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TAJEMNICE BOLESNE 

 

TAJEMNICA PIERWSZA - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

 

(32) A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja 

tymczasem będę się modlił. (33) Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać 

trwogę. (34) I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie! (35) I 

odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. (36) I 

mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja 

chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! (37) Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, 

śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? (38) Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch 

wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. (39) odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. (40) Gdy 

wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu 

odpowiedzieć. (41) Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! 

Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. (42) Wstańcie, chodźmy, oto 

zbliża się mój zdrajca.  (Mk  14, 32 - 42) 

 

 

 

 



Święty Jan Chrzciciel mówi do Jezusa, kiedy ten przychodzi nad Jordan: To ja 

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  

A Jezus mu odpowiada: Dozwól teraz, bo godzi się wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe. 

W ten sposób Jezus potwierdza, że Jego misja wyrasta jakoś z misji Jana Chrzciciela, 

niezależnie od tego, że jest kompletnie nowa, że niesie w sobie nową jakość, że otwiera 

przed człowiekiem możliwości, o jakich Jan tylko marzył i których pragnął. Ale 

niezależnie od tego wszystkiego Jezus potwierdza, że "wyrasta" z Jana Chrzciciela. 

To jest zasada biblijna, którą można by streścić takim zdaniem, że rosnąć można 

tylko od korzenia. 

Człowiek musi być świadom własnego korzenia, być świadom, skąd rośnie, od kogo 

wziął życie, we wszystkich wymiarach tego życia:  

 to życie nasze doczesne, ziemskie, które otrzymaliśmy od naszych rodziców,  

 ale też to wyjątkowe  życie, naprawdę życie, pełne życie, jakim jest wiara, 

życie w Bogu - je też od kogoś otrzymaliśmy: od naszych ojców, dziadków. 

Byłoby ważne teraz przypomnieć sobie twarz naszego Jana Chrzciciela, kogoś, kto w 

naszym życiu spełnił tę funkcję, jaką Jan spełnił wobec Jezusa. 

Pomyślcie przez chwilę z wdzięcznością o kimś, kto wam przekazał wiarę, bez kogo nie 

bylibyście wierzący w taki sposób, w jaki jesteście. To musi być ktoś konkretny, wiara 

jest tak przekazywana - od osoby do osoby. Rośnie się od korzenia. 

Nie poddajmy się nigdy łatwemu przeciwstawianiu wiary z wyboru - wierze z tradycji. 

To prawda, że w pewnym momencie wiara z tradycji musi być przyjęta przez nas decyzją, 

wyborem, ale tą tradycją Pan Jezus przychodzi do nas, łaska Boga przychodzi do nas.  

On przyszedł do nas z ludźmi, z których żeśmy się narodzili do wiary. 

To jest też ważne w takim wymiarze jak, na przykład, pielgrzymowanie. 

Nieraz będziecie słyszeć od różnych ludzi, że pielgrzymka to jest coś, co jest dziś 

przeżytkiem, co jest niezrozumiałą dla dzisiejszego człowieka tradycją. Jest ogromnie 

ważne, żeby ten kawałek tradycji przejąć, potwierdzić.  

Owszem, można go wzbogacić - powinno się go wzbogacić - swoją własną modlitwą, 

swoim własnym wielbieniem Boga, swoją własną wrażliwością, duchowością, ale rośnie 

się od korzenia. 

 



 

NIE CHCIEJMY, ŻEBY COKOLWIEK 

W ŻYCIU ZACZYNAŁO SIĘ 

OD NAS, RATUJMY SIĘ PRZED TAKĄ 

PYCHĄ, PRZED TAKIM POCZUCIEM 

SAMOWYSTARCZALNOŚCI. 

 

Jezus rósł od Jana Chrzciciela - niezależnie od tego, jak dalece zmienił wszystko, co 

wyszło od Jana, jak dalece Jego dzieło przerosło to, co otrzymał od Jana. On  nie chciał 

pojawić się znikąd, od nikogo. 

To bardzo ważne i bardzo piękne, że można kontynuować czyjeś dzieło, wejść                

w czyjąś pracę, zbierać owoce czyjegoś siewu. 

Nie chciejmy, żeby cokolwiek w życiu zaczynało się od nas, ratujmy się przed taką 

pychą, przed takim właśnie poczuciem samowystarczalności. 

Miejmy wdzięczność dla wszystkich, z których wyrastamy. 
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TAJEMNICE BOLESNE 

 

TAJEMNICA DRUGA - Biczowanie Pana Jezusa 

 

(1) Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada 

powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. (2)Piłat zapytał Go: Czy Ty 

jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. (3) Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele 

rzeczy. (4) Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. (5) Lecz 

Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. (6) Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im 

jednego więźnia, którego żądali. (7) A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, 

którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. (8) Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im 

czynił. (9) Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? (10) Wiedział bowiem, że 

arcykapłani wydali Go przez zawiść. (11) Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej 

Barabasza. (12) Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem 

żydowskim? (13) Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! (14) Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz 

oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! (15) Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, 

Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mk 15,1-15) 

Ot się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo (Iz 52,13) 

 

 

 

 



Czujemy, że słowa Piłata są bardzo ważne. Medytowano nad nimi przez całe wieki. 

