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GORZKIE ŻALE
Pobudka

                Gorz- kie   ża -  le,      przy - by - waj - cie,    Ser  - ca    na -  sze
           prze - ni  -  kaj -  cie,       Ser - ca     na -  sze     prze-  ni  - kaj -  cie.     
Rozpłyńcie się, me źrenice,
Toczcie smutnych łez krynice.
Słońce, gwiazdy omdlewają,
Żałobą się pokrywają.
Płaczą rzewnie Aniołowie.
A któż żałość ich wypowie?
Opoki się twarde krają,
Z grobów umarli powstają.
Cóż jest, pytam, co się dzieje?
Wszystko stworzenie truchleje!
Na ból Męki Chrystusowej
Żal przejmuje bez wymowy.
Uderz, Jezu, bez odwłoki
W twarde serc naszych opoki!
Jezu mój, we krwi ran swoich
Obmyj duszę z grzechów moich!
Upał serca swego chłodzę,
Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Intencja
Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na częsć i chwałę, Jego
Boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi
ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć
podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi
Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się
nabożeństwem ku męce Chrystusowej.
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w
Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż
Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego
Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i
wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.
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LENTEN LAMENTATIONS
Introductory Hymn

               Let   us   pray   in     con - tem - pla-tion,  While we  sing  this

           la -  men - ta -  tion,  While we  sing  this       la -  men - ta - tion.
With eyes tearful, hearts repenting,
Let us grieve with no relenting.
Lo, the sun and stars are fading;
Sadness, nature all pervading.
Host of Angels, sadly weeping;
Who’ll explain their deep bereaving.
Mountains, cuffs, and rocks are crumbling;
Sealed tombs open, loud thund’ring.
Why such sorrow, desolation?
Overwhelming all creation!
Tis our Savior’s sacred passion
Moving all to deep compassion.
Touch our hearts, O Lord most holy,
With contrition, true and lowly.
By your precious Blood redeem us!
From sin and evil, Oh Lord, free us.
May our Lenten Lamentations
Curb false ardor and wild passions.
PART ONE
Intentions
With the grace of God, let us awaken in our hearts a profound sorrow for our sins. In the
spirit of reparation, let us offer to our Heavenly Father, this meditation on the passion
of our Lord Jesus Christ. Let us be mindful of God’s immense love for us. His unworthy
creatures. Out of pure love for man, God sent His only-begotten Son Jesus Christ, who
assumed our human nature, so that He might satisfy Divine Justice by suffering cruel
torments and by dying on the Cross. Let us offer this meditation as an act of veneration
to the Blessed Virgin Mary, Mother most sorrowful, and to all the Saints but especially
to those who distinguish themselves by their devotion to the passion of Christ.
In this first part of our meditation, let us recall Our Lord’s sufferings beginning with His
prayer and bloody sweat in the Garden of Gethsemane and ending with His unjust accusation before the tribunal of the Sanhedrin. These insults and indignities which our
Lord suffered, let us offer for the Church, for all clergy and religious, for the enemies of
His Cross and for all unbelievers so that all may become the one true fold of Christ.
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Hymn

              Żal   du -  szę      ścis - ka,        ser  - ce   bo - leść     czu   -      je,
       Gdy  słod-ki     Je  - zus    na śmierć się go -  tu     -   je.     Klę-czy w O        grój - cu,   gdy krwa-wy pot     le   -  je,     Me   ser - ce     mdle  -   je.
Pana świętości uczeń zły całuje,
Żołnierz okrutny powrózmi krępuje.
Jezus tym więzom dla nas się poddaje, * Na śmierć wydaje.
Bije popycha tłum nieposkromiony
Nielitościwie z tej i owej strony.
Za włosy targa; znosi w cierpliwości * Król z wysokości.
Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta,
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta.
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie * Serca kochanie.
Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości * Dla Twej miłości.
Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

         Je    -     zu,    na   za  - bi - cie   o - krut -ne,   Ci - chy  Ba- ran - ku  

        od   wro- gów szu - ka  -  ny,     Je - zu mój

ko - cha -

ny!

