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„Niepokalana Matko Kościoła! ... 
… Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie sługą Bożym 
Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż 
tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, 
może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, 
którzy stali się niewolnikami, dlatego że utracili zdolność 
miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. …” 

 
 

Ks. Franciszek Blachnicki - Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

 
 
 
 
 
 



 

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Wprowadzenie ………. 

 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Słoneczne) 
 

Stacja I. Pan Jezus skazany na śmierć 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Pan Jezus staje przed Piłatem. Ten nie znajduje w nim winy, a jednak skazuje Go na śmierć. 

Pan Jezus stoi przed sądem w wolności. „Oto człowiek”, który daje świadectwo prawdzie. 

Nawet w perspektywie męki i śmierci dotyka Piłata miłością i prawdą.  

Żyjemy w małżeństwach, rodzinach, w relacjach z ludźmi. Często trwamy w fałszywych 

sądach o sobie, mężu, żonie, o bliźnich. To zamyka na miłość.  

Panie Jezu , daj nam odwagę stawania przed Tobą w prawdzie o nas. Uwolnij nas, Panie, od 

złego i nieprawdziwego osądu samego siebie, najbliższych, innych ludzi. Daj nam patrzeć 

Twoimi oczami – z miłością, z przyjęciem całej prawdy o sobie, o drugim człowieku.  
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Majowe) 

 
 

Stacja II. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  

W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Jeśli chcę kogoś podnieść, to muszę najpierw się schylić. Muszę tam być gdzie on. Muszę 
stanąć obok niego., na tym samym fundamencie, a potem mogę go podnieść., podnosząc 
się razem z nim. Tylko tak możemy ratować, tylko tak możemy wyzwalać, podając rękę 
słabym braciom. I to jest sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Krucjata może rodzić się 
tylko z krzyża, ze spojrzenia na miłość Chrystusa, który dla nas tak się uniżył, że stał się 
posłusznym aż do śmierci a była to śmierć krzyżowa (Flp.2,8). Jeżeli ta miłość zawładnie 
naszym sercem, to da nam moc, abyśmy mogli umacniać innych. I ta miłość nas wyzwoli, 
abyśmy mogli wyzwalać innych. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Gumieńce) 
 
 

Stacja III. Pan Jezus upada pod krzyżem. 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  

W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił  na 
Niego winy nas wszystkich.” (Iz 53,6) 



Przyzwyczajeni do życia w pędzie, chcąc czerpać z życia jak najwięcej, nie zauważamy, że 
gubimy przykazania, a zatarciu ulegają nasze zasady i ideały. Nie zauważamy, że zaczynamy 
upadać, ulegamy różnym zniewoleniom, lenistwu, wygodnictwu i egoizmowi. Zamiast 
postępować zgodnie z nauczaniem Pana chcemy uwolnić się od Boga i być tylko sami dla 
siebie, zamknięci w swoim małym świecie. To są nasze krzyże, krzyże które w naszej słabości 
i grzeszności nakładamy na samych siebie i pod ciężarem których tak często upadamy. A 
Jezus idzie z Nami pomimo wszystko i przy każdym kroku upewnia nas, że możemy do Niego 
przyjść z każdym krzyżem, a On podniesie nas z naszych słabości i zniewoleń. 
Panie, pomóż nam, bo tak wiele rzeczy nas zniewala. Pomóż nam odrzucić wszelkie 
zniewolenia i stać się ludźmi wolnymi, ludźmi, którzy swoją wolnością wyzwalają 
współbraci. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Śródmieście) 
 
 

Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  

W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

„Niepokalana, Matka Chrystusa wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego... „– 
piękne słowa, ale: to nie jest takie proste być Matką człowieka skazanego na śmierć, 
atakowanego i wyszydzanego przez wściekły tłum. 
Maryja stojąc w centrum wydarzeń drogi krzyżowej była narażona na niebezpieczeństwo 
linczu zniewolonych przez nienawiść i grzech ludzi. Maryja była świadoma i pełna wiary w 
sens odkupieńczego cierpienia jej Syna dla ratowania rodzaju ludzkiego. 
A my , czy dziś mamy odwagę być wolni i wyzwalający? 
Chrystus zaprosił każdego z nas , tak jak tu dzisiaj jesteśmy, bez wyjątku , w Kościele, w 
małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w szkole do Swojego Dzieła Miłości – Dzieła Zbawienia. 
Czy mamy odwagę jak Maryja z pełną wiarą i świadomością słuchać słów Chrystusa i 
wypełniać je? Nasz założyciel Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zapatrzony w Chrystusa i 
Maryję zaproponował każdemu z nas drogę Ruchu Światło-Życie. Drogę wymagającą .  
Życie proponuje nam wiele ścieżek łatwych, nie wymagających naszego poświęcenia , 
ułatwiających wtopienie się w społeczeństwo, a bycie na drodze Ruchu wymaga od nas 
konsekwencji i przyjęcia całego charyzmatu a nie tylko tego co jest dla nas łatwe i wygodne.  
Maryja wychodzi z tłumu i daje świadectwo swojego bezinteresownego oddania Synowi- 
Jest konsekwentna , nie boi się świadczyć , Swoją postawą pokory i oddania mówi : 
Wybieram Ciebie mój Synu.  
Czy my w dzisiejszym komercyjnym świecie potrafimy stanąć odważnie wśród ludzi i 
powiedzieć wybieram Chrystusa, On jest dla mnie Najważniejszy, On mnie wyzwolił, chodź 
ze mną Jezus wyzwolił też Ciebie. 
Panie daj nam odwagę . Chcemy być wolni i wraz z Twoim błogosławieństwem „podać rękę 
naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych” , chcemy być 
narzędziami w Twoich rękach. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Niebuszewo) 
 



 

Stacja V. Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż Panu Jezusowi 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Wracał z pola, jak czytamy w Ewangelii. Wolny człowiek po trudach pracy wraca do domu. 
Ale czy Szymon był wolnym człowiekiem? Żył przecież w kraju okupowanym przez Rzymian. 
I właśnie ci okupanci kazali mu nieść krzyż jakiegoś Skazańca, który idzie, aby umrzeć. Wolny 
człowiek pomaga skazanemu na śmierć. Nie myślimy o żadnym więźniu, że jest człowiekiem 
wolnym. Ale tu dzieje się coś dziwnego. Jezus, jedyny człowiek prawdziwie wolny wyzwala 
Szymona. Jak mówią apokryfy synowie Szymona, Aleksander i Rufus stali się chrześcijanami. 
To wielka łaska. 
Panie Jezu, który wyzwalasz. Ty dajesz wolność wszystkim tym, którzy zmuszeni do niesienia 
krzyża, stają się wolni. Pozwól nam zrozumieć, że to co po ludzku staje się niewolą Ty 
możesz przemienić w wolność. Pomóż nam zachęcić wszystkich zniewolonych pozorną 
wolnością do przyjęcia Twojego Krzyża. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Pogodno) 
 
 

Stacja VI. Weronika wyciera twarz Panu Jezusowi. 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Zakrwawione, przeszyte grymasem bólu i cierpienia oczy Jezusa wołają w milczeniu do 
Weroniki: „wytrzyj mnie, zakryj na sekundę przed pogardliwym spojrzeniem gapiów, daj mi 
na moment zapomnieć w jakim znalazłem się położeniu”. Czasami jedno spojrzenie mówi 
więcej niż tysiące słów. Teraz Jezus patrzy na nas oczami biernych alkoholików, oczami 
płaczących matek, ojców, żon, mężów i dzieci.  Weronika wie, że jest to niesprawiedliwe, 
wie, że swoje twarze powinni chować ze wstydu nie ci, którzy zostali obarczeni krzyżem 
alkoholizmu w rodzinie lecz ci, którzy myślą, że to ich nie dotyczy , bo ich to nie dotknęło, ci 
którzy odwracają od nich wzrok.  
Często wydajemy wyroki na rodziny dotknięte tym nieszczęściem, mówiąc o nich, że to 
patologia, że margines społeczny.  Wiedzmy jednak, że gdy tak mówimy czy nawet myślimy, 
do Jezusa docierają słowa, które słyszał kilka chwil wcześniej, „ukrzyżuj!!!! ukrzyżuj!!!!”. Tak 
bracie, to Ty razem ze mną krzyczymy teraz przed Piłatem „ukrzyżuj”.  Gdy mówisz, że nie 
ma co im pomagać bo tego nie docenią, że  nie ma co im dawać pieniędzy na dzieci bo i tak 
to przepiją,  gdy mówisz swojemu dziecku nie baw się z nim, to za każdym razem krzyczysz 
„ukrzyżuj” . Teraz gdy Weronika wyciera twarz Chrystusa z krwi i łez, nie stój z boku i nie 
mów, że to nie ma sensu, że za chwilę i tak będzie jak dawniej.  Weź swoją chustę i podejdź 
do Chrystusa ukrytego w ofierze alkoholizmu i otrzyj Mu twarz. Czasami niewiele potrzeba, 
aby przywrócić nadzieję i wiarę w ludzi.  Chrystus cierpi w każdej z ofiar, lecz nie krzyczy „to 
nie moja wina, to nie ja sprowadziłem piekło na moich bliskich, to jest ode mnie silniejsze”. 
On tylko prosi „nie odwracaj ode mnie swego wzroku, nie patrz na mnie z pogardą, otrzyj mi 
twarz”.   



