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Ks. Franciszek Blachnicki, Wyzwoleni w Chrystusie, Kraków 2009, s.55-63 

 

ORĘDZIE EWANGELIZACYJNE - JEZUS ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA 

Czytanie Ewangelii: Łk 18, 31 - 19, 10. 

 

Przeczytany przed chwilą wyjątek z Ewangelii według św. Łukasza przedstawia trzy fakty: 

- rozmowę Chrystusa z uczniem na temat męki;  

- uzdrowienie niewidomego pod Jerychem; 

- opowieść o Zacheuszu celniku.  

Dlaczego te trzy wydarzenia potraktowaliśmy łącznie? Zawierają one bowiem 

wspólną myśl; mówią o zaślepieniu człowieka, a następnie o przejrzeniu, które dokonuje się 

przez Chrystusa.  

Niewidomy woła do Chrystusa: ;,]Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” (Łk 18, 

38). Słowo Chrystusa: „przejrzyj” stanowiące odpowiedź na prośbę niewidomego sprawia, że 

natychmiast przejrzał.  

Zacheusz - człowiek duchowo ślepy, bo wierzył w bogactwa, które zdobywał często w 

sposób nieuczciwy - po spotkaniu z Chrystusem W swoim domu przejrzał duchowo i 

zobaczył zło dotychczasowego swego życia. Dlatego gotów jest oddać połowę swego majątku 

i rozdać ubogim.  

Wreszcie ślepota duchowa nawet samych Apostołów. Gdy Chrystus mówi do nich o 

tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania, nic z tego nie rozumieją, bo sprawa jest jeszcze przed 

nimi zakryta. Z tym fragmentem Ewangelii łączy się ściśle inny, także z Ewangelii 

Łukaszowej, opisujący uczniów idących do Emaus już po zmartwychwstaniu Chrystusa. Oni 

jeszcze nadal nic nie rozumieli, nadal ich oczy były zakryte i nie rozpoznali nawet Jezusa, 

który się do nich przyłączył W drodze. Ale potem Łukasz mówi, że Chrystus otworzył im 

oczy, aby mogli zrozumieć Pismo święte, które mówi o jego męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu.  

Wspólną myślą tych fragmentów Ewangelii jest więc zaślepienie człowieka, zarówno 

to fizyczne, będące skutkiem choroby, jak i duchowe, będące skutkiem grzechu czy braku 

wiary. Chrystus zaś ukazuje się nam jako Ten, który przywraca wzrok człowiekowi, jako Ten, 

który jest Światłością.  

Zwróćmy uwagę, że bardzo często Ewangeliści ukazują Chrystusa jako Tego, który 

przywraca wzroki przynosi światło. ,Ja jestem światłością świata” (I 8, 12) - mówi Chrystus 

sam o sobie.  
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W Ewangelii według św. Jana znajdujemy takie słowa: ,Jeżeli będziecie trwać w 

nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli” (I 8, 31). Chrystus zapowiada nasze wyzwolenie przez prawdę. Prawda to jest 

właśnie światło. Dzięki prawdzie dokonuje się nasze przejrzenie, które jest równocześnie 

naszym pragnieniem wyzwolenia. Człowiek jest wtedy wolny, kiedy kieruje się w swoim 

życiu światłem, czyli prawdą. Taką wolność może przy- nieść człowiekowi jedynie Chrystus - 

Światłość świata, Ten, który jest prawdziwym przejrzeniem niewidomych!  

Chcemy dzisiaj spotkać Chrystusa jako Tego, który jest naszym Światłem i chcemy 

jak ten niewidomy z Ewangelii wołać: ,,Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, spraw 

abym przejrzał”. Każdy z nas jest mniej lub więcej ślepy duchowo; jeszcze nie ma w nas w 

pełni światła Chrystusowego. Nieraz stawiamy sobie pytanie: dlaczego nie ma w nas pełni 

światła, dlaczego jest w nas tyle ciemności, jakie siły działające w naszym życiu sprawiają, iż 

pogrążamy się w mroku? Musimy sobie jasno uświadomić, jakie czynniki wpływają na to, że 

człowiek pogrąża się w mroku.  

