
CZUWANIE MODLITEWNE 

„W tym znaku zwyciężysz” 

Adoracja krzyża 

Ludźmierz – 22 września 2019 r. 

  

Rozpoczęcie. 

Pieśń: Krzyżu święty, nade wszystko,  

Co z Baranka wypłynęła.  

W czasie pieśni zostaje wniesiony krzyż w asyście świec. 

Po dojściu do ołtarza, czytany jest fragment Ewangelii św. Jana 19,14-18 

Ewangelia: 

„Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej.  

I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!»  

A oni krzyczeli:  

«Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!»  

Piłat rzekł do nich:  

«Czyż króla waszego mam ukrzyżować?»  

Odpowiedzieli arcykapłani:  

«Poza Cezarem nie mamy króla».  

Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 

Zabrali zatem Jezusa.  

A On sam dźwigając krzyż  

wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki,  

które po hebrajsku nazywa się Golgota.  

Tam Go ukrzyżowano,  



a z Nim dwóch innych,  

z jednej i drugiej strony,  

pośrodku zaś Jezusa”. 

  

Po zakończeniu Ewangelii, kapłan śpiewa: 

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. 

Wszyscy odpowiadają: 

Pójdźmy z pokłonem. 

Krzyż zostaje umieszczony przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają: Matko najświętsza do serca 

Twego,  

Po zakończeniu pieśni fragment Ewangelii św. Jana 19,25-27 

Ewangelii: 

A obok krzyża Jezusowego stały:  

Matka Jego i siostra Matki Jego,  

Maria, żona Kleofasa,  

i Maria Magdalena.  

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę  

i stojącego obok Niej ucznia,  

którego miłował,  

rzekł do Matki:  

«Niewiasto, oto syn Twój».  

Następnie rzekł do ucznia:  

«Oto Matka twoja».  

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.  

  

Lektor: 



"U stóp krzyża stoi pogrążona w milczeniu i modlitwie Matka Jezusa.  

Jeśli towarzyszymy Chrystusowi w Jego męce, Maryja jest zawsze przy nas.  

Pragnę zawierzyć dziś Najświętszej Pannie… pielgrzymkę całego Kościoła. 

W szczególny sposób zawierzam Jej młodych,  

aby byli zawsze gotowi przyjąć krzyż Chrystusa.  

Wy, młodzi przyjaciele, musicie przejąć krzyż  

- jako znak naszego zbawienia i sztandar ostatecznego zwycięstwa –  

od poprzednich pokoleń i ponieść go,  

niczym prawdziwi apostołowie Ewangelii,  

w trzecie tysiąclecie". - św. Jan Paweł II. 

  

Po zakończeniu rozważania wszyscy śpiewają: Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba,  

Po zakończeniu pieśni fragment Ewangelii św. Jana 19,28-30  

  

Ewangelia: 

„Potem Jezus świadom,  

że już wszystko się dokonało,  

aby się wypełniło Pismo,  

rzekł: «Pragnę.  

Stało tam naczynie pełne octu.  

Nałożono więc na hizop gąbkę  

pełną octu i do ust Mu podano.  

A gdy Jezus skosztował octu,  

rzekł: «Wykonało się!»  

I skłoniwszy głowę oddał ducha”. 

  

Wszyscy śpiewają pieśń, w czasie której jest wystawienie Najświętszego Sakramentu 



O Krwi i wodo,  

któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,  

jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie./3x/  

  

Lektor: 

Golgota, a na niej krzyż. 

Wbity dla naszego zbawienia. 

Golgota, a na niej krzyż; 

I Jezus przybity do krzyża! 

Golgota, a na niej krzyż; 

A na nim, każdy,  

kto bierze swój krzyż 

Idzie za Mną! 

Idzie do nieba! 

Innej drogi nie ma! 

Ona zawsze prowadzi przez Golgotę! 

Zawsze prowadzi przez krzyż. 

„W tym znaku zwyciężysz” 

W tym znaku jest ŻYCIE! 

Wybierając krzyż 

„będziesz żył na wieki”. 

  

Wszyscy śpiewają pieśń: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony…. 

  

               Lektor:  

  



Dziecko i krzyż. 

  

- Ojcze mój! Twa łódź 

Wprost na most płynie – 

Maszt uderzy!... wróć… 

Lub wszystko zginie. 

