
Adoracja Najświętszego Sakramentu – Jerycho 2015 

 

16.00  

I NIESZPORY, II NIEDZ. ADWENTU 

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. Alleluja. 

 

Hymn  

1  Stwórco gwiaździstych przestworzy 

I wieczne światło wierzących, 

Chryste, coś wszystkich odkupił, 

Wysłuchaj naszą modlitwę. 

2  Zdjęty litością nad światem, 

Któremu śmierć zagrażała, 

Jego zbawieniem się stałeś 

I uzdrowiłeś z niemocy. 

3  Świat już pogrążał się w mroku, 

Lecz Ty, jak słońce promienne, 

Z łona Dziewicy wyszedłeś, 

Zrodzony przez Nią w czystości. 

4  Byty niebiańskie i ziemskie, 

Posłuszne Twoim rozkazom, 

Hołd Ci składają w pokorze 

I sławią Twoją potęgę. 

5  Ciebie, Najświętszy, prosimy: 

Nim przyjdziesz sądzić sumienia, 

Obroń nas w życiu doczesnym 

Od przewrotności szatana. 

6  Chryste, nasz Królu łagodny, 

Niech Tobie z Ojcem i Duchem 

Będzie podzięka i chwała 

Przez całą wieczność bez kresu. Amen. 

 

Psalmodia 

1 ant. Ciesz się i wesel, nowy Syjonie, * bo przychodzi do ciebie twój Król łagodny. / On przynosi 

zbawienie swojemu ludowi. 

Psalm 119, 105-112  

XIV (Nun)  

Prawo Boże światłem i dziedzictwem  

 



Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, * 

i światłem na mojej ścieżce. 

Przysiągłem i postanawiam * 

przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków. 

Panie, bardzo jestem udręczony, * 

zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś. 

Przyjmij, Panie, ofiary ust moich * 

i naucz mnie Twoich wyroków. 

Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, * 

lecz Prawa Twego nie zapominam. 

Grzesznicy zastawili na mnie sidła, * 

lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień. 

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, * 

bo są radością mojego serca. 

Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, * 

na wieki i na zawsze. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Ciesz się i wesel, nowy Syjonie, / bo przychodzi do ciebie twój Król łagodny. / On przynosi 

zbawienie swojemu ludowi. 

2 ant. Wzmocnijcie osłabłe ręce, * nabierzcie odwagi i wołajcie: / Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas 

zbawić. 

Psalm 16  

Bóg najwyższym dobrem  

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)  

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, † 

mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim, * 

poza Tobą nie ma dla mnie dobra". 

Wzbudził On we mnie miłość przedziwną * 

do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi. 

A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, * 

pomnażają swoje udręki. 

Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, * 

nie wymówią ich imion moje wargi. 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 

to On mój los zabezpiecza. 

Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, * 

jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje! 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 



Ty ścieżkę życia mi ukażesz, † 

pełnię radości przy Tobie * 

i wieczne szczęście po Twojej prawicy. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Wzmocnijcie osłabłe ręce, / nabierzcie odwagi i wołajcie: / Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas 

zbawić. 

3 ant. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, * łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)  

Chrystus Arcykapłan  

 

Chrystus nie sam siebie okrył sławą * 

przez to, że stał się arcykapłanem. 

Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: * 

"Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził". 

Za dni ciała swego, * 

z głośnym wołaniem i płaczem 

Zanosił On gorące prośby i błagania * 

do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, 

I został wysłuchany * 

dzięki swej uległości. 

A chociaż był Synem, * 

nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 

A gdy wszystko wykonał, † 

stał się sprawcą wiecznego zbawienia * 

dla wszystkich, którzy Go słuchają. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, / łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

 

Czytanie          1 Tes 5, 23-24 

 

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez 

zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was 

wzywa; On też tego dokona. 

 

Responsorium krótkie 

K.   Okaż nam, Panie, * Miłosierdzie swoje. 

W.  Okaż nam, Panie, / Miłosierdzie swoje. 

K.   I daj nam swoje zbawienie. 

W.  Miłosierdzie swoje. 

K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.  Okaż nam, Panie, / Miłosierdzie swoje. 

 



Pieśń Maryi 

Ant. Przyjdź, Panie, * i nawiedź nas w pokoju, / abyśmy się radowali przed Tobą czystym sercem. 

Wielbi dusza moja Pana * 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 

a Jego imię jest święte. 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 

nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, * 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, * 

a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, * 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 

pomny na swe miłosierdzie, 

Jak obiecał naszym ojcom, * 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Przyjdź, Panie, / i nawiedź nas w pokoju, / abyśmy się radowali przed Tobą czystym sercem. 