W pierwszej nauce rekolekcyjnej mówiliśmy, że Chrystus jest pełen Ducha Świętego, 

że zsyła Ducha Świętego do naszych serc i uwalnia nas od złego ducha, od ducha nieczystego. 

Mówili śmy, że jest to walka między Duchem Świętym, którego udziela Chrystus, a duchem 

nieczystym, który zdobywa nad nami panowanie przede wszystkim przez alkohol. 

Przytaczaliśmy różne przykłady z naszego życia, kiedy to w momentach, gdy Kościół przez 

sakramenty udziela Ducha Świętego, szatan dołącza się ze swoim planem i przez wódkę od 

razu chce nam odebrać łaskę Ducha Świętego otrzymaną poprzez te sakramenty.  

Działanie złego ducha poprzez alkohol możemy również przeanalizować w kontekście 

dzisiejszego fragmentu Ewangelii, w kontekście tajemnicy Chrystusa - Światłości świata.  

W języku polskim jest takie słowo, które bardzo trafnie określa zjawisko pijaństwa, 

mianowicie zamroczenie alkoholowe. Słowo to pochodzi od pojęcia mroku, ciemności. 

Zamroczenie to pozbawienie człowieka światła. Alkohol właśnie w ten sposób działa na 

człowieka, że pozbawia go światła i pogrąża w coraz większym mroku. Wystarczy jeden 

kieliszek wódki, żeby umysł człowieka nie działał tak sprawnie, jak przedtem. Wiadomo, że 

wystarczy jeden kieliszek wódki, żeby już było tyle alkoholu we krwi, że kierowca może 

spowodować wypadek, za który będzie karany. Już taka mała ilość alkoholu sprawia, że 

wzrok nie jest już taki sprawny, że człowiek już nie ma takiego szybkiego refleksu. Gdy 

człowiek pije troszkę więcej, to mówimy, że ma mętny wzrok, spojrzenie zamglone, że widzi 

podwójnie, wszystko mu się zlewa. Takie jest właśnie działanie alkoholu, które pogrąża 

człowieka w mroku, aż dochodzi do tego, że człowiek zupełnie traci świadomość i nie wie, co 
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robi, nie zdaje sobie sprawy ze swoich uczynków. Traci zdolność, która odróżnia człowieka 

od zwierzęcia, mianowicie świadomość refleksyjną, czyli zdolność do kontrolowania samego 

siebie w świetle rozumu i sumienia. Tego właśnie światła pozbawia człowieka alkohol. Św. 

Jan Vianney, proboszcz z Ars, w jednym ze swoich kazań na temat pijaństwa przytaczał taki 

przykład. Starożytni Spartanie nie używali alkoholu i wychowywali swoją młodzież w 

abstynencji i trzeźwości. Spartanie byli jednym z naj- dzielniejszych narodów w czasach 

starożytnych. Ażeby młodzież od- straszyć od pijaństwa i używania alkoholu, raz w roku 

specjalnie upijali niewolnika i przyprowadzali go do młodzieży. Młodzież, widząc tego 

pijanego niewolnika, pytała co to jest za potwór, podobny do człowieka, a rozumu ma mniej 

od zwierzęcia?  

To jest właśnie obraz człowieka pijanego, zamroczonego alkoholem. lego umysł 

pogrążył się w mroku, on już nie wie, co czyni, a kiedy potem znów wraca do przytomności, 

niczego nie pamięta. Czytamy ciągle w gazetach o różnych wypadkach spowodowanych pod 

wpływem zamroczenia alkoholowego. Na przykład ktoś zbił na śmierć własną córkę, ktoś 

inny zabił siekierą własne dzieci lub spowodował taki czy inny straszny wypadek. 

Przerażający jest ten stan zamroczenia alkoholowego. Jest to przecież zamroczenie 

dobrowolne, bo człowiek sam sięga po ten środek, który gasi w nim światło rozumu i pogrąża 

go W mroku. Dlatego w naszym polskim prawodawstwie to- nie jest okoliczność łagodząca. 

