
Różaniec 

Tajemnice Bolesne  

Rozważania w świetle dzisiejszej Ewangelii o uzdrowieniu opętanego niemowy, nauczaniu 
Jezusa, leczeniu i potrzebie pracowników do żniwa. 

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

 

Jezus znał i pragnął do końca wypełnić swoje posłannictwo, bo znał Boga 
Ojca, z którym był przed stworzeniem świata, i z którym obecnie 
przebywa na modlitwie w Ogrójcu. Jezus często udawał się w ustronne 
miejsca i zanurzał się w modlitwie. Na modlitewnych spotkaniach z 
Ojcem, jednocząc się z Nim w miłości w Duchu świętym umacniał 
swojego ducha i czerpał fizyczne siły do wypełnienia świętej Ojcowskiej 
woli. Bóg Ojciec obdarzył swojego Syna miłością, którą Sam Jest. Jezus 
zaś, miłując Ojca miłował tych, do których został posłany, bowiem w 
imieniu Ojca pragnął nas Ojcu przywrócić. A miłując miłością doskonałą 
doświadczał również doskonałej boleści, bo kto mocniej kocha, ten i 
mocniej cierpi z powodu braku odpowiedzi na miłość.  

  

Biczowanie Pana Jezusa 

 

Spójrz na biczowanego Jezusa i wspomnij na Jego trzyletnią posługę 
wobec najbiedniejszych, chorych, opętanych, zatwardziałych grzeszników 
wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. On stawał w obronie 
uciskanego ludu, dawał im nadzieję wolności w miłości do Boga, który 
pierwszy ich umiłował. On objawiał miłość Boga i przywracał godność 
potępionym, a nawet życie umarłym, by otrzeć łzy płaczącym. Mnożył 
chleb, mył uczniom nogi, łowił ryby - był dla wielu wszystkim. A teraz? 
Gdzież oni są, kiedy Bóg potrzebuje obrony? Rozproszyli się wszyscy 
myśląc o własnym bezpieczeństwie. Zapomnieli, co otrzymali od Boga, 
teraz są świadkami Jego publicznej egzekucji. 

 

 

 

  



Cierniem ukoronowanie  

 

Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemię, by nas nauczać 
miłości, objawiać Bożą Prawdę o miłości, z której wszyscyśmy otrzymali 
Jego dary, zdolności, z których czerpiemy przez całe ziemskie życie 
korzyści dla siebie: uważamy, że jesteśmy zdolni inteligentni, 
zapobiegliwi, przebiegli. To, co otrzymaliśmy z woli Boga przypisujemy 
sobie, by się wyróżnić w swoim środowisku, sięgnąć po laury chwały dla 
siebie. Tylko Jezus jest ofiarą naszej przewrotności, naszego okradania 
Boga z Jego darów i przypisywania ich sobie. Ceną za odkupienie z 
grzechów rozumu jest cierniowa korona i przenikający wszystkie komórki 
ostry, palący, zabijający ból; spływające po twarzy krople krwi spod 
wbijających się w świętą Głowę Jezusa ciernistych kolców.  

  

Dźwiganie krzyża  

 

To powszechne zjawisko, że nikt z własnej woli nie chce dźwigać swojego 
krzyża, a tym bardziej cudzego. Każdy chce być szczęśliwy sądząc, że ma 
prawo do szczęścia, wszak życie jest tylko jedno. Krzyż jest dla 
nieudaczników, którzy nie umieją się w życiu odpowiednio ustawić. świat 
pociąga i wabi atrakcyjnymi propozycjami. Trzeba zatem brać z życia to 
co przyjemne i nie psuć sobie nastroju trudem i wysiłkiem innych, 
których mijasz, i nie chcesz zauważyć ich głodu, biedy, cierpienia. życzysz 
sobie tylko samych przyjemnych chwil.  

Tymczasem, Jezus idzie obok ciebie udręczony ludzką obojętnością 
wobec potrzebujących pomocy. Jest bezsilny, spragniony kropli wody. 
Jednakże z pełną determinacją, świadomie idzie na miejsce zagłady, aby 
odkupić twoje grzechy, zapłacić za twój egoizm, abyś mógł zapełnić 
przygotowane ci przez Ojca miejsca w niebie.  

  

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu  

 

Nie często myślimy o śmierci. Nie jest to temat przyjemny. Jest raczej 
przerażający, okryty tajemnicą, smutkiem rozstania z bliskimi, często 
kojarzony z chorobami starości, niesprawnością ciała i umysłu. Oddalamy 
rozważania o śmierci na później. Tymczasem śmierć Jezusa, choć wpisuje 
się w naszą chrześcijańską codzienność, nie czyni w nas większych zmian. 
Jezus umarł na krzyżu. Jakie to musiało być straszne! - myślimy, i 
płaczemy nad Bogiem, rzadziej nad własnymi grzechami i słabościami, 



choć Jezus powiedział: nie płaczcie nade Mną!  

Jakbyśmy nie chcieli pamiętać, że oddanie swojego życia Bogu, 
prawdziwe ukochanie Boga, rodzi pragnienie spotkania się z Nim. A 
Jezus uczy nas umierania z miłości. Uczy nas nie tylko przez śmierć 
krzyżową, przez którą objawia nam miłość Boga Ojca do nas w Duchu 
Świętym, ale przez całe Swe ziemskie życie, które stało się po wszystkie 
czasy ofiarą z Siebie, ofiarą uczynioną z miłości do Boga Ojca i ludzi.  
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