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Panie, zostań ze mną, bo bardzo potrzebuję Twojej pomocy, bym o 

Tobie nie zapomniał. Sam wiesz, jak łatwo Cię porzucam. Panie, zostań 

ze mną, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej siły, abym tak często nie 

upadał. Panie, zostań ze mną, bo Ty jesteś moim życiem, a bez Ciebie 

słabnie moja gorliwość. Panie, zostań ze mną, bo Ty jesteś moją 

światłością, a bez Ciebie tkwię w ciemnościach. Panie, zostań ze mną, 

aby mi ujawniać swoją wolę. Panie, zostań ze mną, bym słyszał Twój 

głos i podążał za Tobą. Panie, zostań ze mną, bo bardzo pragnę Cię 

kochać i zawsze trwać przy Tobie. Panie, zostań ze mną, jeśli pragniesz, 

bym Ci był wierny. Panie, zostań ze mną, bo pragnę, by moja uboga 

dusza była miejscem pociechy dla Ciebie, gniazdem dla Twej miłości. 
 

Jezu, zostań ze mną, bo już robi się późno i dzień się kończy, życie 

przemija, a śmierć, sąd i wieczność się zbliżają. Potrzebuję Ciebie, byś 

wzmocnił moje siły, abym nie ustał w drodze. Zapada zmrok i śmierć się 

zbliża. Boję się ciemności, pokus, osamotnienia, krzyża, rozpaczy. O mój 

Jezu, jakże Ciebie potrzebuję w tej nocnej tułaczce! Jezu, bądź ze mną 

tej nocy. W życiu i wszystkich niebezpieczeństwach ja Ciebie potrzebuję. 

Pozwól mi rozpoznać siebie, tak jak Twoi uczniowie poznali Cię przy 

łamaniu chleba.  
 

Niech Eucharystia będzie dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, 

mocą, która mnie podtrzyma. Niech będzie jedyną radością mojego 

serca. Panie, zostań ze mną, bo w godzinę śmierci chcę być 

zjednoczony z Tobą – jeśli nie przez Komunię Świętą, to przynajmniej 

dzięki łasce i miłości. Panie, zostań ze mną, bo tylko od Ciebie oczekuję 

miłości, szukam Twej łaski, Twej woli, Twojego Serca, Twojego ducha. 

Ponieważ Cię kocham, dlatego nie oczekuję żadnej innej nagrody, jak 

tylko móc kochać Ciebie coraz bardziej. Dozgonną miłością będę Cię 

kochał całym sercem tu na ziemi i dalej kochał miłością najdoskonalszą 

przez całą wieczność. Amen. 
 

 