Ojcowie Kościoła różnie komentują postawę Piłata: co on właściwie chciał osiągnąć? 

Wiadomo, że tak naprawdę w całej tej scenie chodzi o to, czy Chrystus jest, czy nie jest 

dla nas królem. 

Piłat, rozmawiając z Żydami, raz po raz stawia im przed oczy właśnie tę królewską 

godność Jezusa. Oni Go jako króla odrzucają. 

Jezus bywa przeciwstawiany Adamowi, jest odwrotnością Adama: bo "nie skorzystał 

ze sposobności, aby na równi być z Bogiem", lecz "ogołocił siebie", podczas gdy 

Adam, który nie był równy Bogu, miał ambicje, by być jak Bóg. Sięgał po to, co było 

wyłącznie boskie. 

W Chrystusie jest dążenie odwrotne: z tego, co jest boskie, rezygnuje, wyrzeka się 

tego, ogołaca się, uniża. Chrystus jako nowy Adam jest ukazany w całej swej pokorze, 

tak jak w tle widać Adama w całej jego pysze. 

Ale można też patrzeć inaczej. Chrystus nie jest przeciwstawny Adamowi, tylko jest 

solidarny z Adamem: jednoczy się jakoś z każdym człowiekiem, jest solidarny ze 

wszystkimi, także z grzesznikami. 

Nie jest tylko kontrastem dla pierwszego Adama, lecz jest z nim do końca solidarny. 

Bierze na siebie konsekwencje decyzji Adamowych. Nic o tym nie powie lepiej niż 

korona cierniowa. 

Różni komentatorzy ostatecznie mówią to samo: ciernie, które należą się adamowi, 

Chrystus bierze na swoją głowę - i tu widać Jego solidarność z Adamem w jego grzechu. 

Jest to solidarność posunięta aż do ostatecznych granic. 

Bez przerwy rozbijamy się o prawdę o własnym grzechu. Absolutnie brakuje nam przy 

tym postawy solidarności z człowiekiem grzesznym i tej deklaracji, którą się mu składa: 

chcę wziąć na siebie konsekwencje twojej winy i chcę ją razem z tobą nosić. 

CHRYSTUS, STOJĄC PRZED 

SĄDEM, STOI TAM, GDZIE JA 

POWINIENEM STAĆ. TO JEST 

ARGUMENT ZA SOLIDARNOŚCIĄ 

Z GRZESZNIKIEM. 

Taka solidarność z grzesznikiem bierze się z radykalnej miłości. 

 



Oczywiście, można zapytać, dlaczego 

 właściwie miałby to być program mojego życia -  

 ideałem ma być dla mnie miłosierdzie i ofiara, a nie gniew? 

 drogą dochodzenia do pełni człowieczeństwa ma być we mnie ofiara i 

miłosierdzie, a nie gniew?  

 nie mam reagować słusznym oburzeniem, lecz ofiarą i miłosierdziem? 

Odpowiedź jest taka, że Chrystus stoi tam, gdzie ja powinienem stać. Pierwsza jest 

Jego solidarność ze mną w moim grzechu. 

Jak pisał o sobie Brat Albert: "Więzień przed sądem, któremu darowano" 

To jest o mnie, to jest o każdym z nas.  

Dlaczego nam darowano? Bo On stoi przed tym sądem. 

 

To jest argument za solidarnością z grzesznikiem, za ofiarą                          

i miłosierdziem. 
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TAJEMNICE BOLESNE 

 

TAJEMNICA TRZECIA - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 

 

(1) Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (2) A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu 

ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. (3) Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu 

żydowski! I policzkowali Go. (4) A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto 

wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. (5) Jezus 

więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek. 

(J 19, 1-5) 

(14) Jak wielu osłupiało na Jego widok - - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była 

niepodobna do ludzi - 

(3) Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się 

twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (Iz 52,14. 53,3) 

 

 

 



Postać Jego była niepodobna do ludzi. Nieludzko został oszpecony. A Piłat powiedział 

o Nim: "Oto człowiek". "Ecce Homo" 

 

W każdym z nas jest to napięcie między świętością a grzechem, między dobrocią a 

okrucieństwem. To nie jest tak, że grzech jest wpisany w ludzką naturę, ale słabość - tak. 

Zapatrzony jestem w Ciebie, Jezu, w Twoje człowieczeństwo, ale tak często sobą 

przypominam Twoich oprawców. 