JEZU, za trzydzieści srebrników * Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany,
		 Jezu mój kochany!
JEZU, w ciężkim smutku żałością, * Jakoś sam wyznał, przed śmiercią
nękany, * Jezu mój kochany!
JEZU, na modlitwie w Ogrójcu * Strumieniem potu krwawego zalany,
		 Jezu mój kochany!
JEZU, całowaniem zdradliwym * Od niegodnego Judasza wydany,
		 Jezu mój kochany!
JEZU, powrozami grubymi * Od swawolnego żołdactwa związany,
		 Jezu mój kochany!
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Hymn

Sor - row  af  -  flicts   me,               my    heart  bleeds    with    pain,
As    in     the   Gar -  den,                Je    -  sus   squirms    in       pain.

Dren-ched in bloody sweat, The  cup He   ac -cepts,  On death He     ref- lects.

Soldiers approach Him while Judas draws near
To kiss his Master, without shame or fear.
Like hungry wild wolves, they our Lord belay, * Our Savior betray.
The rabble frenzied with fury and hate
Strike blows, push, kick Him; lead him through the gate.
They spit in His face and pull on His hair, * The King meek and fair.
One soldier in arms lifts his iron fists
At the Sacred Face, blood purples Christ’s lips.
Tenderly His eyes look up, filled with sadness * At the crowd who jeers.
Let my heart of stone, smitten be with grief,
Oh, my sweet Jesus, cure my unbelief
I am sorry, Jesus, for offending you. * My God, I love you.
The Soul's Lament

    Je   -    sus, sought  by  the mad-dened  rab -ble, Like meekest of lambs

dri - ven    to  Your  slaugh  -  ter.    My

Je - sus, I

love

You.

JESUS, for thirty silver pieces * Ungratefully sold by Judas the traitor.
			 My Jesus, I love You.
JESUS, downcast with sorrow and pain, * Longing anxiously death for
man’s salvation. *  My Jesus, I love You.
JESUS, in the dark Olive Garden * Shedding bloody sweat, accepting the
chalice. * My Jesus, I love You.
JESUS, snared slyly into cruel hands * By Judas traitor, ungrateful disciple. * My Jesus, I love You.
JESUS, roughly bound by drugged hirelings; * The rope, coarse and
strong, tearing Your flesh sorely. * My Jesus, I love You.
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JEZU, od pospólstwa zelżywie * Przed Annaszowym sądem znieważany,
		 Jezu mój kochany!
JEZU, przez ulice sromotnie * Przed sąd Kajfasza za włosy targany,
		 Jezu mój kochany!
JEZU, od Malchusa srogiego * Ręką zbrodniczą wypoliczkowany,
		 Jezu mój kochany!
JEZU, od fałszywych dwóch świadków * Za zwodziciela niesłusznie po dany, * Jezu mój kochany!

           Bądź   poz- dro - wio    -    ny,         bądź    po- chwa- lo     -     ny,
        Dla    nas    zel -  żo     -     ny              i         po - hań - bio     -    ny!
       Bądź u-wiel-bio -  ny,   bądź wy-sła-wio -  ny,   Bo-że nie-skoń-czo-ny!
Rozmowa duszy z Matką Bolesną

          Ach! Ja   Mat- ka   tak ża - łos -  na! Bo-leść mnie ścis-ka nie-znoś-na,

     Miecz me  ser  -  ce    prze- ni- ka,   Miecz me  ser  -  ce    prze- ni - ka.
Czemuś, Matko ukochana, * Ciężko na sercu stroskana?
Czemu wszystka truchlejesz?
Co mię pytasz, wszystkam w mdłości,* Mówić nie mogę z żałości.
Krew mi serce zalewa.
Powiedz mi, o Panno moja, * Czemu blednieje twarz Twoja?
Czemu gorzkie łzy lejesz.
Widzę, że Syn ukochany, * W Ogrojcu cały zalany
Potu krwawym potokiem.
O Matko, źródło miłości, * Niech czuję gwałt Twej żałości!
Dozwól mi z sobą płakać!

             Któ  -   ryś         za        nas        cier -    piał        ra     -        ny,
             Je   -    zu     Chry    -       ste,     zmi - łuj    się    nad   na   -   mi.
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JESUS, jeered and scoffed by the rabble * Before the mock-court of the
high-priest Annas. * My Jesus, I love You.
JESUS, dragged rudely through the dark streets * By the beastly mob to
the house of Caiaphas, * My Jesus, I love You.
JESUS, struck in the face severely * With an iron glove by Malchus the
servant. * My Jesus, I love You.
JESUS, blamed falsely by bribed judges, * Proclaimed unjustly as people’s
deceiver. * My Jesus, I love You.

