
Różaniec 

Tajemnice Bolesne  

Za dusze zmarłych 
 

Modlitwa w Ogrójcu 

 

Los wszystkich ludzi jest w przeznaczeniu jednakowy: życie na ziemi 
kończy się śmiercią. Musimy umrzeć, by narodzić się do życia wiecznego. 
Ci, którzy odeszli, podobnie jak my, mieli swoje Ogrójce, które przybliżały 
ich do Boga, by po śmierci mieć udział w Jego chwale. Módlmy się za 
tych, którzy nie wytrwali w wierności Bogu.  

  

Biczowanie Pana Jezusa 

 

Aby dobrze przeżyć życie należy stąpać śladami Jezusa, łączył swoje 
cierpienie z Chrystusem, przyjmować na siebie trudy i brać 
odpowiedzialność za swoich bliskich oraz udział w życiu społecznym. 
Dopóki żyjesz masz szansę na udział w naprawie tego, co wymaga 
naprawienia, wymaga twojego wysiłku i zmagań ze swoimi słabościami. 
Prośmy o miłosierdzie dla dusz, które w ziemskim życiu nie wypełniały 
woli Bożej.  

  

Cierniem ukoronowanie  

 

Zło często bierze początek w naszych myślach, nad którymi panuje nasza 
wolna wola. Wola otwarta na Boga, pełnienie dobrych uczynków przynosi 
chwałę Bogu na ziemi i pociąga innych dobrym przykładem. Zła wola 
zadaje Bogu ostre cierpienie korony cierniowej. Ci, którzy odeszli, nie 
mogą już niczego zrobić dla pomniejszenia zadanego za życia cierpienia. 
My jeszcze możemy im pomóc swoimi modlitwami i ofiarami.  

  

 

 

 



Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

 

Świat można naprawić tylko przez przyjęcie na siebie krzyża, uczciwą 
pracą, obdarowaniem innych czystą miłością i zanoszeniem modlitw do 
Boga. Droga jest krótka, ale niezwykle trudna i wymagającą. Każdy musi 
w życiu podejmować decyzje, które ostatecznie zawsze świadczą o miłości 
do Boga i człowieka. Módlmy się za tych, którzy kochać nie umieli, lecz 
żyli wg swoich potrzeb.  

  

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu  

 

Wszyscy zmarli przekroczyli już granice śmierci. Stanęli przed Bogiem. 
Zostali osądzeni. Otrzymali swoje miejsce w wieczności. Módlmy się za 
dusze naszych drogich zmarłych wierząc, że tylko dzięki Bożemu 
miłosierdziu ci, którzy nas wyprzedzili w drodze - znajdują udział w 
wiecznej chwale Trójcy Przenajświętszej. Tych, którzy są w niebie prośmy 
o modlitwy i wstawiennictwo za nami u Pana.  

 

 


