajcie, wszystkie narody A 
Śpiewajcie, radosnym głosem fis 
Śpiewajcie, Królowi. D E A E 

2.Bo Bóg króluje nad narodami D E 

Bóg zasiada na swym Świętym tronie  A E 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi  D E 

Więc hymn śpiewajcie:  A E 
 

WYWYŻSZONY, ZAWSZE BĘDZIE WYWYŻSZONY 
Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony  D h  
Jesteś godzien honoru i czci  e A D A  
Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić  D h 

I sławić przez wszystkie moje dni.  e A D (A) 
 

WITAJ JEZU 
Witaj Jezu, o cześć Ci Królu,  D 

Przyjmij śpiew nasz, modlitwę,  D  
Wielbienie, Boży Synu.  e A 

Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe  D D7 G g 

Na znak szacunku, miłości,  D h 

Wdzięczności, o alleluja.  e A G D 
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WITAJ POKARMIE 
1.Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony  e h C D 

Nieba i ziemię Twórca jest zamkniony.  e h C D 

Witaj Napoju zupełnie gaszący,  G D a D 

Umysł pragnący.  G h e 

2.Witaj Krynico wszystkiego dobrego, 
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego. 
Znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności 
Niesiesz godności. 

3.Witaj z niebiosów manno padająca 

Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca. 

Wszystko na świecie, co jedno smakuje 

W tym się znajduje. 
4.Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego 

Drzewo owocu pełne żywiącego. 
Kto Cię skosztuje, śmierci się nie boi 
Choć nad nim stoi. 

5.Witaj jedyna serc ludzkich radości, 
Witaj strapiony wszelka łaskawości. 
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają 

K’ Tobie wołają. 
 

WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI 
Wspaniały dawco miłości  D G D  
Składamy na Twoim stole  D G A  
Wszystko co mamy  G A  

Wszystko co mamy:  D h  
Choć i tak to od wieków jest Twoje.  G A  
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WŚRÓD TYLU DRÓG 
1.Jak mocno serce biło mi  F g  
gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. C C7 

Spragniony łask, miłości Twej  F g  
wołałem Matko wysłuchaj mnie.  C7 F C7 

R. Wśród tylu dróg, poprowadź serce me, F g 

Prowadź je tam  C7 
gdzie radość wieczna jest x2 F C7 

2.Jak czasem w życiu bywa źle 
każdy z nas o tym dobrze wie.   

Ja jednak wciąż ufam, że Ty 

Matko będziesz prowadzić mnie.   

3.Bywają w życiu chwile złe 
ja także często miewam je. 

Więc modlę się, o Bożą dłoń 
i wołam Matko szczęściem mi bądź.  

4.Gdy pustka była w życiu mym 
niepokój duszy pełnej grzechu plam.  
To gorzko płacząc nad losem swym 
prosiłem Matko, dopomóż mi  
 

ZAPADA ZMROK 

1.Zapada zmrok, już świat ukołysany,  C G 

Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.  G7 C C7 

Panience swej piosenkę na dobranoc  F C  
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. x2  G7 C C7 

2.I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, 
Opieka Twa rozproszy nocy mrok, 
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, 
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 

3.A ludzkim snom błogosław dłonią jasną, 
I oddal od nich cień codziennych trosk. 
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć 
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 
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4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, 
Na czas bezsenny siłę daj i moc. 
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, 

Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 
5. Zasypia świat piosenką kołysany, 
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. 
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, 
Piastunko moich najszczęśliwszych snów. 

6. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie, 
Bo on w Twe ręce złożył ufność swą. 
I jemu też tam hen, na Watykanie, 

Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc. 
 

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ 
1.Zbawienie przyszło przez Krzyż,  a 

Ogromna to tajemnica.  d a 

Każde cierpienie ma sens,  d G C 

Prowadzi do pełni życia.  H7 E E7 

R. Jeżeli chcesz Mnie naśladować,  E a 

To weź swój krzyż na każdy dzień  d E 

I chodź ze Mną zbawiać świat  a d 

Kolejny już wiek.  E a 

2.Codzienność wiedzie przez krzyż, 
Większy im kochasz goręcej. 
Nie musisz ginąć już dziś, 
Lecz ukrzyżować swe serce. 

3.Każde spojrzenie na krzyż 
Niech niepokojem zagości, 
Bo wszystko w życiu to nic 
Wobec tak wielkiej miłości. 
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ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ  
1. Jak się nie bać, powiedz jak  E H 

Kiedy w strachu żyje świat  cis A 

Zaufaj Panu już dziś  E H E H 

Jak uwierzyć, powiedz mi 
Kiedy już nie wierzę w nic 

Zaufaj Panu już dziś 

Jak mam kochać, powiedz jak 

Kiedy rani mnie mój brat 
Zaufaj Panu już dziś 

Jak być dobrym, powiedz mi 

Kiedy świat jest taki zły 

Zaufaj Panu już dziś 

R. Zaufaj Panu już dziś!  E A E A 

Zaufaj Panu już dziś!  E H E H 

2. Jak mam walczyć, powiedz jak 

Kiedy silnej woli brak 

Zaufaj Panu już dziś 

Jak pokonać własny grzech 

Kiedy pokus tyle jest 
Zaufaj Panu już dziś 

Jak się cieszyć, powiedz mi 

Kiedy płyną gorzkie łzy 

Zaufaj Panu już dziś 

Jak do ładu z sobą dojść 

Kiedy siebie mam już dość 

Zaufaj Panu już dziś 

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi 
Kiedy nie wiem, dokąd iść 

Zaufaj Panu już dziś 

Jak nadzieję w sercu mieć 

Kiedy wszystko wali się 

Zaufaj Panu już dziś 
 



98 

ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚĆ 
Zobaczcie jak wielką miłość  D G  
Ojciec ofiarował nam.  D A D  

Zobaczcie jak wielką miłość  
Ojciec ofiarował nam.  
Byśmy dziećmi Boga mogli być x2 D G D A D 
 

ZEŚLIJ DESZCZ  
Ześlij deszcz, ześlij deszcz x2 e C 

Otwórzcie się bramy nieba  G D 
 

ZJEDNOCZENI W DUCHU 
1.Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,  e 

Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim.  a e 

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas  a e 

Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,  C e a 

Aby świat cały ujrzał miłość w nas.  e a e 

2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoja dłoń, 

Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. 
Wszystkim głosić będziemy tę radosna dla nas wieść, 
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, 
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 

3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, 
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud 

By nie stracić godności, która Pan obdarzył nas. 
Aby strzec ludzką dusza, aby strzec dumę swą, 

Żeby człowiek zachował godność swą. 
4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, 
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, 
Chwała tez Chrystusowi, który Synem Jego jest. 
I Duchowi tez chwała, który jednoczy nas 

I Duchowi też, który łączy nas. 
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ZŁOŻYŁEM W PANU CAŁĄ NADZIEJĘ 
Złożyłem w Panu całą nadzieję x2 E 

On schylił się nade mną  fis 

I wysłuchał wołania mego. x2 H7 (A H7) 

Wydobył mnie z dołu zagłady,  cis gis H7 

Wydobył mnie z kałuży błota,  cis gis H7 

Stopy me postawił na skale  A H7 E 

I umocnił moje kroki.  A fis E H7 
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ŚW. JAN PAWEŁ II DLA RODZINY 
 

Jedynym źródłem miłości małżeńskiej jest Jezus 

Chrystus, nieustannie obecny w sakramencie 

małżeństwa. Tak wielki jest ten sakrament! I 

małżonkowie mogą być pewni, że wraz z nim otrzymują 

siłę płynącą od Boga oraz łaskę, która będzie im 

towarzyszyła przez całe życie; tę rękojmię daje im wiara. 

Oby nigdy nie zaprzestali czerpać z tego źródła, które 

wytryska z nich samych.  

Sakrament niesie ze sobą łaskę, która nasze 

ludzkie życie ma ugruntować w Bogu i skierowywać stale 

na Boga. Na duchowym i nadprzyrodzonym fundamencie 

łaski Bożej opiera się droga do waszego zbawienia, która 

prowadzi poprzez budowanie wspólnoty małżeńskiej i 

rodzinnej. (...) Odwołujcie się do tej sakramentalnej laski 

nieustannie, w modlitwie i postępowaniu. Odwołujcie się 

zwłaszcza wtedy, gdy na swej drodze napotykacie 

trudności i doświadczenia. Chrystus pragnie być z wami 

zawsze! Niech miłość wasza nigdy nie przestanie czerpać 

z tej miłości, jaką On umiłował. Wtedy ta miłość nigdy się 

nie wyczerpie. Nie zawiedziecie się na niej. 
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1. NIE ODBUDUJE SIĘ ZACHWIANEJ WIĘZI 
RODZINNEJ, BEZ POWROTU DO CHRYSTUSA 
 

Wiemy, że to zło pierworodne, które drzemie w 

duszy każdego człowieka, szczególnie łatwo daje o sobie 

znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i 

rodziny. Szczególnie łatwo w tych dziedzinach, gdzie tak 

wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek 

ulega egoizmowi i drugich - najbliższych! - czyni ofiarą 

tego egoizmu. Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął 

on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, 

jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. (...) Za cyframi 

wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy 

człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego 

powołania. Rozwody... wysoka liczba rozwodów. Trwałe 

skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także 

długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z 

małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi 

też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych 

spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na 

sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, 

zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny: 

brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami 

i dziećmi czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje 

i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych 

swoich członków.  

Nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy 

się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez 

powrotu do Chrystusa, do sakramentu.  
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I ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalali na 

nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w 

was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę 

tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, 

pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią 

odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i 

prawdziwość ludzkich przyrzeczeń.  

Życie uczy nas, że miłość, miłość małżeńska, jest zawsze 

szczególną próbą całego życia.  

Nie wtedy jest wielka i prawdziwa, kiedy zdaje się łatwa i 

przyjemna. Wtedy, gdy potwierdza się w próbach życia, 

podobnie jak "złoto w ogniu". Bardzo ubogie pojęcie o 

ludzkiej i małżeńskiej miłości miałby ten, kto by myślał, 

że gdy nadchodzi czas próby, kończy się miłość i radość. 

To właśnie wtedy uczucia ludzkie ukazują swoją trwałość; 

to właśnie wtedy umacnia się oddanie i czułość, bo 

prawdziwa miłość nie myśli o sobie, lecz o tym, jak 

przyczynić się do dobra ukochanej osoby; jej największą 

radością jest szczęście tych, których kocha.  

Jest poważnym błędem myślenie, że człowiek realizuje 

siebie pełniej poprzez stałe rozpoczynanie od zera, zmianę 

partnera, ilekroć tego zapragnie - niż wtedy, gdy nawet 

pośród trudności pozostaje wierny raz wypowiedzianemu 

"tak". Człowiek, który cofa wypowiedziane niegdyś "tak", 

odżegnuje się od obiecanej wierności i odbiera darowaną 

niegdyś miłość, odrywa się od fundamentu, na którym 

opiera się jego własne życie. Nie ma już ojczyzny i 

pogrąża się w otchłani grzechu, który w pierwszej chwili 

może wydawać się pociągający, lecz nieuchronnie 

prowadzi do ontologicznej alienacji, utraty własnej 
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tożsamości, samozniszczenia. Wierność wobec własnego 

początku, oznaczająca wierność wobec partnera, którego 

zaślubiłem w obliczu Boga, wierność samemu sobie, 

bowiem sam wypowiedziałem owo "tak", wierność 

niezależna od przebytej ewolucji i stopnia samorealizacji, 

wierność wobec drugiego człowieka, takiego, jaki jest, 

niezależnie od jego rozwoju - taka wierność jest nie tylko 

podstawową strukturą małżeństwa i rodziny, ale samego 

istnienia ludzkiego, jest gwarancją zaufania i porządku, 

bez których ludzkość runęłaby w gruzy.  

Nie brakuje, niestety, we współczesnym świecie ludzi, 

którzy roszczą sobie prawo do proponowania 

małżeństwom i rodzinom namiastek łatwego szczęścia. 

Proszę was, byście nie dawali się zwodzić! (...) W obliczu 

trudności, jakie nastręczać może życie małżeńskie, nie 

dajcie się zwieść łatwym rozwiązaniom, takim jak rozwód, 

gdyż w istocie są to tylko rozwiązania pozorne. 