            All hail, O   Je  -  sus,    all  ho- nor to     You,  For man de-gra - ded,
         hu   -  mil -  i  -   a       -     ted,          To      You,  all     ho    -      ly,
      prais   -  es  and     glo   -      ry.           To  You, Christ Re - dee -  mer.
Mary's Dialog with the Soul

  O  how sad and  stri-cken so-re-ly,  My soul tried by God most Ho -ly
As  the sword pierc- es  my heart.    As the sword  pierc - es my heart.
Why, O Mother, are you worried? * Why Your heart so heavily harried?
Mother, are you dismayed?
Ask me not, I’m faint with anguish * I am speechless and I languish
With the pain that grips my heart.
Tell me, tell me, Blessed Mary, * Why so pale, what grief you carry?
Why so bitterly you weep?
Lo, see my Son dejected * In the Garden, all rejected,
Sweating blood in grief and pain.
Mother, fount of love and sorrow, * May my spirit from you borrow
Little of your pain profound.
           Through Your     Wounds   and          Sa   -   cred         Pas   -   sion
         Lord   and         Sa      -     vior,     show  us  Your  com  - pas -  sion.
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CZĘŚĆ DRUGA
Intencja
W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem
ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich
narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.
Hymn

Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje,
Jako dla ciebie sobie nie folguje
Przecież Go bardziej niż katowska dręczy, * Złość twoja męczy.
Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia.
Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia
Dla białej szaty, którą jest odziany, * Głupim nazwany.
Za moje złości grzbiet srodze biczują
Pójdźmyż, grzesznicy, oto nam gotują
Ze krwi Jezusa dla serca ochłody * Zdrój żywej wody.
Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,
Co na swe skronie wije wieniec z róży.
W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony * Jest ozdobiony!
Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości * Dla Twej miłości!
Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

JEZU, od pospólstwa niewinnie * Jako łotr godzien śmierci obwołany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, od złośliwych morderców * Po ślicznej twarzy tak sprośnie
zeplwany, Jezu mój kochany!
JEZU, pod przysięgą od Piotra * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, od okrutnych oprawców * Na sąd Piłata jak zbójca szarpany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, od Heroda i dworzan, * Królu niebieski, zelżywie wyśmiany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, w białą szatę szydersko * Na większy pośmiech i hańbę ubrany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, u kamiennego słupa * Niemiłosiernie biczmi wysmagany,  
			
Jezu mój kochany!
JEZU, przez szyderstwo okrutne - Cierniowym wieńcem ukoronowany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, od żołnierzy niegodnie - Na pośmiewisko purpurą odziany,
			
Jezu mój kochany!
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PART TWO

Intentions
In the second part of our Lamentations, let us meditate on the sufferings of Our Lord
Jesus Christ from the time He was accused before the Sanhedrin until the moment
when He was crowned with thorns. Let us offer to God the Father the wounds, indignities, and insults of our Lord Jesus in the hope that all nations may live in peace and
harmony with one another, that Christian charity may rule in the hearts of man, and that
true unity and lasting peace may reign in the world. Let us also offer our Lord’s passion
for ourselves to obtain the remission of our sins and of our punishment for them, and
to secure protection against pestilence, famine, war and all calamity.

Hymn
Look, O my vain soul, how much God loves you;
For your salvation, He gives His Son true.
More than scorn and pain, Jesus feels your sin, * Redeemer of Men.
Behold Him standing, Creator and Lord,
Before man’s judgment, amid the fierce horde,
Clad in a white robe, the Lamb, gentle, meek, * Jeered a fool and freak.
For all my malice, for my willful sin,
The soldiers scourge Him, slash his tender skin.
Streams of Sacred Blood, profusely flowing, * God’s grace bestowing.
Vain glory and pride, sought by selfish men,
Pierce His Head with thorns, as men toy with sin.
Dressed in purple robes, sceptered with a reed, * Mercy he does not plead.
Let my heart of stone, smitten be with grief,
O my sweet Jesus, cure my unbelief
I’m sorry Jesus, for offending You. * My God, I love You.

