
 

 

 

Ze „Wstępu” do książki 

 Jeśli podczas drogi na Kalwarię, rozważając przez cały rok Jezusową mękę, 

odnajdziemy w nas samych odbicie różnych postaci historycznych, wydarzeń męki i 

śmierci Jezusa, nie uczynimy próżnym wysiłku autora, który prowadzi nas poprzez 

rozważania o Ofierze naszego Zbawiciela. 

Wszyscy jesteśmy nie tylko Żydami, Sanhedrynem, Piłatem, a nawet Judaszem, ale 

jesteśmy rzeczywistą przyczyną i narzędziem cierpień Boskiego Odkupiciela [...] 

„Musimy uznać za winnych tej strasznej nieprawości tych, którzy nadal popadają w 

grzechy. To nasze przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę 

krzyża; z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, «krzyżują... 

w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko» (Hbr 6, 6). Trzeba uznać, że nasza 

wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem, według świadectwa 

Apostoła, « ...nie ukrzyżowaliby Pana chwały» (1 Kor 2, 8), gdyby Go poznali. My 

przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, 

podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce” (KKK 598). 

Święty Franciszek mówił: „To nie złe duchy ukrzyżowały Jezusa, lecz to ty wraz z nimi 

Go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach” 

(Admonitio, 5,3). 

O. Domenico Labellarte 

Fragment prezentacji książki „Męka Jezusa Chrystusa” 

Ta książka była bardzo droga św. Ojcu Pio z Pietrelciny. Gdy nasz ojciec Założyciel, ks. 

Domenico Labellarte, jego duchowy syn, przygotowywał się do święceń subdiakonatu 

(ten stopień sakramentu kapłaństwa został zniesiony w 1972 roku przez Pawła VI), 

poprosił o jakąś książkę, która pomogłaby mu przygotować się duchowo, ojciec Pio dał 

mu swoją książkę zawierającą rozmyślania nad Męką Pańską. 

Minął rok i nadszedł dzień 5 stycznia 1945 r. Sądząc, że ojciec duchowy tylko książkę 

wypożyczył, chciał mu ją oddać. Ojciec Pio odpowiedział: „Synu mój, całego życia nie 

wystarczy na rozmyślanie o Męce Jezusa. Weź ją. Jest dla ciebie i twoich duchowych dzieci”. 

Jest dokładnie tak, jak powiedział ojciec Pio: Całego życia nie wystarczy, aby rozmyślać, 

rozważać i kontemplować miłość Bożą, objawioną w tajemnicy Wcielenia Słowa oraz w 

Jego Męce i śmierci krzyżowej. Haniebne narzędzie śmierci to symbol wszystkich 

naszych grzechów, które Jezus wziął na siebie, niszcząc zawartą w nich truciznę oraz 

symbol Jego miłości do nas. Jak baranek ofiarny poddał się śmierci krzyżowej, aby nam 

przywrócić życie. 

Matka Maria Saveria Palmisano AJC 

Źródło: http://apostolki.pl/ksiazka-mekajezusachrystusaltbrgt-krotkie-medytacje-na-kazdy-dzien-roku/ 



 

 

16 stycznia (16) - Jezus żegna się ze swoją Matką 

   

Punkt I - Czuję obowiązek, aby wprowadzić do rozważań nad Męką Jezusa pobożną i 

bardzo wiarygodną myśl św. Bonawentury, choć nie można jej znaleźć w Ewangelii. 

Jezus zawsze kochał i szanował swoją Matkę i jako dobry Syn nie zaniedbywał nigdy 

swoich synowskich obowiązków. Niewiarygodne byłoby więc, gdyby przed śmiercią 

nie pragnął pożegnać się z Nią, wprowadzając Ją w swoje zamierzenia, zwłaszcza że 

już wcześniej objawił Jej inne, odnoszące się do Niego tajemnice. Wyobraźmy sobie 

więc, że Jezus, najbardziej kochający ze wszystkich synów ludzkich, wraca do Betanii, 

bo w Jerozolimie nie znalazł miejsca na nocleg i po wieczornym posiłku zamyka się w 

izbie ze swą Najświętszą Matką. Cierpi z powodu bólu, jaki będzie musiał Jej sprawić, 

mówiąc o tym, co się z Nim wkrótce stanie, a Ona, jeszcze zanim zaczyna Ją 

informować, już doświadcza ogromnego smutku, bo wszystko przeczuwa w swym 

sercu i słyszała już pogłoski o spisku arcykapłanów na Jego życie. 

