
Nauczyć się kochać - Tajemnice Bolesne 
 
1sza Tajemnica Bolesna: Agonia Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym.  
Ewangelia potwierdza, że Jezus podczas agonii w Getsemani „upadł na twarz i modlił się tymi 
słowami: ‘Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale 
jak Ty.’” (Mateusz 26, 39). Milczenie ze strony Pana Boga wprowadza w nas niepokój. Bóg 
szanuje naszą wolność i pozwala działać ludziom dobrym i złym. Ale nigdy nie ma upodobania w 
nieszczęściach, które na nas spadają. Będąc Ojcem wszystkich, wspiera sprawiedliwych w 
doświadczeniach i czeka na nawrócenie niesprawiedliwych. O Maryjo! kiedy będę przytłoczony 
doświadczeniami, pragnę z Twoją pomocą pozostać zjednoczony z Bogiem i bezustannie Jemu 
ufać. 
 
2ga Tajemnica Bolesna: Biczowanie Pana Jezusa.  
Na temat tego cierpienia Ewangeliści mówią jedynie, że „Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.” 
(Jan 19, 1). Te zwięzłe słowa ukrywają straszną torturę. Tymczasem Jezus, którego ciało było całe 
poszarpane i skrwawione, w swej wielkoduszności zwraca się do swego Ojca Niebieskiego 
mówiąc o oprawcach: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!" (Łukasz 23, 34). Miłosierdzie 
Jezusa uczy nas, że kochać to znaczy potrafić się wznieść ponad małostkowość naszych ludzkich 
sympatii i antypatii. O Maryjo! chcę wybaczyć z głębi serca wszystkim, którzy  mnie zranili i – jeżeli 
nie będę miał racji – chcę się do tego przyznać ze skruchą.  
 
3cia Tajemnica Bolesna: Ukoronowanie Pana Jezusa koroną cierniową.  
Ewangelia mówi nam, jak Jezus był ośmieszany po tym, jak oświadczył, że jest Królem królestwa 
nie z tego świata (zob. Jan 18, 33-37). „Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do 
pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz 
szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem 
przyklękali przed Nim i szydzili z Niego.” (Mateusz 27, 27-29). Poniżające szyderstwa dotykające 
Jezusa pokazują, jak gesty naszej pychy, te mniejsze i te większe, mogą powodować zniszczenie 
tych, których my ośmieszamy. O Maryjo! zamiast krytykowania innych pragnę odkrywać ich dobre 
strony, doceniać ich dobre uczynki i w ten sposób zachęcić ich do wytrwania w dobru, które czynią.  
 
4ta Tajemnica Bolesna: Droga krzyżowa Pana Jezusa.  
Ewangelia mówi nam, że kiedy Jezus niósł swój krzyż „szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, 
które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: ‘Córki jerozolimskie, nie 
płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!’” (Łukasz 23, 27-28). Mimo iż 
jest umęczony wszelkimi rodzajami cierpienia, Jezus zamiast myśleć o sobie i narzekać stawia się 
w sytuacji tych świętych kobiet. O Maryjo! pragnę stawiać się w sytuacji innych i słuchać ich, kiedy 
opowiadają mi o swoich cierpieniach. 
 
5ta Tajemnica Bolesna: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.  
Ewangelia potwierdza, że w czasie, kiedy był ukrzyżowany „Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok 
Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: ‘Niewiasto, oto syn Twój’. Następnie do ucznia: ‘Oto 
Matka twoja’. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” (Jan 19, 26-27). Maryja pozostała wiernie 
przy boku swego Boskiego Syna aż do ukrzyżowania, przyjmując obelgi spadające na Niego i na 
Nią samą, Jego Matkę. W ten sam sposób Ona, moja Matka, pozostaje zawsze przy moim boku – 
szczególnie wtedy, kiedy jestem opuszczony przez wszystkich i kiedy wydaje mi się, że nawet Pan 
Bóg oddalił się ode mnie. O Maryjo! przytulam się do Ciebie. 
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