The Soul's Lament
JESUS, seized by the maddened rabble * Innocent captive
sentenced for the guilty. * My Jesus, I love You.
JESUS, whose holy face was spattered * With filthy spittle by the savage
ruffians, * My Jesus, I love You.
JESUS, whom Peter in dread and fear * Cowardly denied thrice before the
servants. * My Jesus, I love You.
JESUS, dragged roughly by armed soldiers * Before Pilate’s court like a
wretch and outlaw, * My Jesus, I love You.
JESUS, whom Herod and his puppets * Ridiculed and mocked with scorn
and derision, * My Jesus, I love You.
JESUS, who for sport and for mockery * Clad in a bright robe was sent
back to Pilate. * My Jesus, I love You.
JESUS, chained to the pillar of stone, * Most cruelly beaten, lashed,
scourged with no mercy, * My Jesus, I love You.
JESUS, whose Sacred Head surrounded * By a crown of thorns piercing
the skull deeply, * My Jesus, I love You.
JESUS, dressed in a scarlet garment, * A reed in the hand, scoffed as King
of glory. * My Jesus, I love You.
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JEZU, trzciną po głowie bity, - Królu boleści, przez lud wyszydzany,
			
Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony,
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!
Rozmowa duszy z Matką Bolesną

Ach, widzę Syna mojego, * Przy słupie obnażonego,
Rózgami zsieczonego!
Święta Panno, uproś dla mnie, * Bym ran Syna Twego znamię
Miał na sercu wyryte!
Ach, widzę, jako niezmiernie * Ostre głowę ranią ciernie!
Dusza moja ustaje.
O Maryjo, Syna swego, * Ostrym cierniem zranionego,
Podzielże ze mną mękę!
Obym Ja, Matka strapiona, * Mogła na swoje ramiona
Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
Proszę, o Panno jedyna, * Niechaj krzyż Twojego Syna
Zawsze w sercu swym noszę!
Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (3 razy)
CZĘŚĆ TRZECIA
Intencja

W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili
ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i
zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby
Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zagasił;
prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe
w łasce Bożej wytrwanie.

Hymn

Duszo oziębła, czemu nie gorejesz?
Serce me, czemu całe nie truchlejesz?
Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości.
Ogień miłości, gdy Go tak rozpala,
Sromotne drzewo na ramiona zwala.
Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, * Jęczy i stęka.
Okrutnym katom posłusznym się staje.
Ręce i nogi przebić sobie daje.
Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi * Nasz Zbawca drogi.
O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało,
Aby na tobie dłużej nie wisiało!
My je uczciwie w grobie położymy, * Płacz uczynimy.
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JESUS, struck in the head with the reed * Mocked by bending knees, King
and Man of sorrow, * My Jesus, I love You,
All Hail, O Jesus, all honor to You. * For Man degraded, humiliated, *
To You, all-holy, praises and glory, * To You, Christ Redeemer.
Mary's Dialog with the Soul
Oh, I see Him, my own Jesus, * His body bruised, out in pieces
By the scourging, brutal men.
Holy Virgin, please allow me * Wounds of your Son to pervade me,
As on them, I contemplate.
Seeing my Son, so maltreated * With long, sharp thorns His Head wreathed.
My soul swoons at this cruel sight.
Holy Mother, please share with me, * Your deep sorrow, hear this my plea,
Over your Son’s bleeding Head.
Oh, that I, Your Mother grieving, * Could in some way help relieving
Your severe pain, Oh my Son.
I beg You, O Blessed Mary * Your Son’s heavy cross to carry
With my love and no complaint.
Through Your Wounds and Sacred Passion* Lord and Savior, show us Your compassion. /x3

PART THREE
Intentions
In the last part of our Lamentations, let us contemplate the sufferings of Jesus from the
time He was nailed to the cross until the moment when He breathed His last on that
infamous cross. All these sufferings, blasphemies, insults, and indignities heaped upon
our innocent Savior, let us offer to our heavenly Father for the founders and benefactors of our parish, for all the faithful living and dead, and for all the hardened sinners,
particularly those persisting in the habit of impurity, drugs, and drunkenness. May our
Savior move their hearts and minds to sincere repentance and amendment of their
living. Let us also offer our Lord’s passion for the souls in purgatory that the merciful
Jesus alleviate and shorten their suffering. Finally, let us entreat Jesus to intercede for
us with His most merciful Father that at the hour of our death we may obtain the grace
of sincere sorrow for our sins and a reward of eternal happiness with Him.
Hymn