Refleksja - Jezus jest Bogiem, ale jest też człowiekiem. Chciał poddać się ludzkim 

słabościom, więc na pewno czuje teraz ból, którego doświadczałby każdy człowiek w 

podobnej sytuacji. Jezus odczuwa go nawet ze zwiększoną siłą, bo Jego Serce jest 

najwrażliwsze ze wszystkich. Skoro Jego dusza pogrąży się w głębokim smutku w 

Ogrodzie Oliwnym, bo będzie musiała odłączyć się od ciała, nie możemy sądzić, że 

jest obojętny teraz, kiedy musi rozstać się ze swoją Matką. Jeżeli teraz nie czuję 

potrzeby, by uczestniczyć w tym bólu, nie odczuję jej już nigdy. Spójrz, duszo moja, 

na tę Matkę i na Jej Syna. Syn wzdycha, ponieważ będzie musiał zrobić coś, czego 

nigdy nie zrobił: sprawić ból Tej, którą kocha najbardziej na świecie. Matka zaś 

przeczuwa znaczenie Jego westchnień. 

Rozmowa - Jezu i Maryjo, klękam w pokorze u Waszych stóp i błagam o udzielenie 

mi choćby jednej iskry Waszej wzajemnej miłości, która teraz Was rani, abym mógł 

cierpieć wraz z Wami. Dziewico Najświętsza, która raczysz być także moją Matką, 

kochającą mnie nieskończenie, ulituj się nade mną. Jestem ostatnim z grzeszników, ale 

śmiem ufać, Matko Miłosierdzia, że udzielisz mi łaski, o którą usilnie Cię proszę: bym 

kochał Boga ponad wszystko. 

Praktyka - Będę towarzyszył Jezusowi i Maryi w ich cierpieniach, a przekonany o 

tym, że to ja jestem przyczyną tych udręk, wzbudzę w sobie żal za grzechy, za które 

Zbawiciel poszedł na Mękę i śmierć. 

 



 

 
28 lutego (59) - Smutek Jezusa w Getsemani 

Punkt I - Tuż po wejściu do Getsemani Jezusa napełnia lęk, udręka i smutek.  

Jeszcze przed nadejściem wrogów, którzy pojawią się, by zadać cierpienie Jego ciału, 

Jezus w swej duszy doświadcza tak wielkiego bólu, że nikt poza Bogiem - 

Człowiekiem nie mógłby go znieść z takim męstwem. Stając się człowiekiem, Syn 

Boży chciał się poddać słabości natury ludzkiej, więc pozwala teraz tej naturze 

cierpieć to wszystko, co cierpią ludzie: strach, tęsknotę, niepokój, smutek, udrękę. Bóg 

uniżył się do tego stopnia, że pozwala swej duszy znosić te wszystkie cierpienia, aby 

rodzaj ludzki mógł wznieść się ku swemu Stwórcy. Nikt nigdy nie będzie umiał 

adekwatnie opisać tej bolesnej Męki Jezusa. 

Refleksja - Kontempluj, duszo moja, Twego Pana: bladego, słabego, drżącego i 

obciążonego nieprzerwaną trwogą. Raz rzuca się twarzą na ziemię, raz wznosi ręce do 

nieba, to znowu chodzi w ciemnościach nocy i wzdycha. Niespokojny, z sercem 

ściśniętym od bólu chciałby dać upust swojej udręce, ale jest jej tak pełen, że nie może 

się od niej uwolnić. Jeżeli dobrze Mu się przyjrzeć, można zauważyć Jego wewnętrzne 

cierpienie, bo oblicze ma blade, a ciało napięte. W ten sposób spełniają się 

przepowiednie o duszy Zbawiciela: jest ona wstrząśnięta, niespokojna, przepełniona 

strachem, jak gdyby była rzucona na wzburzone morze. Jezus akceptuje swój smutek, 

aby nam wyjednać pocieszenie, bierze na siebie cały nasz ból, aby nam dać radość. A 

czy z naszej strony jest jakieś współczucie dla Zbawiciela cierpiącego z miłości do 

nas? 