Chrześcijanie wiedzą, że małżeństwo, związek z natury 

swojej nierozerwalny, zostało uświęcone przez Chrystusa, 

który sprawił, że uczestniczy ono w niezniszczalnej i 

wiernej miłości pomiędzy Nim i Jego Kościołem (por. Ef 5, 

32). W sposób szczególny rodziny chrześcijańskie znajdą 

siłę i łaskę, konieczne do przezwyciężenia przeszkód 

zagrażających ich jedności, poprzez uczestnictwo w 

sakramencie pojednania i przyjmowania Ciała 

Chrystusowego. Niech przy tym nie zapominają, iż 

prawidłowa miłość hartuje się w cierpieniu.  
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2.RÓŻANIEC - SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ 
 

Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność 

modlitwy różańcowej, powierzając jej wspólnemu 

odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze 

sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było 

zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano 

ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą 

Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała 

wybawienie. Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam 

(...) sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny. Jako 

modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą 

rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie 

droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała 

ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego 

cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w 

rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę 

formę modlitwy. Rodzina, która modli się zjednoczona, 

zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną 

tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja 

gromadzeniu się rodziny.  

Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie 

odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w 

oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, 

wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem 

miłości odnowionym przez Ducha Bożego.  

  Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w 

społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają 

stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać.  
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Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może 

nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają 

pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie 

różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego 

życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które 

zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki.   

Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza 

poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w 

centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce 

składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się 

nadzieję i siłę na drogę. Czymś pięknym i owocnym jest 

także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. 

Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na 

różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej 

technologii, środków masowego przekazu i globalizacji 

wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między 

pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze 

przesłania i doświadczenia najmniej dające się 

przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, 

a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec 

grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko doznają 

bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych 

dzieci ulegających ułudzie narkotyków, powabom 

rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, 

najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy. 

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z 

dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do 

tego codziennego momentu modlitewnej przerwy całej 

rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich 

problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy 



107 

lekceważyć. Można by wysunąć zastrzeżenie, że różaniec 

wydaje się modlitwą niezbyt odpowiadającą gustom dzieci 

i młodzieży dzisiejszych czasów. Może jednak 

zastrzeżenie to opiera się na wyobrażeniu jego niedbałego 

odmawiania. Zresztą, o ile tylko zachowamy zasadniczą 

strukturę różańca, nic nie przeszkadza, aby dla dzieci i 

młodzieży jego odmawianie tak w rodzinie, jak i w 

grupach wzbogacić odpowiednimi elementami 

symbolicznymi i praktycznymi, które by pomogły w jego 

zrozumieniu i dowartościowaniu. Czemu nie spróbować?  

Poprzez modlitwę we wspólnocie rodzin zapraszamy 

Chrystusa, aby był pośrodku nas: małżonków, rodziców i 

dzieci. Z całego serca zachęcam was usilnie, aby wasze 

domy były miejscami modlitwy; domami, w których 

rodziny pogodnie żyją w obecności Boga; domami, które 

dzielą się z bliźnimi gościnnością, modlitwą i oddawaniem 

chwały Bogu. Poprzez modlitwę we wspólnocie rodzin 

zapraszamy Chrystusa, aby był pośrodku nas: 

małżonków, rodziców i dzieci. Modlitwa rodziców, jako 

modlitwa wspólnoty chrześcijańskiej, staje się dla dzieci 

wtajemniczeniem w poszukiwanie Boga i słuchanie jego 

wezwań. Świadectwo życia odnajduje wówczas całą swą 

wartość. Zakłada ono, że dzieci uczą się w rodzinie, jako 

prawidłowej konsekwencji modlitwy, patrzenia na świat w 

sposób chrześcijański, zgodnie z Ewangelią. Ono zakłada 

również, że dzieci nauczą się w rodzinie, w sposób 

konkretny, iż w życiu istnieją troski bardziej podstawowe 

od pieniędzy, wakacji i rozrywki! Niewiele jest wspólnie 

podejmowanych działań, które miałyby na rodzinę wpływ 

głębszy niż wspólna modlitwa. Modlitwa pobudza uczucie 
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czci do Boga i wzajemnego szacunku do siebie. Nadaje 

radościom i smutkom, nadziejom i rozczarowaniom, 

wszystkim zdarzeniom i okolicznościom perspektywę 

Boskiego miłosierdzia i opatrzności. Najświętsze Serce 

Jezusa pomaga rodzinie ściślej się zespolić, a zarazem 

rozbudza w niej większą gotowość do służenia Kościołowi 

i społeczeństwu. W żadnej chrześcijańskiej rodzinie nie 

powinno też braknąć wspólnie odmawianej modlitwy przy 

posiłku. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jeden człowiek 

musiałby się pod tym względem jakoś przezwyciężyć. Ale 

odłóżcie na bok wszelki fałszywy wstyd religijny i módlcie 

się wspólnie! 

 

3.PRZYJMUJCIE DAR ŻYCIA JAKO NAJWIĘKSZĄ 
ŁASKĘ BOGA. 
 

Z pewnością dziecko oznacza dla rodziców trud, 

nowy zasób potrzeb i kosztów. Stąd też pokusa, ażeby go 

nie było. Pokusa bardzo mocna w niektórych 

środowiskach społecznych i kulturowych. Czy więc nie jest 

ono darem? Każde dziecko przychodzące na świat jest 

"epifanią" Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. (...) 

Modlę się za dzieci - nienarodzone i narodzone - we 

wszystkich krajach świata: niech każde z nich zostanie 

przyjęte i otoczone miłością.  

Trzeba zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet 

jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest 

intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma 

prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych 
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siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego 

poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby 

małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych 

widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i 

zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei 

małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku 

niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby 

to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu.  

Od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się 

życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej 

istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się 

nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu. 

Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, nowoczesna 

genetyka potwierdza cennymi dowodami. Ukazała ona, że 

od pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim 

będzie ta żywa istota: człowiekiem, tym konkretnym 

człowiekiem, którego cechy szczególne są w pełni 

określone. Od zapłodnienia rozpoczynają się dzieje życia 

człowieka, choć potrzeba czasu, aby każda z jego wielkich 

potencjalnych zdolności w pełni się ukształtowała i mogła 

być wykorzystana.  

Szczęśliwy małżonek, który z bojaźnią Bożą podejmuje 

wielki dar miłości żony i go odwzajemnia. Szczęśliwi 

oboje, gdy ich małżeńskie zjednoczenie przeniknięte jest 

odpowiedzialnością za dar życia, który w zjednoczeniu 

tym bierze początek. Jest to naprawdę wielka tajemnica i 

wielka odpowiedzialność: dawać życie nowym istotom, 

stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Nigdzie 

indziej Bóg nie uobecnia się we właściwym sobie działaniu 

wobec człowieka tak radykalnie i nigdzie indziej nie 
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ujawnia się wobec człowieka tak namacalnie, jak w swoim 

stwórczym działaniu, czyli jako Dawca daru życia 

ludzkiego.  

"Czcij ojca i matkę" - powiada czwarte przykazanie Boże. 

Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być 

uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde 

dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do 

przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.  

Bóg obdarzył was, rodzice, szczególnym powołaniem. By 

zachować życie ludzkie na ziemi, powołał do istnienia 

społeczność rodzinną. To wy jesteście pierwszymi 

stróżami i opiekunami życia jeszcze nie narodzonego, ale 

już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą 

łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla 

narodu i Kościoła. Zwracam się do wszystkich ojców i 

matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi 

bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma 

prawo do życia! Życie ludzkie jest święte. Nikt w żadnej 

sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego 

zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg sam jest Panem 

życia Człowieka, ukształtowanego na Jego obraz i 

podobieństwo (por. Rdz 1,26-28). Życie ludzkie ma zatem 

charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla 

się nienaruszalność samego Stwórcy". Bóg chroni życie 

zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju: 

"Nie będziesz zabijał" (WJ 20,13).  

ŚW. JAN PAWEŁ II 
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ROZWAŻANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM 
 

1.POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE 
 

"Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam". (J 

20,19 - 21)  

Przy każdym prawie ukazaniu się po 

Zmartwychwstaniu Pan Jezus pozdrawia Apostołów 

słowami: "Pokój wam!" Czemu przed Męką swoją nie 

pozdrawiał ich w ten sposób? Bo jeszcze nie było 

dokonane dzieło Odkupienia. Teraz zaś została śmierć - 

skutek grzechu pierworodnego - pokonana, sam grzech 

zgładzony, odwieczny wróg ludzkości zdeptany i nastąpiło 

pojednanie Boga z grzeszną ludzkością. Wraca tedy 

utracony w raju pokój człowieka z samym sobą, z bliźnim 

i z Bogiem.  

Grzech zakłócił zgodę z Bogiem i wprowadził do 

duszy wewnętrzny niepokój i walkę ze sobą. Wyrzuty 

sumienia nie dają spokoju, powodują straszną udrękę 

wewnętrzną, której nikt i nic na świecie usunąć nie potrafi. 

Głosu sumienia nie zagłuszą ani nauka, ani sztuka, ani 

żadna potęga na świecie. Nie pomogą tu rozrywki i 

podróże, zabawy i uciechy tego świata. Aż oto przychodzi 

Chrystus i uspokaja wzburzone sumienia ludzkie. 

"Odpuszczone są twoje grzechy"(Łk 7,48). (...) Tę władzę 

odpuszczania grzechów przekazał Chrystus Apostołom i 

ich następcom - biskupom i kapłanom - w dniu 

Zmartwychwstania i w ten sposób zapewnił pokój 

wewnętrzny i zgodę z Bogiem i z własnym sumieniem dla 
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wszystkich ludzi dobrej woli po wszystkie czasy aż do 

skończenia świata.   

Pokój, jaki Sakrament Pokuty wprowadza do duszy 

przez pogodzenie jej z Bogiem i z sumieniem własnym, 

jest koniecznym warunkiem pokoju z bliźnim. Dlatego kto 

nie ma tego pokoju wewnętrznego, nie może mieć i 

zewnętrznego z ludźmi. Na świecie wszyscy, od dawna 

gonią za pokojem zewnętrznym, ale go nie znajdują. 

Zamiast pokoju są waśnie i nieporozumienia w rodzinach, 

społeczeństwach i państwach. (...) Jeżeli pilnie wnikniemy 

w przyczyny tych mniejszych walk i wielkich wojen, 

przekonamy się, że one wszystkie sprowadzają się do 

jednej głównej, a jest nią brak zgody z Bogiem i z 

własnym sumieniem u poszczególnych jednostek, państw 

i narodów. Stąd rozumiemy, dlaczego Zbawiciel aż 

dwakroć pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!" 

przy ustanowieniu sakramentu Pokuty, który jedynie 

może sprowadzić prawdziwy pokój na świecie.   

Dwaj są, którzy obiecują pokój dla ludzi: świat i 

Chrystus. Pokój świata jest obłudny, pozorny i kończy się 

zaburzeniami i wojną, albowiem świat nie może dać 

pokoju wewnętrznego, pokoju z Bogiem, którego nie 

uznaje, i pokoju z własnym sumieniem. Tylko Chrystus 

przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który 

polega na usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jakim 

jest grzech. Chrystus Pan wziął grzechy całego świata na 

Siebie, odpokutował i złożył Bogu godne zadośćuczynienie 

za nie, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po 

Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do poszczególnych 

dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, w którym 
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kontynuuje się dzieło Odkupienia i będzie się 

kontynuowało aż do skończenia świata. To jest jedno z 

największych dzieł miłosierdzia Bożego. Dlatego można z 

całą pewnością twierdzić, że ludzkość nie zazna pokoju, 

dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego.   

Jakie są powody niezgody między ludźmi? Jest ich 

dużo, a wszystkie mają źródło w naruszeniu przykazania: 

"Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego". 

Kto go przestrzega, ten usuwa ze swego życia wszystko, 

co sprowadza niepokój z bliźnimi. Taki człowiek 

wszystkich kocha, nikim nie gardzi, nikomu nie zazdrości, 

cudzego nie weźmie, strzeże się obmowy i sądów, urazy 

przebacza, za zło oddaje dobrem, każdemu się chętnie 

udziela, nawet wrogom swoim oddaje chlebem za kamień 

wyświadczając im przysługi i modląc się za nich. Tak 

postępując zyskuje u wszystkich miłość i poważanie, 

życzliwość i szacunek, których mu odmówić nie mogą 

nawet ludzie przewrotni. 

 

2.O OBOWIĄZKU MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM 
BLIŹNICH 
 

"Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, 

zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze "  

  Nie ma nic piękniejszego nad cnotę miłosierdzia. 

Jakkolwiek istotą doskonałości jest miłość Boga, ale ona 

jest niemożliwa bez czynnej miłości bliźniego i dlatego św. 