Człowiek, który działa nieświadomie,, np. wskutek choroby umysłowej, lub dziecko, które nie 

ma jeszcze pełnej świadomości, nie podlega karze, .ale nieświadomość człowieka 

działającego pod wpływem zamroczenia alkoholowego nie zwalnia od winy, przeciwnie, jest 

to okoliczność obciążająca, bo człowiek sam jest winien temu, że pozbawił się rozumu. 

Straszne są naprawdę. te mroki, w których pogrąża się człowiek pod wpływem alkoholu. 

Człowiek, który stale używa alkoholu, staje się bezkrytyczny, nie ma w nim zdolności do 

oceniania własnego postępowania. Winni są według niego wszyscy dookoła, oni postępują 

źle, a on jeden- jest niewinny Taki człowiek nie jest zdolny uświadomić sobie, że jego 

postępowanie jest niewłaściwe, że robi źle, bo jest pogrążony w mrokach na stałe. Smutny -

jest koniec drogi alkoholika; nazywa się to w języku medycyny delirium tremens. Jest to 

straszna choroba alkoholowa. Człowiek pogrążony jest w mrokach, a one powodują różne- 

urojenia, manie, przywidzenia. Żyje więc taki człowiek w jakimś straszliwym lęku. i coraz 

bardziej się w nim pogrąża, w końcu umiera, trzęsąc się ze strachu.  

Straszny naprawdę jest koniec człowieka, który wszedł na drogę stopniowego gaszenia 

W sobie światła rozumu, sumienia, wiary i W końcu pogrąża się w ostatnim mroku strasznej 

śmierci wynikającej z choroby alkoholowej: delirium tremens. Czyż nie wszyscy jesteśmy na 
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tej drodze? Czy jako naród nie pogrążamy się powoli w mrokach? A przecież już tysiąc lat 

temu światło Ewangelii zostało zapalone w naszym narodzie i ciągle staje wśród nas 

Chrystus, Światłość świata, który jest gotów otworzyć nam oczy. U Niego musimy szukać 

ratunku.  

Popatrzmy więc jeszcze raz na te postacie z dzisiejszej Ewangelii i wczujmy się w ich 

sytuacje. Spróbujmy postawić siebie w miejsce tych ludzi, którzy spotkali Chrystusa jako 

Tego, który otwiera oczy, który przywraca wzrok. Popatrzmy na niewidomego z Jerycha; On 

nie był całkowicie niewidomy pod względem duchowym. Słyszał o Jezusie z Nazaretu i 

uwierzył w Niego. Kiedy dowiedział się, że Chrystus ma przechodzić koło Jerycha, czekał na 

Niego z wiarą. Chociaż ślepy na ciele, to jednak ma tyle wiary W sobie, że wzywa Chrystusa 

i zwraca się do Niego z błagalną modlitwą: ,,]Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną..., 

abym przejrzał”. Każdy z nas ma na pewno tyle wiary, że może się modlić. Chociaż każdy z 

nas jeszcze nie przejrzał do końca i wieloraka jest nasza ślepota, to jednak na tyle już 

przejrzeliśmy, że możemy wołać: ,,Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną”, ,,Panie, 

spraw, abym przejrzał”. To musi być pierwsza nasza modlitwa za siebie i za innych. Jeżeli 

ktoś z rodziny lub ze znajomych poddał się mocy zamraczającej człowieka, to wołajmy W 

jego imieniu: ,,Panie, spraw, aby on przejrzał, aby zobaczył, na jakiej się znalazł drodze, aby 

zawrócił z niej”. Taka powinna być nasza modlitwa, bo nam wszystkim potrzebne jest 

światło. Tyle jest błędów W naszym życiu i tyle kłamstwa; jesteśmy prawdziwymi 

niewolnikami ducha kłamstwa, dlatego wołajmy: „Panie przywróć nam wzrok, abyśmy 

poznali prawdę, żebyśmy przyjęli prawdę, która nas wyzwoli”. W ten sposób musimy 

naśladować niewidomego z Jerycha w naszym spotkaniu z Chrystusem. Chrystus często 

przechodzi obok nas: w każdą niedzielę, gdy uczestniczymy we Mszy świętej i słuchamy jego 

słowa, kiedy wstępujemy do kościoła, kiedy spotykamy się z kimś, kto mówi To Chrystusie... 