Jezus pozostawia na chuście Weroniki Swoje Oblicze. To nie jest jakaś  pamiątka dla 
potomnych, to nie jest zdjęcie do albumu, to nie jest dowód na Jego istnienie.  Jezus mówi 
każdemu, który cierpi z powodu alkoholizmu, „Gdy chowasz zapłakaną, a może i  
zakrwawioną swoją twarz w jakiejś chuście, przytul się do mnie. Wtul się w moje obliczę i 
pozwól mi z tobą cierpieć i pozwól mi być dla Ciebie pocieszeniem”. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Police) 
 
 

Stacja VII. Drugi upadek Pana Jezusa 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Drugi upadek pod ciężarem krzyża to potwierdzenie ceny, jaką Bóg płaci za miłość do 
człowieka. To także potwierdzenie tego, jak okrutny potrafi być człowiek, który nie kocha. 
Okrucieństwo nie zawsze ma formę fizycznej przemocy. Okrucieństwem jest obojętność na 
drugiego człowieka, banalizowanie jego problemów, wyśmiewanie i unieważnianie. Jakże 
łatwo stwierdzamy, że każdy jest kowalem swojego losu i ma to, na co zasłużył, że przecież 
dostał już dostał drugą szansę i kolejnej nie będzie. Jakże łatwo unieważniamy drugiego 
człowieka: alkoholik, rozrzutny, wulgarny, chory psychicznie, leń, głosuje na innych niż ja. 
Nie warto poświęcać mu uwagi. 
Jezu, Ty wiesz najlepiej, jak dotkliwie cierpi człowiek, który upada po raz drugi. Pokazujesz 
nam, że trzeba wstać i iść dalej. Uczysz nas pomagać tym, którzy upadają po raz kolejny.  
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Stargard) 

 
 

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  

W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
  

„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi”. /Łk.23,28/ 
Można płakać z różnych powodów. Można płacz wykorzystywać do taniego wzruszenia albo 
chłodnej kalkulacji. Można płakać nad wszystkimi, ale nie nad sobą samym. Trzeba nam 
dzisiaj zapłakać nad naszymi zniewoleniami, uzależnieniami, które niczym żyjące pasożyty 
wewnątrz organizmu wywołują różne choroby i śmierć, zabijają duchowo i cieleśnie naszą 
wolność do posiadania siebie w dawaniu siebie innym. To wszystko może być oczyszczone 
tylko łzami prawdziwego żalu, pokuty i nawrócenia z pomocą przychodzącego Chrystusa. 
Jezus, pocieszający niewiasty, może to właśnie dzisiaj chce ci powiedzieć: Idź i głoś 
Ewangelię, pogubionym, uzależnionym, zniewolonym, słabym. Nie sądząc, ale świadcząc o 
miłości i dobroci Boga. Przez dobre słowo, uśmiech, życzliwość, podanie ręki. Przez pokorną 
prostą służbę z wykluczeniem własnych interesów i egoizmów. Tym, których może nie znasz 
z imienia, ale z którymi łączy cię wspólna historia. 



