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B A Z Y L I K A   K R Z Y Ż A   Ś W I Ę T E G O 

temat: KRZYŻ – PRZEBACZENIE – ZBAWIENIE 

Łk 23,33-45 /tłum. Roman Brandstaetter/ 

A gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”*, ukrzyżowali Go** 

I złoczyńców, jednego po Jego prawicy, drugiego zaś po lewicy.*** 

A Jezus rzekł* „Ojcze**… przebacz im… albowiem nie wiedzą… co czynią 

A oni podzielili Jego szaty i los o nie rzucali***, a lud stał i patrzał**, 

A przełożeni, drwiąc, mówili: „Innym pomagał,  

niech sobie teraz pomoże, jeżeli jest Bożym Mesjaszem, Wybranym!” 

Szydzili z Niego i żołnierze, podawali Mu ocet, mówiąc: 

„Jeśli jesteś królem Judejczyków, ocal samego siebie!” 

A był tam w języku greckim, łacińskim i hebrajskim*** 

Napis wyjaśniający Jego przestępstwo: „TO JEST KTÓL JUDEJCZYKÓW” 

A jeden z powieszonych złoczyńców drwił:  

„Czy nie jesteś Mesjaszem?... pomóż sobie i nam…” 

Drugi jednak go skarcił i rzekł: 

„Nawet… nie boisz się… Boga… chociaż… dostałeś wyrok… ten sam…  

My słusznie… bo otrzymujemy tylko zapłatę za nasze uczynki...  

A Ten przecież nic złego… nie uczynił…” 

A potem dodał: „Jezusie*… wspomnij na mnie…  

Gdy do Królestwa swego… przyjdziesz…” 

A On rzekł do niego: „Zaprawdę… mówię ci…  

Dziś będziesz… ze mną… w raju…”** 

A była już prawie godzina szósta,  

Gdy ciemność stała się nad całą ziemią, aż do godziny dziewiątej,  

A słońce się zamroczyło, a zasłona w Świątyni pękła przez środek! 

A Jezus zawołał wielkim głosem:*** 

„Ojcze!... W ręce Twoje… ducha mego polecam!...”* 

I po tych słowach skonał. 

 

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr  

Mój wielki Boże, uniżyłeś samego siebie i byłeś wywyższony na Drzewie 

Krzyża. Chociaż nie jestem godzien prosić Cię o cierpienie jako dar, proszę 

Cię przynajmniej o dobre znoszenie go, kiedy Ty w swej miłości i mądrości 

ześlesz mi je. Pomóż mi znosić ból, wyrzuty, rozczarowanie, oszczerstwo, 

niepokój i niepewność gdy przyjdą. Pragnę znosić obelgi łagodnie i odpłacać 

dobrem za zło. Pragnę uniżyć samego siebie we wszystkim i być cichym, 

kiedy nadużywa się mojej dobroci, pragnę być cierpliwym kiedy cierpienie 

lub ból się przedłużają, a wszystko to z miłości do Ciebie i Twojego Krzyża, 

wiedząc że w ten sposób osiągnę obietnicę w życiu doczesnym i wiecznym. 

*król pokoju zostaje wyrzucony z 

miasta, które nie zazna pokoju 

**krzyż, kara niewolnika, jest 

tronem Króla 

***naszą główną profesją jest 

bycie zło-czyńcą 

*użyta tu forma gramatyczna 

sugeruje, że Jezus powtarzał te 

słowa wielokrotnie 

**pierwsze i ostanie słowa Jezusa 

na krzyżu są skierowane do Ojca 

***Adam, uciekając przed Bogiem 

odkrył, że jest nagi; teraz 

przypadło mu w udziale 

odziedziczenie szat swojego Pana 

**na Golgocie opadła kurtyna, 

widzimy Go takim, jakim jest: 

miłością bez granic 

***każdy język głosi i wysławia 

panowanie Tego, który uniżył 

samego siebie, aż do śmierci 

krzyżowej  

*jest jedynym, który wzywa Jezusa 

po imieniu bez żadnych dodatków; 

odkrył przyjaciela, którego miłość 

jest silniejsza niż grzech i śmierć, 

JEZUS – znaczy: „Bóg zbawia” 

**tu jest środek nowego ogrodu; 

zawsze Pan więcej daje, niż się  o 

to prosi /św. Ambroży/ 

***o 9 w świątyni rozlegał się 

dźwięk trąb rozpoczynających 

modlitwy wieczorne 

*wieczorna modlitwa, Ps 31 – 

oddanie się w ręce Boga 

 


