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ROZMOWA MIŁOSIERNEGO BOGA Z DUSZĄ CIERPIĄCĄ  

 

 Dusza: Wołanie moje usłysz Panie błagalną prośbą moich zranień przyzywam Cię, 

ulituj się nade mną Miłosierdzie okaz swoje , jeżeli chcesz , uleczyć możesz mnie  

 Chociaż nie widzę Cię nie czuję i nie słyszę nie dotykam , chce wierzyć ,że Jesteś, że 

kochasz, że czuwasz. Ty nie opuszczasz mnie, choć serce moje czuje się tak samotne, więc 

błagam umocnij mą wiarę nadzieję ufność mą.   
 

Jezus: Duszo, widzę cię tak bardzo cierpiącą, widzę, że nie masz siły nawet mówić ze 

Mną. Oto Ja sam będę mówił do ciebie, duszo. Chociażby cierpienia twoje były 

największe, to nie trać spokoju ducha ani się poddawaj zniechęceniu. 

 

 Dusza: Witaj Jezu na Krzyżu udręczony  grzechem moim do krzyża przygwożdżony  

Ref. Zbaw mnie , ocal mnie zbaw mnie ulituj się nade mną   

W ręce Twoje powierzam mego ducha –Miłosierdziu Twojemu chcę zaufać 

Ref. Zbaw mnie , ocal mnie zbaw mnie ulituj się nade mną   

Wierzę Jezu Ty możesz mnie ocalić  grzech jak szkarłat nad śnieg  wybielić biały  

Ref. Zbaw mnie , ocal mnie zbaw mnie ulituj się nade mną   

 

Jezus: Powiedz Mi o wszystkim, powiedz Mi o wszystkim, bądź szczera w postępowaniu 

ze Mną, odsłoń Mi wszystkie rany swego serca, Ja je uleczę, a cierpienie twoje stanie się 

źródłem uświęcenia twego.      
 

(sł. wg. ŚW.ANTONI MARIA KLARET) 

 Dusza: Widzisz Panie jestem prochem i popiołem, więc proszę okaż mi Miłosierdzie 

Twoje. Moje życie ma tylko wtedy sens, gdy ogranie Panie płomień mnie Miłości Twojej 

 

Jezus: Mów do Mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. No, powiedz Mi, dziecię 

moje, co cię wstrzymuje na drodze świętości?   

 

 Dusza: (d,d7,g,d,)   Nie umiem Cie kochać Miłować mój Panie     
Ref. Przebacz mi i pomóż serce me dziś otwórz,      

chcę wierzyć, że Ty zawsze Jesteś ze mną     

zaufam , rozpostarłeś płaszcz nade mną Miłosierdzia Twojego.  

Nie umiem wyznawać mych grzechów przed Toba  

nie widzę Ran Twoich zajmuję się sobą     Ref. Przebacz mi i pomóż….  

Nie umiem wybierać Twych planów Twej Woli 

 nie umiem z ufnością do Ciebie przychodzić  Ref. Przebacz mi i pomóż  
 

Jezus: Dziecię moje, zniechęcać się nie można; wiem, że Mi ufasz bez granic, wiem, że 

znasz Moją Dobroć i Miłosierdzie - więc może pomówimy w szczegółach o wszystkim, 

co ci najwięcej na sercu leży? Psalm 131 (sł. św. Jan od Krzyża,  

 

Dusza:   Oby Panie moje serce nie było pyszne , moje oczy nie były wyniosłe,  

Bym nie gonił za tym co wielkie co przerasta me siły ,  

Obym karcił i uciszał moją duszę, Jak dziecko na łonie swej Matki    
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Bym przed Tobą był ,jak dziecko na łonie Matki 

Obym Jezu ufał Tobie, nie wierząc swym uczuciom. Obym kochał tylko Ciebie, całym 

sercem i cała duszą. Bym  nie szukał swej korzyści - darmo siebie Ci dał   

 

Jezus: Dziecię, prawda, to wszystko jest cierpieniem, ale innej drogi nie ma do Nieba, 

prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy. Wiedz o tym, że jest to 

najkrótsza i najpewniejsza droga.    