Módlmy się, o wyzwolenie od tego co zniewala i poniża godność - szczególnie od lęku, 
zakłamania, egoizmu, braku poszanowania czystości życia, alkoholizmu i różnorakich 
uzależnień. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Myślibórz) 
 
 

Stacja IX. Pan Jezus po raz trzeci upada po krzyżem 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Życie doczesne okazuje się szczególnie bolesnym padołem łez dla tych, którzy popadli w 
chorobę alkoholową, narkomanię, bądź inne zniewolenia, a jeszcze bardziej dla osób z ich 
najbliższego otoczenia, które zachowują ogromną wrażliwość na cierpienie i świadomość 
dramatu, jaki dotknął ich rodzinę.  
Jezus upadł po raz trzeci pod krzyżem. Jednak Jego upadek nie był — jak większość naszych 
upadków — znakiem słabości, lecz potwierdzeniem tego, że Bóg kocha nas nieodwołalnie, 
aż do śmierci na krzyż. Inna jest sytuacja tych, którzy upadają po raz kolejny nie pod 
krzyżem wiernej miłości, lecz pod ciężarem uzależnień czy egoizmu.   
Dał nam Pan Bóg przykazania, które są naszą mądrością i radością, bo dzięki nim każdy z nas 
ma szansę panować nad samym sobą: nad ciałem i emocjami, nad egoizmem i lenistwem. 
Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca i przeżycia, dlatego Ty wiesz najlepiej, co przeżywa 
człowiek, który po raz kolejny upada pod ciężarem swoich uzależnień czy grzechów. Kto jest 
blisko Ciebie, ten poradzi sobie z każdym krzyżem i z każdym zniewoleniem.  
 Spójrz na Jezusa poranionego i krwawiącego, zobacz jak walczy ze swoją słabością, żeby 
powstać, pomimo ciężkiego, drewnianego krzyża, przygniatającego Mu ramiona. Poproś Go 
o łaskę, żebyś nigdy nie poddawał się zniechęceniu ani rozpaczy, ale miał odwagę podnosić 
się nawet po wielu upadkach. Pamiętaj, że to On zawsze cię wspiera, kiedy się chwiejesz i 
stawia cię na nogi. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Świnoujście) 
 
 

Stacja X. Pan Jezus z szat obnażony 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

>> Człowiek ma jedyną wśród wszystkich stworzeń godność. Jest "obrazem" Boga. Jest 
stworzony dla wieczności. I tak został odkupiony przez CHRYSTUSA, który człowieka "do 
końca umiłował". Nikt nie ma prawa odzierać człowieka z jego godności ludzkiej i z jego 
godności dziecka Bożego.<< (abp K.Majdański) 
Każda niewierność w małżeństwie, każde podniesienie ręki na życie nienarodzonego odziera 
człowieka z jego godności dziecka Bożego, z jego godności ludzkiej. To ciężkie zbrodnie od 
razu budzące nasz sprzeciw. A nietrzeźwość ? U ilu osób budzi reakcję? Co robimy, gdy 



widzimy osobę nietrzeźwą siadającą za kierownicę, zajmującą się dzieckiem, bijącą żonę, 
staruszka? To też odzieranie Pana Jezusa z szat, a człowieka - z jego godności! 
Co robimy, by nasze otoczenie nie piło? Czy sami zachowujemy trzeźwość? Panie naucz 
mnie, żebym ciało, które jest świątynią Ducha Świętego, zachowała przed zbezczeszczeniem 
i abym pomogła w tym innym. Z miłości ku Tobie chcę znosić ofiary i rezygnować z rzeczy 
miłych i przyjemnych memu ciału. Pomóż mi, Panie! 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona Rejon Bukowe) 
 
 