Jan Apostoł nazywa tego kłamcą, kto mówi, że kocha 

Boga, a nie świadczy miłosierdzia bliźnim (1 J 4,721). 
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Cnota miłosierdzia jest spójnią braterstwa wśród ludzi, 

matką czujną, która wszystkich, co cierpią, ratuje i 

pociesza; jest obrazem Opatrzności Bożej , bo ma oko 

otwarte na potrzeby każdego; jest przede wszystkim 

obrazem miłosierdzia Bożego, jak powiedział Zbawiciel: 

"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 

6,36). Powinniśmy zrozumieć, że cnota ta nie jest nam 

tylko doradzana, ale jest ścisłym obowiązkiem każdego 

chrześcijanina.   

 

 

Wielu ludzi ma błędne pojęcie o cnocie 

miłosierdzia; myślą oni, że pełniąc uczynki miłosierdzia 

czynią tylko łaskę i ofiarę, która zależy od woli i dobrego 

serca naszego. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Cnota 

miłosierdzia nie jest tylko radą, do której można się 

stosować lub jej zaniechać bez grzechu, lecz jest ona 

prawem ścisłym i obowiązkiem. Od jego spełnienia nikt 

się usunąć nie może. Wynika to z Pisma Świętego, z głosu 

rozumu i ze stosunku naszego braterstwa.   

Już w Starym Testamencie ta cnota ściśle 

obowiązywała wszystkich. Czytamy w księgach Mojżesza: 

"Ja nakazuję: Otwórz szczodrze dłoń bratu uciśnionemu 

lub ubogiemu na twej ziemi" (Pwt 15,11). Niemniej 

stanowczo zaleca cnotę miłosierdzia autor Księgi 

Mądrości: "Dziecko, nie pozbawiaj biedaka [możliwości] 

życia i oczu potrzebujących nie męcz zwlekaniem. (...) Nie 

odpychaj proszącego w ucisku, a od ubogiego nie 

odwracaj oblicza" (Syr 4,1.4).   
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Jeszcze w wyższym stopniu obowiązek 

miłosierdzia wkłada na nas Zbawiciel. Opisując Sąd 

Ostateczny wkłada w usta Sędziego taki wyrok: "Idźcie 

precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który 

przygotowany diabłu i jego aniołom!" (Mt 25,41). Mimo 

woli chcemy zapytać Pana, za co na wieki ich odtrąca? Czy 

byli źli, bezbożni, mężobójcy, nieczyści? Być może, ale 

Sędzia nie to im wyrzuca. Jako jedyny powód wymienia 

brak uczynków miłosiernych względem bliźnich. "Bo 

byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a 

nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście 

Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory 

i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie... Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 

jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili 

(Mt 25,42-45). Po tych słowach Pana Jezusa chyba nie 

trzeba dowodzić, że cnota miłosierdzia jest ścisłym 

obowiązkiem, albowiem Bóg sprawiedliwy karać nie może 

za to, co nie jest nakazane. Ta cnota niewątpliwie jest 

wielkim przykazaniem, jeżeli za brak jej Zbawiciel grozi 

potępieniem.   

Naturalny głos rozumu również nakazuje nam 

cnotę miłosierdzia. Dobra bowiem doczesne nie są naszą 

własnością w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz należą do 

Boga, który w nieskończonej swojej mądrości rozdaje je 

nie jednakową miarą i jak gdyby nam je wynajmuje, 

byśmy z nich korzystając płacili Mu pewną dzierżawę. 

Składanie więc Bogu ofiary z pewnej cząstki dóbr naszych 

jest rzeczą nakazaną sumieniem. (...) Bóg te prawa, które 

ma do majętności naszych, przelewa na ubogich, którzy 
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są jakby Jego zastępcami w tym względzie i w których 

ręce możemy płacić należną Bogu dzierżawę.   

Z tego możemy wnioskować, jakiej zbrodni 

dopuszcza się człowiek bogaty, który dobrem swoim nie 

dzieli się z ubogimi! Jest to wielki niewdzięcznik, który 

niesprawiedliwie zatrzymuje to, co się ubogiemu należy. 

Jest to szafarz niesumienny, który się krzywdą bliźniego 

bogaci! "A teraz wy, bogacze, zapłaczcie, wśród narzekań 

na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze 

zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto 

wasze i srebro zardzewiało a rdza ich będzie świadectwem 

przeciw wam" (Jk 5,1-3).   

Wreszcie do miłosierdzia dla bliźnich wzywa nas 

braterstwo, jakie między nami zachodzi. Wszyscy bowiem 

stanowimy jedną rodzinę, którą łączą węzły najświętsze. 

Wszyscy jesteśmy dziećmi wspólnego Stwórcy, którego 

słusznie nazywamy Ojcem. Wszyscy jesteśmy odkupieni 

Przenajdroższą Krwią Jezusa i przeznaczeni do wspólnego 

szczęścia wiecznego. A szczególnie łączy nas jedna wiara 

i przynależność do wspólnej Matki pod wodzą jednego 

Pasterza. Dlatego Zbawiciel tak usilnie zalecał nam to 

braterstwo, gdy przed Męką swoją tak się modlił: "Ojcze 

święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby 

tak jak My stanowili jedno(...) aby wszyscy stanowili 

jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno" (J 17,11 i 21).   

Jedność braterstwa nie może być tylko czczym wyrazem, 

jak ostrzega nas Apostoł: "Dzieci, nie miłujmy słowem i 

językiem, ale czynem i prawdą" (1J 3,18). Winniśmy je 

okazywać w uczynkach miłosiernych, które nam nakazuje 
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Bóg i które wskazują nam rozum i serce. "Czynić 

miłosierdzie i sprawiedliwość więcej się Panu podoba niźli 

ofiary". 

 

3.MIŁOSIERDZIE BOŻE A MIŁOSIERDZIE LUDZKIE 
 

"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". (Łk 

6,36)   

  Spośród licznych doskonałości Bożych Zbawiciel 

wyróżnia miłosierdzie Boże i nakazuje je naśladować. Ale 

nie można naśladować tego, czego się nie zna i nie czci. 

Toteż w słowach przytoczonych na wstępie zawiera się 

nakaz nie tylko naśladowania, ale poznania i wielbienia 

Boga w miłosierdziu.   

  Każdy z nas jest grzesznikiem, jak powiada 

Apostoł: "Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych 

siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1J 1,8). A 

grzesznik jest niewdzięcznym buntownikiem i synem 

wyrodnym Ojca niebieskiego. Tymczasem ten Ojciec 

obrażony nie wymierza nam kary zasłużonej za grzechy, 

ale oszczędza nas, zachowuje i ochrania, nieraz przez 

długie lata wyczekując naszego nawrócenia. Czemuż Bóg 

od razu nie mści swej krzywdy ojcowskiej i królewskiej? 

Miłosierdzie Go krępuje. Ono jest tym potężnym 

adwokatem i zasłania nas przed sprawiedliwością, która 

domaga się słusznej kary. Ona woła: "Ja nie pragnę 

śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny 

zawrócił ze swej drogi i żył" (Ez 33,11). Bóg nie tylko znosi 

nas grzesznych, ale nadto obsypuje darami. Kto nas karmi 
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i odziewa, kto daje nam życie i zdrowie, kto przysparza 

powodzeń i pomyślności doczesnej, kto - jak mówi 

Zbawiciel - "sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i 

nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych" (Mt 5,45)? Bóg, którego obrażamy; 

Ojciec niebieski, któremu ranimy serce; Pan, którego 

prawa łamiemy. Ten Ojciec niebieski nie poprzestaje na 

tym, że nas oszczędza i obsypuje darami, ale nadto 

śpieszy nam z pomocą i wszystkich używa środków, aby 

nas opamiętać i od zguby wiecznej ratować.  

Wszystkimi drogami usiłuje do naszych serc trafić: to 

droga nowych dobrodziejstw, to droga natchnień i łask, to 

droga wyrzutów i niepokojów sumienia. Często te zachody 

są próżne, lecz Ojciec miłosierdzia nie zraża się naszym 

uporem i póty nie odejdzie, nie rzuci, nie spocznie, aż 

wszystkie skarby miłosierdzia swego wyczerpie (...).   

Tak Bóg postępuje z każdym z nas i nie szczędzi 

swej litości nawet tym, których upór i zatwardziałość 

przełamać się nie dają. Widzimy to na przykładzie 

Judasza, któremu Jezus nogi umywa, zwie go 

przyjacielem i darzy pocałunkiem miłości oraz boleje nad 

jego ślepotą: "wzruszył się do głębi" (J 13,21.)   

Gdy te łagodne sposoby nie trafiają do duszy 

grzesznika, Bóg chwyta się środków surowych i kar, ale 

wszystkie kary doczesne w tym życiu mają charakter 

leczniczy: to również jest miłosierdzie, tylko pod inną 

formą: "Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, 

upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze 

światem" (1Kor 11,32). Nie gniew więc i zemsta, ale 

miłość i miłosierdzie uzbrajają karzącą prawicę i stają w 
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poprzek grzesznych naszych zamiarów. Jak dobra matka 

ogradza cierniem miejsce niebezpieczne, by zapobiec 

nieszczęściu bawiących się dzieci, tak Bóg sypie często 

pod nogi nasze ciernie, byśmy się cofnęli i nie wpadli w 

przepaść piekielną.   

Gdy wreszcie dusza naglona dobrocią lub karą otwiera 

oczy i dźwiga się z upadku, Bóg nie trzyma jej długo u 

progu łaski, nie chowa w pamięci jej błędów, lecz w jednej 

chwili wszystko jej darowuje. Zamiast gniewu i ostrych 

wyrzutów wyciąga ramiona na przyjęcie grzesznika i w 

uniesieniu radości wzywa chóry Aniołów, by się cieszyły z 

odzyskanej owieczki: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 

owcę, która mi zginęła" (Łk 15,6). I w niebie tedy są dnie 

radości i rozkoszy większej. Są nimi chwile, gdy człowiek 

zmysłowy porzuca grzeszne życie, gdy krzywdziciel 

zaprzestaje swych złości, kiedy płocha niewiasta dźwiga 

się z upadku, a syn marnotrawny wraca do Ojca.  

 

4.O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA  

 

"Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych  

najmniejszych,(...) nie utraci swojej nagrody". (Mt 10,42)   

  Różne są potrzeby bliźnich naszych, różne braki, 

które winniśmy w miarę możliwości usuwać pomagając im 

uczynkami miłosiernymi.(...)   

  Do pierwszych niezbędnych potrzeb człowieka 

należy pożywienie, mieszkanie, ubranie oraz pomoc w 

chorobie i nieszczęściu. Kto jest tych rzeczy z 
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jakiegokolwiek powodu pozbawiony, narażony jest na 

utratę zdrowia, a czasami i życia.  

Dlatego katechizm wymienia siedem uczynków 

miłosiernych co do ciała bliźniego i zobowiązuje 

chrześcijan do ich praktykowania, a mianowicie: 

łaknącego nakarmić, pragnącego napoić, nagiego 

przyodziać, podróżnego w dom przyjąć, chorych 

nawiedzać, więźniów wspierać i umarłych pogrzebać.   

Obowiązek pełnienia tych uczynków wypływa z Pisma 

Świętego, które nakazuje przede wszystkim zaopatrywać 

bliźniego potrzebującego w pożywienie, ubranie i 

mieszkanie; św. Paweł w liście do Koryntian tak mówi: 

"Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich 

potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w 

waszych niedostatkach i aby nastała równość" (2Kor 

8,14).   

Jeżeli chodzi o stosunek do chorych, to wzorem dla 

nas jest Pan Jezus, który ich szczególnie miłował, starał 

się być przy nich, chętnie ich dopuszczał do Siebie i miłość 

swą okazywał im czynem. Są to bowiem nieszczęśliwi 

bracia nasi, nieraz pozostający bez należytej opieki, bez 

pomocy lekarzy, a przede wszystkim potrzebujący opieki 

duchowej, pociechy, ufności w miłosierdzie Boże, jakiej 

sami wzbudzić w sobie nie potrafią, oraz przygotowania i 

przysposobienia do przyjęcia ostatnich Sakramentów. W 

prywatnej rozmowie serdecznej przy odwiedzaniu 

chorego można zdziałać bardzo wiele. Nie można zbytnio 

tej sprawy ułatwiać ani upraszczać pośpieszną wizytą i 

hałaśliwym gadaniem, milczącym załamywaniem rąk i 

poważnym grymasem na twarzy.  
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Należy przez słowa współczucia i pociechy, przez 

przykład życia, wiary, cierpliwości i ducha apostolskiego 

pomóc choremu do zbawienia, pomóc również jego 

otoczeniu, a czasami i wesprzeć materialnie. (...)   