On naprawdę przechodzi obok nas! Wołajmy Więc: ,,Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad 

nami”.  

A teraz popatrzmy na Zacheusza i odnajdźmy siebie w tej sytuacji. Był on 

naczelnikiem celników i człowiekiem zamożnym. Z jego własnych słów wynika, że nie 

doszedł uczciwą drogą do swego bogactwa, bo chce zwrócić w czwórnasób pieniądze tym, 

których skrzywdził. Odnajdźmy siebie najpierw w tym momencie. Przed spotkaniem z 

Chrystusem, zanim On wejdzie do naszego domu, ileż w nas jest tej ślepoty, która sprawia, że 

nie potrafimy osądzić siebie, nie zdajemy sobie sprawy ze swoich grzechów i wad. Sądzimy, 

że jesteśmy dobrymi katolikami, bo chodzimy co niedzielę do kościoła, raz w roku do 

spowiedzi wielkanocnej, mamy ślub kościelny, dzieci są ochrzczone, chodzą na religię. Poza 
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tym żyjemy jak poganie. Nie widzimy tego, że naszym bożkiem jest złoty cielec, że wszystko 

jesteśmy gotowi zrobić dla pieniądza; jak rzadko jesteśmy gotowi zrobić coś za darmo, 

bezinteresownie, z miłości do drugiego człowieka, który jest od nas biedniejszy i który 

potrzebuje pomocy. Wielu noszących imię katolika, chrześcijanina żyje jak poganie. Bogiem 

naszym jest złoto, pieniądze. Od rana do nocy możemy ciężko pracować i męczyć się, żeby 

zdobyć jak najwięcej pieniędzy, które potem nieraz w ciągu kilku dni przepijamy… 

To się nazywa życie chrześcijańskie?! A w niedzielę idziemy do kościoła, od czasu do 

czasu do spowiedzi i myślimy, że wszystko jest w po- rządku. Ślepota, duchowa ślepota. A ilu 

ludzi krzywdzimy, ilu ludzi płacze z naszego powodu? Ilu jest takich, którzy chodzą do 

kościoła, a nie widzą, że obok nich, nieraz w tym samym domu, rozgrywa się tragedia, ludzie 

popełniają samobójstwo... Jesteśmy katolikami, dziećmi Bożymi, mówimy codziennie, a 

może więcej razy w ciągu dnia: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie... i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. A jak my odpuszczamy? Z pokolenia na 

pokolenie przechodzi nienawiść o głupi kawałek ziemi czy przesuniętą miedzę. Ilu jest takich, 

którzy nie darują, nie przebaczają, a mają odwagę mówić do Boga: „odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy”. To przecież jest bluźnierstwo!  

Ślepota duchowa! Nie widzimy swojego stanu, nie widzimy swojego grzechu. Dlatego 

wołajmy: „Panie spraw, abym przejrzał, abym zobaczył swoje grzechy, abym zobaczył gdzie 

ja jestem naprawdę, abym zobaczył jak bardzo zasmucam Ciebie, jak bardzo krzywdzę 

swoich bliźnich, jak bardzo ranię swoim postępowaniem drugiego człowieka”. Musimy prosić 

o takie przejrzenie, jakiego doznał Zacheusz. Jezus przyszedł do niego, przyszedł do jego 

domu, mimo że Zacheusz miał opinię grzesznika, mimo że wszyscy się gorszyli, że wszedł do 

domu grzesznika!  

Jezus „przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. Spotkanie Zacheusza z Jezusem tak 

zmieniło tego człowieka, że nagle uświadomił sobie cały bezsens swojego dotychczasowego 

życia. Otwarły mu się oczy.  

