ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE – CZ. BOLESNA
Rozważając bolesne tajemnice męki Jezusa, włączmy w nasze intencje wszystkie dzieci, kobiety,
mężczyzn, którzy pozbawieni swych praw i odarci z ludzkiej godności, codziennie doświadczają bólu
przemocy, poniżenia i niesprawiedliwości. Przez Twoje JEZU miłosierdzie daj im – i nam także –
wiarę, że Ty każdego człowieka nosisz w swoim sercu, a jego życie, choć deptane przez świat, dla
Ciebie jest skarbem i największą wartością.

1.

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Krople potu i krwi spływają po twarzy Jezusa klęczącego w Ogrójcu. ON, Bóg – Człowiek, trwoży się
wiedząc, jaki ogrom grzechu i zła dotknie Jego serca i ciała, ile nienawiści i niesprawiedliwości uderzy
w Niego. Jezus nie traci ufności, że Ojciec wie wszystko i jest z NIM.
JEZU, Przez Twój pot i łzy ogarniaj pokojem i poczuciem bezpieczeństwa wszystkich skazanych na
życie pod pręgieżem lęku i strachu.

2.

Biczowanie Jezusa
Poranione ciało broczące krwią, bezlitosne uderzenia. Jezus słania się pod ciężarem ciosów; wydaje
się, że sprawcom ciągle jeszcze mało. Cóż za okrucieństwo sycące się bólem drugiego, ogrom
przemocy, która chce siłą przejąć władzę nad życiem drugiego.
JEZU, przez Twe rany, uzdrawiaj wszystkie ofiary przemocy – bite, torturowane, psychiczne i fizycznie
ciemiężone i molestowane.

3.

Cierniem ukoronowanie
Drwiny, poniżenie, bezczelne spojrzenia i zabawa, którą urządzono sobie kosztem bezbronnego. Słowa
i gesty raniące bardziej niż ciernie wbijające się w skronie. TEN, który jest Panem świata stoi
pogardzany i opluty.
JEZU, przez Twe upokorzenie, przywróć godność tym wszystkim, których się wyśmiewa, lekceważy,
używa dla zaspokojenia dzikich i niepohamowanych żądz.

4.

Niesienie Krzyża
Wyczerpująca droga - potknięcia, upadki i uporczywe powstawanie. Plecy Jezusa uginają się,
przygniecione nie tylko ciężarem drzewa krzyża – one niosą na sobie cały grzech tego świata. Znaleźli
się jednak ludzie, którzy odważnie służą pomocą i są blisko.
JEZU, przez Twój krzyż, podtrzymuj wszystkich, którzy upadają obarczeni złem tego świata. Niech
także w ich życiu nie zabraknie spotkań z tymi, którzy nie wahają się swojego współczucia przemienić
w czyn miłosierdzia.

5.

Śmierć Jezusa na Krzyżu
Ostatnie słowa, spojrzenia; ostatnie tchnienie i ostatnie bicie serca. Chciałoby się powiedzieć – koniec!
Życie zostało ukrzyżowane! Ale nie! To nie jest koniec! W całym tym szaleństwie nienawiści
ostateczne słowo należało do Miłości! Miłość odniosła zwycięstwo nad grzechem i śmiercią!
JEZU, przez Twą śmierć na Krzyżu weź w obronę wszystkich krzywdzonych, wyzyskiwanych,
sprzedawanych jak towar, którym odbiera się ich największy dar – prawo do godnego życia! Daj im
cieszyć się zwycięstwem Twojego Krzyża i Twojej Miłości, przez które masz moc przywrócić ze śmierci
do Życia!
Modlitwie może towarzyszyć pieśń:
W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśnia
W Tobie jest życie ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie, Miłosierny
Jezu wybaw mnie
Tekst rozważań: s. Joanna Lipowska fmm
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