Do chorych można przyrównać więźniów, którzy również 

potrzebują opieki i wsparcia. Pożyteczną byłoby rzeczą 

zorganizować, gdzie można, specjalne patronaty nad 

więźniami, którzy nieraz są niewinni, a nie mają 

możliwości obrony i udowodnienia swej niewinności.(...) 

Dziś w dobie panowania nienawiści rozlega się hasło, 

wielkie wołanie o miłość człowieka do człowieka. otóż tej 

miłości trzeba koniecznie przy świadczeniu uczynków 

miłosierdzia, które z miłości muszą wypływać. Prawdziwa 

miłość chrześcijańska będzie najlepszą nauczycielką i 

przewodniczką w okazywaniu pomocy głodnym i 

spragnionym, odzianym w łachmany, podróżnym, a 

przede wszystkim chorym i więźniom. "Pamiętajcie o 

uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co 

cierpią, bo i sami żyjecie w ciele" (Hbr 13,3). "Zachęcam 

was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w 

sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, 

z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie 

nawzajem w miłości" (Ef 4,1-2) - wzywa Apostoł 

narodów.(...)   

Trzeba szanować i kochać potrzebujących pomocy, 

bo oni są nie tylko dziećmi Bożymi i członkami 

Mistycznego Ciała Chrystusowego, ale nadto naszymi 

dobrodziejami, albowiem przyczyniają nam zasług i modlą 

się za nami.(...) Mamy pomagać, ile kto może, jak mówi 
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Pismo Święte: "Z tego, co masz, według twojej zasobności 

dawaj jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie 

wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z małego!" (Tob 

4,8). Należy przy tym pamiętać o czystej pobudce: z 

miłości ku Bogu, który w postaci ubogiego prosi o 

jałmużnę; dla naśladowania również miłosierdzia 

Zbawiciela. (...)   

Nie tylko trzeba dawać jałmużnę, ale należy 

odwiedzać ubogich wstydzących się żebrać; pieniądz 

bowiem nie ma ust, ani serca, nie przemówi, nie pocieszy, 

nie poradzi, a tymczasem biedny pragnie współczucia, ulgi 

i porady. (...)Do miłosierdzia trzeba zaprawiać młodzież, 

jak to czynił św. Józef Cotolengo, kanonizowany w 1934r., 

który mając lat pięć mierzył kijem długość i szerokość 

pokoju, na pytanie, co robi, odpowiedział: "Muszę 

wiedzieć, ile ten pokój pomieści łóżek dla chorych". 

 

5.O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM 
DUSZY 

 

Miłość bliźniego ujawniać się powinna w uczynkach 

miłosiernych nie tylko względem jego ciała, ale i przede 

wszystkim względem jego duszy. Katechizm wymienia 

siedem uczynków miłosiernych względem duszy bliźniego, 

nad którymi się teraz zastanowimy, a mianowicie: 

grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, 

wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy 

cierpliwie znosić, urazy chętnie darowywać i modlić się za 

żywych i umarłych.   
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Nędza wiedzie zwykle w orszaku swoim różne cierpienia, 

przykrości, gorycze, a często upadek ducha, zapomnienie 

o Bogu i poddanie się występkom. Doświadczenie 

stwierdza, że wielu ubogich szuka pociechy w kieliszku, 

nie chodzi do kościoła, całymi latami stroni od 

konfesjonału, a stąd dziczeje na duszy. Są tacy, co pracy 

znieść nie mogą, a inni pracować by mogli, ale nie chcą i 

wolą włóczęgostwo i próżniactwo. Takich trzeba nakłaniać 

do pracy i w miarę możności im pracę wynajdywać; 

prawdziwie zaś ubogich należy nie tylko wspierać 

jałmużną, ale także podnosić na duchu, nakłaniać ku 

Bogu, przygotowywać do Sakramentów św. itp. U takich 

jałmużna dla ciała ma być niejako paszportem dla 

jałmużny dla duszy. Na świecie pełno jest cierpień, które 

są nie tylko owocem grzechu, ale też narzędziem Bożym 

do uświęcenia dusz. Każdy człowiek musi cierpieć, by 

odpokutować za grzechy, stać się podobnym do 

Zbawiciela na krzyżu. Ale są ludzie, którym się dostaje 

większa miara tych cierpień w udziale, bo tylko taka miara 

zdoła ich nawrócić, albo oczyścić i udoskonalić. Nie jest 

rzeczą łatwą cierpieć dobrze: dla wielu boleść jest rzeczą 

straszną. Nie dziw tedy, że niektórzy targają się wówczas 

na własne życie, inni się uskarżają na Boga, a nawet 

miotają bluźnierstwa, a wszyscy oglądają się za pociechą. 

Toteż miłość bliźniego nakłaniać winna nas, byśmy 

grzesznych upominali, nieumiejętnych nauczali, 

wątpiącym dobrze radzili i pocieszali strapionych.   

"Nie odsuwaj się od płaczących i smuć się z zasmuconymi! 

Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, 

albowiem za takie [czyny] będą cię miłować" (Syr 7,34-
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35), mówi natchniony Autor, a Apostoł usilnie prosi o to 

chrześcijan: "Prosimy was, bracia, upominajcie 

niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie 

słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi" (1 Tes 5,14). 

W tej praktyce, nieraz nader trudnej, trzeba się wzorować 

na miłosierdziu Bożym, jak mówi Apostoł: "(...)Bóg 

wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym 

naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy 

są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy 

od Boga" (2Kor 1,3-4).   

Aby skutecznie pocieszać, trzeba mieć serce czułe i 

wpuszczać do niego chętnie cierpienia bliźnich. (...)   

Z uczynków miłosiernych co do duszy dla wielu 

najtrudniejsze jest krzywdy cierpliwie znosić i urazy 

darować. (...)   

Aby siebie przezwyciężyć pod tym względem, trzeba 

rozważać miłosierdzie Boże względem nas i prosić Boga o 

pomoc oraz zastanowić się nad wzniosłością i pięknością 

tej cnoty, która jest najwyższą ozdobą człowieczeństwa, 

najwyższym podniesieniem naszej ludzkiej godności. 

Natomiast żywienie urazy i chęć zemsty za poniżenia i 

krzywdy jest dowodem zwierzęcych popędów oraz 

świadectwem nikczemności i niskości charakteru. 

Darowanie uraz to nie małoduszność i brak honoru czy 

męstwa, lecz to dowód wielkoduszności i bogactwa cnoty 

ćwiczonej w nauce Chrystusa, jest to heroiczna 

cierpliwość i męstwo, co za kamień odpłaca chlebem 

modląc się za prześladowców.(...)   

Pewien człowiek mając trzech przyjaciół, został oskarżony 

przed sądem o przestępstwo, za które groziła mu kara 



125 

śmierci. Pierwszy przyjaciel od razu go zdradził i opuścił; 

drugi poszedł z nim aż do drzwi izby sądowej, ale bał się, 

aby go nie wmieszano do sprawy i cofnął się; trzeci zaś 

przyjaciel stanął przed sędzią, dzielnie bronił oskarżonego 

i uratował mu życie. My jesteśmy tym oskarżonym, a 

przyjaciółmi są dobra ziemskie, które w chwili śmierci 

natychmiast nas opuszczają, następnie nasi krewni i 

znajomi, którzy nas odprowadzą do grobu, ale się cofną - 

a tylko jeden przyjaciel stanie z nami na Sądzie 

Ostatecznym przed Bogiem i będzie nas bronił: są to 

uczynki miłosierne.   

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią" (Mt 5,7). 

 

6.O WDZIĘCZNOŚCI ZA MIŁOSIERDZIE BOŻE 
 

"Wyznawajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie 

Jego" (Ps 105,1; 106; 117;135- wg Biblii Wujka)   

  Tak się rozpoczynają cztery Psalmy, w których 

autor natchniony nawołuje ludzi do wdzięczności ku Bogu 

za wielkie Miłosierdzie, okazywane dla nich przez 

wszystkie wieki. To napomnienie do wdzięczności 

powtarza się w tysięcznych echach przez cały Stary 

Testament, już to w formie tkliwych porównań, już to w 

formie gorzkich wyrzutów, już to w gorących okrzykach 

wdzięczności: "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie 

zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!"(Ps 

103,2).   
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Chrystus Pan w Nowym Testamencie jeszcze 

bardziej żąda wdzięczności za doznane Miłosierdzie Boże, 

gdy na przykład po uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, w 

gorzkich słowach uskarża się, że tylko jeden z nich 

powrócił, aby podziękować za cudowne dobrodziejstwo: 

"Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu?"(Łk 17,17).(...)   

Obowiązek wdzięczności za doznane 

dobrodziejstwa wypływa z wrodzonego każdemu prawa 

naturalnego. Poczucie tego obowiązku jest tak żywe i 

silne, tak się zrosło z naszą duszą, że nawet narody 

barbarzyńskie(...) nie są z niego wyzute. Z tego poczucia 

wypływa wdzięczność synowska, podstawa stosunków 

rodzinnych; z tego poczucia rodzi się mimowolna miłość, 

jaką zwykliśmy okazywać naszym dobroczyńcom; z tego 

zresztą poczucia powstaje owo słuszne oburzenie(...), 

jakim nas przejmuje widok niewdzięczności.(...)   

Jeśli prawo wdzięczności jest wielkim i świętym w 

stosunku do ludzi, o ileż bardziej jest większym i 

świętszym w stosunku do Boga, któremu zawdzięczamy 

nieprzebrane skarby miłosierdzia. Liczyć te skarby łask 

miłosiernych, to tak jak liczyć liście na drzewach, albo 

gwiazdy na niebie. Wśród nich bowiem żyjemy, nimi 

oddychamy, w nich zanurzeni jesteśmy, po nich - że tak 

powiem - depczemy - słowem, nie ma dnia w naszym 

życiu, nie ma nawet momentu, w którym Ojciec Niebieski 

nie dawałby nam setnych dowodów swego 

nieskończonego Miłosierdzia.(...)   
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Każdy z nas ustawicznie doznaje opieki Boga 

Miłosiernego, który z macierzyńską dobrocią i 

troskliwością zaopatruje nas na wszystkie potrzeby życia. 

Gdyby Bóg nie błogosławił prac naszych, gdyby poskąpił 

kropli deszczu na rolę, gdyby nas wypuścił ze swojej 

troskliwej opieki, znikłyby wszystkie usiłowania, zachody, 

a z nimi i życie człowieka. Nadto doznajemy wielkiego 

Miłosierdzia Bożego w rzeczach nadprzyrodzonych: oto 

Chrystus Pan ustawicznie oczyszcza dusze nasze z trądu 

grzechu i przyjmuje nas - synów marnotrawnych - w 

otwarte ramiona, jako Ojciec Miłosierdzia. Dlatego każda 

okruszyna chleba i kropla wody, jaką bierzemy do ust, a 

tym bardziej łaska wywołująca łzę żalu i odpuszczenie 

grzechów, wołają do nas, byśmy oddawali Bogu dług 

wdzięczności za doznawane Miłosierdzie. 

 

7.O DUCHU WIARY 
 

"Dodaj nam wiary"(Łk 17,5). Tak Apostołowie prosili 

Zbawiciela o pomnożenie w nich wiary, rozumiejąc, że 

wiara jest łaską, darem Miłosierdzia Bożego, którego sami 

z siebie nie są godni i dlatego pokornie proszą o ten dar 

jako o największe dobrodziejstwo. Zbawiciel 

odpowiedział: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: •Wyrwij się z 

korzeniem i przesadź się w morze•, a byłaby wam 

posłuszna"(Łk 17,6). Tu Chrystus mówi o potędze wiary, 

aby zachęcić uczniów do jej pragnienia i prośby o nią.   
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Jest ogólne prawo na świecie, że wielkie rzeczy zwykle 

mają mały początek: z małej iskry powstaje wielki pożar, 

z małych nieporozumień - wielkie gniewy, a nieraz i 

wojny, z małego ziarnka wyrasta wielkie drzewo. Do 

ziarnka Zbawiciel porównał Królestwo Boże - królestwo 

łaski, które wciąż wzrasta przy współpracy człowieka. 

"Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, 

które ktoś wziął i posiał na swej roli"(Mt 13,31).   

Przy chrzcie św. wlał Bóg do duszy naszej łaskę 

wiary. (...) Ta wiara była jeszcze w zarodku i nie zawsze 

kierowała naszymi czynami, potem powoli wzrastała i 

rozwijała się, aż wreszcie urosła do rozmiarów, że objęła 

wszystkie władze duszy (...).   

