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Pieśń „Zróbcie Mu miejsce”, wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 

Przeżywamy czas Wielkiego Postu, w którym wpatrujemy się w Krzyż Chrystusa. Dlatego chcemy 

jeszcze raz wziąć sobie do serca słowa Jana Pawła II wygłoszone w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. 

W homilii, spod Giewontu, mówił Papież Polak: „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się 

krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie 

krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy 

rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, 

szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności  

i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech 

przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.  

Panie, nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek zaparli się Twojego Krzyża! 

 

Pieśń „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany” 

 

Jednym z przejmujących obrazów pontyfikatu św. Jana Pawła II pozostanie nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej w rzymskim Koloseum w Wielki Piątek. Nigdy go nie opuścił. Jedna z ikon tego 

pontyfikatu: Papież trzymający drewniany prosty krzyż, zatopiony w tajemnicy męki Zbawiciela.  

Z roku na rok sam stawał się coraz słabszy, podążał drogą swojego krzyża. Aż po ten ostatni Wielki 

Piątek, kiedy przytulony do krzyża trwał na modlitwie w swojej prywatnej kaplicy.  

Podczas pielgrzymki do Polski w 1991 r. powiedział, że jako papież chce być przewodnikiem po 

tajemnicy Świętego Krzyża oraz pokornym sługą tej tajemnicy. Przypominał nam, że krzyż 

Chrystusa jest mocą i mądrością Bożą – najbardziej swoją chorobą, cierpieniem, umieraniem… 

Prośmy Dobrego Boga, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, aby nauczył nas miłować Krzyż, 

na którym zawisło Zbawienie świata, ale również te krzyże, które codziennością nazywamy. 

 

Litania do Krzyża Świętego 

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! 

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

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

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. 

 

O święty Krzyżu, broń nas. 

O błogosławiony Krzyżu, 

O cudowny Krzyżu, 

O Krzyżu, drzewo życia, 

Drzewo uznania dobrego, 

Ozdobo całego chrześcijaństwa, 

Narzędzie naszego Odkupienia, 

Źródło wszelkiego błogosławieństwa, 

Pociecho wszystkich strapionych, 

Postrachu złych duchów, 



Katedro cierpliwości, 

Obrono chrześcijan, 

Kluczu do Królestwa niebieskiego, 

Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, 

Nadziejo grzeszników, 

Światło sprawiedliwych, 

Odpoczynku doskonałych, 

Pociecho cierpiącego Kościoła, 

Chwało zwycięskiego Kościoła, 

Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia, 

Radości Apostołów, 

Korono Męczenników, 

Wesele Wyznawców, 

Tarczo Dziewic, 

Zadatku wiecznego szczęścia, 

Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, 

Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, 

Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela świata. 

Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została, 

 

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami 

Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża, 

Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej, 

Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił, 

Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża, 

Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana, 

Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych, 

Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, 

Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, 

 

Bądź naw miłościw, przepuść nam, Jezu, 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu, 

Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu, 

Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, 

Od wiecznego potępienia, 

Od bojaźni śmierci, 

Przez Krzyż Twój święty, 

Przez pięć ran Twoich, 

Przez Krew Twoją, 

Przez śmierć Twoją, 

 

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. 

Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, 

Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy, 

Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić 

raczył, Ciebie prosimy, 

 

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

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

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

 

 



Módlmy się 

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy 

ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać 

jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  

i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

Pieśń Eucharystyczna  

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

 

Pieśń „W krzyżu cierpienie” 

 

opr. ks. Jarosław Kamiński 


