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B A Z Y L I K A    Ś W.    S E B A S T I A N A     

Z A   M U R A M I 

temat: MĘCZEŃSTWO – ŚWIADECTWO – 

WIERNOŚĆ 

Mk 8,34b-39 /tłum. Roman Brandstaetter/ 

Ktokolwiek pragnie kroczyć moim śladem,  

Niechaj zapomni o sobie samym 

I niechaj weźmie na siebie swój krzyż, 

I za Mną idzie. 

A kto zamierza swe życie ratować, 

Ten je utraci, 

A kto natomiast swe życie utarci 

Dla Mnie  

I dla Dobrej Nowiny, 

Ten je ocali! 

Bo cóż człowiekowi z tego, 

Jeżeli cały świat posiędzie, 

A duszy swojej szkodę wyrządzi? 

A cóż może dać człowiek  

W zamian za duszę swoją? 

A jeśli znajdzie się taki, 

W tym nierządnym i grzesznym plemieniu, 

Który wstydzić się będzie  

Mnie i słów Moich, 

Tego będzie się wstydził także Syn Człowieczy, 

Gdy przyjdzie ze świętymi aniołami  

W chwale Ojca swego. 

 

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr 

Boże mój, wiem dobrze, że mogłeś zbawić nas 

swoim słowem bez cierpienia, ale Ty 

zdecydowałeś wykupić nas za cenę swojej Krwi. 

Patrzę na Ciebie, Ofiarę złożoną na Kalwarii, i 

wiem, że Twoja śmierć była wynagrodzeniem za 

grzechy całego świata. Panie mój, oddaję Ci siebie 

jako ofiarę dziękczynną. Umarłeś za mnie i ja zdaję 

się całkowicie na Ciebie. Pragnę być całkowicie 

oddzielony od spraw tego świata i być 

oczyszczonym z moich grzechów. Spraw, abym 

wywiązał się z tego, co wyznaję. 

 

 

 

 

SONG  

/ks. Jerzemu Popiełuszce/ 

1. 

Czekałeś tyle lat, tęsknoty wciąż bez dat 

I byłeś ciągle tak „nieczynny” jak twój wulkan. 

I smutne czasem dni choć wciąż w poezji ty 

Już myślisz koniec gry, kolejny zachód słońca. 

ref. 

Chciałbyś tak dla jakiejś róży oddać życie 

Chciałbyś tak dla jakiejś róży oddać cały świat 

Chciałbyś tak dla jakieś róży oddać życie 

Tak jak On, tak jak On. 

2. 

Aż pewnego dnia, gdy w duszy czarna mgła 

Ty słyszysz głos „To Ja” – i wtedy wzeszło słońce. 

Widzisz róży kwiat, miłości Jego znak 

I stoisz cichy tak, a słońce nie zachodzi. 

 

ref. 

Kiedyś tam dla jakiejś róży oddasz życie 

Kiedyś tam dla jakiejś róży oddasz cały świat 

Kiedyś tam dla jakieś róży oddasz życie 

Tak jak On, tak jak On. 

 

tekst i muzyka: Witek Wolny 

 

 


