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Celebracja słowa Bożego i kontemplacja ikony.
Zaproszeni do przyjaźni z Chrystusem

Pieśń na wejście
Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Pozdrowienie
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jed-

ności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem 
Twoim.

Wprowadzenie
Gromadzimy się na nabożeństwie, w którym orędzie Słowa bę-

dzie uzupełnione orędziem obrazu. Od momentu, kiedy odwieczne 
Słowo stało się jednym z nas, Słowo Boga jest nie tylko słyszalne, ale 
ma widzialne oblicze Jezusa z Nazaretu. Chcemy z uwagą słuchać sło-
wa Bożego i kontemplować Boga w obrazie i podobieństwie. Chcemy 
napełniać się Boską mądrością i światłem, „albowiem Bóg, Ten, który 
rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych 
sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu 
Chrystusa” (2 Kor 4, 6). 

Pozwólmy prowadzić się Bożemu Duchowi, aby wypełnił naj-
większą tęsknotę naszego serca, jaką jest pragnienie oglądania Obli-
cza Boga. Prośmy, aby On sam wprowadził nas w tajemnicę tej miło-
ści, jaka jest między Jezusem, Synem Boga i Przedwiecznym Ojcem. 
Prośmy, aby Słowo sprawiło dziś w nas to, co ogłasza: komunię z Bo-
giem i ludźmi.

Akt pokuty
Aby to było możliwe, stańmy przed Nim w pokorze i uczyńmy 

w sercu akt przebaczenia i pojednania. Na znak gotowości pojednania 
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z każdym bliźnim, tym blisko i tym, o którym w sercu wiemy, że nie 
mamy z nim pokoju; na znak pojednania i wspólnoty złączny nasze 
ręce, podając je sobie. Niech gest wyciągniętej w stronę bliźniego ręki 
otworzy nasze serca, pomoże doświadczyć jedności wiary, radości i po-
koju. Niech ten akt pokuty oczyści z wszystkiego, co nas oddziela od 
Boga i ludzi, niech ustaną gniewy i spory, pośrodku nas niech będzie 
Chrystus, Nadzieja chwały.

Spowiedź powszechna
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry…

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy nam 
grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się! Boże, Ty przez Wcielenie, Śmierć i Zmartwychwstanie 
swojego Syna, pojednałeś grzeszną ludzkość ze sobą. Spraw, abyśmy 
mając udział w Twoim życiu, trwali w prawdziwej wierze i bratniej 
miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Czytanie słowa Bożego 
Czytanie I – 1 J 4, 7–16

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie 
zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli 
dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy... Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest 
w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo 
udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że 
Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest 
Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwie-
rzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, 
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
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Psalm responsoryjny – Ps 63

Refren: Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos, naucz nie szukać 
Ciebie, wskaż mi cień Twego oblicza, ukaż mi Panie swą twarz.

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; 
Ciebie pragnie moja dusza, 
za Tobą tęskni moje ciało, 
jak ziemia zeschła, spragniona bez wody.

W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, 
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, 
moje wargi będą Cię sławić.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera.

Śpiew przed Ewangelią
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę, 
kto trwa we mnie, ten przynosi owoc obfity.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Ewangelia – J 15, 1–17
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 

który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, od-
cina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem 
do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w win-
nym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja 
jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja 
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna lato-
rośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie 
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trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, 
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 
zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To 
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przy-
jaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby 
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To 
wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Wprowadzenie do kontemplacji ikony
Główne przesłanie Ewangelii wyrażone w słowach: „Wytrwajcie 

we Mnie, a Ja będę trwał w was”, zwiastowane jest i uobecnione przez 
barwy ikony zatytułowanej Jezus i Przyjaciel. Nasza jedność z Bogiem 
jest możliwa jedynie przez Chrystusa – Winny Krzew Ojca, w Duchu 
Świętym. 

Patrząc na ikonę, kontemplujemy Boga. Nie chodzi o zwykłe oglą-
danie, patrzenie z podziwem czy nawet wpatrywanie się, chodzi o takie 
zapatrzenie, które pozostawia ślad, odbija w sercu to, na co patrzą oczy. 
W tym, kto kontempluje ikonę, mocą Ducha Świętego, dzieje się to, co 
właśnie kontempluje. Ikona zawsze wprowadza w tajemnicę Boga, 
w Jego obecność, dlatego weryfikuje nasze życie. Ikona, którą będziemy 
kontemplować zaprasza nas do relacji przyjaźni z Chrystusem.