  

Wiara jest ot uznanie za prawdę, co Bóg nam objawił i 

przez Kościół podał do wierzenia, - jest to hołd, jaki nasz 

rozum składa bez zastrzeżeń prawdomówności Boga (...) 

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" (J 14,6). Otóż 

przyjmując to świadectwo Chrystusa i poddając swój 

rozum słowom Jego, wykonujemy akt wiary, który często 

powtarzany wyrabia ducha wiary.   

Aby się z Boga narodzić i być dzieckiem Boga, 

trzeba uwierzyć i przyjąć Chrystusa. Świat zna tylko życie 

naturalne i podziwia to, co błyszczy, oceniając wszystko z 

pozorów, a ignoruje życie nadprzyrodzone. Wprawdzie 

wysiłkiem woli i wytrwałości można dojść do pewnej 

doskonałości naturalnej, ale między nią, a życiem 

nadnaturalnym istnieje przepaść nie do przebycia. Wiara 

wynosi duszę ponad cały świat przyrodzony i daje nam 
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zwycięstwo nad światem oraz wprowadza w sferę, do 

której oczy świata nie sięgają. "wasze życie jest ukryte z 

Chrystusem w Bogu" (Kol 3,3). (...)   

Życie łaski otrzymane na chrzcie jest ziarnem, z 

którego ma wyrosnąć świętość (...) chrześcijanina, gdyż 

wiara (...) jest fundamentem i korzeniem. Kto więc chce 

wejść na szczyty doskonałości i kontemplacji, winien 

ugruntować się w wierze. Jak drzewo czerpie swa siłę z 

korzeni, tak życie chrześcijanina z wiary: ona jest 

nieodzownym warunkiem wszelkiego życia, wszelkiego 

postępu duchowego i szczytu doskonałości. (...)   

Wiara ma być korzeniem wszystkich czynności całego 

życia naszego: czy w kościele, czy przy stole, czy w 

podróży - wszędzie ma nas ożywiać duch wiary. Są ludzie, 

co tylko w pewnych okolicznościach ożywieni są duchem 

wiary, np. na modlitwie, przy słuchaniu (odprawianiu) 

Mszy św. itp., ale gdy przechodzą do zajęć codziennych, 

zapominają o Bogu i (...) wierze. (...) Tylko w pewnych 

okolicznościach robią użytek z wiary, a poza tym dają jej 

urlop. Takie życie wydane jest na łaskę i niełaskę wrażeń, 

skoków, temperamentów, humoru, pokus itp.: jest to 

życie niepewne i chwiejne, zmienia się dnia każdego 

zależnie od kapryśnej busoli, która nimi kieruje. Lecz gdy 

żyjemy z wiary, gdy ona jest korzeniem i źródłem całej 

naszej działalności, wtedy życie nabiera mocy i stałości 

mimo trudności z zewnątrz i z wewnątrz, mimo ciemności, 

przeciwności i pokus. Wówczas bowiem oceniamy 

wszystko jak Bóg ocenia, uczestniczymy w niezmienności, 

stałości Boga. (...)   
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Prośmy (...) często Boga o światło wiary, która jest darem 

Bożym. Otrzymaliśmy go na chrzcie św., ale obowiązkiem 

naszym jest rozwijać ten dar i wołać z Apostołami: "Dodaj 

nam wiary"(Łk 17,5). Wołajmy często do Zbawiciela, jak 

wołał ojciec dziecka opętanego: "Wierzę, zaradź memu 

niedowiarstwu!"(Mk 9,24). Rozwijajmy i wzmacniajmy 

wiarę przez odpowiednie akty nie tylko podczas ćwiczeń 

duchownych, ale i podczas zwyczajnych zajęć. Patrzmy na 

wszystko okiem wiary, a unikniemy szablonu, który jest 

jednym z największych niebezpieczeństw w naszym życiu. 

Przenikajmy wiarą najdrobniejsze nasze czynności, 

codziennie od poranka do nocy, a im bardziej postąpimy 

w wierze, im ona będzie mocniejsza, żarliwsza i 

czynniejsza, - tym bardziej obfitować będziemy w radość 

i pokój, gdyż wobec rozszerzenia się nowych horyzontów, 

będzie się wzmacniać nadzieja nasza i potęgować miłość 

Boga i bliźniego. (...)   

 

8.O RADOŚCI 

 

Dobrem prawdziwym i jedynym jest tylko Bóg i Jego 

miłość na ziemi oraz posiadanie Go po śmierci. On tylko 

może zaspokoić pragnienia nasze i dostarczyć prawdziwej 

radości. Serce bowiem nasze stworzone jest dla Boga, dla 

dobra nieskończonego i tylko Jego posiadania może 

napełnić prawdziwą i trwałą radością. (...)   

  

Sam prosty rozum zniewala nas, byśmy tylko w Bogu 

szukali radości, nie przywiązując serca do znikomych 
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dostatków, nie goniąc za próżnością i chwałą światową, 

którą ludzie małego serca uważają za najwyższe radości. 

Prawdziwa radość chrześcijanina jest w cnocie, prawdziwa 

wielkość w uczciwości, a reszta to dym znikomy.  

(...)   

Cierpienia i radość w życiu chrześcijanina znoszą 

się nawzajem i kroczą razem jak przypływ i odpływ fal 

morskich. Prawdziwa i czysta radość jest 

wychowawczynią jak i cierpienie i równie potrzebną, a 

nawet potrzebniejszą, jest ona tym dla człowieka, czym 

światło słoneczne dla rośliny. W życiu dziecka najłatwiej 

to spostrzec, jak smutek je marnuje, a radość opromienia 

i ożywia. W chorobie radość istne cuda zdziałać może, 

dlatego lekarze wiedzą o tym i cenią to wielkie 

lekarstwo.(...)   

Radość to ozon dla cielesnego i duchowego bytu, 

to balsam, który podwaja siły i zdolności do pracy 

człowieka, daje polot jego woli i twórczości, i pomaga z 

łatwością pokonywać trudności i przykrości. Ona 

podtrzymuje i zasila optymizm, a broni przed 

pesymizmem. Bez radości nie może żyć człowiek, a tym 

bardziej chrześcijanin, kroczący po górnych drogach 

doskonałości. Gdy mamy radość w sercu, duch nasz staje 

się płodniejszy i bardziej rozbudzony, myśl jaśniejsza, a 

wyobraźnia żywsza. Wówczas serce jest bardziej 

zadowolone, usposobienie podnioślejsze, obejście 

uprzejmiejsze, zdrowie wytrwalsze, a pobożność i cnota 

tkliwsza i ofiarniejsza. Smutek nigdy nie był cnotą, 

albowiem tylko "radosnego dawcę miłuje Bóg" (2Kor 9,7). 

(...)   
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Radość tak potrzebna jest dzieciom jak chleb codzienny, 

jak kwiatkowi światłość słoneczna, jak pszczółce pyłek 

kwiatowy.(...)   

Dla chrześcijanina stoją światy radości otworem, 

które dla niewierzącego i grzesznika są ogrodem 

zamkniętym. Wiara, stan łaski, modlitwa wytwarzają 

pogodne usposobienie umysłu, którego smutki i cierpienia 

nie mogą zniweczyć. Któż zdoła wyliczyć, opisać i 

zanalizować radości płynące z modlitwy? "Spotkało kogoś 

z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie 

usposobiony? Niech śpiewa hymny!"(Jk 5,13). (...) Ten 

spokój, który modlitwa w duszy wytwarza, jest pierwszym 

warunkiem i podstawą prawdziwej, duchowej radości. Na 

tym gruncie zakwita radość tak barwna, tak bogata, że 

trzeba zaniechać jej opisu. (...)   

Ludzie światowi urządzają sobie różne uciechy i 

rozrywki, ale prawdziwej radości nie mają. (...) W cieniu 

krzyża wychowują się dusze słoneczne, dusze radosne, 

które są dobroczyńcami ludzkości. Spotykamy je wszędzie 

z nadmiarem radości, która się innym udziela. Jest w nich 

coś anielskiego, płynie z nich jakieś ciepło dobroczynne, 

któremu nie mogą się oprzeć najdziksze i najokrutniejsze 

umysły. Gdzie one się zjawią, uśmiecha się cierpienie, 

łagodnieje dzikość, milkną przekleństwa, a wyższa moc 

jakaś wygania smutek i przygnębienie. Tej dobroci serca 

nie wytwarza żadna filozofia, jest ona przywilejem jedynie 

chrześcijaństwa, którego nic zastąpić nie może.   

Niech będą błogosławieni ci słoneczni ludzie z 

łagodnymi oczami i złotymi sercami, prawdziwi 

dobroczyńcy ludzkości! Niech by tylko ich liczba była 
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tysiąc razy większa, a kwestia radości byłaby rozwiązana. 

Jak tę liczbę powiększyć? Trzeba samemu do niej należeć. 

A jak to zrobić? Wziąć bardziej na serio swoje obowiązki 

religijne, a radość znajdzie się sama. Jakkolwiek naturalne 

usposobienie, temperament i inne okoliczności odgrywają 

znaczną rolę, ale radości nie może nigdzie brakować. W 

pojęciu świętego koniecznym jest czynne i niestrudzone 

dążenie do rozweselenia innych, do pocieszenia 

zasmuconych, do wprowadzenia radości w każdą biedę 

duszy i ciała. (...)   

Dla szlachetnych prawdziwie chrześcijańskich dusz nie ma 

większej radości nad zgotowanie radości innym. W tym 

leży pogodzenie egoizmu z miłością bliźniego. Cóż to za 

szczęście innych czynić szczęśliwymi!   

 

9.O SPOWIEDZI 

 

"Nie zazna szczęścia, kto swe przewiny ukrywa, kto je 

wyznaje, porzuca, dostąpi miłosierdzia"(Prz 28,13)  

  Grzechy odpuszczać może tylko Bóg. 

Instynktownie czuje to każdy, i kto pragnie inną drogą 

wyzwolić się od winy, sam się łudzi i nie rozumie rzeczy 

Bożych. Świadomość winy głośno stwierdza, że nie ma na 

świecie takiej potęgi, która by zdolna była przebaczyć 

grzech. Nie potrafi tego żadna nauka i sztuka, ani 

wszystkie skarby na świecie. Tylko Chrystus przebaczał 

winy Jawnogrzesznicy, Piotrowi i Łotrowi na krzyżu, i 

przekazał tę władzę Apostołom, a przez nich biskupom i 

kapłanom: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
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odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie są im zatrzymane"(J 20,22-23).   

Nowoczesne społeczeństwo Wschodu i Zachodu aż 

nadto dowodzi swym głębokim upadkiem moralnym, że 

nie można bezkarnie łamać odwiecznego prawa Bożego i 

dźwigni umoralnienia, jaka jest spowiedź sakramentalna. 

Zarówno jednostki, jak i całe narody szybko wracają do 

spoganienia (...) Spowiedź bowiem powraca grzesznikowi 

duszę utraconą dla Boga, a przez to samo wraca Boga 

duszy, wraca jej wesele i sprowadza błogosławieństwo. 

Spowiedź zapewnia jednostkom szczęśliwą przyszłość na 

łonie Boga oraz Ojczyznę niebieską, a przez to sprowadza 

pokój między społeczeństwami i narodami.   

Z powyższego wynika, że ustanowienie 

sakramentu pokuty było ujawnieniem największego 

Miłosierdzia Bożego, zarówno pod względem doczesnym, 

jak i wiecznym. Jest to życiodajne źródło wody żywej 

wytryskujące ku życiu wiecznemu, jest to krynica 

obmywająca ustawicznie nasze skalanie i sprowadzająca 

nowe życie w duszy grzesznika. (...)   

 

Przez spowiedź grzesznik staje się zwycięzcą namiętności, 

pokonuje szatana, który go skusił, bierze pomstę nad 

światem, który go doprowadził do upodlenia, - natomiast 

korzy się i przeprasza Ojca miłosierdzia, jak syn 

marnotrawny i otrzymuje od Niego przebaczenie. Ten, 

który przez grzech stał się niewolnikiem piekła, przez 

spowiedź wydobywa się z przepaści jego i powraca znowu 

do życia łaski, staje się znowu przybranym dzieckiem 

Boga. Któż kiedy pogardzał człowiekiem, który swój 
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upadek szczerze obżałował, wyrządzone krzywdy 

bliźniemu wspaniałomyślnie naprawił i pojednał się ze 

swymi bliźnimi? Dlatego ze wszystkich ludzi Chrystus Pan 

wyróżnił największych nawróconych grzeszników, 

Magdalenę i Piotra, ukazując się pierwszym po 

Zmartwychwstaniu. (...) Dlatego najdroższymi dla 

spowiedników są tacy penitenci, którzy szczerze 

spowiadają się z najcięższych grzechów i odmieniają całe 

swoje życie. Między takim penitentem, a spowiednikiem 

wytwarza się jakieś duchowe najserdeczniejsze 

pokrewieństwo.   