 

Rozmowa - Najsłodszy Odkupicielu, widzę, że Twoja chwalebna dusza jest pełna 

udręki. Boisz się Ty, który niedawno dodawałeś odwagi Apostołom. Doświadczasz 

smutku Ty, który jesteś szczęściem Aniołów. Ty, który tak bardzo pragnąłeś tej 

godziny! Wiem, że sam chciałeś poddać się tym wewnętrznym udrękom, ale czy nie 

wystarczyłoby, abyś cierpiał w ciele? Dlaczego fizyczne cierpienie uprzedzasz udręką 

duszy? Jezu mój, ponieważ cierpisz za mnie, żadne cierpienie nie wydaje Ci się zbyt 

wielkie, bo chcesz, abym zrozumiał, jak bardzo mnie kochasz i pragniesz, abym 

odwzajemnił Twoją miłość, cierpiał wraz z Tobą i był wdzięczny. Trudno mi jednak 

zjednoczyć się z Twoim bólem, ponieważ nie potrafię go zrozumieć. Jezu mój, oświeć 

mój słaby umysł, umocnij we mnie pragnienie pójścia za Tobą, naśladowania Cię, a 

przede wszystkim uczestniczenia we wszystkich tajemnicach Twojej Męki. 

Praktyka - Zadbam o to, aby nie marnować swoich cierpień, ale wykorzystać je dla 

mojego zbawienia, a ponieważ Jezus cierpiał za mnie także w sferze zmysłów, 

postaram się umartwić je z miłości do Niego. 

 

 

 
29 marca (88) - Konanie Jezusa w ogrodzie Getsemani 



Punkt III - Wszyscy w naturalny sposób boją się śmierci, ale lęk staje się jeszcze 

większy, gdy do walki naturalnego instynktu dołączy walka rozumu. Tak dzieje się w 

przypadku Jezusa: On rozumie, jak cenne jest Jego życie, i że jest najbardziej ze 

wszystkich godne miłości i czci. Zdaje sobie sprawę, że Jego życie posiada większą 

wartość od życia Aniołów, bo chwila po chwili oddaje wielką chwałę Bogu. Chociaż 

uznaje, że najlepszą rzeczą jest poświęcić je, aby uwolnić dusze od grzechu, wie 

również, że Jego życie jest dobrem nieskończenie przewyższającym wszystkie grzechy 

świata. Jest mniejsza odległość pomiędzy niebem i ziemią niż pomiędzy Jego życiem a 

naszym. Dlatego też Jezus, im bardziej widzi, że Jego życie zasługuje na miłość, tym 

bardziej ze względów naturalnych i nadprzyrodzonych pragnie je zachować. Jest więc 

zrozumiałe, że na myśl o oddaniu go w ręce nieprzyjaciół, doświadcza tak silnego 

bólu, że popada w okrutne konanie, które przyprawiłoby o śmierć nawet 

najsilniejszego z ludzi.  

Refleksja - Duszo moja, pomyśl, jaką wartość posiadasz dla Jezusa. Jego życie ma dla 

Niego ogromną cenę, ale ty jesteś jeszcze cenniejsza, bo aby móc ciebie ocalić, dla 

siebie wybiera śmierć. Pomyśl także o tym, jaki to wspaniały dla ciebie przykład, abyś 

ty sama mogła współpracować w dziele twojego odkupienia. Jezus ma tysiąc 

powodów, aby kochać swoje cenne życie i pragnąć je zachować, a mimo to nie waha 

się nawet przez chwilę, by posłuchać Ojca, który prosi Go, aby uwolnił ciebie od 

śmierci wiecznej. Miłość do posłuszeństwa każe Mu odrzucić własne życie, jak gdyby 

należało ono do najpodlejszego człowieka na świecie. 

Rozmowa - Panie, nie istnieje żaden sensowny powód, by nie być Ci posłusznym. 

Choć wiele rzeczy na tym świecie uważamy za bardzo cenne, łącznie z naszym 

własnym życiem, nic nie powinno być dla nas cenniejsze od posłuszeństwa Twojej 

woli. Niestety, do tej pory nie dostosowałem się do tych kryteriów, ale teraz tego 

żałuję. Mój Boże, błagam Cię pokornie, abym w przyszłości, za wszelką cenę, zawsze 

pełnił Twoją świętą wolę. Poświęcając moje życie dla Ciebie, ofiaruję Ci jeszcze mało 

w porównaniu z tym, co Tobie jestem winien.  

Praktyka - Nie będę bać się poświęcenia mojego życia na służbę Bogu, a nawet 

bardzo tego pragnę, choć wielu ludzi na świecie marnuje życie, służąc własnym 

namiętnościom, a tym samym samemu diabłu. 

