
 

Do Pana módlmy się. 
Władco, Panie Boże nasz, niewyczerpane źródło łask, niezbadana głębio 

przyjaźni do człowieka, bezmierna otchłani cierpliwości i dobroci, który 
znajdujesz dla rodzaju ludzkiego rozliczne rany i wrzody, i zadajesz je jako 
pożyteczne ze względu na niezmierzoną przyjaźń do człowieka, albowiem nasze 
niepowstrzymanie i uciekające życie prowadzą do grzechu, a wtedy przez 
pewną uzdę jesteśmy trzymani Twoim Bożym lekiem, aby nasze grzechy nie 
niszczyły Bożego obrazu, abyśmy źle nie wykorzystali duchowej szlachetności. 

Powstrzymaj, prosimy, podniesiony na naszą naturę ten ostry i bezlitosny 
oręż, abyśmy nie zostali upokorzeni bardziej niż inne ludy, ani też nie zostali 
wydani naszym wrogom duchowym i materialnym na wzgardę. Opustoszały 
miasta i ustały jarmarki, po większej części ustały święte uroczystości i 
nabożeństwa oraz układanie Boskich pieśni, wielkie świątynie, jak w Piśmie 
napisano, niszczeją i nie ma żyjącego w nich, ogarnął nas strach i lęk, straszna i 
mroczna ciemność śmierci nas okryła. 

Nie nadążamy, Władco, płakać za zmarłymi krewnymi, jak chce obyczaj, 
i nasz koniec nadciąga, i sami szukamy innych płaczących. Zostajemy oddani 
wspólnej mogile, już sami życia nie czujemy, z lęku strasznego przed tą zarazą 
mało wierzymy samym sobie, każdy uważa na znamię i ranę śmierci, że ma je w 
sobie, i prze śmiercią z samego strachu śmierci strasznie umiera. Takie są znaki 
naszego nieszczęścia, takie jest naszych złych i nieczystych czynów wzajemne 
spełnianie, takie są brudy i niesprawiedliwości, i nasze naruszenia przysiąg, co 
wymaga poprawy. Już trzygłowy wąż wbija w nas gorzkie zęby, siłą sprowadza 
zniszczenie i śmierć, bo oto ze względu na nie nadciąga Boży gniew na 
niegodnych synów. Przeto też nie śmiejemy nawet podnieś oczu duchowych, ani 
też modlić się, ani też nie uciekamy się do Twego miłosierdzia, gdyż każdy z 
nas jest ciężarem sumienia skuty jak jakimiś żelaznymi okowami. 

Jednak nie wydawaj nas do końca, ze względu na Twoje imię, ani też nie 
zrywaj Twego przymierza, ani pokuty i nawrócenia, niechaj nie odsuwają nas od 
Ciebie czasowe żądze, a tę śmiertelną ranę z przyjaźni do człowieka na nas 
skierowałeś. Wiemy, że wielokrotnie obiecaliśmy pokutę i wielokrotnie 
kłamaliśmy, i zostaliśmy osądzeni na ścięcie na wzór owej bezpłodnej figi, ale 
jeszcze i jeszcze bądź cierpliwy, Przyjacielu człowieka, Władco, który nie 
chcesz śmierci grzesznika, ale aby nawrócił się i żył. Nakazałeś bowiem 
przebaczać grzechy siedemdziesiąt siedem razy, który możesz z twardego i 
niepłodnego kamienia wzbudzić nowe dzieci Abrahamowi. Ty bowiem jeden 
wszystko możesz, co niemożliwe jest dla człowieka, Przyjacielu człowieka, 
Władco, niech więc i my z pokolenia na pokolenie wysławiamy Twoje 
najświętsze imię, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

 



 


