
Krzyż nad Koszalinem 2020 

Modlitwa wielkopostna o powrót znaku zbawienia nad miejscem pierwszej Ewangelii 

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM…” (J 8,28b) 

 

Stacja 1 

Spotkanie Słowian i Niemców w kaplicy na Górze Chełmskiej 

W imię ojca Wojciecha 

W imię ojca Ottona 

W imię ojca Norberta 

Niech będzie pochwalone Boże imię 

Imię Ojca naszego na wysokości 

Imię Syna Jego między nami 

Imię Ducha Jednoczyciela tej ziemi 

Niech będzie pochwalone 

Stacja 2 

Modlitwa plebana Mikołaja, biskupa Hermana i sióstr cysterek na dobre budowanie AD 1270 

Jezusie cieślo nazareński 

Co dźwigasz ciężkie drewno krzyża 

I sam jesteś drzewem zielonym nad wodą 

Zmiłuj się nad nami pracującymi 

Aby powstał Boży dom rodzinny 

I miasto święte zaludnione 

Dobrymi sąsiadami i przybyszami 

I dziećmi i starcami i aniołami 

Opiekunami życia doczesnego 

Przez orędownictwo z wysoka 

Św. Jana Chrzciciela i Bernarda opata 

I wszystkich świętych Amen 



Stacja 3 

Dom Maryi otwarty na wieki 

Wieki i wieki przemijały 

W życiu pokoleń i rodów i dzieci 

Wpatrzonych z nadzieją w twarz Matki 

I Synka uradowanego złotym owocem 

Jak na prastarych ikonach z Rodzicielką 

Przewodniczką i Wychowawczynią 

Która jest z nami grzesznymi teraz 

I kiedy umieramy w Panu 

 

Stacja 4 

Ukoronowana modlitwą Pani Jamneńska 

Otwarta ku brzegom i wiatrom 

Przyjaznym dla wszystkich w drodze 

Obecna w zagrodach gospodarzy 

Zatroskanych o chleb nasz powszedni 

Słuchająca szeptów i westchnień 

O cud zdrowia i pozdrowień 

Serdecznymi zdrowaśkami 

Ozdobionymi wianuszkami 

I wieńcami wdzięczności 

Błogosławiona i święta 

Matka nasza Mama 

 

 

 

 



Stacja 5 

Psalmodia pasterska u św. Gertrudy 

Wersety i rozdziały 

Księgi Przenajświętszej 

Jak perły w koronie 

Jak gwiazdy na niebie 

Wymawiane i śpiewane 

Od czasów Abrahama 

Mojżesza Dawida i Jana 

Przymierza testamenty 

Przypowieści i proroctwa 

Wszystkie spotkały się w jednym 

Słowie nad słowami objawionymi 

Gdy Słowo wcielone Jezus 

Wymodlił je w ciszy ogrodu 

Amen Abba amen 

Stacja 6 

Służba w cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy 

Kyrie eleison 

Zmiłuj się Panie 

Nad naszą mizerią 

Nad biedą i małością 

Ulituj się Panie 

Nad małą trzódką 

Co tęskni za Jeruzalem 

Za Wieczernikiem na Syjonie 

I obdarz pokojem 

Z wysoka 



Stacja 7 

Prośba o błogosławieństwo św. Jana Pawła II 

Sługo sług Bożych 

Pielgrzymie apostolski 

Rodaku z Galilei 

Ojcze i bracie 

Pobłogosław to miasto 

Które mieszka z Tobą 

Pobłogosław domy drogi 

Szkoły sklepy i kościoły 

Pobłogosław ludzi 

Którzy nazwali Cię swoim 

Pobłogosław pokolenia 

Co Cię zapomniało 

Pobłogosław i wspomnij 

W domu Ojca bezdomnych 

Pobłogosław wołaniem 

O Ducha na tej ziemi 

Stacja 8 

Litania do Ukrzyżowanego w Koszalinie 

Jezusie Nazareński Królu Żydów 

Którego przybiliśmy do krzyża i zostawiliśmy wysoko 

Jezusie Synu Boży Miłosierny 

Który jesteś ratunkiem w godzinę śmierci 

Jezusie Mesjaszu Dawidowy 

Co nauczasz przypominasz i powtarzasz słowa Psalmu 22 

Jezusie Dobry Pasterzu i Baranku 

Rozpoznany we wszystkich apokalipsach świata 



Jezusie Pascho i Sakramencie Ołtarza 

Ze źródłem krwawiącym przebitego serca 

Jezusie Królu królów i Panie panów 

Biczowany służbowo i koronowany na widowisko 

Jezusie Emanuelu Boże-z-nami 

Co jesteś znakiem znanym i pomijanym 

Jezusie Życie i Zmartwychwstanie 

Powstań z grobu na Wielkanoc tego roku 

Jezusie wywyższony na wszystkich świątyniach 

Powróć wysoko na cerkwi w centrum Koszalina 

I zlituj się nad nami ulituj i wysłuchaj 

Modlitwy naszej utęsknionej i pokornej 

I zjaw się jak było na początku 

Objaw teraz i zawsze i na wieczność 

Amen Alleluja 

9. Pasja 

W pozaczasie modlitwy 

Mierzonej tętnem i oddechem 

Rozlega się potężne westchnienie 

O Ducha dla świata 

„Wykonało się” 