Aby spowiedź rzeczywiście przyniosła wymienione 

dobrodziejstwa, należy się do niej należycie przygotować 

i odprawić z zachowaniem wszystkich warunków, 

ustanowionych przez samego Zbawiciela. Żaden z siedmiu 

sakramentów nie wymaga takiego przygotowania i 

współudziału z łaską, jak sakrament pokuty. Bez 

zachowania któregokolwiek z pięciu warunków spowiedzi 

nawet częste przystępowanie do niej pozostanie bez 

oczekiwanego rezultatu.   

Łaska, jaką sprowadza na nas sakrament pokuty, zależy i 

od Boga i od nas. Bóg zawsze daje łaskę według zamiarów 

swoich, ale z naszej strony winno być odpowiednie 

usposobienie. Przede wszystkim trzeba pragnąć, czyli 

otwierać i rozszerzać swą duszę na łaskę Bożą, jak 

powiedział Zbawiciel: "Błogosławieni, którzy łakną i 

pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni" (Mt 

5,6). Pragnąć znaczy chcieć i modlić się o łaskę dobrej 

spowiedzi (por. Łk 1, 53). Następnie trzeba mieć 

wspaniałomyślne usposobienie, by niczego Bogu nie 
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odmawiać i pozwolić Mu działać w duszy całą pełnią Jego 

potęgi. Takie usposobienie czyni duszę podatną na 

przyjęcie wylewu łaski Ducha Świętego. (...)   

Przy częstych spowiedziach należy kłaść nacisk na 

skruchę i postanowienie poprawy, które jest naturalnym 

wynikiem żalu. Należy usilnie prosić o łaskę żalu. (...) 

Najmniejszy grzech jest obrazą Boga, sprzeciwieniem się 

Jego woli, niewdzięcznością względem najbardziej miłości 

godnego Ojca i Dobroczyńcy, niewdzięcznością tym 

dotkliwszą, iż jestem uprzywilejowanym Jego 

przyjacielem. (...)   

 

10.O STAŁEJ SKRUSZE ZA GRZECHY 
 

"Moją ofiarą, Boże, duch skruszony; nie gardzisz, Boże, 

sercem pokornym i skruszonym"(Ps 51,19)  

  Co to jest stała skrucha? Jest to usposobienie 

duszy, przez które ona pozostaje stale w stanie żalu za 

grzechy. Tak syn marnotrawny w przypowieści 

Zbawiciela, chociaż widział radość Ojca z powodu jego 

powrotu i mógł wnioskować, że Ojciec mu wszystko 

przebaczył, jednak zawsze pozostawał w usposobieniu, 

odpowiadającym jego słowom: "Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem"(Łk 15,21). Nie możemy sobie 

nawet wyobrazić, by podczas uroczystości 

przygotowanych dla niego, nie górowało w jego duszy 

uczucie żalu. A jeśli później natężenie tej skruchy może 

się nieco zmniejszyło, nigdy jednak nie wygasło zupełnie, 
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nawet wówczas, gdy odzyskał w rodzinie swoje dawne 

miejsce na stałe.   

  Takie winno być usposobienie duszy, która obraziła 

Boga, która wzgardziła Jego doskonałościami i przyczyniła 

się do cierpień Zbawiciela. Jeżeli w takim usposobieniu 

pozostanie, jest rzeczą niemożliwą, by znowu wpadła w 

rozmyślne grzechy. Między stałym skruszeniem serca, a 

grzechem istnieje przeciwieństwo nie do pokonania. Ono 

czyni duszę zwartą i mocną w miłości ku Bogu i wstręcie 

do grzechu.   

Zasadniczą przeszkodą do zjednoczenia z Bogiem 

jest grzech śmiertelny, a do postępu - rozmyślny grzech 

powszedni. Grzech powszedni popełniony z prędkości, czy 

ze słabości nie powstrzymuje nas w szukaniu Boga. Jeżeli 

natomiast dusza popełnia grzech powszedni na zimno, z 

rozmysłem, jest rzeczą niemożliwą, by czyniła postęp w 

doskonałości, gdyż taki nastrój paraliżuje w nas działanie 

Boga. Otóż żal stały usuwa ten nastrój i umożliwia postęp. 

(...) Ustawiczne skruszenie serca nie jest przeciwne 

ufności i radości duchowej, ani też wylewom miłości i 

upodobaniu w Bogu. Przeciwnie wszyscy święci pełni 

skruchy pałali niezwykłą miłością Boga i napełnieni byli 

wielką radością wewnętrzną, albowiem doszli do 

niezwykłego zjednoczenia ze Stwórcą. Ufność i radość nie 

tylko nie znajdują przeszkody w skrusze, ale opierają się 

na niej jako na fundamencie mocnym. Jakież bowiem jest 

główne źródło skruchy? Świadomość, że się znieważyło 

Boga nieskończonej dobroci, a więc żal doskonały, który 

płynie ze szczególnych i bardzo czystych form miłości. 

Skruszenie rozbudza wielkoduszność i miłość, by 
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wynagrodzić, za przeszłe uchybienia, - większą gorliwość 

i szlachetny entuzjazm. Ona sprawia, że dusza już sobie 

nie ufa, a tylko Zbawicielowi i dlatego jest czujna na 

działanie Ducha Świętego.  

Ustawiczne skruszenie serca nakłania duszę do 

głębokiej pokory i przyjmowania całej woli Bożej, w 

jakiejkolwiek postaci by przed nami stanęła. (...) Stała 

skrucha jest źródłem miłości bliźniego. Dusza bowiem 

skruszona widzi swoje błędy i słabości i nie posądza 

bliźniego, będąc wyrozumiałą na jego usterki. Jeżeli 

surowo posądzamy bliźnich i łatwo opowiadamy ich błędy, 

nie ma w nas prawdziwego skruszenia serca. Prawdziwy 

żal ożywia w nas wielkoduszność, podtrzymuje miłość i 

coraz bardziej oczyszcza duszę, by się mogła połączyć z 

Panem. On potęguje ufność w Miłosierdzie Boga, który 

pokutującym przebacza i sprowadza pokój wewnętrzny, 

radość nadziemską, a usuwa smutek i przygnębienie.  

(...)   

Najcenniejszym owocem skruchy jest umocnienie duszy 

w walce z pokusami. (...) W walce z pokusą trzeba przede 

wszystkim czujności, a utrzymać się w niej najlepiej przez 

skruszenie serca. Dusza bowiem ożywiona tym święty 

uczuciem ma się na baczności przed sobą, zna z 

doświadczenia swoje słabości i wzdryga się przed tym, co 

ją wystawia na niebezpieczeństwo ponownego upadku. 

Pod wpływem tej bojaźni ożywionej miłością czujnie unika 

wszystkiego, co by ją mogło odwrócić od Boga, który na 

nią dzień i noc spogląda. A ponieważ sobie nie ufa, ucieka 

się do Chrystusa i modli się w poczuciu skruchy; takie zaś 

usposobienie wzmacnia nas i odpędza napaści wroga. (...) 
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Aby nabyć skruchę stałą, trzeba prosić Boga o nią, to jest 

bowiem tak drogocenny dar, że tylko wybłagać go można. 

(...)   

Oprócz modlitwy stałą skruchę rozbudza 

rozpamiętywanie Męki Zbawiciela i Jego najmilszej Matki. 

(...) Jak Piotr poczuł żal za grzechy pod wpływem wzroku 

Jezusa, tak my odczujemy skruchę przy rozważaniu Jego 

Męki. Ten wzrok Ukrzyżowanego przenika aż do głębi 

duszę i kruszy ją żalem, bo daje zrozumienie, że grzech 

był przyczyną wszystkich cierpień Najmiłosierniejszego 

Zbawiciela.   

Gdy spoglądając w przeszłość spostrzeżemy 

mnóstwo różnych naszych uchybień, przypomnijmy, że 

ilekroć grzesznik przez żal otrzymuje przebaczanie, 

tylekroć Aniołowie w niebie wysławiają nieskończone 

Miłosierdzie Boże. (...)   

 

11.O POKUSACH 
 

"Jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na 

doświadczenia"(Syr 2,1)  

Ktokolwiek chce być prawym chrześcijaninem i 

nabyć prawdziwą cnotę, winien się przygotować na 

różnorakie pokusy, od których nawet Chrystus nie był 

wolny. (...) Wszyscy na ziemi pozostajemy jakby między 

dwoma biegunami: nad nami Bóg Miłosierny i 

najrozkoszniejsze niebo, a pod nami szatan złośliwy i 

piekło. Bóg nas wzywa ku sobie, zaszczepiając w nas 

wiarę, nadzieję i miłość, a szatan ciągnie ku sobie przez 
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"pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę tego 

życia"(1J 2,16). Winniśmy zrobić wybór i przechylić się ku 

jednemu lub drugiemu biegunowi; neutralność tu jest 

niemożliwa: albo ulegniemy wezwaniu Miłosierdzia i 

cnoty, albo damy się porwać powabom występku. (...)   

Pokusy często powstają z naszej winy, z braku 

umartwienia i czuwania, z powodu niestałości umysłu i 

braku ufności w Miłosierdzie Boże. Jak łodzią bez steru 

rzucają bałwany, tak człowiek niestały i wylany na 

zewnątrz bywa miotany różnymi pokusami. Czasami 

pokusy przychodzą bez naszej winy i wówczas nie należy 

się niepokoić. Walka bowiem z pokusami nie jest 

wprawdzie przyjemną, ale nader pożyteczną. Dlatego Bóg 

pokusy dopuszcza i posługuje się nimi jak nieraz lekarz 

trucizną dla większego dobra duszy.   

Pokusa uczy pokory. Wielu ludzi żyje w złudzeniu, 

ukrywając przed sobą swą nędzę, jaką odkrywa pokusa, 

by nauczyć nas pogardzać sobą, a ufać Bogu. Piotr w 

wieczerniku był zuchwały mówiąc, że nigdy nie zdradzi 

Mistrza, a po upadku stał się nad wyraz pokorny i na 

pytanie Mistrza, czy miłuje Go, odpowiada, że "Ty wiesz, 

że Cię kocham"(J 21,17). Jak okręt winien być nieco 

zanurzony w wodzie, by się nie przewrócił, tak Bóg 

dopuszcza nam zanurzyć się w nędzy pokusy, by nas 

utrzymać w pokorze.   

Pokusa oczyszcza duszę i wyrywa ją ze złudnego 

niedbalstwa, czyniąc ją czujną i ostrożną. Jak morze 

wyrzuca męty i brudy, tak dusza miotana pokusą uwalnia 

się od złudzeń co do swej doskonałości. (...)   
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Pokusa utwierdza duszę w cnotach i ułatwia postęp w 

doskonałościach. Bez walki nie ma zwycięstwa, a bez 

zwycięstwa nie ma cnoty, która się nabywa przez 

ustawiczne ćwiczenie. Jak drzewo narażone na wichry 

zapuszcza głęboko korzenie, tak dusza miotana pokusami 

umacnia się w cnocie. (...)   

Godność istoty rozumnej wykwita przede 

wszystkim z wolnej woli. Zasługą i chwałą istoty wolnej 

jest opór stawiany złym popędom, jaki się uwalnia przy 

zwalczaniu pokusy. Bóg pozostawił nas wolnymi, byśmy 

przy jego łasce samorzutnie czynili wybór. Dlatego 

dzierżymy w swym ręku wagę życia i śmierci, zła i dobra. 

Celem naszym ma być zjednoczenie z Bogiem, które 

możemy osiągnąć tylko aktami wolnymi. W ten sposób 

przez pokusy pomnażają się nasze zasługi i nagroda. 

"Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie"(Jk 1,12).   

Wreszcie pokusa przyczynia się do pomnożenia 

chwały Boga i naszej. Po każdym naszym zwycięstwie nad 

szatanem Bóg jest uwielbiony, bo Jego żołnierz odniósł 

tryumf nad wrogiem orężem łaski. (...)   

Nie smućmy się, gdy na nas uderzają pokusy, bo Ten 

pozwala nas kusić, który chce nas udekorować koroną i 

nie pozwoli kusić nas nad to, co możemy. "Wierny jest 

Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, 

lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej 

pokonania, abyście mogli przetrwać"(1Kor 10,13). (...)   