 

 

 

 

 
22 kwietnia (112) - Jezus jest pojmany w Getsemani przez swoich 

nieprzyjaciół 



Punkt I - Zaledwie Jezus otrzymał od Judasza zdradziecki pocałunek, Żydzi 

natychmiast podbiegają do Niego, otaczając Go pełni złości. Ale na razie nie będziemy 

się zajmować ich zaciekłością, ale raczej przyjrzyjmy się miłości Jezusa. On nie tylko 

jest zatroskany, aby zapewnić bezpieczeństwo Apostołom, nakazując, aby 

pozostawiono w spokoju tych, którzy są z Nim, ale chce, żeby cała zawziętość 

nieprzyjaciół skierowała się tylko i wyłącznie przeciwko Jego Osobie. 

 

Refleksja - Dobry Pasterz pozwala tym wilkom zbliżyć się do siebie, by Go 

rozszarpały. Tak wielka jest Jego troska o własne owieczki, aby uszły cało. 

Rzeczywiście, żaden z Apostołów nie jest ani obrażany, ani aresztowany. Nie jest tak 

dlatego, że Żydzi są dla nich dobrzy, bo można przypuszczać, że chcieliby pojmać 

również ich jako wspólników Złoczyńcy. Lecz Bóg na to nie pozwala, bo potrafi 

nakazać posłuszeństwo komu chce i kiedy chce. Trzeba też zaobserwować, że taką 

samą troskę, jaką ma Zbawiciel w Getsemani w stosunku do Apostołów, ma również 

nieustannie w stosunku do Kościoła, strzegąc wciąż swoich wiernych, których 

obrazem są Apostołowie.Jak pokrzepiająca jest ta myśl, bo zaprasza nas do 

pogłębienia więzi z naszym Odkupicielem! Najgorszymi nieprzyjaciółmi naszego 

zbawienia są szatani, gdyż zawistnie i złośliwie pragną naszego potępienia. Lecz 

nawet gdyby całe piekło uzbroiło się przeciwko mnie, czego mam się lękać, skoro 

Jezus jest moim Obrońcą? Nikt nie obroni nieprzyjaciół Boga, ale też nikt nie jest w 

stanie zaszkodzić tym, którzy wiernie Mu służą. 

Rozmowa - Mój Jezu, to jest dla mnie bardzo pocieszające. Myśl o tym, że strzegłeś 

mnie z miłością nawet wtedy, gdy Cię obrażałem, nakazuje mi, abym pokładał jeszcze 

większą ufność w Twojej pomocy. Wiem, że nigdy mi jej nie zabraknie, jeśli będę się 

starał kochać Cię i Tobie służyć. Jestem pewien, że choć wiele razy szatan mnie kusił, 

nie zwyciężył, bo Ty byłeś przy mnie, aby mnie obronić. Niejednokrotnie pchnąłby 

moją duszę ku piekłu z powodu moich grzechów, gdybyś Ty mnie nie chronił. Pragnę 

szczęścia niebieskiego, by móc Cię błogosławić i dziękować przez całą wieczność. 

Dopóki więc jestem narażony na próby w tym życiu, proszę Cię, abyś mnie strzegł 

przed wszystkimi nieprzyjaciółmi mojej duszy, którymi są świat, szatan i ciało. Jezu, 

ufam Twojej dobroci i pragnę żyć w Twoim cieniu, by czuć się całkowicie 

bezpiecznie. 

 

Praktyka - W pokusach powinienem ufać Bogu, bo tylko On może przyjść mi z 

pomocą, aby je zwyciężyć. Z łatwością upadam, bo zbyt ufam samemu sobie i nie 

mam pokory, aby całą moją nadzieję złożyć w Bogu 

 

 

 
13 maja (133) - Jezus przed trybunałem Annasza 



Punkt II - Najwyższy kapłan Annasz rozpoczyna przesłuchanie, pytając Jezusa o 

informacje dotyczące Jego uczniów. Powinien był najpierw rozpocząć śledztwo od 

analizy życia Winowajcy i ewentualnie potem prowadzić dochodzenie odnośnie 

odpowiedzialności Jego towarzyszy. Nie mogąc jednak obwinić Jezusa o żadne 

przestępstwo, stara się znaleźć podmiot oskarżenia w Jego naśladowcach, aby móc Mu 

zarzucić, że gromadzi stronnicze grupy i naucza rzeczy, które wprowadzają zamieszanie 

wśród ludu. Ten przebiegły człowiek pyta, co się stało z Jego uczniami, bo wie 

doskonale, że jeden z nich Go zdradził, a pozostali opuścili. Ten fakt daje mu okazję do 

pochwalenia się: „Czyż nie powiedziałem, że ten Jezus z Nazaretu jest obłudnikiem? 

Oto podobnie jak ja myślą także i Jego uczniowie, którzy wreszcie się na Nim poznali. 