 

 

 

 

 

 

 



TAJEMNICA  ZAMKNIĘTYCH  D R Z W I 

Parafianom – w dniach domowych rekolekcji – ks. Proboszcz 

I. Pascha 

„Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę hizopu  i zanurzcie ją we 

krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was 

wychodzić poza drzwi swego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na 

odrzwiach, to ominie takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał. (Wj 12,21b-

23) 

 

Co z tą tradycją 

Uświęconą przez wieki i pokolenia 

Po czasach wygnań i zagłady 

Jak wypełnić zakon 

Gdy nawet zabrakło baranka 

I nie słychać obietnicy wyzwolenia 

Nie ma świątyni 

Nie ma psalmodii i całopaleń 

Kto jeszcze jest święty kto wykluczony 

Mojżesz został za Jordanem 

Nie ma proroka ani wodza 

O Mesjaszu już nie rozmawiamy 

Został dom z progami i ścianami 

I zgromadzeni w niewoli grzechu i strachu 

Przemów Boże i daj znak do drogi 

 

 

 

 

 

 



II. Wieczernik 

 

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 

wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (Ap 3,20) 

 

Zamknięci w środku i podzieleni 

Załamani klęską na Golgocie 

Zawstydzeni Ogrójcem i Trybunałem 

Zamyśleni nad sensem wieczerzy 

Wspominają słowa pożegnania 

Jeszcze powtarzają przypowieści przykazania 

Jak to będzie bez Mistrza 

Kto będzie teraz Nauczycielem 

Czy wystarczy słuchanie Piotra 

Czy przyjdzie jakiś inny posłany 

Co ma oznaczać pamiątka chleba i wina 

Czym będzie nowy pokarm dla życia 

Kto godzien jest przystąpić do stołu Pana 

Jak zaowocuje święty winny szczep Dawida 

+ 

Pokój wam nie bójcie się 

Jestem z wami jak byłem od początku 

Dotykajcie ran i patrzcie Mi w oczy 

Słuchajcie z ufnością pogodnej nowiny 

Jesteście posłani tym samym posłaniem 

Posłannictwo Ojca trwa ponad zwątpieniem 

Zmartwychwstanie i dar Ducha Pojednania 

Są dla was i dla tych co czekają na nas 



Zaufajcie kobietom posłuchajcie swoich 

Magdalenę i Marie Piotra Jana Tomasza 

I otwórzcie już drzwi dotąd zalęknione 

Wyjdźcie na zewnątrz wolni i spokojni 

Błogosławieni co nie widzieli i uwierzyli 

Panu waszemu i Bogu naszemu 

 

 

 

 

 

III. Paruzja 

 

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. „Któż jest tym Królem 

chwały?” 

„Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju.(…) To Pan Zastępów; On sam jest Królem chwały.” (Ps. 24) 

 

Przyjdź Panie Jezu 

Wysłuchaj ostatniej modlitwy Kościoła 

Przyjdź Duchu Prawdy 

Naucz przypomnij zjednocz w rodzinie 

Przyjdź Ojcze niebieski 

Obdarz na nowo życiem twoje dzieci 

Przyjdź Boże 

Niech stanie się paruzja ostateczna 

Niech zjawi się królowanie nieba 

Niech otworzą się księgi żywota 

Niech dokona się zwycięstwo nad Bestią 

Niech sąd oczyści w prawdzie zmartwychwstałych 



Niech Nowa Jeruzalem zgromadzi świętych 

Niech powróci uczta weselna Baranka 

I ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem 

zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. 

Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, 

a na bramach  - dwunastu aniołów i wypisane imiona, 

które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. 

Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, 

i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 

A dwanaście bram to dwanaście pereł, 

a każda brama była z jednej perły. 

I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, 

bo już nie będzie tam nocy. 

(Ap 21, 10b.12-13.21a.25) 

Wielki Post 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Adoratorium kapłańskie. Rozmowy z Barankiem wtóre” 

 

Czas paschalny 33. roku mojej kapłańskiej drogi przynosił słowa i myśli poznawane przez 

ponad 40 lat czytania Księgi nad Księgami. Stąd potrzeba spisania drugiej części rozmów z Barankiem, 

czyli dialogi z tekstami biblijnymi obu testamentów, gdzie mowa o Pasterzu i Jego kochanej trzódce. 