Aby odnieść pożytek z pokus, należy im 

zapobiegać, zwalczać je energicznie i po odniesionym 

zwycięstwie dziękować Bogu za pomoc.  
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Znana jest zasada, że lepiej chorobie zapobiec, niż z niej 

się leczyć. (...) Tym bardziej doradza to nam 

chrześcijańska przezorność. Nie trzeba pokus się lękać, 

ale należy im raczej zapobiegać. Gdy zaś pokusa naciera, 

nie dowierzajmy sobie, a raczej ufnie prośmy Boga o 

pomoc i unikajmy okazji. (...)   

Modlitwa ufna stawia nas obok Boga i czyni nas 

niezwyciężonymi. Mamy się modlić z wielką ufnością w 

Miłosierdzie Boże, które nigdy nas nie zawiedzie. Módlmy 

się ustnie i myślą, prywatnie i publicznie, w chwilach 

spokoju, by się uzbroić przed atakiem przyszłych pokus, 

a gdy one nadejdą wzbudzajmy krótkie akty strzeliste, np. 

"Okaż mi, Panie, Miłosierdzie swoje", "Jezu, ufam Tobie!", 

"Zmiłuj się nade mną, Panie!" itp. (...)  

  

Autor rozważań: Ks. Michał Sopoćko 
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Homilia św. Jana Pawła II - Szczecin 1987 r. 
 

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej dla rodzin 

Szczecin, 11 czerwca 1987 

 

1. "...że cię nie opuszczę aż do śmierci". 

Drodzy bracia i siostry! Synowie i córki Kościoła na 

ziemi szczecińskiej! 

Dziękuję waszemu biskupowi za to, że mnie tutaj zaprosił, 

za to, że bardzo serdecznie zabiegał, ażeby dzisiejsze 

odwiedziny Jana Pawła II w Szczecinie mogły się 

urzeczywistnić. 

Dziękuję i pozdrawiam wszystkich 

zgromadzonych. W sposób szczególny pozdrawiam 

wszystkich małżonków i rodziny oraz tych, którzy do 

założenia rodziny się przygotowują. Pozdrawiam matki, 

które noszą pod sercem nowe życie. 

Pozdrawiam członków Komisji Episkopatu ds. Rodziny, 

ludzi nauki oddających się studium rodziny, pracowników 

duszpasterstwa rodzin. Pozdrawiam wszystkie ruchy 

działające na rzecz rodziny, a także grupy parafialne 

"Miłosiernych wobec najmniejszych". 

Wasz pasterz, biskup Kazimierz Majdański nosi w 

swojej pasterskiej "legitymacji" ten wielki temat, tę wielką 

sprawę: rodzina. Małżeństwa i rodziny. Sprawie tej służył 

i służy, nie tylko w Polsce, ale także i w Rzymie. Nie 

przestaję mu być wdzięczny za to, co uczynił dla 

Papieskiej Rady ds. Rodziny, zwłaszcza w związku z 

Synodem 1980 roku. 
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Pragnę przeto, idąc za waszym zaproszeniem, spotkać się 

w czasie tej eucharystycznej Ofiary Chrystusa z każdym 

małżeństwem i rodziną, nie tylko tutaj obecną, ale także 

na całym szlaku Kongresu Eucharystycznego w Polsce. 

Wszystkich zapraszam do uczestnictwa w tej uroczystej 

liturgii. Zapraszam również do odnowienia ślubów 

małżeńskich. 

2. W dniach Kongresu wszyscy skupiamy się przy tych 

słowach, jakie ewangelista Jan, umiłowany uczeń 

Chrystusa, wypowiada w związku z Ostatnią Wieczerzą: 

"Umiłowawszy swoich... do końca ich umiłował" (J 13,1). 

Słowa te tłumaczą równocześnie tajemnicę Chrystusowej 

Paschy i sakramentalną rzeczywistość Eucharystii: "Do 

końca umiłował". 

A małżonkowie, klęcząc przed ołtarzem w dniu 

ślubu, mówią: "Nie opuszczę cię aż do śmierci". Tak mówi 

mąż do żony i żona do męża. Tak mówią razem wobec 

majestatu Boga żywego. Wobec Chrystusa. 

Czyż słowa te nie współbrzmią głęboko z tamtymi: "Do 

końca umiłował"? 

Z pewnością, drodzy bracia i siostry, zachodzi tutaj 

głęboka zbieżność i jednorodność. Sakrament małżeństwa 

wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z 

Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość "aż do 

śmierci" musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką 

Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość 

poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom 

małżeńskiej przysięgi: "Ślubuję ci miłość, wierność i 

uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do 

śmierci". 
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3. Z tej przysięgi buduje się szczególna jedność: 

wspólnota osób. Communio personarum. Jest to jedność 

- zjednoczenie serc i ciał. Jedność - zjednoczenie na 

służbie życiodajnej miłości. Zjednoczenie osób, 

mężczyzny i kobiety, i zarazem zjednoczenie z Bogiem, 

który jest Stwórcą i Ojcem. Zjednoczenie obojga w 

Chrystusie, w orbicie tej oblubieńczej miłości, jaką On - 

Odkupiciel świata - obdarza Kościół, a w tym Kościele 

każdego człowieka. Wszyscy wszakże jesteśmy odkupieni 

za cenę Jego Krwi. 

Drodzy bracia i siostry! Potrzebne jest bardzo 

gruntowne przygotowanie do małżeństwa jako wielkiego 

sakramentu. Trzeba z kolei często wracać do tych 

świętych tekstów sakramentalnej liturgii małżeństwa, 

Mszy św. dla nowożeńców, Mszy św. na jubileusz 

małżeński, odczytywać je, rozważać... Są to słowa 

żywota. 

4. Dzisiaj także do tego was zapraszam, abyście razem ze 

mną rozważyli wszystkie czytania liturgii z uroczystości 

Najświętszej Rodziny, którą tu, w Szczecinie, wspólnie 

sprawujemy. 

A więc: czytanie pierwsze - z Księgi Syracha - 

psalm responsoryjny, który powtarza się także w liturgii 

sakramentu małżeństwa. Czytanie drugie: św. Paweł 

przekazał prawdy najdonioślejsze na temat boskiej 

tajemnicy małżeństwa w ramach Listu do Efezjan. 

Jednakże czytanie dzisiejsze jest wzięte z Listu do 

Kolosan. 
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Można powiedzieć, iż znajdujemy tam zwięzłe, a 

równocześnie bardzo istotne pouczenie na temat: jak 

budować wspólnotę małżeńską i rodzinną. Jak ją budować 

w wymiarze całego życia, a zarazem - na co dzień. 

Uczy Apostoł, że miłość jest "więzią" (por. Kol 

3,14), stanowi jakby życiodajne centrum, które jednak 

trzeba systematycznie i wytrwale "obudowywać" całym 

postępowaniem. Na różne cnoty wskazuje ten apostolski 

tekst, od których zależy trwałość, co więcej, rozwój 

miłości pomiędzy małżonkami. Pisze bowiem: "Obleczcie 

się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, 

cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 

wzajemnie, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak 

Pan wybaczył wam, tak i wy!" (Kol 3,12-13). 

Jakież to konkretne! Apostoł ma przed oczyma życie 

małżeńskie swoich czasów, dwa tysiące lat temu, ale 

ludzie naszego stulecia mogą się w tym tak samo 

doskonale odnaleźć. 

Małżeństwo - to wspólnota życia. To dom. To 

praca. To troska o dzieci. To także wspólna radość i 

rozrywka. Czyż Apostoł nie zaleca, abyśmy "napominali 

samych siebie" także "przez pieśni pełne ducha, śpiewając 

Bogu w naszych sercach" (por. Kol 3,16)? Jakby mówił o 

śpiewaniu kolęd w polskim domu. 

5. Trzeba te słowa apostolskiego dziedzictwa Kościoła 

odczytywać w ich oryginalnym brzmieniu ze wszystkimi 

szczegółami, a równocześnie - trzeba je stale tłumaczyć 

na język naszych czasów, naszych warunków, jakże 

nieraz trudnych, naszych problemów i sytuacji. 
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Także i to, co się odnosi do stosunku: rodzice - dzieci. 

Apostoł pisze: "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we 

wszystkim" (Kol 3,20), ale pisze również: "Ojcowie, nie 

rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha" (Kol 

3,21). 

Bardzo wymowne połączenie. Co mogą znaczyć te 

słowa dziś w naszych polskich warunkach? 

Zdaje się, że jest nieodzowna wielka praca dla 

kształtowania duchowości małżeństwa, moralności i życia 

duchowego małżonków. Sakrament zawiera w sobie 

wyraźne zobowiązania: wierność, miłość, uczciwość. Są to 

zobowiązania natury moralnej. Małżeństwo - rodzina 

buduje się na ich gruncie. W ten sposób staje się 

wspólnotą godną ludzi, prawdziwą wspólnotą życia i 

miłości. Arką Przymierza z Bogiem w Chrystusie. 

Posługa Kościoła Chrystusowego wobec rodziny 

wytworzyła, poczynając od zarania naszej historii i 

poprzez wieki, znakomity model rodziny. Wytworzyła też 

obyczajowość naznaczoną wielkim szacunkiem dla 

godności kobiety. Wymownym tego wyrazem była 

wczorajsza beatyfikacja Karoliny Kózkówny, córki polskiej 

wsi. 

A posługa ta wciąż trwa w nowych przejawach 

odpowiadających nowym potrzebom. Kościół w Polsce ma 

swoje poważne zasługi w obronie praw rodziny. 

Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i 

uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze 

i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko 

rodziny, gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza 

z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też - 
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jak to dziś niestety często bywa - od zewnątrz. I Kościół 

na naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie 

jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej 

nie znajduje należytego zrozumienia. Nie tylko głosi z 

miłością, ale i ze stanowczością objawioną naukę 

dotyczącą małżeństwa i rodziny, nie tylko przypomina jej 

obowiązki i prawa, ale również obowiązki innych, 

zwłaszcza obowiązki społeczeństwa i państwa wobec 

rodziny, stara się także ciągle rozwijać potrzebne 

struktury duszpasterstwa, których celem jest niesienie 

moralnej pomocy rodzinie chrześcijańskiej. I może tej 

obecności i wrażliwości zawdzięczamy w głównej mierze 

to, że zło zagrażające rodzinie, nadal nazywane jest złem, 

grzech nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie - 

wynaturzeniem; że nie zwykło się tutaj, jak to czasem 

bywa w świecie współczesnym, konstruować teorii dla 

usprawiedliwienia zła i nazywania zła dobrem. 

Co więcej, rośnie wciąż liczba osób, które w 

różnych dziedzinach pragną nieść pomoc rodzinie w 

realizacji jej powołania. I rosną też ciągle szeregi młodych 

małżeństw i rodzin, które niezwykle żywotnie 

urzeczywistniają w pełni w swoim życiu całość 

chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie, i to często 

w formie apostolatu łączących się z sobą grup rodzinnych, 

związanych ściśle z duszpasterstwem rodzin 

prowadzonym przez Kościół w Polsce. 

6. Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas wspólnie z Maryją i 

Józefem do świątyni jerozolimskiej: ofiarowanie Syna 

pierworodnego w czterdziestym dniu po narodzinach. 
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I oto, wpośród rytuału przewidzianego Prawem Mojżesza, 

nagle rozbrzmiewa głos starca, który wydarzeniu w 

świątyni jerozolimskiej nadaje pełny wymiar profetyczny. 

Symeon mówi o Jezusie: 

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie 

wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą" 

(Łk 2,34). Zwracając się zaś do Matki, dodaje: "A Twoją 

duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu" (Łk 2,35). 

Chrystus - znak, któremu się sprzeciwiają. 

Drodzy bracia i siostry, czy ten "sprzeciw" nie idzie 

również, a może nawet przede wszystkim, poprzez tę 

wielką i podstawową zarazem dziedzinę życia ludzkiego, 

życia społecznego, życia narodowego, jaką jest właśnie 

małżeństwo i rodzina? 

Czy tutaj nie doznajemy zarazem w szczególnej 

mierze zagrożenia? Tej moralnej klęski, którą ponosi 

człowiek: kobieta, mężczyzna, dzieci! A zarazem 

społeczeństwo, a zarazem naród. I państwo też. 

Nie można "rozchwiać" tej "małej" wspólnoty, może 

słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u 

korzenia wszystkich wspólnot, ażeby całe życie społeczne 

i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych. 

 

 

7. Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, 

jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. 

