
 1. WIARA W CHRYSTUSA 

Do Chrystusa kierujemy 

wyznanie wiary Piotra: 

„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. 

Jak Piotr powiedzmy Mu także: 

„Panie, do kogóż pójdziemy? 

Ty masz słowa życia wiecznego”. 

Uczyńmy naszymi słowa żalu 

i szczerego wyznania Piotra: 

„Panie, Ty wszystko wiesz. 

Ty wiesz, że Cię kochamy”. 

Jak niegdyś mędrcy 

składamy u Twych stóp symboliczne dary, 

uznając w Tobie wcielone Boże słowo 

oraz człowieka, 

Syna Najświętszej Maryi Dziewicy, 

naszej Matki, 

Pierworodnego ludzkości. 

Pozdrawiamy Cię jako Mesjasza, Chrystusa, 

jedynego i niezastąpionego Pośrednika 

między Bogiem a ludźmi, 

Kapłana, Nauczyciela, Króla, 

Tego, który był, który jest i który przychodzi. 

To wyznanie 

składane przez Kościół 

jest tym samym, 

jakie złożył Piotr. 

Ty sam, Panie, 

na tej właśnie skale zbudowałeś Kościół 

i dlatego jest on Twoim. 

Po dziś dzień Twój Kościół 

poprzez sukcesję apostolską trwa 

nieprzerwanie od początku. 

Ty strzeżesz tego Kościoła i Ty mu towarzyszysz, 

Ty go oczyszczasz i Ty go umacniasz – 

Ty jesteś życiem Kościoła, o Chryste! 

Panie, 

jest to wyznanie całego Kościoła. 

Ty pragniesz i sprawiasz, że jest on 



jeden, święty, katolicki i apostolski. 

Wszyscy pasterze i kapłani, 

wszyscy zakonnicy i wierni, 

wszyscy katechumeni Kościoła powszechnego 

składają Ci to samo wyznanie wiary, 

nadziei i miłości. 

Wszyscy przyjmujemy Twą pokorę 

i głosimy Twą wielkość. 

Wszyscy wsłuchujemy się w Twe słowo 

i oczekujemy Twego przyjścia na końcu czasów. 

Wszyscy składamy Ci dzięki, Panie, 

żeś nas zbawił, uczynił Bożymi dziećmi, 

Twoimi braćmi, 

i żeś nas napełnił darami Ducha Świętego. 

Przyrzekamy Ci, 

że będziemy żyć po chrześcijańsku, 

starając się być zawsze uległymi 

Twej łasce 

i odnawiać nasze życie. 

Będziemy zabiegać o rozkrzewianie w świecie 

Twego orędzia zbawienia i miłości. 

Betlejem, w Świętej Grocie, 

 

Święto Objawienia Pańskiego 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. CHRYSTUS, CZŁOWIEK DLA INNYCH 

Jezu, Ty przychodzisz jako Zbawiciel, 

jako Odkupiciel, jako Ten, który płaci, 

czyni zadość za całą ludzkość, za nas. 

Jezu, Ty przychodzisz na świat 

jako ofiara przebłagalna, 

jako synteza dopełnionej sprawiedliwości 

i wynagradzającego miłosierdzia. 

Głosem Twego poprzednika Ewangelia 

daje najbardziej dokładną, sugestywną 

i wzruszającą definicję Ciebie, o Chryste: 

„Oto Baranek Boży, 

oto Ten, który gładzi grzech świata”. 

Jezu, Ty jesteś dobrowolną ofiarą 

z samego siebie, jesteś kapłanem i ofiarą, 

za wszystkich spłacasz niewypłacalny przez nas 

dług wobec Bożej sprawiedliwości 

i przemieniasz go w trofeum miłosierdzia. 

Nie bez powodu Ty, Ukrzyżowany, 

postawiony jesteś na naszych ołtarzach. 

Wisisz rozpięty w górze jako zwornik 

budynku, który nazywamy kościołem, 

abyśmy w jego ścianach stali się 

Kościołem odkupionym. 

 

Audiencja generalna, Wielka Środa, 29 marca 1972 

 

 