W tym środowisku jestem u siebie w domu: poznaję zapachy owczarni i daję jej to, czego szuka nie 

wiedząc często gdzie i jak rozpoznać smaki bliskiej tajemnicy. To rodzaj doświadczenia lectio divina na 

użytek parafian, pielgrzymów i letników. Zapraszałem ich przed tron osieckiego Baranka na 

sklepieniu, zwiastuna wolności i strażnika siedmiu pieczęci. Tej wiosny AD 2018, podczas dużych prac 

przy odmładzaniu wiekowej świątyni, odsłonięto przed ołtarzem płytę nagrobną pastora w Osiekach, 

rodem z nadmorskich Łazów, który jeszcze przed śmiercią w 1716 r., dla siebie, dla małżonki i dla 

garstki swoich pociech, kazał napisać wyznanie: „Życie na pewno daje nam tylko Męka Chrystusowa”. 

Niech to będzie motto do lektury proboszczowskich zapisków na marginesie osobistej Biblii 

Tysiąclecia (wyd. IV, 1980). 

Opatrzność zdarzyła, że wiosenne natchnienia nad Jamnem poprzedzały nową modlitwę: pracę 

i współpracę dla katedry koszalińskiej. Stanąłem zatem przy ołtarzu katedry, pod Barankiem na 

sklepieniu, który obecny jest od niedawna wysoko ponad głowami i ponad pierwszym w Koszalinie 

krzyżem z Góry Chełmskiej. Rozpocząłem zatem osobiste rozmowy z Nim, Pasterzem jednoczącym i 

prowadzącym owczarnię Kościoła. To tu kiedyś, po roku diakonatu u boku ks. Jana i w roku 

męczeństwa ks. Jerzego, w wigilię Zesłania Ducha Świętego i w Dzień Matki przyjąłem święcenia. Tu, 

w bliskości biskupa Ignacego, świadka ziemskiej apokalipsy, uczyłem się Kościoła i kapłaństwa… 

Decyzja Biskupa przyjęta jako nowe zadanie oznaczała wysiłek budowania Bożego domu – 

Matki kościołów diecezji, naukę działania w dużym zespole duszpasterskim i konserwatorskim i 

przygotowanie nowego etapu zbierania rozproszonej parafii katedralnej. Świątynia bowiem zamknięta 

była przez 9 miesięcy. Jakby Niepokalana Matka zamierzała ponownie wydać nas na świat jako dzieci 

Boże tej konkretnej wspólnoty. Stąd nieprzypadkowo od początku mojej posługi proboszczowskiej 

zacząłem głośno mówić o potrzebie wybrania Matki jako naszą Królową i o przygotowaniu 

rzeczywistej koronacji. Niechaj te marzenia staną się ciałem, jeśli taka będzie wola Boża. 

Osieki, 26.05.2018 r. – Koszalin, 26.05.2019 r. 

PS. Baranek kazał po roku przedziwnie zamilknąć: nie ma rekolekcji wielkopostnych dla parafian 

katedralnych; nie ma wiernych na Mszach świętych; nie ma pewności, co dalej… Postanowiłem 

podzielić się zapiskami proboszcza w miejsce kazań pasyjnych i medytacji Drogi Krzyżowej. Może 

będą przydatne na czas naszego „większego postu” i pomogą nabrać odwagi to otwierania Świętej 

Księgi. Niech Baranek ma ostatnie słowo! (28.03.2020) 

 

 

 

 



Pascha Pana 

Alleluja. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba – od ludu obcego, 

przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. 

Ujrzało to morze i uciekło, Jordan bieg swój odwrócił. 

Góry skakały jak barany, pagórki – niby jagnięta. 

Cóż ci jest morze, że uciekasz? Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz? 

Góry czemu skaczecie jak barany, pagórki – niby jagnięta? 

(Ps 114,1-6) 

 

Jezu Chryste Baranku Boży, kiedy wędrowałeś jako nastolatek na swoją pierwszą Paschę do 

Jerozolimy, pozostawiłeś nam same pytania. 

Droga z Galilei do Świętego Miasta była rozśpiewana od rana do wieczora psalmami Hallelu i 

kantykami proroków. 

Kiedy zostałeś w domu Bożym, zasłuchany w nauczanie mędrców Izraela, zrodziły się w ich sercach 

pytania do Syna Cieśli z Nazaretu. 

I poszli do siebie zadziwieni odpowiedziami młodziutkiego Nauczyciela i zamilkli po dziś dzień, 

niepiśmienni czytelnicy Księgi nad Księgami. 

Matczyne zawołanie: „Czemuś nam  to uczynił? Oto ja i ojciec twój szukamy Ciebie…” – było 

głosem świętego ludu, który czekał i przyjął Mesjasza. 