Gdyby był porządnym człowiekiem, przynajmniej niektórzy pozostaliby wierni i 

broniliby Jego idei, tymczasem po Jego stronie nie pozostał nawet jeden, bo wszyscy się 

wstydzą być uważanymi za Jego naśladowców. Trzeba więc uznać, że rzeczywiście jest 

On oszustem”. 

Refleksja - To jest bardzo przekonywujący argument dla ludzkiego sposobu 

rozumowania. Lecz jakież to smutne dla Jezusa, że jest tak poniżony z powodu swoich 

uczniów! Mógłby odrobiną swojej wszechmocy zamknąć usta temu nikczemnikowi, 

przez którego przemawia jedynie pycha i nienawiść. Mógłby też jednym promykiem 

swojej mądrości ukazać, że to wszystko są oszczerstwa, którymi próbuje się splamić 

Jego honor. On jednak znosi to wszystko i nie mówi nic na swoją obronę. 

Rozmowa - O łagodny Zbawicielu, uwielbiam Cię i podziwiam Twoje heroiczne 

cnoty, ale moje sumienie wyrzuca mi nadmierną śmiałość, bo nie jestem godny, by Cię 

uwielbiać. Uznaję więc Twoje zasługi, a samego siebie oskarżam. Uważam się za 

prawdziwego chrześcijanina, a niezliczoną ilość razy moim złym postępowaniem 

splamiłem Twoje święte imię, oferując nieprzyjaciołom Kościoła pretekst, aby mogli 

twierdzić, że nic nie znaczy Nauczyciel, którego uczeń jest tak zły. 

Mój Boże, Ty jesteś dobry i święty, podczas gdy ja jestem zły i niewierny. Choć 

wcześniej znienawidziłem moje grzechy, gdyż są zniewagami wymierzonymi 

przeciwko Tobie, to dziś jeszcze bardziej ich nienawidzę, bo zrozumiałem, że 

znieważyłem Tego, który zaszczycił mnie imieniem i godnością chrześcijanina. Niech 

nigdy mi nie zabraknie Twojej miłości. Spraw, aby mi ona towarzyszyła i pomagała w 

wiernym kroczeniu za Tobą przez resztę mojego życia. 

Praktyka - Jezus zaszczycił mnie imieniem chrześcijanina, powinienem więc i ja 

uczcić Go, naśladując Jego cnoty. Aby przezwyciężyć żądze i pokusy, wystarczy, abym 

pamiętał, że jestem chrześcijaninem. 

 

 

 
5 lipca (186) - Brak skruchy i rozpacz Judasza 



Punkt I - Po odebraniu pieniędzy, Judasz nie oddalił się zbytnio od Jezusa, ponieważ 

chciał wiedzieć, jak zakończy się proces. Był przekonany, że Nauczyciel doskonale 

potrafi sobie poradzić ze swoimi oskarżycielami, więc po uwolnieniu Go, będzie mógł 

cieszyć się swoim zyskiem. Tymczasem zaniepokoił go widok Jezusa, gdy zorientował 

się, że nie ma On żadnej intencji, by się bronić, lecz wszystko przyjmuje z cierpliwością 

i łagodnością. Gdy zobaczył, że prowadzą Go do Piłata, zrozumiał, iż zostanie skazany. 

Oddalił się więc smutny i dręczony przez wyrzuty sumienia. 

Refleksja - Judasz poznał ciężar swojego grzechu dopiero po jego popełnieniu. Jego 

duszę wypełnił więc głęboki smutek, a szatan rozpoczął go dręczyć, by doprowadzić do 

rozpaczy. 

Piekielny nieprzyjaciel tak właśnie postępuje ze wszystkimi: najpierw ukazuje grzech 

jako źródło przyjemności dla ciała, a po popełnieniu go, przedstawia całą jego 

obrzydliwość, by napełnić duszę wstydem, doprowadzić do rozpaczy i odebrać chęć 

powstania z upadku. 

Rozmowa - Jezu, gdyby Judasz, po uświadomieniu sobie jak zły był jego uczynek, 

zamiast rozpaczać, zwrócił swoje spojrzenie na Ciebie, gdyby wezwał Twojej pomocy i 

poprosił o przebaczenie, jakże inny byłby jego los! Ja pragnę spojrzeć na Ciebie i 

błagać Cię, abyś mi udzielił łaski, której potrzebuję, abym podniósł się ze stanu, w 

którym się znajduję. Spraw, abym po uświadomieniu sobie ilości i ciężkości moich 

grzechów nie osłabł i nie popadł w rozpacz. Proszę Cię raczej, by świadomość moich 

grzechów pomnożyła we mnie pokorę, abym mógł Ci ofiarować szczery żal i skuteczną 

poprawę. Dla Twoich wybranych nawet grzech może stać się źródłem dobra, ponieważ 

upadek czyni ich bardziej pokornymi i ostrożnymi. Przez wzgląd na Twoją chwałę 

udziel i mnie tej pociechy, bym Cię już nigdy nie obraził. 

