
TAJEMNICE BOLESNE 

 

BÓL 

Oczy kobiety są pełne bólu i współczucia,  

kiedy pochyla się nad cierpieniem lub krzywdą 

drugiego człowieka. Kiedy przeżywa stratę  

czy odejście kogoś bliskiego. Kiedy sama zmaga się  

z chorobą lub cierpi niewinnie. 

Maryja miała oczy pełne bólu, kiedy widziała  

swego Syna odrzuconego, pogardzonego, 

skatowanego, ukrzyżowanego, zabitego.  

Widziała, nie mogła nic uczynić, mogła „tylko”  

albo „aż” przy nim BYĆ! 

 

 

 

 

 



MODLITWA JEZUSA W OGRODZIE OLIWNYM 

Maryja  
Kobieta POSŁUSZNA 

 

 

Jezus mówił: „Abba, Ojcze. Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten 

kielich ode Mnie. Jednak nie to, co Ja chcę, ale co Ty”. 
Mk 14, 36 

Ponieważ Jezus wiedział o tym, że jest Umiłowanym Ojca, mógł Mu zaufać 

bezgraniczne, nawet wobec otwierającej się perspektywy cierpienia i śmierci. Jeśli 

„Bóg jest Miłością” (1 J 1, 16), to być posłusznym znaczy usłyszeć miłość w swoim 

życiu i pójść za nią. Jezus to czyni, bo wie, że jest tak kochany i tak kocha, że ta 

miłość ma moc wskrzesić Go z martwych. 

 Kto kocha, ten mówi drugiemu: „Dla mnie Ty nie umrzesz nigdy”. Dlatego Jezus 

mówi „tak”, choć po ludzku się boi cierpienia i umierania, i prosi Ojca, aby jeśli to 

możliwe, oddalił od Niego ten moment. Jezus mówi „tak” nie tylko dlatego, że jest 

kochany przez Ojca i kocha Ojca, mówi to także, bo kocha każdego z nas i pragnie dla 

nas zbawienia. 

Słowa Jezusa: „nie to, co Ja chcę, ale co Ty” przywołują słowa Maryi:  

„Jestem służebnicą Pana; niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38).  

Maryja mówi Bogu: „Pragnę tego, czego pragniesz dla mnie”. Jak bardzo trzeba 

ufać, jak bardzo trzeba czuć się kochaną, aby tak zawierzyć. Maryja jest właśnie tak 

pewna Boga, że On w żaden sposób Jej nie skrzywdzi, że oddaje Mu swoje życie jak 

białą kartkę, na której Bóg może pisać historię.  

To właśnie jest wolność i posłuszeństwo. Tylko prawdziwie wolni mogą być 

posłuszni i tylko posłuszni są prawdziwie wolni. 

 

 



„Tak” powiedziane Bogu ma swoją cenę, jak wszystko, co prawdziwe i cenne 

w naszym życiu. Jezusa kosztowało krwawy pot, mękę i śmierć. Maryję – przeszytą 

cierpieniem duszę. Lecz to tylko połowa drogi. U jej mety jest radość 

zmartwychwstania i chwała nieba. 

 

Nam często jest trudno zaufać woli Bożej. Oczekujemy, że oznacza ona w naszym 

życiu jedynie to, co trudne, co wiąże się z cierpieniem i krzyżem, ale tak nie jest. 

Zanim przyszedł krzyż, Maryja i Jezus mieli wiele radosnych dni, które były owocem 

pełnienia woli Ojca.  

Warto jednak patrzeć na nasze cierpienia, choroby, zmagania, porażki 

z perspektywy zawierzenia. Jak Maryja dać siebie Bogu jako czystą kartę:  

„Nie to, co ja chcę, lecz Ty. Niech mi się stanie, jak chcesz”, „Pragnę tego, czego 

pragniesz dla mnie”. Z czasem zobaczymy, że było to najlepsze rozwiązanie, bo 

Ojciec z każdej trudnej sytuacji wyprowadza nowe życie i nową radość, jeśli 

pozwolimy Mu działać.  

Zaryzykujmy posłuszeństwo w naszym życiu, to znaczy,  

zacznijmy słuchać, co Miłość ma nam do powiedzenia. 

 

 

 

 

 



BICZOWANIE JEZUSA 

Maryja  

Kobieta CZYSTA 

 

 

Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał 

na ukrzyżowanie. 
Mk 15, 15 

Odarty z szat, wystawiony na razy biczów, które Jego ciało orały jak pług ziemię. 

Podczas męki zniszczono nie tylko tę wierzchnią szatę, którą jak podaje nam tradycja, 

utkała Jezusowi Matka bez ani jednego szwu. 

 Bicze rozdarły bezcenną szatę ciała Chrystusa, ono także było arcydziełem miłości, 

miłości macierzyńskiej Maryi i działania Boga, jak mówi Psalm 139:  

„Ty ukształtowałeś moje sumienie, przygarnąłeś mnie już w łonie matki”. 

 

Nasze ciała są najpiękniejszą szatą, którą Boża miłość tka w łonie naszych matek. 

Ciało, wielki dar Boga, abyśmy mogli wyrażać miłość. Abyśmy mogli czynić ją 

widoczną, namacalną, dotykalną.  



Dlatego Jezus stał się człowiekiem i przyoblekł swoją boskość w ludzkie ciało, aby 

pokazać nam, jaki jest Bóg, jak kocha Bóg, jak żyje, cieszy się i cierpi.                                

Jezus przez całe swoje życie troszczył się o człowieka, o jego duszę i ciało, 

uzdrawiając i uwalniając od złych duchów. 