 

Prośby 

Z pokorą błagajmy Chrystusa Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, i wołajmy do Niego: 

Przybądź, Panie Jezu. 

 

Jednorodzony Synu Boży, Ty masz przyjść jako pośrednik Nowego Przymierza, 

- spraw, aby świat przyjął Cię i uznał. 

Przybądź, Panie Jezu. 

 

Zrodzony przed wiekami przez Ojca, przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy, 

- wybaw nas od wszelkiego zepsucia ludzkiej natury. 

Przybądź, Panie Jezu. 

 

Będąc życiem, przyszedłeś, aby przyjąć śmierć naszą, 

- zachowaj nas od kary wiecznej śmierci. 

Przybądź, Panie Jezu. 

 

W swoim miłosierdziu zawsze niosłeś ludziom ulgę w cierpieniu, 

- okaż nam litość, gdy przyjdziesz nas sądzić. 

Przybądź, Panie Jezu. 

 

Chryste Panie, Ty przez śmierć swoją przyszedłeś umarłym z pomocą, 

- wysłuchaj nas, gdy Cię błagamy o pokój dla zmarłych. 

Przybądź, Panie Jezu. 



 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie… 

 

Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, † spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu 

na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i 

doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 

Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

W razie nieobecności kapłana lub diakona, kończy się tę Godzinę słowami: 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen. 

 

Śpiew:  

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza. 

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, 

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. 

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.  

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, 

W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. 

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela. 

Tyś sama wykarmiła swego Stworzyciela.  

Panno, przedtem i potem, z świata podziwieniem 

Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, 

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. 

Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.  

 

 

KOMU WIELE SIĘ DARUJE, TEN BARDZO KOCHA.  

CZY WIEM, ILE ZOSTAŁO MI WYBACZONE? 

 

Śpiew:  

Tylko w Twoim miłosierdziu,  

Panie mój, nadzieja ma.  /2x3 

 

Czytanie z Ewangelii św. Łukasza       (Łk 7, 36 – 50) 

 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął 

miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że 

jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg 

Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała 

Jego stopy i namaszczała je olejkiem.  

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, 

wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus 

rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu!» «Pewien 

wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy 

nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?» 

Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie 

osądziłeś».  

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a 



nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi 

pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi 

oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne 

grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś 

rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: 

«Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź 

w pokoju!» 

 

Komentarz: (fragm. nauki bpa Grzegorza Rysia – Rekolekcje kerygmatyczne „Podaj dalej” w 

Zembrzycach 2-4.11.2014) 

 

 

Dłuższa chwila ciszy (ok. 20-30 min) 

 

16:50-17:00 

MODLITWA O WYBACZENIE 

 

Śpiew:  

1. Bądź mi litościw Boże nieskończony 

Według wielkiego miłosierdzia Twego, 

Według litości Twej niepoliczonej, 

Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. 

 

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny 

Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,  

Bo ja poznaję wielkość mojej winy, 

I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. 

 

Modlitwa 

L. "Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała".  

W mojej słabości szukam Jezu Twego miłosierdzia. Tam, gdzie mój grzech jest silniejszy ode mnie, 

niech zstąpi Twoja łaska i niech mnie oczyści. Niech mnie przemieni tam, gdzie samotnie nie dam 

rady. Tam, gdzie próbowałem już tyle razy i wciąż upadam. Przemień moją słabość w moją siłę. 

Spraw abym mógł się chlubić z moich słabości, bo Ty w nich zamieszkałeś. Uczyń je Twoim 

narzędziem, moc bowiem w słabości się doskonali. 

 

Teraz każdy z nas może wypowiedzieć swoją prośbę o wybaczenie. Po każdym wezwaniu 

zaśpiewamy:  

Kyrie, Kyrie eleison. 

 

- Wybacz nam myśli pełne złości… 

- Wybacz nam słowa, które raniły zamiast leczyć… 

- Wybacz nam czyny, które dzieliły zamiast jednoczyć… 

- … 

- Wybacz nam czas zmarnowany z dala od Ciebie… 

- … 

 

L. Wymaż i ulecz moją grzeszność i małość. Niech znikną sprzed Twego oblicza. Daj by Twoja 

miłość wypełniła ich miejsce. 

 

 



Śpiew:  

W swoim wielkim miłosierdziu 

Bóg nas zrodził do nadziei 

W swoim wielkim miłosierdziu 

Bóg nas zrodził do nadziei 

Do wielkiej nadziei. 