Kontemplacja ikony Chrystus i Abba Menas1 
Ikona zatytułowana Chrystus i Abba Menas znana jest również jako 

Mój Towarzysz lub Jezus i Przyjaciel. Przedstawia Chrystusa, który w le-
wej dłoni trzyma księgę Ewangelii, prawym zaś ramieniem obejmu-

1 G. W. Dryl, Kontemplacja ikony Chrystus i Abba Menas, (DVD), Kraków 2010.
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je mnicha Menasa, opata. Postać po prawej stronie rozpoznawana jest 
jako Jezus dzięki charakterystycznej aureoli – jest to tak zwany „nimb 
krzyżowy”, przysługujący na ikonach wyłącznie Chrystusowi. Zgodnie 
z obowiązującą zasadą, ikona jest podpisana. Napisy, nieodzowny ele-
ment ikon, stanowią gwarancję wierności wobec Pierwowzoru. Obok 
postaci po prawej stronie widnieje napis w języku koptyjskim oznacza-
jący: Zbawiciel. Napis w lewym górnym rogu ikony, powtórzony dwa 
razy, wskazuje, iż postać obok Chrystusa ma na imię Menas.

Ikona odgrywa rolę mistycznego pośrednika pomiędzy światem 
ziemskim i światem niebieskim. Aby doświadczyć piękna pisanego 
ikoną, trzeba otworzyć się na to, co jest ukryte w symbolach i barwach. 
Ale nie tylko: trzeba jeszcze wejść w duchowy klimat, w jakim ikona 
powstawała – to klimat milczenia, modlitwy i postu.

Najgłębszy sens każdej ikony leży w tym, aby być oknem do świata 
nadprzyrodzonego. Otwiera się ono dla tych, którzy mają przenikliwe, 
duchowe spojrzenie, światłe oczy serca; dla tych, którzy wpatrując się 
w ikonę, zaczynają ikoną modlić się. 

„Przyjdź Duchu Święty, odnów we mnie wiarę, 
obudź pragnienie spotkania z Bogiem Żywym, 
otwórz dziś dla mnie okno tej ikony... 
Aby to było możliwe, w sercu swoim czynię teraz akt przebaczenia 
i pojednania wobec tych, z którymi nie mam pokoju... 
Z moimi braćmi i siostrami, ze wspólnotą... 
Przyjdź Duchu Święty, wprowadź mnie w miłość Ojca, 
wprowadź mnie w tajemnicę przyjaźni Jezusa Chrystusa”.
Ikona, na którą patrzymy, odnosi nas do dwóch głęboko biblijnych 

rzeczywistości. Pierwszą jest rzeczywistość bycia w drodze. To droga 
człowieka, jego wędrowanie, zmierzanie ku jakiemuś konkretnemu ce-
lowi, ale też droga duchowa, rozumiana jako tęsknota za Bogiem, wzra-
stanie w łasce i Bożej mądrości. Dlatego modlę się wraz z psalmistą: 
„Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Pro-
wadź mnie według Twej prawdy i pouczaj” (Ps 25). „Szczęśliwy każdy, 
kto chodzi Jego drogami!” (Ps 128). 

Druga rzeczywistość, w jaką wprowadza nas ikona, to samo spo-
tkanie, obecność Boga pośród swego ludu. Bóg w swoim Synu, Jezusie 
Chrystusie wychodzi na spotkanie człowieka, jest „Bogiem z nami”. 
Więcej, On sam stał się Drogą i Prawdą i Życiem... Dlatego: „Powierz 
Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37).
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Ramię, którym Chrystus obejmuje Menasa, wyraża bliskość, 
zażyłość i prostotę relacji. Jest to relacja przyjaźni. „Już was nie nazy-
wam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15, 15). Objąć kogoś 
ramieniem znaczy przyjąć go, zaprosić do komunii ze sobą, przyjąć tak, 
aby ten drugi we mnie odpoczął. Bliskość jest tak wielka, że czyni Me-
nasa niemal równym Chrystusowi. Obie sylwetki są prawie jednakowej 
wielkości, takie same aureole, a przede wszystkim twarze. Na obliczu 
mnicha widać tę samą jasność, co na obliczu Chrystusa. 