Wreszcie zabrzmiało Twoje zapytanie do Maryi i Józefa: „Czemuście Mnie szukali? Czyż nie wiecie, że 

w  sprawach Ojca jestem u siebie?...” Wszak w domu Ojca jest u siebie. 

Z tymi pytaniami w sercach chodzimy przez wieki drogami naszej Paschy i szukamy Ciebie, by zadać 

we własnym imieniu nasze ostateczne: „I co dalej, Panie?” 

 

Pierwsza ofiara 

Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (…) Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę… 

Wtedy Bóg zapytał Kaina: „Gdzie jest brat twój, Abel?” (…) 

„Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi!” (por. Rdz 4,2b. 4c. 9a. 10) 

Jezu Chryste, Baranku Boży, zabity grzechem bratobójstwa, 

od tamtej krwi za murami Edenu rozlano jej morza i rzeki. 

Razem ze łzami matki Ewy i ojca Adama płaczą pokolenia 



rodziców, rodzeństwa, rodzin całych i narodów – z bólu. 

I woła krew sióstr i braci, głośniej od krwi Abla; 

i zawołała z krzyża krew Barankowa: „Wykonało się!” 

Jezusie, Baranku, dźwigający grzech świata ludzkiego, 

podnieś nas z ziemi okrwawionej nieludzko. 

Podnieś i poprowadź! 

 

 

Baranek na Górze Moriah 

Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. 

Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. (Rdz 22,13) 

Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień: 

Oto wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę – 

Mówił ojciec. Syn milczał, nie śmiał pytać: 

Gdzie jest żertwa? Mamy ogień i drwa i nóż ofiarny, 

lecz gdzie żertwa? 

Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy – 

tak powiedział, nie śmiał głośno 

wypowiedzieć tych słów: żertwą, mój synu, będziesz ty – 

więc milczał. 

(…) 

O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria, 

jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. 

Inny Ojciec przyjmie tu ofiarę swego Syna. 

Nie lękaj się, Abrahamie, idź dalej przed siebie 

i czyń, co masz czynić. 

Ty będziesz ojcem wielu narodów, 

czyń, co masz czynić, do końca. 



(Jan Paweł II, „Tryptyk Rzymski”,  cz. III, 3) 

 

 

Baranek Mojżesza dla Izraela 

Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. (…) I wezmą 

krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. (Wj 12, 3b.7) 

 

Na łąkach nad Nilem zrodziły się baranki, 

pierworodne stworzenia na ucztę ofiarną. 

Nie mieli jeszcze pojęcia niewolni Hebrajczycy 

o znaczeniu krwi na wejściach do ich domów. 

Z tego znaku powstała moc ich ocalenia, 

z tego daru przyszło posilenie na drogę wolności. 

Do dzisiaj rozlega się milczenie nocy paschalnej 

i opowiada się o losie baranka dla rodziny. 

Niech dzieje się po granice czasu wyzwalanie 

w imię Gospodarza wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie…” 

 

Pasterz złodziej 

Pan posłał do Dawida [proroka] Natana. Ten przybył do niego i powiedział: 

„W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, 

biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. 

On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była 

dla niego jak córka. 

Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć 

podróżnemu, który do niego zawitał. 

Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, który do niego  zawitał.” (2 Sam 12,1-

4) 

Podwójna zbrodnia nieopanowanego króla rozbiła dom rodzinny Uriasza Chetyty i Batszeby córki 

Eliama. Sędzia narodu wybranego stał się oskarżycielem Boga, świadek przymierza - zdrajcą. 



„Owieczki” kuszonej nikt nie pytał o zdanie, a może była dumna z wyboru władcy… Oboje zapłakali 

nad wspólnym potomkiem. Do dziś pokutnicy powstają z grzechu Psalmem 51-ym. 

Także ich syn Salomon, mędrzec i nauczyciel Izraela, zakończył jako głupiec i cudzołożnik. Ciężkie 

jest świadectwo o nim Jezusa syna Syracha: 

„Niestety, kobietom wydałeś swe lędźwie i wyuzdaniu oddałeś władzę nad swym ciałem. Splamiłeś 

swą chwałę, zhańbiłeś swoje potomstwo, sprowadzając gniew na dzieci i napełniając je smutkiem z 

powodu twojej głupoty.”. 

 

Baranek pokoju 

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. 

I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (…) 

Wtedy wilk zamieszka wraz barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały 

chłopiec będzie je poganiał. 

Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej mej świętej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt 

wód, które przepełniają morze. (Iz 11, 1-2.6.9) 

Baranku spokojny, łagodny i przyjazny, 

gdy drapieżność i duch zemsty zwyciężają, 

gdy przemoc i potęga zagłuszają westchnienia – 

nie ustaje pokorna modlitwa maluczkich: 

„obdarz nas pokojem, bądź pokojem” 

 

Owieczka ukochana 

O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! 

Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. 

Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu. 

Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli: 

Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. (Pnp 4,1-2) 

 

To dlatego, zapewne, królewski pasterz tak szuka ukochanej owieczki, bo jest najpiękniejsza. Jej uroda, 

wartość serdeczna, warta jest Pieśni nad pieśniami. 



W strofach pary zakochanych i chórów zaprzyjaźnionych świadków tyle wiosny i wesela, że nie dziwi 

pragnienie czytania tego zwoju w noc paschalną po wieczerzy. 

Zazdrościć można wiernym dzieciom Izraela, że rozgrzewają się do świętowania poematem Salomona, 

i aż dusza tęskni, aby adoracje Wielkiej Soboty rozjaśnić tym śpiewaniem. 

 

Baranek - znak sprzeciwu 

Jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy 

drzewo razem z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech nikt już nie wspomina. Lecz Pan 

Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę nad nimi, albowiem 

Tobie powierzam moją sprawę. (Jer 11,19-20) 

Jak głęboko sięgają korzenie drzewa żywota? 

Czy aż do gęstwiny rajskiego ogrodu, czy może do grobu Adama? 

A ono dalej zielenieje nad rzeką w Niebiańskiej Jeruzalem, 

odmłodzone wiosną Jezusowej Paschy. 

Któż to zamierza skrzywdzić mnie i moich bliskich? 

Kim są nieprzyjaciele, wysłannicy największego wroga ludzi? 

Rozejrzyj się, bracie, popatrz w głąb swojej duszy… 

Ty sam czynisz sobie najgłębsze rany 

i ból sprawiasz Ukrzyżowanemu. 

 

Owczarnia woła Pasterza 

Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego 

i wyciągali ręce do obcego boga, 

czyżby Bóg tego nie dostrzegł, 

On, który zna tajniki serca? 

Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, 

mają nas za owce na rzeź przeznaczone. 

Ocknij się! Dlaczego spisz, Panie? 

Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! 

(Ps 44,21-24) 



Szepczę słowa psalmu przerażony prześladowaniem i wojennym chaosem. 

Wykrzykuję alarm i pobudkę dla zadowolonych tak zwanym świętym spokojem. 

Wzywam ku pomocy Tego, który nie śpi. On jeden czuwa, On strzeże na pewno. 

 

 

Baranek Sługa Pański 

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, ale Pan zwalił na Niego winy nas 

wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, 

jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (por. Iz 53,6-7) 

Na krzyżu nie potrzeba już mnożenia mów. 

Zostało ich siedem, jak spisali czterej Głosiciele. 

Boże Słowo w ciele człowieka Izraelity zamilkło. 

Nauczyciel dopowiedział do końca swą przypowieść. 

Jeszcze tchnienie, dar nowego życia, z serca Boga. 

Kiedy wrócił w chwale Pomazaniec, znów pozdrowił. 

Pierwszym wyrażeniem dnia nowego stał się POKÓJ. 

 

Bóg dobry pasterz 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 

orzeźwia moją duszę. (Ps 23,1b-3a) 

Psalmie o Bogu Pasterzu, prastary testamencie, już tyle razy odnalazłeś mnie w dolinie mrocznej; 

ukoiłeś lęk i stałeś się lampą w nocy zagubienia. 

Tyle razy zaprosiłeś do Twego namiotu i zasłałeś obrus przebogato zastawiony. Jak wtedy, gdy Abram 

i Sara przyjęli Cię do siebie, Wędrowcze trójobecny. 

Nie przestanę powtarzać słów, wersetów i strof Twego wyznania: Jam twoim przyjacielem, od 

początku, od dnia poczęcia i narodzin. Jestem blisko ciebie. 

 

 



Trzoda i pasterze 

„Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi pan Bóg: Biada 

pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? (…) A wy, owce moje, jesteście 

owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym – wyrocznia Pana Boga.” (Ez 34,1-2.31) 

Jeżeli jest to proroctwo odpowiedzialnych za klęskę królestwa, ruinę świątyni przymierza i zatrucie 

studni serc narodu wybranego, to takich strażników „koryta” mamy przez wszystkie czasy. O tym już 

mówił św. Paweł do prezbiterów Azji Mniejszej na plaży w Milecie, gdy powracał do Jerozolimy na 

święto Paschy. O takich prawił kazania ksiądz Piotr Skarga, a ostatnio także męczennik Jerzy 

Popiełuszko. 

Gdy brak słów, zostaje modlitwa prostego ludu. 

 

Król pasterz 

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje 

przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i 

uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. (…)  Ja sam będę pasł moje owce i Ja 

sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, 

skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. (Ez 34,11-12. 15-16) 

Boże, który jesteś, 

kiedy zabraknie duszpasterzy, 

kiedy nie będzie gotowych do pracy dla Twojej trzody, 

Ty sam wyjdź na łąki tego świata i prowadź 

nad wody, na zielone wzgórza, do zagród. 

Sam jeden bądź z nami, 

Który jesteś. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sąd nad owczarnią 

Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. (…) Oto Ja sam będę 

prowadził sąd między owcą tłustą i owcą chudą. Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i grzbietami 

i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się 

łupem. 

(Ez 34,17. 20-22) 

sielankowe monidła 

bukoliczne pocztówki 

niech nie zamglą oczu 

bacom i juhasom 

na brutalność w rydlu 

potrzeba psów owczarków 

dla porządku i ładu 

o tym wiedział prorok 

nad rzekami Babilonu 

bieda nie uszlachetnia 

 

Owczarnia przed Panem 

Wejdźcie, uwielbiajmy, padając na twarze 

i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. (Ps 95,6-7) 

Zgromadzenie modlitewne 

pielgrzymka i świętowanie 

dodaje otuchy umacnia zapał 

sprawia że osoby stają się jedno 

ale to tylko dzięki Bogu 

świętości w sanktuarium 

 

 



Baranek nad Jordanem 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” (…) „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego 

nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.” 

(por.  J 1,29-34) 

 

Kapłański syn i kaznodzieja wierności przymierzu musiał znać wszystkie proroctwa i wydarzenia w 

dziejach zbawienia, w których pojawia się znak baranka. Uczestniczył zapewne od młodości 

wielokrotnie w składaniu paschalnych ofiar przed ołtarzem jerozolimskiej świątyni. Kiedy zobaczył 

krewnego z Nazaretu pomiędzy ludem nad Jordanem rozpoznał w Nim wypełnienie wszystkich 

zapowiedzi i oczekiwań. Jezus stał się znakiem nadziei. 

Nie tylko Baranek, ale i Gołębica odrodzenia jak po potopie. I jeszcze głos Ojca Objawiciela: 

„Słuchajcie!” 

A kiedy pytali Jana ludzie gotowi żyć po Bożemu, odpowiadał im prostą zachętą: „Róbcie swoje!” 

Ważne, że wspólnota gromadząca się na Eucharystii rozpoznała w białej Hostii nad stołem ofiarnym 

tego samego Zbawiciela: „Oto On -Baranek.”. 

 

Baranek - Pasterz 

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za 

zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca domu; sprasza przyjaciół i 

sąsiadów i mówi im: <<Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.>>” (Łk 15,4-6) 

Ta przypowieść idzie w parze z tą o zagubionej drachmie i obie poprzedzają wielką historię syna 

dobrego ojca i jego posłusznego brata; obaj mieli zapobiegliwą i rozsądną mamę,  porządny dom 

gotowy do świętowania i wolność do decydowania o drodze. Aż do zbłądzenia. Gdzieś w tle jest 

jeszcze właściciel świniarni i jakieś wesołe panie, które oskubały doszczętnie naszego wesołka. 

Wszystkie te opowieści mówią o cierpliwym szukaniu i zaufaniu po odnalezieniu i powrocie. Boże, ile 

potrzeba odwagi, by przyjąć pod dach, przytulić bez obłudy i ponownie obdarzyć hojnie ponad miarę 

zasługi! Tu już nie wystarczy obrazek łagodnego pastuszka z puszystym stworzonkiem. W życiu 

musimy nieraz zmierzyć się z wielkim świństwem i pomóc rozpocząć od nowa. 

 

 

 

 

 

 



Pasterz i sędzia 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 

chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela 

owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. (Mt 25,31-33) 

Cokolwiek dobrego komukolwiek z najmniejszych 

w imię Miłosiernego 

cokolwiek z możliwych rzeczy i spraw wyjątkowych 

w imię Sprawiedliwego 

cokolwiek w tym życiu naznaczonym wyrachowaniem 

w imię Wiekuistego 

 

Baranek - brama owczarni 

„Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak 

wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po 

imieniu  i wyprowadza. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 

znają.”  (J 10,1-4) 

 

Dobry Pasterz 

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (…) Mam także inne owce, które nie są z tej 

owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (…) Moje 

owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie 

wyrwie ich z mojej ręki.”  (J 10,11.16.27-28) 

 

Marzenie o Kościele jednoczącym i zjednoczonym jest usprawiedliwione wiernym zasłuchaniem w 

słowa Wieczernika. 

Poszukiwanie dróg jedności przyniesie owoce, gdy On sam, „Droga – Prawda – Życie”, poprowadzi i 

zgromadzi szukających. 

Dla wszystkich zniecierpliwionych i zbuntowanych brakiem szybkiego sukcesu musi być gwarancją 

obietnica pewności wiekuistej: „Ja daję życie…” 

 

 

 



Rybak – apostoł - pasterz 

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” 

„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.” 