A rodzina, która "jest pierwszą szkołą cnót społecznych, 

potrzebnych wszelkim społeczeństwom" (Deklaracja o 

wychowaniu chrześcijańskim, 3), jest dziś bardzo 
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zagrożona. Wiemy to wszyscy. Jest zagrożona od 

zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o 

własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy 

czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy - jak 

twierdzą - "mają prawo do życia, do szczęścia i 

samorealizacji", ale także ofiary tego obwarowanego 

prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym zdradzone, 

opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni 

mężowie. By mówiły o tym pozbawione prawdziwej 

miłości, ranione u początku życia w swej osobowości i 

skazane na duchowe kalectwo dzieci, dzieci oddawane 

ustawowo instytucjom zastępczym - ale... jaki dom 

dziecka może zastąpić prawdziwą rodzinę? Trzeba 

upowszechnić głos ofiar - ofiar egoizmu i "mody"; 

permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudności 

materialnych, bytowych i mieszkaniowych. "Dlatego też 

Kościół - słowami adhortacji Familiaris consortio - 

otwarcie i z mocą broni praw rodziny przed 

niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i 

instytucji państwowych" (por. 46). 

Jeśli się nie mylę, mamy najwyższy odsetek matek 

pracujących zawodowo, które tę pracę wykonują z 

uszczerbkiem dla swego życia rodzinnego. Wszystko to 

sprawia - w powiązaniu ze szczególnymi warunkami 

gospodarczymi - że do rodziny polskiej wdziera się 

swoisty brak wrażliwości na pozamaterialne wartości 

pracy ludzkiej, zanik ufności w sens pracy uczciwej, brak 

widzenia jej celów na dłuższą metę, natomiast obserwuje 

się zjawisko tymczasowości, doraźności i życia z dnia na 
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dzień, a czasem także chęć szukania - kosztem życia 

rodzinnego - zarobku i dobrobytu na obczyźnie. 

To, o czym mówię w zarysach, jest przedmiotem wielu 

dyskusji, analiz i trafnych publikacji, przede wszystkim 

jest realistycznym postulatem rodziny, zwłaszcza młodej, 

rodziny rozwojowej; jest postulatem rodziny 

wielodzietnej, jest postulatem po prostu rodziny. 

Niechże nie zabraknie dobrej woli. Modlimy się gorąco, by 

nie brakowało nikomu dobrej woli, inicjatywy, realizacji. 

By rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, 

zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości rodziny 

jest pogłębiana i odnawiana w Kościele i w jego 

programie, w jego sakramentach, świadomość znaczenia 

chrześcijańskiego małżeństwa, świadomość, której 

owocem jest trwanie, aż do śmierci. 

8. Wpatrzeni w wydarzenie, jakie miało miejsce w 

świątyni jerozolimskiej, wyznajemy wraz z Symeonem, że 

Chrystus jest "światłością ludzkiego zbawienia", że jest 

"chwałą" Ludu Bożego (por. Łk 2,30.32). Dlatego też 

wszyscy stoimy wobec wielkiego zadania. W czasie 

Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski, 

Episkopat ujął to zadanie w zwięzłym zdaniu: "Rodzina 

Bogiem silna". 

 

Rodzina Bogiem silna - to jest zarazem rodzina jako siła 

człowieka: rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi 

wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem. 

Rodzina "szczęśliwa" i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza. 

W punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. 

Kościół uczy: odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej 
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poświęca wiele uwagi - i wiele wysiłku. Odpowiedzialne - 

to znaczy: godne osoby ludzkiej, stworzonej "na obraz i 

podobieństwo Boga" (por. Rdz 1,26). Odpowiedzialne za 

miłość. Tak: miłość, drodzy małżonkowie, mierzy się 

właśnie tą rodzicielską odpowiedzialnością. A więc - 

rodziny odpowiedzialne za życie, za wychowanie. Czyż nie 

o tym właśnie mówią słowa przysięgi małżeńskiej? 

Odpowiedzialność wzajemna: męża za żonę, żony za 

męża, rodziców za dzieci. 

Odpowiedzialność ojcowska: "Pan uczcił ojca przez 

dzieci" - mówi Księga Syracha (3,2). I odpowiedzialność 

macierzyńska. Nie można jednak zapominać, że 

mężczyzna musi być pierwszy w podejmowaniu tej 

odpowiedzialności. Jeśli Apostoł mówi, w duchu swojego 

czasu: "Żony, bądźcie poddane mężom" (Kol 3,18), to 

mówi zarazem: mężowie, bądźcie odpowiedzialni! 

Zasługujcie prawdziwie na zaufanie waszych małżonek. I 

waszych dzieci. 

9. W latach osiemdziesiątych Szczecin był miejscem 

doniosłych wydarzeń - i doniosłych umów pomiędzy 

władzami państwowymi a przedstawicielami świata pracy. 

Jaki był sens tych umów? Czyż nie chodziło o wszystko, 

co odpowiada godności ludzkiej pracy - i godności 

człowieka pracy? Mężczyzny i kobiety? 

Praca ludzka: czyż nie jest ona stałym punktem 

odniesienia całego społeczeństwa, a w tym 

społeczeństwie - każdej rodziny? 

Słusznie więc ktoś w Polsce powiedział: "Została nam 

zadana praca nad pracą". Tak. Wydarzenia lat 

osiemdziesiątych postawiły nam wszystkim to właśnie 
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zadanie: "pracy nad pracą". W wielu wymiarach. Bo praca 

ludzka ma wiele wymiarów i aspektów dla niej istotnych. 

Stale więc pozostaje naszym polskim zadaniem 

"praca nad pracą" w odniesieniu do podstawowych praw i 

wymagań życia rodzinnego. Nieustannie trzeba 

podejmować to zadanie. 

10. Wypada pamiętać, że natura i posłannictwo rodziny 

stanowi najbardziej odpowiedzialną służbę społeczną, a 

zatem rodziny mają prawo do takich warunków bytowych, 

które by im gwarantowały odpowiadający ich godności 

poziom życia i właściwy rozwój. Chodzi tutaj o słuszne 

wynagrodzenie za pracę. Chodzi o dach nad głową, 

omieszkanie, poczynając od młodych małżeństw i rodzin 

dopiero się zawiązujących. "Rodzina jest bowiem 

równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i 

jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla 

każdego człowieka" (Laborem exercens, 10).  

 

Chodzi więc - powtarzam - o stałą poprawę warunków 

życia, a w tym zakresie o sprawiedliwe traktowanie 

kobiety-matki, która nie może być ekonomicznie 

zmuszana do podejmowania pracy zarobkowej poza 

domem, kosztem jej niezastąpionych obowiązków 

rodzinnych. Mówiąc to wszystko, nie chcę w niczym 

pomniejszać czegokolwiek, co dla tej sprawy w Polsce 

zrobiono. Mówię jednak, że zadania wciąż są olbrzymie. 

Równocześnie bowiem trzeba pytać, czy nie został 

zagubiony właściwy sens pracy? I czy u podstaw tego 

"zagubienia" nie znajduje się zapomnienie o tej 

podstawowej zasadzie, która kierowała pracowitością i 
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gospodarnością Polaków tam, gdzie ona się okazała, a w 

zachodniej Polsce w szczególny sposób się okazywała. Ta 

zasada prosta, benedyktyńska: "Módl się i pracuj". 

Bo praca, jak uczył niezapomniany kardynał Stefan 

Wyszyński, ma dwa cele: "Udoskonalenie rzeczy i 

udoskonalenie człowieka pracującego... ma być tak 

wykonywana, by w jej wyniku człowiek stawał się lepszy" 

(Duch pracy ludzkiej). 

Dzieje się tak, gdy realizowana jest rada św. 

Pawła: "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla 

Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie 

dziedzictwo jako zapłatę" (Kol 3,23-24). 

Bardzo dobrze, że się wam spodobały te słowa, nie tylko 

kardynała Wyszyńskiego, ale także św. Pawła. Trzeba, 

żeby nam się podobało słowo Boże. Trzeba mieć 

upodobanie w słowie Bożym. Jeśli jest upodobanie w 

słowie Bożym, to za nim idzie działanie w duchu tego 

słowa. I o to bardzo nam chodzi, o to bardzo chodzi 

Kościołowi w Polsce, wszystkim moim braciom biskupom, 

tu obecnym z księdzem prymasem, i mnie, polskiemu 

papieżowi (papież nigdy nie jest polski, ale jest polski). 

Bardzo chodzi o to, ażeby było upodobanie do słowa 

Bożego, było upodobanie do słowa Prawdy. Tylko takie 

upodobanie może rodzić działanie w duchu Prawdy, może 

kształtować prawdziwą odnowę, a przecież tutaj właśnie, 

na Wybrzeżu, mówiło się tak wiele o tej odnowie, o tej 

odnowie, której nie przestajemy pragnąć. 

11. Pragnę teraz zaprosić wszystkie zgromadzone tutaj 

małżeństwa - a pośrednio stąd, ze Szczecina, wszystkie 

małżeństwa na ziemi polskiej - do odnowienia ślubowań 
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małżeńskich wobec Matki Bożej w Jej fatimskim 

wizerunku! Ten wizerunek będzie na końcu Mszy św. 

ukoronowany. 

Drodzy bracia i siostry! 

"Niech w was przebywa słowo Chrystusa z całym swym 

bogactwem" (por. Kol 3,16). 

To słowo stało się waszym udziałem. Stało się poniekąd 

waszym słowem od dnia, kiedy wypowiedzieliście na 

stopniach ołtarza: "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość 

małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci". 

W tym ślubowaniu małżeńskim słowo Chrystusa w 

całym bogactwie swej zbawczej, uświęcającej treści, stało 

się słowem sakramentu małżeństwa. A wy jesteście tego 

wielkiego sakramentu szafarzami. To jest wasz 

"kapłański" udział w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. To 

jest sakrament całego waszego życia. 

Proszę więc, abyście za chwilę powtórzyli te słowa, które 

idą z wami przez wszystkie dni tego życia, aż do śmierci! 

Powtórzcie, aby odnowić w waszych sercach ich zbawczą 

moc. Powtórzcie, aby odnowić łaskę sakramentu, która 

została wam dana w dniu zaślubin - i która stale jest wam 

dawana, jeśli jej szukacie. Jeśli z nią współpracujecie. 

Powtórzcie... 

I "niech sercami waszymi rządzi ten Chrystusowy pokój" 

(por. Kol 3,15), którego "świat dać nie może" (por. J 

14,27). 

Chrystus sam daje ten pokój tym, którzy go całym 

sercem szukają. 

Odnawiając wasze przyrzeczenia małżeńskie, oddajcie 

całe wasze życie rodzinne, wasze dzieci, wasze troski 
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rodzicielskie w macierzyńskie dłonie Maryi. Złóżcie je pod 

sercem tej Matki, która idzie przed nami "w pielgrzymce 

wiary". W duchu tego właśnie zawierzenia rodzin polskich, 

prosimy, aby przyjęła od nas "papieskie korony" na swój 

fatimski wizerunek jako znak czci i miłości wszystkich 

rodzin całego Ludu Bożego na tej ziemi. 

[Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II 

powiedział:] 

Drodzy bracia i siostry. Pragnę podziękować Szczecinowi, 

że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od 

morza. Wy wiecie dobrze, że ten papież wędruje po 

różnych stronach świata i nad różnymi oceanami i 

morzami wypada mu sprawować Eucharystię i doznawać 

tego uderzenia wiatru od różnych mórz. Ale tutaj wiatr od 

Bałtyku! Od tego morza, które nazywamy naszym, od 

naszego morza. Ten wiatr jest też ewangelicznym 

znakiem Ducha, Ducha Świętego. Dla was, drodzy 

małżonkowie, aby przypomnieć dzień, kiedy przyklękliście 

na stopniach ołtarza i Kościół śpiewał: Veni Creator 

Spiritus! – Przyjdź Duchu Stwórco! Dla was, drodzy 

małżonkowie. 

A widzę tutaj także wielu młodych, młodych ze 

Szczecina. Niech dla was ten wiatr będzie także symbolem 

życia i zmagania się z uderzeniami, które przychodzą na 

człowieka od zewnątrz i od wewnątrz. Są różne gwałtowne 

wichry, są także i uderzenia naszych różnych słabości. 

Trzeba się zmagać! Ci, co żyją nad morzem, ludzie morza, 

którzy wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, 

aby zwyciężać. Kiedy więc przychodzą w młodości te 

różne uderzenia, te wichry namiętności, kiedy bierze górę 
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słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie 

od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się 

przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał 

jak ten żeglarz i dopłynął! 

Drodzy moi rodacy, bracia i siostry, małżonkowie, 

młodzi, wszyscy. Tego wam życzę i o to proszę Panią 

Fatimską, na której skronie w imieniu Kościoła 

szczecińskiego włożyliśmy papieskie korony. 

 

Jan Paweł II 
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