„My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską 
jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśnie-
jąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3, 18).

Jednocześnie bliskość ta nie zniewala, pozostawia przestrzeń i wol-
ność w relacji... W tej właśnie przestrzeni, w wielkiej wolności, dokonu-
je się najgłębsza formacja ucznia Chrystusa – proces upodabniania się 
miłującego do Miłowanego. 

Tak jak ręce garncarza formują naczynie, tak Chrystus nadaje 
kształt mojemu życiu i sens wszystkim wydarzeniom mojej historii. 
Pozostawać w rękach Boga znaczy być do Jego dyspozycji, zaufać 
i całkowicie zdać się na Niego, wtedy On objawi moc swego ramienia: 
rozproszy pychę serca, strąci z tronu egoizm, a wywyższy to, co we 
mnie pokorne. 

– Czy jest we mnie pragnienie, aby powierzyć siebie dłoniom Boga? 
– Czy moje serce ufa bezgranicznie Bogu?
Błagam Cię, Boże: „Stwórz, we mnie serce czyste, odnów we mnie 

moc ducha... Nie odbieraj mi świętego ducha swego!” (Ps 51). „Odnów 
znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię!” (Syr 36, 5).

Wyciągnięte ramię jest znakiem mocy Boga, który daje życie. Kiedy 
Bóg wyciąga swą rękę nad powołanym, to po to, aby wziąć go w całko-
wite posiadanie, aby – jak prorokowi – przekazać swego Ducha i posłać 
z misją (por. Ez 37, 1–14).

„Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowa-
łem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeń-
ców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności” (Iz 42, 6–7).

W porównaniu z mocą Bożego ramienia, ręka człowieka jest słaba 
i bezsilna. Abba Menas, wypełniając swoją misję, na dwa sposoby prze-
kazuje mądrość, którą otrzymuje od Chrystusa: głosząc Słowo, o czym 
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mówi zwój w lewej ręce, i błogosławiąc – uniesiona w górę prawa dłoń. 
Jedno i drugie czyni nie własną siłą, lecz mocą Bożego Ducha. 

To nie moja pomysłowość, ale wierność Chrystusowi i poddanie 
się Duchowi Świętemu czyni owocną misję przepowiadania i decyduje 
o skuteczności każdego mojego działania.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16). Droga ucznia Jezu-
sowego przebiega tym samym szlakiem, co droga jego Mistrza. Także 
przez cierpienia i prześladowania. Ramię Chrystusa to ramię Przyja-
ciela. Prowadzi, osłania i ratuje, podtrzymuje i wybawia. „On wyciąga 
rękę z wysoka, wydobywa mnie, ocala, bo mnie miłuje” (Ps 18). 

Chrystus Pan trzyma w swej dłoni księgę Ewangelii – symbol wie-
dzy, mądrości i nauczania. On jest Tym, który namaszczony przez 
Boga Duchem Świętym i mocą, przychodzi, aby głosić Dobrą Nowinę 
i... taką misję powierza swoim uczniom. Dłoń Chrystusa, silnie spoczy-
wająca na ramieniu Menasa, zdaje się mówić: „Idź i głoś, ucz zachowy-
wać wszystko, co ci przykazałem...” (por. Mt 28, 19).

Imię Menas znaczy tyle, co „trwać”. Trwanie w Chrystusie wydaje 
się być najgłębszym przesłaniem ikony, którą kontemplujemy. Praw-
dziwy uczeń Jezusa to ten, kto trwa w Nim, jak gałązka w winnym 
krzewie. Trwać w Chrystusie to przede wszystkim uwierzyć i przy-
jąć miłość Ojca ofiarowaną w Jezusie. Jest to miłość wielka i bezinte-
resowna, miłość, która sprawia, że On daje życie za ciebie i zaprasza 
do bycia przyjacielem, nie sługą. Trwać w Chrystusie to słuchać Jego 
nauki, mieć serce otwarte na słowo Boga, by coraz pełniej poznawać 
Jego miłość. Trwać w Chrystusie to kochać na wzór swego Mistrza, 
dawać siebie, jak krzew daje życiodajne soki gałązkom, to oddać życie 
za tego, kogo się kocha.