„Paś baranki moje!” 

 

„Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie”? 

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.” 

„Paś owce moje!” 

(J 21,15-17) 

 

Dla mojego pokolenia Piotrem powołanym ponownie po zmartwychwstaniu będzie Karol z Wadowic, 

Jan Paweł II z Rzymu, święty świętością apostolską. 

Dla nas jest pasterzem – przewodnikiem ponad progi tysiąclecia. To znaczy oczywiście trochę co 

innego dla poszczególnych osób, które go poznały. 

Dla mnie pozostanie ojcem, który wezwał Ducha nad moją młodością. I jest świadkiem wszystkich 

powrotów. 

 

Odkupiciel 

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś 

przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (1 P 

1,18-19) 

Najtrudniejsze pytania do Odkupiciela: 

Panie, jak udźwignąłeś wykup zapisu dłużnego naszych win? 

Jezusie Nazarejczyku, ukrzyżowany jako krwawa ofiara, jak boli Cię mój grzech nie wyznany? 

Baranku, łaskawy i miłosierny, jak mam pokutować za tych, których rozgrzeszam? 

 

 

 

 

 



Episkopos kai Poimen 

On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla 

sprawiedliwości  - „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni”. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do 

Pasterza i Stróża dusz waszych. (1P 2,24-25) 

Najważniejsze odpowiedzi moich teologicznych pytań: 

Syn Boży jest uzdrowicielem moich chorób wrodzonych, nabytych i własnych. 

Dobry Pasterz jest przyjacielem poszukującym mnie w każdym zagubieniu. 

Mesjasz Pan jest strażnikiem mojego życia tutaj i w wieczności. 

 

Paweł - mistrz nowej Paschy 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, 

jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. (1 Kor 5,6b-7) 

Chlebie żywy który zapewniasz świeżość uczcie i pokarmom 

Gdy zanosi się że z naszej mąki chleba dobrego nie będzie 

Sam jeden dbasz o smak i pożywność macy hostii okruchów 

I zapraszasz do stołu wszystkich głodnych życia wyzwolonych 

 

 

 

Apokalipsa 

Mesjańskie objawienie 

„Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.” 

„Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego 

pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.” 

„Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.” 

„Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków.” „Amen” (por. 5, 

5-14) 

Mesjański Władco, jak tajemnicza jest Twoja walka i jeszcze głębszy sekret zwycięstwa. 

Wszystko zapisano w zwoju życia zwiniętym dłonią Najwyższego i opieczętowano siedmioma 

pieczęciami złotymi, srebrnymi i spiżowymi. Wiedza ta należy tylko do Wszechwiedzącego. 



Kiedy jednak nadeszło światło Wielkanocy rozpocząłeś odsłanianie prawdy, dzień po dniu zdejmujesz 

welony z twarzy Oblubienicy, by rozpoznaną wprowadzić na Świętą Górę. 

Ogłoś, Królu Dawidowy, co Zasiadający na tronie zdecydował dla mnie. Powiedz, gdy przyjdzie pora, 

godzina mojej służby ofiarnej. I objaw po siedemkroć. 

 

Pieczęcie dla męczenników 

„Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” 

„To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 

Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie 

namiot nad nimi. 

Nie będą już łaknąć ani nie będą pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który 

jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.” (7,13b-17) 

Galilejski Pasterzu, schodzący ze wzgórz wiosennych, kiedy nadeszła pora Paschy. Poprowadź moich 

ukochanych; wołaj nas po imieniu, bo sam znasz najlepiej znaczenie nasze uch powołań. 

Przedziwne oczyszczenie dokonało się w strumieniu spływającym z Kalwarii, z głębi grobu Adama. 

Jasne suknie wyróżniają nas spośród pielgrzymów zakurzonych pyłem drogi ostatecznej. 

Przywitaj swoim braterskim przywitaniem w bramach rajskiego ogrodu, za którym tęsknimy od 

pierwszej młodości. I przyjmij do bezpiecznej zagrody każdą odszukaną duszę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triumf Baranka 

„Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, 

bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. 

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swoich - aż do śmierci.” 

(12, 10b-11) 

Który, nie wodzisz nas na pokuszenie, 

nie narażasz na upadek we mgle zakłamania. 

Który chronisz przed zranieniem i zatruciem 

przez siedmiogłowego, siedmiojęzycznego gada. 

Który leczysz i uzdrawiasz, i wyprowadzasz 

na bezpieczne miejsce pośród pustkowia – 

Bądź pozdrowiony, pochwalony i wyśpiewany, 

Boży Synu z aniołami i arcyposłańcami. 

 

Orszak na Syjonie 

Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię 

Jego Ojca wypisane na czołach. (…) 

To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci 

spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są 

nienaganni. (14,1.4-5) 

Imię, dlaczego imię jest pierwszym znakiem rozpoznania? 