 

 Dusza:  Oczekuję Cię Jezu oczekuję Cię Czekam na Twe Miłosierdzie , Czekam Panie 

Czekam./2x /Czekam –oczekuje zbawienia Wiecznego , Tęsknie potrzebuję Miłosierdzia 

Twojego.          

 

Jezus: Wiedz o tym, że dlatego że nie jesteś z tego świata, świat cię ma w nienawiści. 

Mnie on wpierw prześladował, to prześladowanie jest znakiem, że wiernie idziesz 

Moimi śladami. 

 (ŚWIETY PAWEŁ 2 list KOR 12, 9-10) 

 Dusza: Będę się chlubił słabością moją, będę wychwalał potęgę Twoją mój Panie 

Będę się chlubił słabością moją, by zamieszkała we Mnie Moc Twoja mój Panie ,  

Cóż bowiem mam sam od siebie wszelkie dobro we mnie Twoim jest,    

A to co mam, mam od Ciebie , mą własnością  tylko słabość jest    

Będę się chlubił słabością moją, będę wychwalał potęgę Twoją mój Panie 

Będę się chlubił słabością moją, by zamieszkała we Mnie Moc Twoja mój Panie   

  

Jezus: Oto, moje dziecię, tym razem dużoś Mi powiedziała. Wiem o tym, że jest to 

wielkie cierpienie być niezrozumianą i to jeszcze przez tych, których się kocha i przed 

którymi nasza szczerość jest wielka, ale niech ci wystarczy to, że Ja cię rozumiem we 

wszystkich biedach i nędzach twoich.          
(KSIEGA MADR.SYRACHA 11) 

 Dusza: Zaufam Panu i wytrwam w mym trudzie/2x/     

Albowiem łatwą rzeczą  jest w oczach Pana .      

natychmiast  i niespodziewanie  wzbogacić ubogiego   

Jestem biedny potrzeba mi pomocy , brakuje mi siły w biedę obfituję  /2x/    

Gdy Tylko oczy Pana łaskawie spojrzą .      

wydźwignie On mnie z nędzy, podniesie moja głowę     

Zaufam Panu i wytrwam w mym trudzie ,2x/  

Ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana, dobra i niedole życie i śmierć…./2x/   

Nagroda bogobojnych błogosławieństwo Pana  

 i prędko zapewni szczęście Jego upodobanie    

Zaufam Panu i wytrwam w mym trudzie  2x/     
 

Jezus: Cieszy mnie twoja głęboka wiara, jaką masz mimo wszystko dla zastępców 

moich, ale wiedz o tym, że ludzie duszy całkowicie nie zrozumieją, bo jest to nad ich 

możność; dlatego Ja sam zostałem na ziemi, aby twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić 

twą duszę, abyś nie ustała w drodze.  
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Dusza: Jesteś Tu choć skryłeś się, w postaci chleba utaiłeś się , pragnę wierzyć ,ze Jesteś tu 

dopomóż wierze mojej Jezu mój  2X 

 

Jezus: Mówisz, że ciemności wielkie zasłaniają ci umysł, a więc czemuż nie 

przychodzisz w tych chwilach do Mnie, Który jestem Światłością i mogę w jednej chwili 

wlać w duszę twoją tyle światła i zrozumienia świętości, że w żadnych księgach nie 

wyczytasz tego, żaden spowiednik nie jest zdolny tak pouczyć i oświecić duszy.  

 

(ŁK.15.18-23  POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO) 

 Dusza:   Zabiorę się i Pojdę do Ojca mojego    

i powiem Mu zraniłem Cię i Boga  samego ,      nie jestem godzien synem zwać się Twym.  

Gdym był daleko jeszcze, wypatrzył mnie  ojciec  i wybiegł naprzeciw mnie…  

wzruszony  głęboko, tulił i całował mnie.  

Zabrałem się podszedłem do Ojca mojego     

i rzekłem Mu: zraniłem Cię i Boga  samego    

pozwól mi choćby najemnikiem być      

A Ojciec mój, przyodział mnie,  najlepszą suknie mi dał,            

ozdobił dłonie me pierścieniem a stopom  sandały wdział,    

- będziemy bawić się i ucztować.   

Zabrałem się podszedłem do Ojca mojego,  . 

On pełen Miłosierdzia dla syna swojego M a r no t r a w n e g o .     

będziemy ucztować  i bawić się ,  bo byłem umarły, a odnalazłem się,  

zginąłem a żyję, bo Ojciec przygarnął mnie.   

Jak dobrze, że przyszedłem do Ojca mojego,   . 

z okruchem zaufania z dna grzechu mojego a Ojciec przygarnął mnie.   

Będziemy ucztowali ,będziemy tańczyli  

bo byłem już umarły a oto znów żyję ,  

 bo Ojciec przygarnął mnie , to Ojciec przygarnął mnie  

 

Jezus: Dziecię moje, zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na ludziach. 

Wiele dokażesz, jeżeli zdasz się całkowicie na Moją Wolę i powiesz: nie jako ja chcę, ale 

jako jest wola Twoja, o Boże, niech mi się stanie. Wiedz, że te słowa, wypowiedziane z 

głębi serca, w jednej chwili wynoszą duszę na szczyty świętości. 

 

ŚW.IGNACY LOYOLA , SUSCIPE) 

Dusza: Przyjmij Panie całą wolność moją,       

przyjmij pamięć, rozum i wolną wolę.  Cokolwiek mam i posiadam,    

Tyś mi to wszystko dał.   Wszystko to zwracam Tobie        

i całkowicie poddaję panowaniu Twej Woli .   
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Jezus:  W takiej duszy mam szczególne upodobanie, taka dusza oddaje Mi wielką 

chwałę, taka dusza napełnia Niebo wonią swej cnoty; ale wiedz, że tę siłę, którą masz w 

sobie do znoszenia cierpień, musisz zawdzięczać częstej Komunii Św., a więc przychodź 

często do tego Źródła Miłosierdzia i czerp naczyniem ufności, cokolwiek ci potrzeba. 

 

PSALM 23. 

 Dusza:  Pan moim jest Pasterzem i nie brak mi niczego   Pozwala mi leżeć na 

zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 

orzeźwia moją duszę. Wiedzie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na imię Swe 

ref. Lalaj  La la la la la laj,  La la la la la laj,  La la la la la laj, 

 

1. Chociażbym chodził doliną ciemną,  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 

ref. Lalaj  La la la la la laj,  La la la la la laj,  La la la la la laj, 

2. zastawiasz dla mnie stół  na oczach wrogów  

namaszczasz olejkiem a mój kielich przeobfity. Twa  dobroć i łaska Twoja  

pójdą za mną  przez wszystkie życia dni 

ref. Lalaj  La la la la la laj,  La la la la la laj,  La la la la la laj, 

 

 

Jezus: Wiedz jeszcze, że … tobie daję cząstkę tych cierpień, dla Mojej szczególnej 

Miłości ku tobie i dla wysokiego stopnia świętości, jaki ci przeznaczam w Niebie. Dusza 

cierpiąca jest najbliżej Mego Serca. 

 Dusza; Miłość daj nam Pan On Miłością jest Sam  Nie umiemy Panie przyjąć daru 

Twego  Tyś Maryję nam dał, Ona przyjmie w nas dar dziś zapraszam Matko Cię do domu 

mego  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA, 28.04.2019,  Sulbiny ul. Górna 7, 08-400 Garwolin 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jana Pawła II w Sulbinach,  

 

Grażyna Rybak (dusza) 

Krzysztof Żochowski (Jezus) 

 

 

 


