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Ojcze, Ty wiesz, że nie mam siły, 
ale mam Ciebie i Twoją siłę.
Oto ja – pracuj we mnie, 
wyrywaj i obcinaj, jak sam chcesz,
podnoś mnie albo zostawiaj na dole i nisko...
Obym Ci nigdy nie wyrządził zniewagi strachem, 
że Ty o mnie zapomnisz.
A jeśli krzyż wyda mi się za ciężki i nie będę już nic widział,
to będę mógł przynajmniej powtarzać bez przerwy,
że wierzę w Twoją miłość i zgadzam się z Twoją Wolą.

Panie, oto moje życie, żebyś z nim uczynił, co zechcesz,
żebyś je uczynił życiem Jezusa Chrystusa.
Ale pomagaj mi, żebym wszędzie, 
dokąd tylko mnie wyślesz,
w radości lub smutku, w chorobie lub zdrowiu,
we czci lub upokorzeniu, miał Ducha Twojego,
który woła we mnie głośno do Ciebie,
wzywając z mocą Twojej miłości 
i prosząc o nią dla mych braci,
którzy nie wiedzą, że Ty jesteś Ojcem, ich Ojcem.

Ojcze, oto moje życie, ale daj mi moich braci,
żebym ci dał ich wszystkich.

Pierre Lyonnet SJ (zm. 1949). Przez 13 lat chorował 
ciężko z poddaniem się Woli Bożej – za bliźnich.
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Oto jestem

Ojcze, w ten wieczór [dzień] 
zwracam się do Ciebie z ufnością spokojną.
Twój Syn nauczył mnie, że Ty jesteś Ojcem
i że trzeba Cię nazywać tylko tym Imieniem,
bo Ty jesteś tylko Ojcem.

Ojcze, przychodzę powiedzieć Ci z prostotą, 
że jestem Twoim dzieckiem.
A mówię Ci to bardzo poważnie,
a równocześnie mam ochotę śmiać się i śpiewać,
bo tak bardzo dobrze jest być Twoim dzieckiem.
Ale jest to także sprawą poważną, bo Ty tak bardzo
mnie umiłowałeś, a ja Ciebie tak mało...

Ojcze, uczyń ze mną, co zechcesz.
Oto jestem, by pełnić Twoją Wolę.
A Twoją Wolą jest, abym stał się podobny 
do Twego jedynego Syna, naszego Brata starszego, 

który nas nauczył Twojego Imienia,
i żebym szedł Jego drogą. Wiem to 

i z miłością zgadzam się na to. 