Liczba, dlaczego liczba jest pełnym wymiarem planu Wszechmocnego? 

Wierność, dlaczego wierność małżeńska jest ideałem przymierza nieba i ziemi? 

 

 

 

 

 

 

 



Pieśń nowa Mojżesza i Baranka 

A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: 

„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny! 

Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! 

Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? 

Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i  padną na twarz przed Tobą, 

bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.” (15,3-4) 

Pascho pierwsza i ostatnia, 

i Ofiaro ostateczna, 

łasko nad łaskami i manno, 

zmiłuj się nad nami, 

zniewolonymi w ziemi bożków, 

zmiłuj się nad brzegiem morza 

i u stóp Synaju, 

i uratuj, i nakarm, 

z zgromadź na zawsze. 

Amen. 

 

 

0blubienica Baranka 

„Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. 

Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka 

a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty.”- 

bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. 

„Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!” (19, 6c-9) 

W południe dnia pierwszego wszystkie światła rozjaśniły piękno gołąbki nad gołębicami. 

Królewski pasterz jak orzeł zatoczył lot swój nad domowym gniazdem i przysiadł. I stał się nowy 

początek: w nowej ojczyźnie zamieszka odtąd pokolenie odrodzonych z Ducha. 

Na imię im: dziecko Ojca. 



 

Nowa Jeruzalem 

„Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.” 

I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 

Boga, mające chwałę Boga. 

A  świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba 

słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. (21,9c-11a.22-23) 

Jest takie miejsce w Ziemi Świętej, gdzie wstępuje się judejskimi wzgórzami na zachodzie, aż zabłysną 

wieże i kopuły, i okna wywyższonej Jerozolimy. 

Poraniona przez wieki wojen i krzywdzona nieprzyjaznymi murami jak wdowa w żałobnych kirach, 

nuci swoje lamentacje i wzdycha wspominając swe wesele. 

Dzień i noc czuwają rozmodleni pielgrzymi i z krańców ziemi płyną psalmodie ludów i narodów. 

Wszyscy przytuleni do piersi ojca Abrahama. 

 

 

 

 

Agnieszka 

mamie 

pastereczko rzymianko panienko 

na łąkach kwietnych przy Via Salaria 

przy fontannach na Piazza Navona 

zabarwionych płomieniem twej miłości 

przeczysta wełenka na szaty dla pasterzy 

już na wieki będzie znakiem przywiązania 

do Baranka przewodnika aż na szczyt 

Świętego Miasta oblubieńczej stolicy 

 

 

 



Fatima 

pastuszkowie różańcowi 

Lusia Jacynka i Franio 

zatańczcie w słonecznym deszczu 

podnieście narody z kolan 

i poprowadźcie pielgrzymką 

aż do pogodnego nieba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pascha według Jana Pawła 

(„Rozważania o śmierci”, cz. II,2) 

Mysterium paschale – 

tajemnica Przejścia, 

w której 

jest odwrócony porządek mijania, 

gdyż przemija się od życia ku śmierci – 

takie jest doświadczenie i oczywistość taka. 

Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu 

jest tajemnicą. 

Tajemnica – to zapis głęboki 

Dotychczas nie odczytany do końca, 

poczuwany, niesprzeczny z istnieniem 

(czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć?). 

Jeśli Ktoś odsłoni ten zapis 

i odczyta, i sprawdzi na sobie, 

i PRZEJDZIE – 

wówczas dotykamy śladów 

i przyjmujemy sakrament, w którym pozostał 

Ten co odszedł… 

i przemijając nadal ku śmierci , 

trwamy w przestrzeni tajemnicy. (…) 

To Przejście nazywa się PASCHA – 

mysterium. 

 

 

 

 



Błogosławieństwa 

Z rąk potężnego Boga Jakubowego, 

od Pasterza i Opoki Izraela, 

od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał, 

od Wszechmocnego, który ci będzie błogosławił – 

błogosławieństwa z niebios wysokich, 

błogosławieństwa otchłani leżących najniżej, 

błogosławieństwa piersi i łona. 

Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają 

niż błogosławieństwa mych przodków, 

jak długo trwać będą pagórki odwieczne – 

niechaj spłyną na głowę Józefa, 

na głowę tego, który jest księciem swoich braci! 

(Rdz 49,24c-26) 

Błogosławiony, który odczytuje, 

i którzy słuchają słów Proroctwa, 

a strzegą tego, co w nim napisane, 

bo chwila jest bliska. 

(Ap 1,3) 

 

Amen amen 

Niech będzie prawdą każda obietnica dla owczarni 

Niech będzie darem przyjętym każda kropla krwi Barankowej 

Niech będzie pokarmem każdy okruch chleba błogosławionego 

Amen Alleluja 

 


