Dzień pierwszy
“PRAGNĘ!”
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
"Pragnę" (19, 28).
Synu miłości, Człowiecze-Boże, moja miłości! Twoje pragnienie zrodziło się z
prawdziwej miłości, z ognia miłości miłosiernej. W sposób doskonały dokonałeś dzieła
odkupienia. W całkowitej uległości Bożej Woli, uczyniłeś wszystko, co zostało Ci zadane,
wypełniłeś dokładnie to, co opowiadali o Tobie prorocy, co ustanowił twój Bóg Ojciec. Na
krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez
Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To twoja gorąca wola, aby
wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby
wszyscy się zbawili, a twoje dzieło zbawcze zostało dopełnione zbawczymi dziełami wszystkich
dusz, które zobowiązane są do tego, aby przez swe dobre i święte życie zjednoczyć się z
owocami i zasługami twej męki i śmierci. Bez tego złączenia bezowocnym byłoby wszystko, co
Ty z miłości, uczyniłeś dla naszego zbawienia.
Jakże wielkie i bolesne było twoje pragnienie, gdy widziałeś liczne dusze, które runęły w
przepaść piekła w własnej winy. Próżne dla nich okazało się twoje cierpienie, bo zabrakło w ich
życiu dobrych czynów, współpracy z twoją męką i śmiercią. Na skutek tego niezliczone dusze
zagubiły się, odrzucając twe cierpienie, drogocenną krew i bolesną śmierć; zatraciły się z własnej
winy i złej woli. Te nieszczęśliwe dusze rozbudziły w twym miłującym krwawiącym Sercu
pragnienie palące jak okrutna, bezkresna rana. Jeśliby trzeba było jeszcze raz cierpieć i umierać
na okrutnym i jeszcze bardziej gorzkim krzyżu, wybrałbyś go, by ugasić praganienie twego
miłującego serca i zobaczyć zbawienie dusz. Lecz i to nie byłoby dla nich pomocą, gdyż w
zatwardziałości swej woli, one same chciały się zatracić.

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się
w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich
oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu
jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże,
Ty
ustanowiłeś
swego
Jednorodzonego
Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do
życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki
radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen

