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WIERZĘ, PANIE!1

Pieśń (1. zwrotka)

Ja wiem, w Kogo ja wierzę, stałości duszy mej,

mój Bóg w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.

To Ten, co zstąpił z nieba, wielki i dobry Pan,

co karmi duszę moją Ciałem i Krwią swych ran

(tekst: Droga do nieba, 2006).

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą na początku wakacji. Każde przyklęknięcie przed 

Najświętszym Sakramentem jest wyznaniem wiary w Ciebie, Panie. Zawsze, a szczególnie 

w wakacyjnym czasie, potrzebujemy umocnienia w wierze. Codziennie bowiem czekają nas nowe 

wyzwania i okazje do wyznania wiary.

Jezu Chryste, dzisiejsza liturgia2 słowa przypomina nam o tym, że w każdym czasie spotykamy 

ludzi, którzy nie przyjmują wysłanników Boga, nie chcą przyjąć Bożego słowa czy pouczenia. 

Sam tego doświadczyłeś w Nazarecie. Po Twoich słowach o nadejściu czasu łaski i potrzebie 

nawrócenia, ludzie zebrani w synagodze nie przyjęli Twoich słów. Słuchali nauki, nawet z pewnym

zachwytem, ale jej nie przyjęli. Stawiali pytania, aby podważyć jej sens: „Czy nie jest to cieśla? 

Skąd On to ma?”. Te pytania pogłębiały zwątpienie i rodziły niewiarę. Konsekwencją tego było 

zlekceważenie, wyrzucenie z synagogi, a nawet próba strącenia Cię z góry, na której położony był 

Nazaret.

Boski Nauczycielu, dzisiaj wokół nas jest wielu ludzi, którzy sprzeciwiają się Twojej nauce. Jawnie

występują przeciwko Tobie, przeciwko Twojej Matce, przeciwko Twojemu Kościołowi. Naruszają 

świętość Twego Krzyża, niszczą wizerunek Twojej Matki, nawet podnoszą rękę na Twoje świątynie

oraz na Twoich kapłanów. A to wszystko budzi w wielu sercach zwątpienie, rozszerza niewiarę, 

podsyca lekceważenie Twojej nauki. Jak mówi prorok Ezechiel, to „lud buntowników, 

o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach”.

1 Źródło: Materiały Homiletyczne, nr 337, lipiec-sierpień 2021, str. 27-28
2 I Czytanie: Ez 2, 2-5 Powołanie proroka

II Czytanie: 2 Kor 12, 7-10 Paweł chlubi się ze swoich słabości
Ewangelia: Mk 6, 1-6 Jezus lekceważony w Nazarecie
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https://www.biblijni.pl/czytania/13146_czytanie_z_ksiegi_proroka_ezechiela.html
https://www.materialyhomiletyczne.pl/
https://www.biblijni.pl/czytania/13148_slowa_ewangelii_wedlug_swietego_marka.html
https://www.biblijni.pl/czytania/13147_czytanie_z_drugiego_listu_swietego_pawla_apostola_do_koryntian.html
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Pieśń (2. zwrotka)

Ja wiem, w kim mam nadzieję, stałości mojej moc.

To Ten, przed którym światło, pali się dzień i noc.

On moim szczęściem w życiu, On światłem w śmierci dniu,

wzbogaca mnie bez końca w swym tabernakulum.

Panie Jezu Chryste, prawie codziennie słyszę słowa niewiary „ludu buntowników”, dlatego 

częściej klękam przed Tobą i mówię; wierzę w Ciebie, Panie!

– kiedy słyszę słowa niewiary, ja wyznaję wiarę, Panie3;

– kiedy ludzie odrzucają Twoją Ewangelię, ja przyjmuję Twoje słowa, Panie;

– kiedy ludzie zaczynają wątpić, ja się modlę: ufam Tobie, Panie;

– kiedy widzę oznaki lekceważenia wiary, ja bardziej szanuję to, co święte, Panie;

– kiedy ludzie buntują się wobec Boga, ja staję po Twojej stronie, Panie;

– kiedy ludzie Bogu ukazują bezczelne twarze, ja szukam Twego oblicza, Panie;

– kiedy zamykają przed Bożą miłością swoje serca, ja otwieram swe serce dla Ciebie, Panie;

– kiedy inni nie chcą o Tobie słyszeć, ja rozgłaszam Twoje Imię, Panie;

– kiedy ludzie lekceważą święte Sakramenty, ja z większą wiarą je przyjmuję, Panie;

– kiedy pokonują mnie moje słabości, szukam Twojej mocy, Panie.

3 po każdym wezwaniu można wspólnie powtarzać: wierzę w Ciebie, Panie!
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