
Różaniec 

Tajemnice Bolesne  

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym  

 

Właśnie tego samego wieczoru, kiedy ludzie przygotowywali Jezusowi 
okrutne męki On ustanowił Eucharystię, a teraz w samotności, pod 
osłona nocy spotyka się z Ojcem na modlitwie. Zna swoje przeznaczenie 
Baranka: boi się, lęka, cierpi wylewając krwawy pot i prosi Ojca słowami: 
"Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode mnie ten kielich!" Lecz w duchu miłości i 
posłuszeństwa mówi: "Lecz Twoja wola niech się stanie". Bóg uniża się 
przed człowiekiem i bierze na siebie wszystkie jego grzechy.  

  

Biczowanie Pana Jezusa  

 

"Wtedy Piłat chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś 
kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie". Każda władza podobnie jak 
każda decyzja, która oddziaływuje na innych, wyraża konkretne 
stanowisko decydenta również wobec Boga. Ci spragnieni sławy i 
poparcia ludzi, przyjmują ludzkie kryteria oceny rzeczywistości i skłaniają 
się do decyzji, które umacniają ich pozycje w społeczeństwie. Każdy z nas 
staje codziennie przed Bogiem i drugim człowiekiem, i ma szansę na 
opowiadanie się za Bożym prawem miłości lub własną pozycją.  

  

Cierniem ukoronowanie  

 

"Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium (...) 
rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy 
wieniec z cierna włożyli Mu na głowę. (...) pluli na Niego, brali trzcinę i 
bili Go po głowie (...) a gdy Go wyszydzili (...) odprowadzili na 
ukrzyżowanie". (Mt, 27) Jezus nie skorzystał z Boskiej wszechmocy, 
władzy i panowania lecz zgodził się zająć ostatniego miejsca wśród 
żyjących, by objawić nam wartość cnoty pokory.  

  

 

 



Droga Krzyżowa 

 

Do płaczących kobiet Jezus zwrócił się słowami: "Nie płaczcie nade Mną; 
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi". Jak to rozumieć? Czy 
nie jest to napiętnowanie czysto sentymentalnej pobożności, która nie 
rodzi nawrócenia i żywej wiary? Na nic zdaje się słowne i sentymentalne 
ubolewanie nad cierpieniem tego świata, jeśli w naszym życiu nie 
następuje żadna zmiana. Pan przestrzega nas przed zagrażającym nam 
niebezpieczeństwem.  

  

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu  

 

Jezus na krzyżu przeżywa dramat nieobecności Boga. Ta sytuacja objawia 
nam prawdę, że Bóg jest właśnie tam, gdzie wydaje się, że jest 
definitywnie pokonany i nieobecny. Jeżeli Jezus daje ci krzyż, krzyż 
bardzo ciężki - to nie trać ducha, Krzyż Jezusa jest jeszcze cięższy, nie bój 
się. Jezus jest blisko Ciebie, patrzy na ciebie, jest tu, aby ci ulżyć w 
cierpieniach. I wzywaj Jezusa w każdym niebezpieczeństwie, a także w 
sytuacjach pomyślnych.  

  

 
Zdjęcia z filmu "The Passion of the Christ" 2004.  

 


