1- Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu
https://www.youtube.com/watch?v=IhsdzZ4kfKA

1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny!
Widzę Pana mego, na twarz upadłego.
Tęskność, smutek, strach Go ściska!
Krwawy pot z Niego wyciska.
Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!
2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego Ręki.
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.
Anioł Ci się z nieba zjawia,
o męce z Tobą rozprawia,
Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony!
3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli,
Judasz zbrojne roty stawia przede wroty.
I wnet do Ogrójca wpada
z wodzem swych zbirów gromada.
Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!
4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem,
Judasz z ziemi wstaje: "Jezusa wydaję".
Dopiero się nań rzucają,
więzy, łańcuchy wkładają.
Ach, Jezu pojmany, za złoczyńcę miany!
5. W domu Annaszowym, arcykapłanowym.
W twarz pięścią trącony, upada zemdlony!
Kajfasz Go w zdradzie pyta,
a za bluźniercę poczyta.
Ach, Jezu zelżony, od czci odsądzony!
6. Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego.
Wiodą Marii Syna przed sąd poganina.
Tam nań potwarze rzucają,
o stracenie nalegają.
Ach, Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony!
7. Piłat bojaźliwy i niesprawiedliwy.
Żydom ustępuje, Jezusa skazuje.
Najpierw na ubiczowanie,
potem na ukrzyżowanie.
Ach, Jezu wzgardzony, na śmierć osądzony!

Sochaczew, obraz D.R. k. ko św. Wawrzyńca
https://www.youtube.com/watch?v=67tkOYLvabE

8. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata.
Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą.
Grzechy moje to sprawiły,
że do krzyża Go przybiły.
Ach, Jezu, ma wina - męki Twej przyczyna!

35. Rajbrot, MAŁ, fg w kd k. ko – Chr. w Ogrójcu;
https://www.youtube.com/watch?v=TQY4dEn5YRo

44. Pelplin, POM, fg w Muzeum Diecezjalnym – Chr. w Ogrójcu;

66. Święta Górka Przeprośna, ŚLS, fg na Kalwarii;

83. Czerna, MAŁ, fg k. klasztoru karmelitów- Chr. w Ogrójcu;

122. Alwernia, MAŁ, fg w ko Stygmatów św. Franciszka;
172. Lądek Zdrój, fg w ko Narodzenia NMP;

129. Szczucin, MAŁ, fg w kd k. ko paraf.

239. Tczew, fg w ko św. Józefa;
22. Bardzice, MAZ, fg drew. z Aniołem

JO1-Janów Lubelski, fg na Drodze Różańcowej

75. Wiślica, ŚWK, fg TB I (Ogrójec) – przydrożna;
110. Góra Św. Anny, pł. TB I (Ogrójec) w baz. św. Anny;

183. Częstochowa, fg TB 1- (Ogrójec) na Placu Jasnogórskim;

199. Dębica, pł. na Drodze Różańcowej
342. Nowa Brzeźnica, wt TB 1- (Ogrójec) w ko św. Jana Chrzci.

6,495. Łódź, ob. TB 1- w ko Przemienienia Pań.
6,531. Wiele, POM, fg TB 1 (Ogrójec) na cmentarzu paraf.

6,530. Stopnica, ŚWK, fg TB 1 (Ogrójec) k. ko paraf. św. Ap. Piotra i Pawła;

TB1,1- Wambierzyce, DLN, ob. w Stacji Kalwarii; P1360846- 14.VI.2009.

TB1,2- Izrael- Jerozolima, pł. na murze k. Ogrodu Oliwnego; P1620359.

TB1,3-Częstochowa, fk w kp. Różańcowej Sankt. MB Jasnog.
TB1,4-Zawiercie, pł. w baz. św. Ap. Piotra i Pawła;

TB1,5-Bydgoszcz, pł. k. ko Zmartwych. Pańskiego;
TB1,6- USA- Los Angeles, wt w kt. MB Anielskiej;

TB1,7 - Bydgoszcz, pł. k. ko Zmartwych. Pańskiego;
TB1,9- Katowice, fg w ko św. Józefa;

TB1,8- Katowice, fg k.baz. św. Szczepana;

TB1,10- Katowice, fg w kp cment. św. Szczepana;

TB1,11- Bydgoszcz, wt w ko MB Częstochowskiej;
TB1,12- Bydgoszcz, pł. DR k. Sankt. MB Fatimskiej;

TB1,13- Warszawa, pł. w ko św. Józefa Oblubieńca NMP;
TB1,14- Toruń, ob. w Muzeum Okręgowym

TB1,16- Mysłowice, ŚLS, fg w ko NSPJ;
TB1,17- Tarnowskie Góry, wt w ko św. Ap. Piotra i Pawła;

TB1,18- Racibórz, pł. w D.R. przy Sankt. MB Raciborskiej;
TB1,19- Sochaczew, ob. D.R. k. ko św. Wawrzyńca; [na stronie 1]
TB1,20- Radomsko, ob. w ko NSPJ;

TB1,21- Rzym, fg w Scale Sante;

TB1,22- Santiago de Compostela, fg w baz. św. Jakuba Ap.
TB1,25- Gdów, MAŁ, fg przydrożna;

TB1,23- Porąbka Uszewska, MAŁ, pł. w ko św. Andrzeja;

TB1,24- Szczepanów, MAŁ, fg w fasadzie baz. śś. M. Magdaleny i Stanisława;

TB1,26- Zakopane-Olcza, ob. w kd DR k. Sankt. MB;
TB1,27- Rzeszów, pł. w baz. WNMP;

TB1,28- Świecie, ob. w ko Niepokal. Poczęcia NMP;
Mój Ojcze, jeżeli to możliwe, niechaj odejdzie ode Mnie ten kielich;
ale jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty.

