
Różaniec 

Tajemnice Bolesne  

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

 

Po ustanowieniu sakramentu Eucharystii, już na Górze Oliwnej Jezus 
zwraca się do uczniów i do nas słowami: "Módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie". A kiedy Jezus powraca z modlitwy, zastaje ich śpiącymi i znów 
mówi do uczniów, i do nas: "Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie".  

Prośba Jezusa jest testamentem nam zostawionym, bo życie 
chrześcijanina zawiera pewien obszar samotności, która przeznaczona 
jest tylko dla Boga i określa się w modlitwie.  

  

Biczowanie Pana Jezusa 

 

Jezus umocniony modlitwą, nierozłącznie zjednoczony z Ojcem, 
bezbronny z miłości Syn Boży, przyjmuje bolesne razy złoczyńców za 
nasze grzechy. Ze złością i nienawiścią rozrywamy Jego święte Ciało 
biczami i grzechami. Czujemy się mocni zabijając bezbronnego Jezusa, 
pogardzając słabszym.  

Módlmy się abyśmy mieli odwagę bronić słabych i bezbronnych oraz 
abyśmy nie ulegali pokusie pychy, władzy i panowania nad drugimi.  

  

Cierniem ukoronowanie  

 

My ludzie, założyliśmy Jezusowi koronę cierniową na głowę, jakbyśmy 
chcieli uwięzić i zabić każdą świętą myśl, wszechmoc i naukę, którymi nas 
Bóg obdarował tylko dlatego, że uznaliśmy ją za niewygodną.  

Każda wroga myśl, która wymierzana jest przeciwko drugiemu, jest 
cierniem korony raniącej świętą Głowę. Pragnijmy Bogu ulżyć w 
cierpieniach krzewiąc miłość i życzliwość oraz prawdziwą troskę o dobro 
bliźniego.  

  



Dźwiganie krzyża  

 

To ostatnia droga, którą Jezus pokonuje obarczony naszym krzyżem. 
Każdy z nas dojdzie również do kresu swojej wędrówki. Jakie będą te 
ostatnie godziny, w których skoncentruje się całe nasze życie?  

Prośmy Boga o siłę i chęć do dźwigania krzyża, abyśmy w godzinie 
śmierci mogli odczuwać podobieństwo do Jezusa.  

  

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu  

 

Z naszego powodu Bóg-Człowiek ponosi haniebną śmierć na krzyżu. 
Umierający Jezus woła z krzyża "Pragnę" pragnąc jedynie miłości w 
naszych sercach i naszego zbawienia.  

Przepraszajmy Boga za brak miłości, a w duchu zadośćuczynienia Bogu, 
zechciejmy wynagrodzić bliźnim, zadane im wcześniej cierpienia. 

 

 