O my heart so cold, why did you not burn?
With fervor and zeal, why do you not yearn?
Jesus loves you so, buying you dearly, * Shed His Blood freely.
Boundless love for men drives Him to the Cross.
His arms embrace it; His strength suffers loss
Exhausted and faint, beneath its burden * Thrice He falls laden.
As they reach the hill, infamously sought
Docile to captors, He yields to their plot.
His hand and His feet to the cross they nail; * The scorned King they hail
Sweet nails and sweet wood, free the Crucified
Who for us sinners so unjustly died.
His sacred Body we to rest will lay * On this mournful day.
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Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości * Dla Twej miłości!
Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności
Za Twe obelgi, męki, zelżywości,
Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, * Cierpiał bez winy!
Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

JEZU, od pospólstwa niezbożnie * Jako złoczyńca z łotry porównany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, od Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, srogim krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze zmordowany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, jawnie pośród dwu łotrów * Na drzewie hańby ukrzyżowany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, od stojących wokoło * I przechodzących, szyderczo wyśmiany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, bluźnierstwami od złego * Współwiszącego łotra wyszydzany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, gorzką żółcią i octem * W  wielkim pragnieniu swoim napawany,
			
Jezu mój kochany!
JEZU, w swej miłości niezmiernej * Jeszcze po śmierci włócznią przeorany,
Jezu mój kochany!
JEZU, od Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany,
			
Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! * Dla nas zmęczony i krwią
zbroczony. * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!
Rozmowa duszy z Matką Bolesną

Ach, ja Matka boleściwa, * Pod krzyżem stoję smutliwa.
Serce żałość przejmuje.
O Matko, niechaj prawdziwie, * Patrząc na krzyż żałośliwie,
Płaczę z Tobą rzewliwie!
Jużci, już moje Kochanie * Gotuje się na skonanie!
Toć i ja  z Nim umieram!
Pragnę, Matko, zostać z Tobą, * Dzielić się Twoją żałobą Śmierci Syna Twojego.
Zamknął słodką Jezus mowę, * Już ku ziemi skłania głowę,
Żegna już Matkę swoją!
O Maryjo, Ciebie proszę, * Niech Jezusa rany noszę
I serdecznie rozważam.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (3 razy)
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Let my heart of stone, smitten be with grief
Oh my sweet Jesus cure my unbelief,
I’m sorry, Jesus, for offending You. * My God, I love You.
Let praise and honor be to You, Oh Lord,
For Your cross, passion wounds, death,
Oh dear Lord. * All this You suffered for our salvation. * God of Creation.
The Soul's Lament
JESUS, cursed and jeered by the wild mob * As traitor and thief ajudged
to be guilty. * My Jesus, I love You.
JESUS, unjustly by Pilate’s word * Handed to the mob for Your crucifixion. * My Jesus, I love You.
JESUS, carrying Your heavy cross * Up the rugged hill, thrice severely
falling * My Jesus, I love You.
JESUS, nailed to the shameful, hard cross * By beastly captors, tearing
Your hands and feet * My Jesus, I love You.
JESUS, crucified with the two thieves * For greater mockery by the howling rabble. * My Jesus, I love You.
JESUS, jeered by the gaping, large crowd * And the passer-by, reviled and
derided. * My Jesus, I love You.
JESUS, whom the thief on the left side * Blasphemed, cursing You false
prophet, deceiver, * My Jesus, I love You.
JESUS, whose burning, unquenching thirst * Was satiated with a bitter potion. * My Jesus, I love You.
JESUS, in crucial pangs of dying * Offering Your spirit to Your Heavenly
Father. * My Jesus, I love You.
JESUS, taken down from the rough cross * And laid in the tomb by loyal
disciples. * My Jesus, I love You.
All hail, O Jesus, all honor to You, * For man degraded, humiliated, *
To You, all holy, praises and glory. * To You  Christ Redeemer.
Mary's Dialog with the Soul

At the Cross my station keeping, * I stand mournful, sadly weeping,
Mother tender and distressed.
O Mother, let me share with you * His cross, passion, wounds and death, *
Looking back to Calvary.
At this moment, my own darling, * His limb, veins, body, all gnarling,
In the bitter pangs of death.
Grieving Mother, please allow me * to share your grief, your comfort be *
On the death of your dear Son.
Praying to His Heav’nly Father * He turns to me, His own Mother,
Trusting all mankind to me.
Holy Mary, let me carry * His cross, passion, deeply bury
In my soul redeemed by Him.
Through Your Wounds and Sacred Passion
Lord and Savior, show us Your compassion. /x3

