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DZIEŃ 1 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Duchowość [świętego] Pawła kształtowała się już od młodych lat wokół Męki i Krzyża 

Chrystusowego. Już około 1720 r. mając lat 27, przeszedł długą drogę życia 

wewnętrznego, był dojrzałym mistykiem i napisał regułę zgromadzenia, które miał w 

przyszłości założyć. Pisanie reguły trwało bardzo krótko, zaledwie kilka dni. Nie 

posiadał wówczas jeszcze ani święceń kapłańskich, ani też nie miał wokół siebie 

żadnego zespołu uczniów, którym ta  reguła miałaby wytyczać drogi życia 

wspólnego. Wszystko to wyprzedził w jego życiu niebywały rozrost własnego życia 

wewnętrznego, dla którego dopiero później szukał stopniowo zewnętrznych i 

społecznych ram. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

  



DZIEŃ 2 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Kiedy [Paweł] wyruszył z Castellazzo, dokąd ojciec jego Łukasz, drobny kupiec, 

przeniósł się z Ovada, miejsca urodzenia Pawła, towarzyszył mu tylko rodzony brat 

Jan Baptysta. Dozgonny towarzysz całej jego życiowej drogi i powołania. Ruszali na 

południe Italii, mając przed oczyma podwójny cel: pierwszy to życie pustelnicze, 

oddane kontemplacji tajemnicy Krzyża, drugi — to zatwierdzenie reguły przyszłego 

zgromadzenia. Mieli już wówczas za sobą kilka [dni spędzonych] wedle tej reguły w 

rodzinnych stronach. Niemniej tego celu swej wędrówki, który polegał na 

zatwierdzeniu reguły w Rzymie, nie osiągnęli. Znaleźli natomiast miejsce na Monte 

Argentario, które znakomicie służyło realizacji zamierzeń kontemplacyjnych i 

pustelniczych. Wszystko to działo się w latach dwudziestych osiemnastego stulecia. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

 

  



DZIEŃ 3 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Jeszcze jako pustelnik bez święceń kapłańskich [św. Paweł] bywa wzywany szereg 

razy do głoszenia kazań misyjnych, co stanowiło zaczątek jego wieloletniej 

działalności  misjonarskiej. Podstawowa zasada wszystkich kaznodziejów i  misjonarzy 

w Kościele – contemplata aliis tradere [dzielić się owocami kontemplacji] – znalazła 

w całym jego życiu  gruntowne zastosowanie. Powołanie Pawła od Krzyża jest w 

pierwszym rzędzie kontemplacyjne, kontemplacja przechodzi w słowo mówione, aby 

owocować w innych. 

Powołanie Pawła od Krzyża – a w ślad za nim pasjonistów – jest apostolskie. 

Apostolstwo oznacza swoistą dojrzałość kontemplacji: jest to jakby wewnętrzny 

przymus dawania innym tego dobra, którym wypełniona jest własna  dusza: „Caritas 

Christi urget nos” [miłość Chrystusa przynagla nas…]. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

  



DZIEŃ 4 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Kształtowanie się zgromadzenia nie szło łatwo. Powoli też posuwała się sprawa 

[zatwierdzenia] jego reguły. Nie można się temu dziwić z wielu powodów. Po 

pierwsze dlatego, że Paweł od Krzyża zaczął starania o nie wówczas, gdy reguła ta 

istniała tylko na popierze oraz w życiu dwu braci Daneo, a dalszych członków 

zgromadzenia na razie jeszcze nie było widać. Obaj bracia nosili już wprawdzie 

habit, który pozwolił Pawłowi przywdziać biskup Francesco di Gattinara ordynariusz 

ich rodzimej diecezji. Jednakże ów czarny habit z emblematem Męki Chrystusowej w 

Rzymie wzbudzał zrazu tylko zdziwienie. 

Innym powodem, dla którego zatwierdzenie reguły pasjonistów postępowało powoli 

i stopniowo — nawet wówczas, gdy wokół Pawła od Krzyża zgromadziło się już liczne 

grono uczniów, przyciągniętych sławą jego świętości i gotowych iść drogą, jaką 

wskazywał – była wielka surowość tej reguły. Stolica Apostolska kilkakrotnie 

domagała się modyfikacji i złagodzeń. Paweł z wielką wytrwałością zabiegał o 

utrzymanie tego, co istotne, przyjmował natomiast wszelkie uwagi i poprawki, jakie 

dyktowała roztropność. Własne zresztą doświadczenie życiowe uczyło go coraz 

większego umiaru. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków.  Amen. 



DZIEŃ 5 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Reguła pasjonistów zyskała ostateczne zatwierdzenie w 1769 r. Było to na sześć lat 

przed śmiercią Pawła od Krzyża. Po życiu skrajnie surowym i umartwionym, które 

trwało 81 lat. Założyciel pasjonistów zmarł w Rzymie w 1775 r. Dokonał dzieła, do 

którego był powołany przez Boga. Posiadał przez całe życie ogromnie wyrazistą 

świadomość tego powołania. Z niezłomną cierpliwością i wytrwałością dążył do 

jego realizacji. Założenie zgromadzenia pasjonistów uważał za dopełnienie swego 

powołania, gdyż jemu mógł przekazać i w nim utrwalić to, co stanowiło zasadniczą 

treść jego własnego życia. Treścią tą dzielił się ze wszystkimi, których Bóg postawił na 

drodze Jego życia: z osobami, które pozostawały w zasięgu jego duchowego 

kierownictwa, i ze słuchaczami rozlicznych kazań misyjnych, które — warto dodać - 

szczególnie mocno przemawiały do ludzi religijnie zobojętniałych, niejednokrotnie do 

pospolitych przestępców. 