TB1,29- Przedbórz, fg Kalwarii przy ko św. Aleksego

TB1,30- Opole, fg we wnęce fasady kt Krzyża Św.

PSALM 22
Deus, Deus meus, respice in me
Boże, czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny
Boże, opuścił w mój czas ostateczny?
Zwątpiony mój świat, żywot opłakany,
Nie ma się czego człowiek jąć stroskany.

Zaskoczyła mię wściekłych psów gromada.
Obegnała mię niecnotliwa rada;
Przebili ręce, nogi mi przebili,
Wszytki me kości przez skórę zliczyli.

Cały dzień wołam, Boże mój, do Ciebie,
A Ty próśb nie chcesz przyjąć mych do siebie.
Całą noc wołam, lecz wołanie moje
Nieprzejednane mija ucho Twoje.

Myśl nacieszywszy pasą oczy swoje,
Na niesłychane patrząc męki moje.
Podzielili się moimi szatami,
O suknią moje miotali kostkami,

Ale, o Panie, Panie dobrotliwy,
Tyś on mieszkaniec i stróż niewątpliwy
Miasta świętego, skąd na wszytki strony
Brzmi głos Twej chwały niezastanowiony.

Ty mię, mój Panie, nie racz odstępować,
Tyś moja siła, Ty mię chciej ratować!
Szabli okrutnej, psom wściekłym, lwom srogim,
Obroń mię bystrym źwierzom jednorogim!

Przodkowie naszy Tobą się szczycili,
A zawżdy przez Cię wspomożeń! byli.
K'Tobie wołali, a są wysłuchani;
W Tobie ufali, a niezasromani.

A ja Twe imię bracie j swej objawię,
W pośrzodku zboru chwałę Twą rozsławię:
O, którzy Panu w bojaźni służycie
I Jakubowym domem się liczycie,

Ale ja com jest? Com jest, prze Bóg żywy?
Robak, nie człowiek, robak nieszczęśliwy!
Śmiech tylko ludzki, wzgarda ostateczna
Podłego gminu i przygana wieczna.

Czyńcie cześć Panu, Jego moc wyznajcie,
Jego w swych sercach bo jaźń zachowajcie;
Bo Ten nie gardzi prośbą ubogiego
Ani przede mną skrył oblicza swego.

Kto potka, każdy ze mnie się naśmieje,
Nos marszczy, gębą krzywi, głową chwieje:
Bogu ten ufa, niechże go ratuje,
Niech go wyzwoli, kiedy go miłuje.

Usłyszał płacz mój, gdym ratunku prosił;
Przeto go będę na wszytek świat głosił;
Przed zborem Jego, przed Jego wiernymi
Uiszczę Mu się obiatami swymi.

Tyś mię z żywota wywiódł matki mojej,
Jeszczem u piersi ufał w łasce Twojej;
Jeszczem w pieluchach garnął się ku Tobie
I obrałem Cię Bogiem wiecznym sobie.

Będą jeść ludzie głodem utrapieni,
Ale i będą hojnie nasyceni;
Dadzą cześć Panu, którzy Go szukają.
Ich serca w cale wieczny wiek przetrwają.

Nie chciejże mię dziś w ostatniej potrzebie,
Mój wieczny Panie, odrzucać od siebie!
Śmierć przed oczyma i nieznośne męki,
A nie masz, kto by za mną podniósł ręki.

Świat się obaczy, jako ziemia wielka,
Poda się Panu w moc kraina wszelka,
Wszytki narody przed Nim będą padać;
Pańska jest zwierzchność: Ten ma światem władać.

Wilcy mię zewsząd srodzy otoczyli,
Zewsząd mię wilcy zawarli otyli;
Paszczeki na mię rozdarli straszliwe,
Jako lew srogi zwierzę łupiąc żywe.

Bogacze ziemscy za stół Jego siędą
I dobrowolnie hołdować Mu będą.
Owa ktokolwiek winien ciało w ziemię,
Da chwałę Panu; po nim jego plemię.

Rozpłynąłem się jako woda prawie,
Kość nie została żadna w swoim stawie.
Jako wosk płynie, kiedy słońce grzeje,
Tak moje serce w tęsknicy niszczeje.

I tak do końca, póki świata zstawać,
Będą to sobie przez ręce podawać.
Będą ci zawżdy, którzy w każdym wieku
Chęć opowiedzą Pańską ku człowieku.

Moc moja wszytka i siła wrodzona
Wyschła tak jako skorupa spalona.
Na poły zmartwiał język upragniony;
Grób swój przed sobą widzę otworzony.

Jan Kochanowski

Bolesław, ko. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła (zdj. pw)

Bytom-Szombierki, ko. NSPJ (zdj. tsw)

Grodzisko-Skała Ojców (zdj. tsw)

Włochy, Sardynia (zdj. tsw)
Niemcy, Drezno (zdj. tsw)

Ziemia Święta (zdj. tsw)

TB1,31- Pelplin, fg w Muzeum Diec.

Wilga, ko. WNMP (zdj. Grażyna Sygowska)

Tychy, ko. św. Marii Magdaleny (zdj. pw)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