– Czy ja wierzę słowom Ewangelii?
– Jak w moim życiu realizuje trwanie w Chrystusie?
Zwój w dłoni mnicha oznacza, że pragnie on przekazywać nie swoją 

własną naukę, ale naukę i mądrość Jezusa Chrystusa; Prawdę, której On 
udziela, a raczej, którą jest On sam (por. CT 6). Linia biegnąca od księgi 
w dłoni Chrystusa kieruje wzrok na zwój w ręce mnicha, wyznaczając 
w ten sposób perspektywę. Wzniesiona dłoń Menasa może też być in-
terpretowana jako wskazywanie na Chrystusa.

Jak głęboka winna być zażyłość głoszącego Dobrą Nowinę z Chry-
stusem, jak wiele czasu winien on poświęcać modlitwie i jak bardzo 
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być oderwanym od siebie samego, aby mógł za Nim powiedzieć: „moja 
nauka nie jest moja, ale tego, które mnie posłał” (J 7, 16).

Jezus i Jego przyjaciel przemierzają ziemię... Zniszczenie ikony spowo-
dowało, że widoczne są tylko stopy mnicha. Stopy Jezusa są niewidoczne, 
zdają się mówić: nie mam dziś innych nóg, jak tylko twoje, będę znany 
i kochany tylko tam, gdzie zaniosą Mnie twoje stopy… Bose stopy mni-
cha oznaczają stopy sługi, całkowicie oddanego i zależnego od Mistrza, 
zwłaszcza w wypełnianiu misji przepowiadania. Uświadamiają też, iż 
powołany, z racji swego posłania, bierze niejako w posiadanie to wszyst-
ko, czego dotkną jego stopy2, stąd musi on czynić „proste ślady” swoimi 
stopami (Hbr 12, 13). „O jakże pełne wdzięku są nogi zwiastuna radosnej 
nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zba-
wienie” (Iz 52, 7). Jednocześnie musi on pamiętać, że serca tych, do których 
jest posłany, to ziemia święta, dlatego – zdejmij sandały (por. Wj 3, 5).

Widniejący w górnej części ikony krzyż oznacza Chrystusa Zbawcę 
i Zwycięzcę. To znak, który cesarz Konstantyn Wielki kazał umieścić na 
chorągwiach swojej armii i który doprowadził go do zwycięstwa. In hoc 
signo vinces („pod tym znakiem zwyciężysz”) – miał usłyszeć władca. 
W tym znaku zwycięża każdy, kto trwa w Chrystusie. „Beze Mnie nic 
nie możecie uczynić. Wytrwajcie w miłości mojej” (por. J 15). 

Całościowe spojrzenie na ikonę pozwala zauważyć jej geometrię, 
pełną harmonii i pokoju. Kompozycja ikony jest bardzo wyważona, 
spokojna; wzmacnia ją pełna majestatu i godności postawa Chrystusa. 
Kwadrat, w który wpisana jest ikona, jest symbolem ziemi. Również 
ciemny brązowy kolor, zajmujący większą cześć ikony, to symbol zie-
mi, którą przemierza Abba Menas. Sylwetki Chrystusa i mnicha zajmują 
całą przestrzeń, która – dlatego, że jest kwadratem – idealnie wpisuje się 
okrąg, symbol wszechświata i Boga Stwórcy, który ogarnia ziemię... 

Boska obecność na ikonie jest zaznaczona również poprzez złoty, 
świetlisty kolor, który schodząc niejako z góry, od Boga, przenika ikonę 
i poprzez Księgę Słowa oświetla drogę wędrującego mnicha. 

„Bóg mnie osłaniał, gdy świecił mi lampą nad głową. Z Jego świa-
tłem kroczyłem w ciemności” – powie Hiob (Hi 29, 2–3), a psalmista 
dopowie: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp, światłem na mojej 
ścieżce” (Ps 119). 

