Tajemnice bolesne w Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050r. Chrztu Polski
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Modlitewne spotkanie Syna z Ojcem w Ogrodzie Oliwnym wprowadza nas
w tajemnicę Paschy, a więc przejścia Jezusa ze śmierci do życia.
Zaczyna się szczerym wyznaniem Bożego Syna: „ Smutna jest moja
dusza aż do śmierci” (Mt 26, 38) i prośbą skierowaną do uczniów: „ Zostańcie
tu i czuwajcie ze Mną”.(Mt 26, 38) Kończy - słowami prośby i synowskiej
ufności: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże
nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.( Mt 26,42)
Czy potrafimy zaufać Bogu jak Jezus? Czy mamy odwagę przyjąć z
Jego rąk chorobę, trudności, cierpienie? Jak silna jest nasza wiara i jak
wielkie posłuszeństwo Bożej woli?
Pochylmy się nad tymi pytaniami w Rok Miłosierdzia. Szukajmy na nie
odpowiedzi przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Kontemplujmy Twarz
Miłosiernego i otwierajmy serca na strumienie przebaczającej miłości.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, odnów w nas łaskę wiary i ufności, byśmy
codziennie powtarzali słowa zawierzenia: Jezu, ufamy Tobie.
2. Biczowanie Pana Jezusa
Każde spotkanie z Jezusem przemienia człowieka. Doświadczył tego
także Piłat. Pewnie dlatego wyznał przed oskarżycielami: „Nie znajduję w nim
żadnej winy”. (J 19,6) Niestety, uległ presji tłumu i pod wpływem nacisków
zewnętrznych „wydał Go im, aby Go ukrzyżowano”. (J 19,16)
Czy czasem i my nie ulegamy presji przeciwników Chrystusa i
Kościoła? Czy nie biczujemy Boga w naszych braciach? Czy nie zabijamy
Jego głosu w naszych sumieniach?
Pomyślmy o tym w Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050.rocznicy
Chrztu Polski. Niech będzie to czas odkrywania świętości naszego osobistego
życia zapoczątkowanego w sakramencie chrztu św., czas wypełniania
zobowiązań chrzcielnych i napełniania naszych glinianych ciał kroplami
Miłosierdzia.
Maryjo, Matko pięknej Miłości, odnów w nas pragnienie umartwienia
ciał i podjęcia czynów miłości w łączności z cierpiącym Chrystusem.
3. Cierniem ukoronowanie
„ Jezus wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym a
Piłat rzekł: „Oto Człowiek”. (J 19,5) Nie rozpoznali w Skazańcu
Sprawiedliwego. Nie wystarczyło im opluwanie, policzkowanie i poniżanie
Jezusa. Pragnęli Jego śmierci.
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Pomyślmy, ile razy my koronowaliśmy Jezusa cierniami naszego życia.
Ile razy poniżaliśmy Go w naszych braciach i opluwaliśmy w ich twarzach. Ile
razy pragnęliśmy, by umarł, a przynajmniej zniknął z przestrzeni publicznej.
Prośmy, by Rok Miłosierdzia otworzył nasze oczy na ogrom zła
obecnego w świecie i bezmiar Chrystusowej Łaski. Zacznijmy szukać Bożego
przebaczenia, Bożych śladów w naszym życiu. Podążajmy za naszym
Cierpiącym Królem do królestwa prawdy, miłości i sprawiedliwości.
Maryjo, Matko Bolesna, pomóż nam zrozumieć tajemnicę Króla
wszechświata, który stał się Człowiekiem, by przyjąć na siebie brzemię
naszych grzechów. Naucz nas współcierpieć z Tobą i poranionymi braćmi.
4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
„Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój
krzyż i niech Mnie naśladuje”. (Mt 16,24)
Podejmijmy to trudne zaproszenie w Roku Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski i uczyńmy je programem Roku Miłosierdzia. Pójdźmy za
Jezusem z krzyżami naszej niewiary i obojętności wobec spraw Kościoła,
z krzyżami zwątpienia i zniechęcenia .Uznajmy je za swoje i połączmy z
krzyżem Syna Bożego w nadziei, że je przyjmie i przemieni.
Maryjo stojąca pod krzyżem, prowadź nas drogami Pana i wciąż
przypominaj, że sakrament pokuty i pojednania to najdoskonalsze źródło
Bożego Miłosierdzia i narzędzie duchowej przemiany narodu.
5. Śmierć Pana Jezusa
„Zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
Po tych słowach wyzionął ducha”. (Łk 23,46) Umarł Człowiek, ale
zatriumfował nieśmiertelny Bóg. Przywrócił utracony porządek świata
i wlał w serca nadzieję.
Czy dziś, w poranionym świecie, potrafimy patrzeć na to misterium
paschalne z nadzieją? Czy wciąż ufamy Zmartwychwstałemu? Czy wierzymy
w osobistą oraz duchową przemianę państw i narodów?
Jeśli wierzymy, to polećmy Zbawicielowi trudne sprawy naszych
rodzin, naszej Ojczyzny i świata. Prośmy Go z ufnością : Jezu, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata. Przygotuj świat na Twoje
zmartwychwstanie.
Maryjo, wspomożycielko wiernych, ucz nas pokornej służby i ufnego
kroczenia za Zmartwychwstałym po ścieżkach naszej codzienności.
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