Praktyka - Gdy smutek, spowodowany grzechem prowadzi mnie do Boga, jest 

Bożym darem, jeśli zaś mnie oddala od Niego, stanowi oszustwo szatana. Będę więc 

dobrze analizował uczucia, jakie mną kierują, gdy myślę o moich grzechach. 

 

 

 

 

 

 
20 sierpnia (232) - Jezus zostaje wydany na wolę własnego narodu 

Punkt I - Znajdujemy się przy ostatnich zmaganiach w walce, która musi zakończyć 

się decyzją o losie Jezusa. Zwycięstwo odniesie albo Piłat, który chce Go uwolnić, albo 

tłum, który domaga się Jego ukrzyżowania. Już nikt, nawet sam Piłat, nie ma odwagi 



bronić otwarcie Jezusa, nie nalega więc i nie mówi, że On jest naprawdę niewinny i nie 

chce nikomu odebrać królestwa, ale tylko pragnie królować w sercach ludzi, by 

obdarzyć ich wiecznym szczęściem. Jak w każdym momencie Męki Jezusowej tak i 

teraz wszystko dzieje się zgodnie z postanowieniem Ojca. Czego pragnie Ojciec, tego 

pragnie również Syn. Na taką miarę, na jaką przewyższa ludzi pod względem poznania, 

władzy i dobroci, na taką uniżył samego siebie, aż po pogardę i odrzucenie przez 

wszystkich. Prorok dokładnie to przepowiedział. Odwieczny dekret Boga jest więc 

następujący: Odkupiciel tak się powinien uniżyć, by mógł pić ze strumienia upokorzeń, 

zanim zostanie ukoronowany nieśmiertelną chwałą. 

Refleksja - Postarajmy się wniknąć w Serce Jezusa, aby zobaczyć, z jakim 

zawierzeniem oddaje się Ojcu. Ufa Bogu jak biedny sierota, który został sam na 

świecie, otoczony różnego rodzaju niebezpieczeństwami i nienawiścią ludzi. Znajduje 

się w sytuacji robaka pełzającego środkiem drogi i narażonego w każdej chwili na 

rozdeptanie przez przechodniów. Pomimo cierpienia nie ma jednak w Nim niepokoju. 

Cierpienia fizyczne nie powodują zachwiania Jego siły duchowej i nie przeszkadzają 

Mu w miłości i gorliwości. Zgiełk, spowodowany bezczelnymi wrzaskami, nie odrywa 

Go od skupienia i nie przeszkadza Jego duchowi działać w pełni doskonałości i 

świętości. 

Rozmowa - Duszo moja, naucz się tak zachowywać, by ani udręki, ani przeciwności, 

ani żadne stworzenie tego świata nie uniemożliwiało ci wewnętrznego zjednoczenia z 

Bogiem. Życie wewnętrzne nadaje wartość temu, co się robi i co się cierpi. Mój Jezu, 

cóż ja mogę sam zrobić dobrego, skoro bez Twej pomocy nie jestem nawet w stanie 

wymówić Twego świętego Imienia? Przemień Twą wszechmocą moją słabość. Spraw, 

abym zawsze pamiętał o Tobie, myślał i kierował ku Tobie moje zamiary, ponieważ 

chcę Cię kochać i podobać się Tobie, w jakiejkolwiek znajdę się sytuacji. 

 

Praktyka - Będę czynił wszelkie wysiłki, by pogłębić moje życie duchowe, by 

naśladować Jezusa zarówno w czasie pomyślności jak i w czasie niepowodzeń, w 

spełnianiu obowiązków mojego stanu i w najbardziej obojętnych czynnościach. 

 

 

 

 

 
24 października (297) - Jezus skazany na śmierć krzyżową 

Punkt IV - Wyrok śmierci na Jezusa, choć jest wydany przez Piłata i został 

wymuszony przez Żydów, przeciwników sprawiedliwości, prawdy i niewinności, 

powinien być uważany za realizację planów Bożych dotyczących odkupienia świata. 