Dopóki w ten sposób nie spojrzymy na swoje życie, to będziemy nadal ślepi i nasze 

spotkanie z Chrystusem na nic się nie przyda. Chrystus przejdzie obok i nie przywróci nam 

wzroku, nie uzdrowi nas i nadal będziemy żyli w swojej ślepocie. Wypełni się na nas to, co 

Chrystus powiedział do faryzeuszy: ,,zginiecie w waszej ślepocie iw waszych grzechach, bo 

gdybyście byli naprawdę ślepi, to byście byli usprawiedliwieni,  ale wy mówicie, że widzicie. 

Dlatego nie ma dla was usprawiedliwienia”. My też mówimy, że widzimy. Znamy przecież 

przykazania Boskie, katechizm, spowiadamy się... Nie zastanawiamy się zresztą, jak wygląda 

nasza spowiedź. Tego, że biję żonę, że W domu jest z mojego powodu nienawiść i rozpacz, 
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nie traktuję jako grzechu, a wyznaję jako grzech to, że zapomniałem kiedyś odmówić pacierza 

czy że musiałem w niedzielę pójść do pracy, bo mi kazano... Zupełna ślepota duchowa!  

Dlatego musimy prosić o takie przejrzenie, jakie otrzymał w darze Zacheusz, abyśmy 

mogli usłyszeć z ust Pana te słowa, które on usłyszał: ,,Dziś zbawienie stało się udziałem tego 

domu” (Łk 19, 9).  

Była już mowa o Anonimowych Alkoholikach, dla których oparciem na drodze 

powstania z nałogu stała się Ewangelia. Wśród stopni, po których się wznoszą ze swojego 

upadku i odnawiają życie są, m.in. dwa, które sugerują zrobienie dokładnego obrachunku, a 

nawet listy wszystkich ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez pijaństwo konkretnego 

człowieka, a potem naprawienie tych wszystkich krzywd. To jest dopiero pełne nawrócenie.  

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na jedną ślepotę, trochę dziwną, bo dotyczy ona 

Apostołów, tych którzy poszli za Chrystusem, którzy w Niego uwierzyli, którzy dla Niego 

opuścili i pracę, i dom, i rodzinę. Gdy Chrystus mówi im o tym, że idzie do Jerozolimy, gdzie 

będzie wydany, znieważony i ukrzyżowany, a potem zmartwychwstanie - oni nic nie 

rozumieją. Oni nie pojmują tego. O jakiej ślepocie tu jest mowa? Apostołowie wiele już 

zrozumieli, poszli przecież za Jezusem. Nie zrozumieli jednak jeszcze tajemnicy krzyża 

Chrystusowego, to przechodziło ich pojęcie.  

,,Rozmawiali z sobą 0 tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i 

rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na 

uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich za- pytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w 

drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś 

chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach 

stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem 

Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; 

jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali” (Łk 24, 14-32).  

W naszym życiu musi się też kiedyś dokonać to otwarcie oczu na zrozumienie 

tajemnicy' krzyża Chrystusowego, bo inaczej nie zrozumiemy sensu naszego życia i 

cierpienia. Wielu ludzi załamuje się pod ciężarem cierpienia, ale kiedy nagle otworzą im się 

oczy i spojrzą na krzyż Chrystusa, zrozumieją sens tego wszystkiego. Kapłani, którzy pracują 

w szpitalach, mogliby opowiadać wiele historii o ludziach, którzy dopiero tam, W szpitalu, na 

łożu boleści, doznali otwarcia oczu przez Chrystusa i zrozumieli nagle' sens życia i sens 

cierpienia. Krzyż Chrystusa to jest tajemnica wiary. Póki jej' nie zrozumiemy, póty jeszcze 

jesteśmy ślepi, tak jak przez pewien czas Apostołowie. Tajemnica krzyża to tajemnica naszej 

wolności. Chrystus umiera na krzyżu! Czy umiera wskutek tego, że jest słaby, że nie potrafił 



