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Rozważania różańcowe 
 

W MIŁOSIERDZIU TWOIM, PANIE, NADZIEJA MA… 
 

 

TAJEMNICE BOLESNE 

Rozważając Bolesne Tajemnice Różańca świętego wraz z Maryją, najczulszą 
z Matek, módlmy się za wszystkie osoby skrzywdzone wykorzystaniem 
seksualnym, które miało miejsce we wspólnocie Kościoła oraz innych 
środowiskach. Błagajmy Dobrego Boga, aby osuszył łzy, pozszywał zranione 
serca, odrodził odarte z godności ciała i uzdolnił trwających w bólu do miłości 
potężniejszej niż śmierć. Naucz nas, skrzywdzonych, że jedynie „w Miłosierdziu 
Twoim Panie nadzieja ma.” 

 

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 

Zamykam oczy i czuję jak pulsują skronie Jezusa, na których pojawią się krople 
krwawego potu. Mocno wierzę w to, że myślałeś wtedy o mnie i o moich siostrach 
i braciach w krzywdzie. Oddawałeś nas Ojcu i cierpiałeś razem z nami. Ta myśl 
mnie uspokaja, zbliża do Ciebie. Za chwilę przeżyjesz zdradziecki pocałunek 
Judasza. My jesteśmy sobie w stanie dokładnie wyobrazić co wtedy czułeś. 
Przyjmując ten pocałunek pokazałeś nam, że jesteś i rozumiesz. Niechciane 
pocałunki zmieniają oblicza serc… 

Najczulsza Matko wraz z Jezusem ucz mnie, że nigdy nie jesteśmy sami. 

 

2. Biczowanie Jezusa 

Przywiązali Cię do kamiennego słupa, nie mogłeś nic zrobić. Twoje święte ciało 
zostało skazane  

na nieludzkie katusze. Ciało Boga-Człowieka odarte z godności. My też często nie 
mieliśmy wyjścia, gdy silniejsi od nas przywiązywali nas do niechcianych relacji, 
emocjonalnych więzi, słów pełnych szantażu, dotyku skażonego cierpieniem.  

Najczulsza Matko wraz z Jezusem ucz mnie, jak żyć w wolności od krzywdy. 
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3. Cierniem ukoronowanie Jezusa 

Ukoronowali Cię cierniowym diademem. Król cierpienia upokorzony i przepełniony 
bólem. Kolce wbijane w Twoje święte skronie niczym sztylety grzechu przebijały Twoją 
skórę. Możemy sobie wyobrazić, jak z bólu zagryzałeś wargi do krwi, a w sercu 
błagałeś Ojca, aby Cię nie opuszczał, choć czułeś się porzucony. Znamy to uczucie. 
My też, gdy zdobywamy się na odwagę, aby opowiedzieć swoją krzywdę, spotykamy 
się nieraz z pytaniami, które sugerują naszą winę lub rozmywają zło, z postawami 
bronienia naszych oprawców lub przekonaniem, że lepiej o tym nie mówić. A przecież 
mamy prawo oczekiwać, że w Kościele, w którym kiedyś dokonała się krzywda, dziś 
znajdziemy prawdę i sprawiedliwość, a także towarzyszenie i pomoc w zdrowieniu… 

Najczulsza Matko wraz z Jezusem ucz mnie odważnie patrzeć w przyszłość z nadzieją 
i wiarą. 

4. Droga Krzyżowa 

Idziesz swoją ostatnią ziemską drogę, przemierzasz ostatni szlak wyznaczony Ci 
przez Ojca. Dźwigasz grzechy wszystkich ludzi miażdżące Twoje barki i serce. Na 
Twoim Obliczu maluje się grymas bólu, nieludzkiego cierpienia, braku sił. Mój Bóg 
nie ma siły. Także i my często z nich opadamy, przygnieceni krzyżem wspomnień, 
słów, gestów, dotyku… Uśmiechamy się i żyjemy wokół was, często nie mających 
pojęcia, co dźwigamy. Może jesteśmy wśród was w tym Kościele, kaplicy i razem 
z wami słuchamy tych słów, które wywołują w nas ogrom emocji. Siostro i bracie, 
jeżeli modlisz się razem z nami, nie jesteś sam. 

Najczulsza Matko wraz z Jezusem ucz mnie patrzeć miłosiernym spojrzeniem 
miłości. 

5. Śmierć Jezusa na krzyżu 

Ostatni oddech. Ostatnie tchnienie życia. Dla wielu stałeś się przegranym, 
samozwańczym Bogiem, a Ty odchodzisz, żeby wrócić. Umierasz, aby rozbłysnąć 
światłem zmartwychwstania. Powstając po trzech dniach nie zostaniesz 
rozpoznany po słowach, gestach czy wyglądzie. Uczniowie rozpoznają Cię po 
ranach… Często patrzymy na nasze rany przez pryzmat złości, niezrozumienia, 
wstrętu i nie pozwalamy ich zaleczyć.… a Ty swoim z martwych powstaniem 
nakładasz opatrunek pełen Miłosierdzia, namaszczasz nadzieją... 

Najczulsza Matko wraz z Jezusem ucz mnie ogrzewać twarz w blasku 
Miłosiernego. 

oprac. Alicja – osoba skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym 