Jest we mnie fascynacja Tobą, a jednocześnie wcale nierzadko - jakaś chora 

fascynacja tym, co złe, fascynacja grzechem, upodobanie w nim. Staję się wtedy 

nieludzki. 

Właśnie dlatego, że grzech nie jest wpisany w ludzką naturę. 

Słabość tak, ale grzech - nie. 

Upodobnij mnie do Siebie, nawet gdyby to podobieństwo miało mnie kosztować 

taki wygląd, jaki Ty prezentujesz, stojąc przed Piłatem. Daj mi rozumieć, na czym polega 

prawdziwe człowieczeństwo. 

Matko, w Twoich oczach Jezus był piękny. Był najpiękniejszy z ludzkich synów w 

Twoich oczach, bo to były oczy zakochane. 

Patrzymy na ludzi bez miłości i wydają nam się obrzydliwi, zeszpeceni grzechem. 

Łatwo ich osądzamy, łatwo oceniamy, łatwo potępiamy. Łatwo się odwracamy ze 

wstrętem, jak od czegoś szkaradnego. To nie jest problem tych ludzi, to jest problem 

naszego wzroku. Wzroku, który jest wzrokiem miłości. 

UPODOBNIJ  MNIE  DO  SIEBIE,  JEZU. 

DAJ  MI  ZROZUMIEĆ,  NA  CZYM  POLEGA 

PRAWDZIWE  CZŁOWIECZEŃSTWO. 

Kto jest mniej podobny do człowieka, kto jest 

zaprzeczeniem człowieczeństwa:  

Czy ten Jezus oszpecony nieludzko, 

niepodobny do człowieka? Czy raczej Jego 

oprawcy? 

A może jest tak, że prawda o człowieku jest                    

i w Nim, i w nich? 



 Patrzysz bez miłości - każdy wydaje ci się obrzydliwy.  

 Patrzysz z miłością - to ten, na kogo nikt inny nie chce patrzeć, ukazuje ci się 

jako ktoś jednak wartościowy, jednak ważny, jednak tak czy inaczej dobry. 

Nie miał wdzięku, nie miał blasku, by na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się 

podobał - taki był dla wszystkich, tylko nie dla Ciebie, Matko. 

 

Maryjo, prosimy Cię, wybłagaj nam u Syna nowe oczy, wybłagaj nam ten Twój 

sposób patrzenia na ludzi. 
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TAJEMNICE BOLESNE 

 

TAJEMNICA CZWARTA - Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa 

 

 Zabrali zatem Jezusa. (17) A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane 

miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (18) Tam Go ukrzyżowano, a 

z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. (19) Wypisał też Piłat 

tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król 

Żydowski. (J 19,16b-19) 

(15) tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, 

czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. (Iz 52,15) 

 

 

 

 

 



To charakterystyczne, że w tym wersecie Izajasza najbardziej zdumieni są królowie, 

władcy, a to, czego nie mogą pojąć, czego im nigdy nie opowiadano, co jest niesłychane, 

to jest królów Król z krzyżem. 

Królów Król z krzyżem. Zaprzeczenie tego, żeby władzę wykorzystać dla siebie, 

zaprzeczenie tego, żeby swoją władzą uniemożliwić jakikolwiek krzyż w swoim własnym 

życiu. 

Władza powinna zabezpieczać, daje przecież możliwości, czasami pieniądze, ludzi do 

dyspozycji ... A tu niesłychane: król z krzyżem. 

Myślę, Jezu, o tej władzy, jaką mi dajesz, mi - biskupowi: żeby tę władzę wziąć na 

Twój sposób, trzeba by wziąć krzyż. 

JEŚLI  CHCĘ  ŻYĆ  WŁADZĄ  PO  BOŻEMU, 

MUSZĘ  JĄ  WZIĄĆ  Z  KRZYŻEM. 

Każdy z nas może pomyśleć o władzy, jaką mu zleciłeś w życiu. 

Bracia, którzy są mężami, ojcami, mogą myśleć o tej władzy, jaką im zleciłeś jako 

mężom, ojcom. Jeśli chcą żyć tą władzą po Twojemu, muszą ją wziąć z krzyżem, nie jako 

tytuł do wygody, do wysługiwania się - żoną, dziećmi. 

Wszyscy ci z nas, którzy są rodzicami, może także w sensie duchowym: mamy władzę 

rodzicielską - i wedle Jezusa ona jest nie do wykonania bez krzyża. 

Nikomu z nas władza nie kojarzy się z krzyżem, to jest nieśłychana nowina, to jest 

niepojęte, a to jest jedyny model władzy możliwy do podjęcia, sprawowania po Bożemu, 

Chcę Cię, Jezu, najpierw bardzo przeprosić za wszystkie nadużycia mojej władzy. 

