
Różaniec 

Tajemnice Bolesne  

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym  

 

Jezus przyszedł na ziemię, "aby rzucić ogień" który przyniesie rozłam i 
podział zapowiedziany już przez Symeona: "powstanie wielu w Izraelu, i 
na Jego znak sprzeciwiać się będą". Teraz w rozmowie z Ojcem umacnia 
swojego ducha, by swoją ofiarą odwrócić człowieka z drogi zatracenia. 
Potrzeba Jezusowej ofiary, aby rozpalić ogień miłości w ludzkich sercach.  

  

Biczowanie Pana Jezusa  

 

Nikt z nas nie walczył z grzechem aż do przelewu krwi, lecz każdy grzechy 
swe obmywa we krwi Baranka przez Ducha Świętego wpisanego w nasze 
życie przez chrzest i sakrament pojednania. Niewinny, a chłostany 
biczami, obmywa nasze wszystkie grzechy zakotwiczone w świecie. Bóg 
dał człowiekowi panowanie nad światem i pragnie zwrócić nasze serca w 
stronę miłości w Duchu Świętym, który ożywia i uświęca nasze 
człowieczeństwo.  

  

Cierniem ukoronowanie  

 

Rozłam i rozdwojenie, podziały i konflikty w rodzinach i na świecie 
wywodzą się z ludzkiej pychy i pożądliwości. Jezus, władca nieba i ziemi 
stoi przed człowiekiem w koronie cierniowej. Jest wyśmiewana Jego moc, 
władza i panowanie. Kto z ludzi może ogarnąć i zrozumieć Bożą miłość? 
Czy można nie ufać Temu, który z miłości oddaje swoje życie za nas?  

  

Droga Krzyżowa 

 

Na znak krzyża sprzeciwia się wielu. Jest w nas bojaźń i lęk przez 
cierpieniem i trudnościami. A Jezus niezmiennie przychodzi nam z 
pomocą. Żeby nie stracić swego życia trzeba iść za Jezusem, świadomie 
kształtować w sobie postawę ofiarnej miłości wobec bliźnich. Czas 
ziemskiego życia ma swój kres, a przyjęte cierpienie i trud, zbawczą moc i 
nagrodę w wieczności.  



  

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu  

 

Śmierć Jezusa ukazała nam pełnię Jego człowieczeństwa, a 
zmartwychwstanie objawiło pełnię Jego Boskiej natury. Śmierć dla 
Jezusa przyszła nie w porę - w pełni Jego życia. Mógł jeszcze dokonać 
wielu cudów i uzdrowień. Wystarczyły trzy lata na rozeznanie Jego nauki 
i uznanie jej za szkodliwą dla świata. Świat zapragnął uwolnić się od 
Jezusa.  

  

  

 