2 Prastary obyczaj prawny, polegający na braniu czegoś w posiadanie przez do-
tknięcie stopami, zwłaszcza ziemi, gdy stawała się ona własnością (por. Dz 4, 35).
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Wyznaczony przez okrąg kompozycyjny środek ikony leży po-
między Chrystusem a mnichem – pozornie to miejsce puste. Jednakże 
oczy wiary każą nam patrzeć głębiej: niezależnie od twoich zdolno-
ści, możliwości i talentów, twoich grzechów i słabości, niezależnie, 
kim jesteś i co myślisz o sobie jako głoszącym Ewangelię – najważ-
niejsze jest to, co dokonuje się pomiędzy tobą a Chrystusem. To pu-
ste miejsce jest zaproszeniem dla ciebie, zaproszeniem do przyjaźni 
z Chrystusem. Ukazuje to delikatnie zaznaczona perspektywa – jej li-
nie łączą się poza ikoną, tj. w miejscu gdzie teraz jesteś – i rozszerzając 
się ku górze, zdają się wołać: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, niech 
nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami” (Iz 4, 2). To 
miejsce jest zarazem wezwaniem dla każdego głosiciela Dobrej No-
winy: jego zadaniem jest doprowadzić drugiego nie tylko do spotka-
nia z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia i głębokiej zażyłości 
z Nim (por. CT 5). Jednakże wtajemniczyć może tylko ten, kto sam jest 
wtajemniczony, kto przez Chrystusa, w Duchu Świętym uczestniczy 
w życiu Ojca.

Najważniejszym elementem, niejako duchowym centrum ikony, jest 
oblicze Chrystusa. W nim jest najwięcej światła. To światło nie pocho-
dzi z zewnętrz, ono emanuje z oblicza Zbawiciela, jak na górze Tabor: 
„twarz Jego zajaśniała jak słońce” (Mt 17, 2). Oblicze Chrystusa okre-
ślają Jego oczy – wielkie i łagodne, pełne światła i życia. Są otwarciem 
ducha, zapraszają, przyjmują i dają, patrzą przyjaźnie i mówią... Wzrok 
Chrystusa skierowany jest przed siebie, a jednocześnie nieznacznie 
zwrócony w prawo, na mnicha, w którego postawie widać oczekiwa-
nie. Spojrzenie mnicha zdaje się mówić, że pełnia życia i szczęścia jest 
możliwa tylko z Chrystusem i w Nim, i że nigdy nie wolno stracić Go 
z oczu. „Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokłada-
nej w Tobie!” (Ps 33, 18. 22).

Chrystusowe oblicze, gdy je kontemplujemy, ma moc przemiany 
naszych serc i wszystkiego, co w naszym życiu potrzebuje przemiany. 
Jego oczy patrzą na każdego, kto teraz modli się przed ikoną. Jakby 
chciał powiedzieć: „nie bój się mego spojrzenia. To spojrzenie miłości. 
Nie uciekaj. Zostań i chciej zapatrzeć się we Mnie, aż twoje serce prze-
niknie Boża jasność i upodobnisz się do Mnie”. 

I tak ikona staje się obroną dla tych, którzy nią modlą się. Każdy, kto 
staje przed obliczem Boga, może być pewien Jego miłującej obecności 
i łaski, i przyjaźni ofiarowanej w Jezusie Chrystusie.
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Panie, przenikasz mnie, 
Panie, Ty znasz mnie, 
Panie, Ty wiesz, 
Ty widzisz, 
Ty ogarniasz mnie zewsząd, 
Ty kładziesz na mnie swą rękę (por. Ps 139).
Ja jestem z tobą, jako Światło i Droga, i Prawda, i Życie – przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20).

(Chwila ciszy)

Śpiew
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie (2x)
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie, 
Ty otwierasz nasze oczy na Twoje piękno.

Zakończenie
Módlmy się! Boże w Trójcy Jedyny, Ty stworzyłeś nas na swój obraz 

i podobieństwo prosimy, odnawiaj w nas dzieła Twej miłości i mocą 
swego Ducha kształtuj w nas podobieństwo na wzór Twojego Syna Je-
zusa, abyśmy uświęceni przez łaskę trwali w Nim jak w winnym krze-
wie, miłowali się wzajemnie i przynosili obfite owoce życia wiecznego. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo końcowe
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Pieśń na wyjście
Jesteś Panie, winnym Krzewem