Refleksja - Żydzi i poganie skazują Jezusa na śmierć krzyżową, ale ta śmierć jest już 

zawyrokowana w niebie od wieków. Ojciec niebieski, pchnięty miłosierdziem, aby 

złagodzić swój gniew, poświęcił swego Jednorodzonego Syna, ale i Syn przyjął ten 

wyrok z tak wielką miłością do Ojca i do nas, że teraz jest gotów zawisnąć na krzyżu. 

Gdyby Jezus chciał, wszystko mogłoby się potoczyć inaczej i nie byłoby konieczne, aby 

ktoś spiskował przeciwko Niemu. On jednak pragnął zrealizować Boży plan, czyniąc 

się ofiarą miłości i posłuszeństwa. Powinniśmy więc podziwiać Jego posłuszeństwo i z 

serca dziękować. 

Rozmowa - Ojcze Przedwieczny, jestem Ci wdzięczny, gdyż aby dać życie mi, 

nędznemu grzesznikowi, nie wahałeś się skazać na śmierć Twego umiłowanego Syna. 

Jezu, jestem wdzięczny też Tobie, że z miłością przyjąłeś ukrzyżowanie i nauczyłeś 

mnie, że tylko przez posłuszeństwo mogę współpracować w dziele zbawienia, które dla 

mnie wysłużyłeś. Mam ogromną potrzebę, aby posiąść tę cnotę, bo na razie umiem być 

posłuszny tylko w tym, co jest mi na rękę, ale w sprawach, które nie odpowiadają mojej 

opinii i skłonnościom, potrafię znaleźć najbardziej absurdalne usprawiedliwiania, byle 

tylko nie posłuchać. 

Słodki Jezu, pochylasz głowę z szacunkiem, gdy Piłat, człowiek niesprawiedliwy i 

poganin, ogłasza wyrok. W ten sposób, poprzez posłuszeństwo ziemskiej władzy, 

oddajesz cześć najwyższej władzy Ojca. To Twoje zachowanie pozwala mi zrozumieć, 

z jakim podporządkowaniem powinienem słuchać moich przełożonych, niezależnie od 

tego jacy są, uważając ich za Twoich przedstawicieli. Ta meta jest jednak dla mnie 

bardzo odległa.  

Przedwieczny Ojcze, udziel mi łaski, abym był posłuszny zawsze, wyrzekając się 

mojej woli i okazując głęboki szacunek i podporządkowanie Twojej woli i Twojej 

miłości. Proszę, wysłuchaj mnie przez zasługi posłuszeństwa, z jakim Jezus 

nieskończenie Cię uczcił. 

Praktyka - Zastanowię się, którym przełożonym i w jakich sprawach jestem 

posłuszny z trudem. Uczynię mocnym moje postanowienie, aby słuchać wszystkich, 

pamiętając komu i w czym był posłuszny sam Jezus. 

 

 
15 listopada (319) - Jezus dociera z krzyżem na Kalwarię 

Punkt IV - Żydzi potraktowali Jezusa jak rzezimieszka godnego szubienicy, a teraz 

nie tracą czasu, aby się od Niego uwolnić. Jako wykonawcy dzieła niesprawiedliwości 

robią wszystko, aby wyrok był wykonany jak najszybciej. Ktoś wyciąga rękę po młotek, 

ktoś inny po gwoździe, inni po jeszcze inne narzędzia, aby przygotować otwór na 

pionową belkę krzyża, a jeszcze inni rzucają się na Zbawiciela, by Go obnażyć. 

Wszystko to robią gwałtownie, w złości i pośpiechu.   



Rany świętego ciała Jezusowego przywarły do ubrania, dlatego gdy jest ono z Niego 

zdzierane, otwierają się na nowo, powodując nowy ból i upływ krwi. 

Refleksja - To już czwarty raz, jak Jezus publicznie pojawia się obnażony. Nie 

odmawia cierpienia wstydu nagości, aby nas przyoblec w nieśmiertelność. 

Duszo moja, kontempluj Twego zakrwawionego Zbawiciela i uczcij spływającą na 

ziemię krew, która cię odkupiła. Zaobserwuj, jak Jezus wznosi oczy ku niebu, by 

podziękować Ojcu za to, że pozwolił Mu, z miłości do ciebie, doświadczyć 

ukrzyżowania w ubóstwie i nagości. Potrafisz zrozumieć, czego Jezus chce cię 

nauczyć? Posłuchaj: „Tylko ten, kto jest obnażony i ubogi może pokonać świat i 

szatana, tylko takiemu człowiekowi zostało obiecane królestwo wiecznego szczęścia”. 