  

Patrzy! Jaki Tam krzyż, 

Krzyż niebezpieczny – 

Maszt się wzniesie wzwyż, 

Most Mu poprzeczny. 

  

- Synku! Trwogi zbądź: 

To znak – zbawienia; 

Płyńmy! Bądź co bądź – 

Patrz, jak? Się zmienia… 

  

Oto – wszerz i wzwyż 

Wszystko – toż samo. 

- Gdzie się podział krzyż? 

- Stał się nam bramą. 

                        Cyprian Kamil Norwid 
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Koronka do miłosierdzia Bożego – jeden dziesiątek I. 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

     najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

W. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.          



Na małych paciorkach (10 razy)  

K. Dla Jego bolesnej męki  

W. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  

  

Lektor: 

Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę  

Jezusa pochyloną, aby cię pocałować, 

Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,  

Jego serce otwarte, by cię przyjąć,  

by zamknąć cię w swojej miłości. 

  

Skoro wiemy, że Krzyż jest znakiem  

największej miłości Chrystusa do ciebie  

i do mnie, przyjmijmy Jego Krzyż we  

wszystkim, co zechce nam dać i oddajmy  

Mu z radością wszystko, co zechce zabrać. 

  

Jeśli będziemy tak postępować,  

świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami,  

że należymy do Jezusa, że czyny,  

które wykonujemy, ty i ja, nie są  

niczym innym, jak naszą miłością  

wcieloną w życie   -   Matka Teresa z Kalkuty 

  

Koronka do miłosierdzia Bożego – jeden dziesiątek II. 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

     najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

W. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.          



Na małych paciorkach (10 razy)  

K. Dla Jego bolesnej męki  

W. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  

  

Lektor: 

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” 

 – te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi świętemu,  

ku drzewu krzyża,  

na którym zawisło Zbawienie świata.  

“Nauka bowiem krzyża  

– jak pisze św. Paweł –  

która jest głupstwem dla świata,  

dla nas jest mocą Bożą” (por. 1 Kor 1,18).   

Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala.  

I kiedy kończył się wiek XIX,  

a rozpoczynał współczesny,  

ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż.  

Ten krzyż tam stoi i trwa.  

Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.  

Rzec można,  iż ten jubileuszowy krzyż  

patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa,  

i dalej:  w kierunku Warszawy i Gdańska.  

Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk.  

Chcieli wasi ojcowie,  

aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Giewoncie.  

I tak się też stało…. 



Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy  

i na szlakach górskich wędrówek.  – św. Jan Paweł II. 
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Koronka do miłosierdzia Bożego – jeden dziesiątek III.  

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

     najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

W. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.          

Na małych paciorkach (10 razy)  

K. Dla Jego bolesnej męki  

W. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  

  

Lektor: 

Dzisiaj dziękowałem Bogu za to,  

że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż.  

Ten krzyż patrzy na całą Polskę,  

od Tatr aż do Bałtyku,  

ten krzyż mówi całej Polsce:  

Sursum corda! – “W górę serca!”  

Trzeba, ażeby cała Polska,  

od Bałtyku aż po Tatry,  

patrząc w stronę krzyża na Giewoncie,  

słyszała i powtarzała:  

Sursum corda! – “W górę serca!”  

Amen.- św. Jan Paweł II. 

  



Koronka do miłosierdzia Bożego – jeden dziesiątek IV. 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

     najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

W. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.          

Na małych paciorkach (10 razy)  

K. Dla Jego bolesnej męki  

W. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  

  

Lektor: 

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.- św. Jan Paweł II 

 

Koronka do miłosierdzia Bożego – jeden dziesiątek V. 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

     najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

W. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.          

Na małych paciorkach (10 razy)  

K. Dla Jego bolesnej męki  

W. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  
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Lektor: 
  

Trwając przed Tobą Panie, 

Takim małym, niepozornym, 

W kawałku chleba ukrytym. 

Wszechmogący Bóg! 

A jednak do krzyża przybity. 

Chcemy przy, Tobie, Panie trwać! 

W naszym czuwaniu 

Niech pomoże nam rozważanie, 

Łowickiego Biskupa – poety 

Józefa Zawitkowskiego: 
  
Pieśń: Idziesz przez wieki…  
  
Lektor: ………………………………………… 

Witaj Krzyżu, Nadziejo nasza jedyna, 

Chlubo Ziemi i nasza Radości (por. hymn z 14 IX). 
  