Tę treść uważał nie tylko za swoją własną, ale też całego Kościoła największą 

powinność. Treścią tą była Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 



DZIEŃ 6 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Wizerunki, które odtwarzają postać Założyciela pasjonistów, przedstawiaj go – jak 

zresztą wielu innych świętych — zapatrzonego w Krzyż. Wzrok zatopiony w 

cierpiącym Odkupicielu może wyrażać naprzód ludzkie współczucie dla 

Cierpiącego. Byłaby to pierwsza warstwa przeżycia Męki, w której człowiek patrzący 

z wiarą na Krzyż musi sobie zarazem uświadamiać niewspółmierność swego 

ludzkiego współczucia wobec tajemnicy Krzyża. 

Właściwe znaczenie wejrzenia skierowanego na Krzyż przez Pawła Daneo musimy 

określić na podstawie całego jego życia. Pomogą w tym niewątpliwie notatki 

zawarte w Dzienniku z najmłodszych lat, prócz  tego Reguła oraz Listy pisywane do 

różnych osób. Jednakże na słowie pisanym nie można poprzestać. Paweł od Krzyża 

nie był pisarzem i nie pozostawił po sobie żadnego systematycznego wyrazu swej 

duchowości na piśmie. Wyraz ten daleko bardziej stanowiło jego życie i czyny. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

  



DZIEŃ 7 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Spojrzenie św. Pawła na Krzyż jest jego własne i niepowtarzalne. Równocześnie jest 

ono — jak podkreślił komentator jego duchowości — gruntownie przygotowane 

[przez studium] chrześcijańskiej ascezy i mistyki. Tradycja franciszkańska  spotkała się 

w jego doświadczeniu wewnętrznym z tradycją średniowiecznych mistyków i pisarzy 

nadreńskich […].  Ten sam komentator jest zdania, że na duchowości tej nie wycisnął 

bezpośredniego piętna św. Jan od Krzyża, mimo podobieństwa imion, mimo 

większego zbliżenia w czasie i mino, że Paweł od Krzyża jego dzieła, podobnie jak 

pisma św. Teresy, znał. Znał  też i studiował dzieła św. Franciszka  Salezego, któremu 

może zawdzięczał: ową delikatność form postępowania, wręcz pewien urok 

zewnętrzny, jakim odznaczał  się w swym odniesieniu do ludzi, 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

  



DZIEŃ 8 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Kontemplacja Męki Chrystusowej nie polegała u Pawła od Krzyża na samym 

wnikaniu w przedmiot, lecz stała się w jego życiu treścią podmiotowego 

uczestnictwa. Nie sama tylko nieosiągalność Bóstwa na drodze natury, ale przeżycie 

opuszczenia od Boga, przeżycie grzeszności własnej natury i związana z tym groza 

odrzucenia od [Boga], złożyły się na Pawłowe uczestnictwo w rzeczywistości Ogrójca 

i Kalwarii — na żywy całokształt jego duchowości pasyjnej. Jesteśmy tutaj już bardzo 

daleko od kultu samego tylko współczucia dla Cierpiącego. Dusza świętego otwiera 

się do dna swą tajemniczą mocą — potentia oboedientialis [zdolność do uległości] 

— i przyjmuje w siebie szczególne podobieństwo do Boga, który z miłości ,,dawał 

samego siebie”. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

  



DZIEŃ 9 
Pieśń: Pozdrawiamy Cię święty ojcze Pawle… 

FRAGMENT TEKSTU KARD. KAROLA WOJTYŁY O DUCHOWOŚCI PASYJNEJ: 

Duchowość Pawła od Krzyża, jego kontemplacja i kaznodziejstwo, skupione są na 

wydaniu Samego Siebie. Nie przechodzi poza Krzyż, nie ma niejako odwagi sięgnąć 

poprzez Krzyż nawet do Zmartwychwstania, które wraz ze śmiercią krzyżową stanowi 

o jedności tajemnicy paschalnej. Nie próbuje też znaleźć w stosunku do Męki 

Chrystusa owej postawy wynagrodzenia, która już od XVII w. dzięki Wizytce Marii 

Małgorzacie [Alacoque], tak wyraźnie zaznaczyła się w nabożeństwie do Serca 

Pana Jezusa. Duchowość Pawła polega na trwaniu wobec Krzyża jako Faktu, 

którego wielkości nie sposób niczym dorównać, w którym uczestnictwo realizuje się 

przez poczucie nieosiągalności. I takie właśnie uczestnictwo wydaje też najpełniejsze 

owoce apostolskie. 

MODLITWA 

C.: O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, który byłeś na ziemi odbiciem niewinności i 

przykładem pokuty. Wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego 

Jednorodzonego Syna, natchnięty łaską niebieską powołałeś Zgromadzenie do 

rozszerzania w świecie nabożeństwa do niej słowem i przykładem. Wyjednaj nam 

gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy w głębokich ranach naszego 

Zbawiciela poznali zło grzechów naszych, a przez rozmyślanie weszli na drogę 

nawrócenia. 

Wproś dla Kościoła świętego, Matki naszej, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi; dla 

grzeszników nawrócenie; dla braci odłączonych powrót do jedności w Kościele 

Chrystusowym. A dla każdego z nas tę łaskę, o którą pokornie prosimy... 

C.: Módl się za nami św. ojcze Pawle 

L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzyłeś św. Pawła 

szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego 

Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na 

ziemi Twoją Mękę, mogli osiągnąć Jej owoce w niebie. Który żyjesz królujesz na wieki 

wieków. 

L.: Amen. 

 