7 

 

obronić się przed swoimi wrogami? Chrystus mówi: „nikt mi życia nie odbiera, ja sam od- 

daję swoje życie, bo tak chciał mój Ojciec”. Chrystus umiera na krzyżu ze słowami: „Ojcze w 

woje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Któż z nas ośmieliłby się powiedzieć, że 

Chrystus umierający na krzyżu jest niewolnikiem, że został zwyciężony przez złych ludzi, 

przez swoich wrogów. On dobrowolnie czyni ze swego życia ofiarę miłości, bo powiedział, że 

nikt nie ma większej miłości, jak ten, który życie oddaje... Chrystus oddaje życie 

dobrowolnie. Na krzyżu objawia tajemnicę miłości, która jest największa wtedy, kiedy 

najwięcej daje, a najwięcej daje wtedy, kiedy daje życie. To jest dla nas objawienie wolności, 

to jest prawdziwie radosna nowina! "  

Kiedy człowiek wejdzie na drogę miłości z Chrystusem to znaczy na drogę ofiary, na 

drogę dawania siebie w ofierze, wtedy wchodzi na drogę prawdziwej wolności, na drogę, na 

której nikt już nie zdoła go zwyciężyć, bo śmierć będzie dla niego początkiem życia, 

początkiem zmartwychwstania. Dla nas nie ma innej drogi do zwycięstwa. Każdy musi 

umrzeć i każdy musi cierpieć, chodzi tylko o to, jak będziemy cierpieli i jak będziemy 

umierali. Tego musimy się uczyć przez całe życie. Jeżeli nasze życie nie jest ofiarą, jeżeli w- 

tym życiu nie ma ofiar płynących z miłości, jeżeli wszystko robimy po to, żeby mieć zapłatę, 

to nasze życie jest stracone i zmarnowane. Dopiero chrześcijaństwo, którego prawem jest 

miłość bezinteresowna, miłość która się poświęca, jest prawdziwym chrześcijaństwem. Kiedy 

znajdziemy krzyż, kiedy będziemy umieli ofiarować swoje cierpienia Bogu bez przeklinania, 

bez bluźnierstwa, ale w zjednoczeniu z Chrystusem niosącym krzyż i umierającym na krzyżu, 

to będzie dopiero chrześcijaństwo. Kiedy zdobędziemy się na to, że umierając powiemy 

razem z Chrystusem: ,,Ojcze, W Twoje ręce powierzam życie moje”, wtedy wejdziemy na 

drogę wolności, drogę wiodącą do pełni życia i światła.  

Taką drogę ukazuje nam Chrystus. I nie ma także innej drogi ratunku z klęski 

alkoholizmu, jak właśnie droga wielkodusznej miłości, droga ofiary, droga rezygnacji, droga 

poświęcenia. Jeżeli poświęcę się dla drugiego, wtedy pomogę i sobie, i drugim, a jeżeli 

powiem, co mnie to wszystko obchodzi i będę się tylko pytał, co mi wolno - nic dobrego nie 

zrobię ani dla siebie, ani dla drugiego. Naprawdę tylko to możemy po- siadać, co dajemy 

drugiemu, a to, co dajemy drugiemu bezinteresownie, dajemy Bogu samemu. Chrystus sam za 

to kiedyś będzie naszą nagrodą. To jest właśnie to ostatnie otwarcie oczu, to jest zrozumienie 

tajemnicy, której jeszcze nie rozumieli Apostołowie. To jest otwarcie oczu Wiary na krzyż 

Chrystusa, który jest znakiem zwycięstwa, znakiem nadziei, znakiem wolności! Dlatego 

prośmy, abyśmy w ten sposób przejrzeli, aby pogłębiło się nasze spojrzenie na sens życia, na 

chrześcijaństwo, abyśmy zobaczyli Chrystusa na krzyżu i aby krzyż zajaśniał w naszym 
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życiu. Z krzyża promieniuje światło, które rozprasza wszelkie mroki i wydobywa człowieka z 

wszelkiego zamroczenia. Prośmy więc: Jezusie Chrystusie, Synu Dawida za nas umęczony i 

ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i spraw, abyśmy przejrzeli, Amen.    

 