Przez drzewo przyszedł grzech na świat. 

Na drzewie też został odkupiony. 

Krzyż jest znakiem naszego zbawienia. 

A nauka o Nim głupstwem jest dla Greków 

i zgorszeniem dla Żydów (por. 1 Kor 1, 24) 

Dlaczego więc uciekam przed krzyżem, omijam go? 

Bo jest za trudny, za ciężki, bo boli! 
  
A jednak pokrzyżowane jest moje życie. 

Nie ucieknę. 

Pokrzyżowane są wszystkie moje drogi. 



A ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić 

z czego innego, jak tylko z krzyża 

Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 2, 2). 
  
Chwila cichej adoracji 
  

Lektor: 
  

A Ja, gdy będę wywyższony 

między niebem a ziemią, mówi Pan 

pociągnę wszystkich ku sobie (J 12, 32). 

Świat wciąż będzie miał te same pytania, 

co Kajfasz i Piłat: 

Powiedz nam naprawdę, 

Czy Ty jesteś Chrystus 

Syn Boga Żywego? (Mt 16, 16) 

Czy Ty jesteś Królem? (Mt 27, 11) 
  
Ludzie będą wciąż wołać, jak perfidni Żydzi: 

Zstąp z krzyża, a uwierzymy Ci (Mt 27, 42). 

A odpowiedź Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego 

będzie wciąż prosta: 

Odtąd ujrzycie Mnie, przychodzącego 

w obłokach niebieskich, z mocą wielką 

i majestatem. 

Zbluźnił! 

Winien jest śmierci! (Mt 26, 63-66) 

wciąż wołają niewierni. 
  
Pieśń: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.  
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Lektor: 

On naprawdę 

był Synem Bożym! (Mt 15, 39) 

To teraz krzyczysz? 

Dokąd nie włożę palca w Jego przebite ręce 

i ręki w Jego przebity bok, nie uwierzę! (J 20, 25) 

Zuchwały jesteś 

patronie niedowiarków. 

Więc chodź, tu pod Giewont 

i włóż rękę w Jego przebity bok, 

i nie bądź niedowiarkiem! 

Bo dziś nie wierzyć w Boga to wstyd. 

Pan mój i Bóg mój! (J 20, 27-29) 

Widzisz, Tomaszu? 

I po co tyle krzyku? 
  
Znak krzyża 

stał się dla chrześcijan 

znakiem zbawienia, 

sztandarem, 



znakiem nadziei 

i zwycięstwa. 

W tym znaku zwyciężysz! – usłyszał w widzeniu  Konstantyn Wielki 

  

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę… 

                 

               Lektor:   

To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje 

 – wołał Wielki Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński 

 
  

Krzyż Chrystusa stoi mocno na Giewoncie, 

bo Jakub Gąsienica Wawrytko wykuł w skale śpiącego rycerza, 

jamę na dwa metry głęboką,  

I Ksiądz Kazimierz Kaszelewski, 

ówczesny proboszczu Świętej Rodziny w Zakopanem, 

Ten mocny człowiek, umiał patrzeć ku górom. 

Z jego wizji zrodził się projekt krzyża na Giewoncie. 
  

Krzyknęli wtedy grzeczni, ówcześni ekolodzy i cisi bezbożni 

spośród tak zwanej inteligencji. 

W Przeglądzie Zakopiańskim z 13 czerwca 1901 r. czytamy: 

W tem śmiałem nieposzanowaniu majestatu dłonią wieków urobionej przyrody, 

każe widzieć brutalną siłę inaczej, niż chrześcijańską pokorę... 

Grono parafian zakopiańskich tym krzyżem na Giewoncie 

postawi pomnik nie tryumfu wiary... 

ale chyba tylko własnej swej pysze. 

 

Nic nowego pod krzyżem. 

I co myślicie, panowie, po stu latach? 

Krzyż nie psuje 

ani oblicza ziemi, 

ani majestatu gór. 

Odważny, mocny i mądry był proboszcz Kazimierz Kaszelewski, 

który w kronice parafialnej zapisał: 

Niech krzyż na Giewoncie, będzie Ojcem Zakopanego... 
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I jest ojcem, bo błogosławi 

gazdom i ceprom. 

Pogodny słońcem, groźny piorunami, 

dostojny w skrzącym mrozie, 

pomaga utrudzonym, 

chmurami czasem zasłania sobie oczy, 

płacze deszczem nad umarłymi, 



a powracającym 

jest jak Ojciec Miłosierny. 
  