A wiesz, czym jest ta nagość i ubóstwo, które są tak bardzo konieczne? To ubóstwo 

ducha, które polega na życiu w oderwaniu od spraw tego świata. Nie należy ich 

pragnąć, bo są puste, podstępne i niegodne uwagi dla duszy, która została stworzona do 

życia w wiecznej chwale. 

Rozmowa - Mój Jezu, który chciałeś narodzić się i żyć ubogo, a umierać jeszcze 

bardziej ubogo, oświeć mnie, abym mógł poznać marność tego świata i trzymać się od 

niego z dala oraz poznać wartość ubóstwa, by je pokochać. Ty wolałeś nie posiadać 

niczego, aby móc dać nam Twoje nieskończone bogactwa. Udziel mi łaski ubóstwa 

duchowego, aby moje serce potrafiło przyjmować wszystkie trudności i niedostatki, 

które mnie spotkają. Pomóż mi być oderwanym od wszystkiego co ziemskie, abym 

całkowicie przylgnął do Ciebie, mojego jedynego Dobra. Proszę Cię o to w imię 

ubóstwa i nagości, jakie przecierpiałeś z miłości do mnie. 

 

Praktyka - Ubóstwo duchowe jest przeciwieństwem przywiązania do wygód, dlatego 

zrobię wszystko, aby to przywiązanie powstrzymać. Ubóstwo samo w sobie nie jest 

cnotą, ale jest nią miłość do ubóstwa. 

 

 

 
21 grudnia (355) - Jezusowy bok zostaje przebity włócznią 

 Punkt II - Jezus nie chciał, żeby przebito Go włócznią, gdy jeszcze był żywy, aby 

nikt nie myślał, że skonał z powodu tego gwałtownego uderzenia. Jego wola oddania 

życia wypływa jedynie z miłości, dlatego właśnie miłość zatrzymała bicie Jego Serca. 

On chciał, aby Jego bok został otwarty dopiero po śmierci, aby poprzez tę ranę można 

było zobaczyć inną, o wiele głębszą. 

  

Refleksja - Spójrz, duszo moja, jak ostrze włóczni z wielką siłą otwiera Jezusowi pierś 

i przebija Serce. Otwór z prawego boku jest tak duży, że zmieści się w nim dłoń. 



Popatrz, Serce jest otwarte, więc zanurz się w nim i znajdziesz tam inną, niewidzialną 

ranę miłości, z której wzięły początek rany na głowie, rękach, stopach i na całym ciele. 

Jezus zniósł ubiczowanie, ukoronowanie cierniem, gwoździe i śmierć tylko po to, by 

zaspokoić swoją miłość, pragnącą naszego zbawienia. Niemożliwe jest, aby się 

zatrzymać i kontemplować to pałające miłością Serce i nie czuć się zobowiązanym do 

odpowiedzi miłością na miłość. 

Rozmowa - Mój Jezu, jak jesteś dobry! Podczas, gdy ja nie mam śmiałości, by zbliżyć 

się do Ciebie, bo mam świadomość, że nie jestem tego godzien z powodu moich 

grzechów, Ty pochylasz głowę na znak zaproszenia, abym wszedł w Twoje Serce. 

Chcesz żebym zrozumiał, że jeśli chcę uciec przed Bożą sprawiedliwością, to tylko w 

tym Sercu mogę się ukryć, bo tylko tu znajdę miłosierdzie, odkupienie i ocalenie. 

Panie, Ty dajesz mi poczucie bezpieczeństwa i otwierasz dla mnie drzwi na oścież. 

Wchodzę, ale drżę z bojaźni i proszę Twoją miłość, by mi towarzyszyła. Na całym 

świecie nie ma takiego miejsca, gdzie można znaleźć tyle radości i pokoju jak w Twoim 

Sercu. Pozwól, abym tu pozostał na zawsze. Niech to tabernakulum Twojej miłości 

stanie się moim domem. 

Najczystsze i najsłodsze Serce, święty tronie Boga, sanktuarium miłości, pozdrawiam 

Cię i adoruję z całym nabożeństwem, na jakie mnie stać. Ty jesteś źródłem łaski, 

dlatego ufam Tobie, bo Ty najlepiej wiesz, czego mi potrzeba, abym mógł dostąpić 

wiecznej szczęśliwości. 

Praktyka - Powinienem zwiększyć moje nabożeństwo do najświętszego Serca Pana 

Jezusa, znaku Jego odwiecznej miłości do mnie. Żałuję, że byłem niewdzięczny wobec 

Niego, więc od teraz okażę swą wdzięczność i miłość. 

 

 