Stacja XI. Pan Jezus przybity do krzyża 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Jesteś Panie Jezu na miejscu zwanym "Czaszką", zawieszony na drzewie krzyża pomiędzy 
złoczyńcami.  
Obydwie dłonie, które błogosławiły - zostały przybite, obydwie stopy, które stąpały po 
naszej ziemi, by głosić Dobrą Nowinę - są zawieszone między ziemią a niebem, a oczy pełne 
miłości, które jednym spojrzeniem uzdrawiały chorych i przebaczały nasze grzechy - patrzą 
teraz jedynie w niebiosa.         
Panie Jezu, wyznaję w pokorze, że ja również mam udział w krzyżowaniu Ciebie.  
Przebacz, że ranię innych, poszerzając krąg zła i cierpienia. 
Wiedziałeś Jezu, że po Twojej ofierze krzyżowej, zło i cierpienie nie zniknie z powierzchni 
ziemi i nie ustawałeś w opiece nad nami. 
Niepojęte jest po ludzku, że z wysokości krzyża, w testamencie Swojej troskliwej miłości, 
pozostawiłeś nam Swoją Matkę jako Pośredniczkę i Wspomożycielkę: "Niewiasto, oto syn 
Twój" i następnie rzekłeś do ucznia: "Oto Matka Twoja" (J 19,26-27). 
Dlatego możemy być spokojni o nasz los wtedy, gdy idziemy przez życie z Tobą Maryjo, gdy 
zabieramy Cię do siebie - do naszych domów i rodzin, wiedząc, że to przecież Ty Maryjo 
udzieliłaś najmądrzejszych rad w historii ludzkości: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie" (J 2,5). 
Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że nas kochasz nawet wtedy, gdy błądzimy i gdy jesteśmy 
grzesznikami, a także mimo tego, że zadajemy Ci niewyobrażalne cierpienie. 
O Jezu, prosimy Cię za wszystkich, zwłaszcza młodych, ogarniętych rozpaczą i za ofiary: 
agresji, narkotyków, sekt i perwersji.  
Wyzwól ich ze zniewolenia, niech podniosą oczy i przyjmą Miłość, niech odkryją szczęście w 
Tobie. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona diakonia liturgiczna) 

                     
 



Stacja XII. Pan Jezus umiera na krzyżu 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  

W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Jezus umiera za nasze grzechy. Jego cierpienie, krzyż i śmierć są  dobrowolną ofiarą za życie 
człowieka - brata. Jezus wzywa chcących podążać za Nim, by wzięli swój krzyż i Jego 
naśladowali. Co więc mogę zrobić dla mojego brata, siostry pogrążonych w odmętach 
uzależnień, nałogów? (1 J 3, 16:) "Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 
My także winniśmy oddać życie za braci" -a więc stanąć z Maryją pod krzyżem i razem  z Nią 
wstawiać się za naszymi braćmi, umierać dla nich - poświęcając część swojej wolności, 
oddawać w ich intencji to, w czym jestem silny, umacniając tym samym ich słabość. 
 (Flp 1, 21): "Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk". Do takiej ofiary zachęca 
nas trwanie w Krucjacie. Nie z przymusu, lecz ofiary złożonej w intencji drugiego człowieka, 
by stał się wolny, by mógł godnie żyć. 
Jezu, wspieraj dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.  
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona młodzież) 

 
 

Stacja XIII.  Pan Jezus zdjęty z krzyża 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  
W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

Twe martwe ciało Jezu , jest w rękach Twojej ukochanej matki . Jaki ból Maryjo przeszywa 
Twoje serce ,gdy trzymasz w objęciach ciało  Swojego dziecka ? My przyczyniamy się do 
tego bólu popadając w grzech . Każdy nasz upadek , sprawia , że Ty , Nasza ukochana Matko 
cierpisz .  
Maryjo chcemy być wolni i  chcemy wyzwalać każdego człowieka .W imię Miłości do Boga i 
bliźniego wzywasz nas do przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pomóż nam 
znaleźć tą odwagę i siłę abyśmy mogli podążać drogą światłości. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona diakonia wyzwolenia) 
 
 

Stacja XIV. Pusty grób 
 

P:     Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.  

W:    Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 

 „Serce wielkie nam daj” - to prośba skierowana do Chrystusa. Niechaj to serce wielkie, 
które On nam da, objawi się w wielkim czynie, który mamy podjąć z miłości ku Niemu. 
Chrystusowi, który pyta nas: „Czy miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie więcej niż inni”, czy 
jesteś gotów ze Mną razem - jako moje narzędzie, dzieląc moją troskę zbawczą - iść ratować 
tych, którzy giną, niech każdy odpowie w swoim sercu. A jeżeli jest gotowy, niech tę 
odpowiedź ukaże w znaku, aby stała się świadectwem i pociągała innych do podobnej 
odpowiedzi na pytanie Chrystusa. 
 

Któryś za nas cierpiał rany....  (Krzyż bierze na swoje ramiona diakonia rekolekcyjna i kapłani) 