Chcę Cię przeprosić za wszystkie te momenty - wszystko jedno; w domu, w pracy, 

gdzie podlega mi pięciu albo pięćdziesięciu ludzi, w domu, gdzie mam władzę dać albo 

nie dać komuś herbaty do picia, kiedy jest chory i zależny ode mnie ... 

Jest tyle obszarów władzy w życiu! 

Chcę Cię przeprosić za każde nadużycie władzy, którą mi dałeś, bym służył w tym 

modelu krzyża. A ja uciekam od krzyża i wtedy ciemiężę tych, których mi poddajesz - po 

swojemu, to znaczy raczej ZADAJESZ, abym im służył. Przebacz mi, Jezu, każde 

nadużycie władzy. 

Jednocześnie, tak jak Ty wziąłeś krzyż, na którym miałeś mieć wypisany tytuł swojej 

winy - Jezus nazarejczyk KRÓL Żydowski - tak ja chcę na nowo wziąć tę władzę, którą 

jest moje biskupstwo. 



Każdy z nas niech pomyśli o tej władzy, którą Pan mu daje, zleca. Powiedzcie Panu, że 

chcecie ją wziąć. Nie chcecie udawać, że to nie jest dla was. 

Weźcie tę władzę, tylko weźcie ją z krzyżem.  

Weźcie tę władzę, która jeśli ma być dla kogoś trudna, to dla nas.  

Jeśli ma kogokolwiek kosztować, to nas. 
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TAJEMNICE BOLESNE 

 

TAJEMNICA PIĄTA - Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

 

(45) Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. (46) Około godziny 

dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? To znaczy Boże mój, 

Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (47) Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza 

woła. (48) Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i 

dawał Mu pić. (49) Lecz inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go 

wybawić. (50) A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. (Mt 27,45-50) 

(8) Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go                 

z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.(Iz 53,8) 

 

 

 

 

 



Izajasz jest precyzyjny: "za grzechy mego ludu został zbity na śmierć". 

Tak łatwo nam jest mówić, Jezu, o tym, że umarłeś z grzechy świata, że  

jesteś Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Jak trudno nam jest 

myśleć, mówić, przyznać się do tego, że jesteś Barankiem, który gładzi grzechy 

SWOJEGO  LUDU. 

Jezu, mamy w oczach, uszach, pamięci wszystkie te informacje o grzechach Twego 

ludu, Kościoła, mamy też w sercach, w myślach i w lęku świadomość tych grzechów, 

które jeszcze nie stały się jawne. 

Myślimy o całym tym zgorszeniu, które się bierze z naszych grzechów, z grzechów 

Twojego ludu. 

 Przyszło do swoich, swoi Go nie przyjęli. 

 

 Kto się ma przejąć twoim losem, jak Twój Kościół się nim nie przejmuje? 

 Kto się ma przejąć Twoim krzyżem, jak Twój krzyż nie przemawia do nas, ludzi 

Kościoła? 

 Kto się ma nawracać, patrząc na Ciebie ukrzyżowanego, jak my się nie nawracamy? 

Chcemy teraz bardzo poszerzyć swoje serce, Jezu. Chcemy Cię błagać za wszystkich 

chrześcijan, którzy grzeszą. Chcemy Cię przepraszać za wszystkie grzechy kapłanów, 

ludzi Kościoła. 

Za wszystkie grzechy, o których jest głośno. Za nałogi,w czasie przeszłym: Jezus zabił 

wrogość. Zburzył mur, który był między ludźmi. To się już stało. 

Na krzyżu Jezus w każdym z nas na nowo odsłonił też godność Bożego dziecka - spod 

tych grzechów, spod tych zbrodni. 

Moc krzyża pozxwala nam popatrzeć poza zasłonę, którą stanowią nasze najcięższe 

grzechy. Jezus rozgarnia tę zasłonę i mówi: popatrz w siebie, bo jesteś dzieckiem Boga! 

To zło, które się wydaje tak potężne, które wydaje się nas przerastać, wobec którego 

wydajemy się sobie samym bezradni i upokorzeni - bo wszyscy mamy poczucie, jak to nas 

upokarza, ta nasza słabość, ta nasza nieumiejętność, ta nasza bezsiła - to zło jest dawno 

przezwyciężone, dawno pokonane. 

 

 



Dlatego jest tak ważne, żeby spojrzeć na krzyż: żeby nabrać nadziei, co nie bierze się 

z nas, tylko z Niego, który w całej tej słabości krzyża jest wszechmogący. 

Niech każdy z nas pomyśli o swoich grzechach, ale właśnie z tą nadzieją: że  

 Jezus Chrystus każdy z moich grzechów na swoim własnym krzyżu,                 

w swoim własnym ciele zabił. 

 

 

 

 