Pieśń: Cóż Ci Jezu, damy… 
  

Lektor: 
Poświęcenie krzyża na Giewoncie odbyło się 19 sierpnia 1901 r.  

I cóż bezbożni obrońcy przyrody? 

Krzyż nie popsuł widoku Tatr? 

Niby nic, mały i nikły z oddali krzyżyk, 

a przecież zdobi górę, podnosi jej urok, 

niczym klejnot na piersi dziewczęcia, 

a góry z zazdrością 

patrzą na Giewont – pisał Jan Gwalbert Pawlikowski 
  

Nic nad Boga! 

Głoszą wszystkie krzyże 

i kapliczki 

na tatrzańskich szlakach… 

Wszystkich krzyżów tu nie policzę. 

Tu każdy Szlak i Potok, 

każdy Smrek i Kamień, 

mówią modlitwę Ukrzyżowanemu, 

bo krzyż jest bramą do nieba. 

Pieśń: W krzyżu cierpienie… 

                
Lektor: 

Krzyżu mój krzyżu, 

wiem, że mi przebaczysz 

tyś znakiem nadziei 

nie znakiem rozpaczy – modli się  Marek Skwarnicki. 
  

Tu u stóp Giewontu, modlił się Ojciec Święty i mówił: 

Kiedy patrzę na Was, 

widzę... wielką Świątynię Bożą, 

na której szczycie stoi krzyż 

umieszczony na Giewoncie... 

Ten krzyż i tę Świątynię 

ja noszę w pamięci i w sercu... 

Nigdy ich z pamięci 

i z serca nie stracę, 

bom tak bardzo 

wrósł w tę ziemię 

i w tych ludzi – św.Jan Paweł II. 
  
Pieśń: Nie rzucim Chryste, świątyń Twych…. 
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Lektor: 

Dziękujemy Ci, Ojcze, na kolanach, 

jak przystało na Górali… 

Na Górali możesz zawsze liczyć! 

Ojcze, 

to jeszcze nie wszystkie nasze krzyże… 

To one wyznaczają granice Polski. 

Polskę krzyżami się mierzy! 
  

Lektor: 

Zanim padłeś,  

jeszcze ziemię 

przeżegnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, 

czy to serce pękło? – wołał Krzysztof Kamil  Baczyński. 
  

Lektor:  

Twój krzyż, o Chryste, 

ma wielkie, 

na cały świat, 

na całą Europę ramiona – wyznawał Adam Mickiewicz. 
  

Lektor: 

Z Ciebie moc płynie i męstwo, 

w Tobie jest nasze 

zwycięstwo - modlimy się pieśnią wielkopostną 
  

Lektor: …………………………………….. 

Niech się Królestwo stanie 

nie krzyża, lecz zbawienia. 

O, daj nam, Jezu Chryste, 

Twą Polskę odkupienia – modlił się Stanisław Wyspiański. 
  

Lektor: 

Zbudźcie się święci rycerze 

w waszą wolność zawsze wierzę, 

już wolności nadszedł czas – wołał Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
  

Lektor: 

Zaczniemy walczyć miłością – przypomina Krzysztof Kamil Baczyński. 

 

Lektor: …………………………………….. 

Bo ja Cię [Chryste] więcej kocham 

za Ukrzyżowanie, 

niż za Przemienienie 

i za Zmartwychwstanie - wyznaje Zygmunt Krasiński. 
  

Celebrans:  

Królowi wieków, 

Nieśmiertelnemu 

Jedynemu Bogu - grajcie! 

Grajcie góralskie kapele, 



Królowi wieków - grajcie! 

Bo Jego Królestwo przychodzi! 

Dobre czasy nadchodzą 

Królestwo Boga przychodzi. 

Chrystusowi Królowi - 

z Giewontu, śpiewajcie! 

Pieśń: Jezu, ufam Tobie… /3x/ 
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A Wam mocni ludzie spod Giewontu… 

krzyż na sercu znaczę! 

Amen. 
  
Pieśń: Upadnij na kolana… 

  

K. Módlmy się. 

     Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, + daj nam  

     taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali  

     owoców Twego odkupienia.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

W. Amen. 

Błogosławieństwo. 

Wielbię Ciebie, w każdym momencie, o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie /3x/ 

  
Pieśń: Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki…  

 