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

Na początku: 

Ojcze nasz 

Zdrowaś Maryjo 

Wierzę w Boga 

 

L1. Niech Twoje miłosierdzie dotknie naszych myśli. Wypal Panie nieczystość, złość, nienawiść, 

gniew, pychę. Zabierz smutek, beznadziejność, apatię. Napełnij nas pokojem i radością. Dodaj sił i 

pokrzep. Spraw byś odtąd najważniejszy był Ty a nie ja. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  

 

Dla Jego bolesnej męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10x) 

 

L2. Niech Twoje miłosierdzie oczyści nasze słowa. Te, które padają publicznie i te wypowiadane do 

bliskich. Te, które rujnują, gorszą, ranią, obrażają, obmawiają, krzywdzą, kłamią. Naucz nas mówić 

słowami miłości, które budują, łączą, pokrzepiają i umacniają. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  

 

Dla Jego bolesnej męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10x) 

 

L3. Niech Twoje miłosierdzie uleczy nasze czyny. Niech nas uwolni od pożądliwości i nałogów: 

internetu i komputera, alkoholu, narkotyków, nieczystości. Daj, by przez nasze ręce pełniła się 

Twoja wola, by budowało się dobro. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  

 

Dla Jego bolesnej męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10x) 

 

L4. Niech Twoje miłosierdzie napełni nas mocą do Twojej służby. Wyrwij nas z zaklętego kręgu 

pogoni za złudami świata, za przyjemnością i wygodą oddalającą od potrzebującego bliźniego. 

Spraw aby czas naszego życia służył Tobie. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  

 

Dla Jego bolesnej męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10x) 

 

L5. Niech Twoje miłosierdzie uzdrowi wszelką słabość i chorobę, uwolni od bólu i niepotrzebnej 

troski. Daj i te łaski dla naszych bliskich i nas samych, o które nie ośmielamy się prosić, choć 

nosimy je w bólu naszych serc. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  



 

Dla Jego bolesnej męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10x) 

 

Na zakończenie (3 razy)  

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym 

światem. 

 

Śpiew:  

Jezu ufam Tobie 

 

 

LITOŚĆ, KTÓRA SIĘ PRZELEWA.  

BÓG WIDZI MNIE ZAWSZE JAKO SWOJE DZIECKO. 

 

Śpiew:  

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca 

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca 

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia 

Amen Amen 

 

Czytanie z Ewangelii św. Łukasza        (Łk 15,11-32) 

 

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, 

która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, 

zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A 

gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł 

i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł 

świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 

dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a 

ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 

go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 

go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko 

najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 

utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.  

 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i 

tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a 

ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci 

służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 

zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, 

ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 

ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"». 

 

Komentarz (fragment homilii bpa Grzegorza Rysia - 25.10.2015 „100 pytań do biskupa Grzegorza 

Rysia w DA U Brata”) 

 



Dłuższa chwila ciszy (ok. 20-30 min) 

17:45 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA 

 

Śpiew:  

Panie mój, cóż Ci oddać mogę 

za bezmiar niezliczonych łask? 

W każdy dzień sławić będę Cię, 

wielbić Cię. Alleluja! 

 

1. Gdy wyznaję nędzę swą, 

jak Ojciec słuchasz mnie. 

Gdy lęk śmierci mnie ogarnia, 

Ty umacniasz mnie. 

 

2. Błogosławię Imię Twe, 

i sławię dobroć Twą. 

Wiem, że dojdę drogą Twoją 

w święty Ojca dom. 

 

Modlitwa 

L. Panie Jezu dziękujemy Ci za Twoją miłość i nieustanną obecność wśród nas. Ty jesteś źródłem 

wszelkiego dobra w świecie i w naszym życiu. Codziennie doświadczamy Twojej łaskawości.  

Teraz każdy z nas może wypowiedzieć słowa wdzięczności za otrzymane dary i wysławiać Twoje 

miłosierdzie. Po wezwaniu powtarzamy:  

Misericordias Domini 

 

- Dziękujemy za nawróconych grzeszników i za Twoją Jezu cierpliwość dla nas nawracających się. 

- Dziękujemy  Ci Jezuza tych, których droga katechumenatu doprowadziłeśi do spotkania z Tobą w 

sakramentach Chrztu św., Komunii i Bierzmowania. 

- … 

- Dziękujemy Ci Jezu za wszystkie serca, które uwrażliwiłeś na potrzeby bliźnich. 

- Dziękujemy Ci Jezu za uzdrowione ciała i dusze.  

- … 

 

L. Jezu - Dobro nieskończone, nie jesteśmy w stanie dostrzec wszystkiego, co dla nas czynisz, pojąć 

bezmiaru Twojej łaski ani w jakikolwiek sposób odwdzięczyć się Tobie. Możemy tylko żyć z Tobą 

i dla Ciebie. 

 

Śpiew na zakończenie:  

Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń 

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. 
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