Maryja, która przez dziewięć miesięcy była Domem Boga, oddała Mu całe swoje 

ciało i całą siebie w czystości i dziewiczości. To nam pokazuje wielką godność 

ludzkiego ciała. 

 

Ciało kobiety jest piękne i wspaniale wyposażone, aby okazywać miłość, czułość, 

dobroć, wrażliwość. Niestety, kiedy jest odrywane od duszy, staje się 

uprzedmiotowione i jest wykorzystywane jako narzędzie przyjemności, mody czy 

sukcesu.  

Przeorane biczami ciało Jezusa pokazuje nam, co czyni z nami grzech nieczystości 

i pożądliwości. Każde pożądliwe – nieczyste spojrzenie, gest, czyn, ranią i ciało, 

i duszę. Sprawiają, że osoba przestaje odczuwać swoją godność i wartość, a powoli 

zaczyna czuć się nikim. 

Jezus w biczowaniu wziął na siebie wszystkie rany, które nam zadano lub my 

zadaliśmy innym, dotyczące naszej cielesności, abyśmy umieli powstawać, przebaczać 

i prosić o przebaczenie. 

Maryja, Kobieta na wskroś czysta, niech dodaje nam odwagi w wybieraniu 

czystości ciała i duszy, bo czysta kobieta potrafi swą postawą zafascynować 

mężczyznę i wskazać mu drogę do prawdziwej miłości. 

 

 

 

 



UKORONOWANIE KORONĄ Z CIERNI 

Maryja  
Kobieta PRAWDZIWA 

 

 

Jezus odparł: „To ty mówisz, że jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na 

świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest Mi 

posłuszny”. Wtedy Piłat rzekł do Niego: „A cóż to jest prawda?”. 
J 18, 37 

Jezus, Król Prawdy i Prawda Wcielona, pozwolił, aby nałożono Mu na głowę 

koronę z cierni, aby Go opluto, bito, wyśmiano. On wziął na siebie wszelkie kłamstwa, 

które mówimy o samych sobie i o innych.  

 
 

Ile razy destrukcyjne myśli kłują nasz umysł tak boleśnie jak ciernie? Ile razy 

padamy ofiarą Szatana, naszego oskarżyciela, wierząc jego kłamstwom, że jesteśmy 

do niczego, że nie poradzimy sobie, że tym razem Bóg nie może nam przebaczyć, że 

nie ma nadziei? 



Podczas walki z Szatanem na pustyni Jezus pokazał nam, że jedyną obroną przed 

pokusami ojca kłamstwa jest słowo Boże.  

     Także Maryja, choć była wolna od grzechu pierworodnego i wszelkiego grzechu, 

nie była wolna od pokus zła. Jednak Ona trwała mocno zakorzeniona w słowie Boga 

i tam odczytywała prawdę o sobie samej, o swojej misji, o woli Bożej. Maryja jest 

kobietą krystalicznie prawdziwą, spójną, autentyczną, przejrzystą.  

Ona może nas uczyć, jak być prawdziwie sobą, jak wsłuchując się w słowo Boże, 

odkrywać w nim Boże marzenia względem naszego życia. 

 

 Ile razy zaczynają nas osaczać negatywne myśli, potrzebujemy mieć odwagę, 

jak Maryja bardziej ufać Bogu niż własnym myślom.  

 Ile razy inni wokół nas będą snuli przypuszczenia w duchu „beznadziejnego 

czarnowidztwa”, potrzebujemy mieć tę samą odwagę, by odcinać się od tego 

radykalnie.  

 Ile razy też same w naszej głowie będziemy snuły domysły i tworzyły sobie 

„filmy”, potrzebujemy konfrontacji z rzeczywistością i prawdy Ewangelii, aby 

nie popadać w iluzje i nie budować na piasku. 

 

Bóg dał nam rozum, inteligencję i mądrość, abyśmy używały ich do czynienia 

dobra, do rozwoju własnego i innych, a nie dla destrukcji. Kobieta ma w sobie ten 

szczególny dar łączenia rozumu z intuicją, wtedy jej mądrość staje się życiowa, 

egzystencjalna, konkretna.  

      Niech Maryja wspiera nas, abyśmy trwały przy Jej Synu – Odwiecznej Mądrości 

i Prawdzie. 

 

 

 



DROGA KRZYŻOWA JEZUSA 

Maryja  

Kobieta ODWAŻNA 

 

 

A Jezus, dźwigając krzyż dla siebie, przyszedł na tak zwane miejsce zwane 

Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go 

ukrzyżowano, a wraz z Nim – z jednej i drugiej strony – jeszcze dwóch innych. 
J 19, 17-18 

Jezus jest skazany, biczowany, cierniem koronowany, zaczyna drogę krzyżową, 

drogę skazańca.  

A Maryja jest przy Nim, cicho, dyskretnie, jest. Widzi każdy Jego krok, czuje 

w sobie każdy Jego ból. Jej staje się każdy grymas Jego twarzy. Jak bardzo odważna 

jest Maryja – teraz Matka Skazańca. Nie obchodzi Jej, czy ktoś Jej złorzeczy, 

wyśmiewa Ją czy popycha, dla Niej najważniejszy jest Jezus i Jego misja.  

 
 



W filmie Pasja Mela Gibsona jest taka niesamowicie poruszająca scena. Jezus 

upada po raz kolejny. Maryja to widzi i pochyla swoją twarz ku ziemi, aby spotkać 

oczy Jezusa. On rozpoznaje Ją, choć ma oczy pokryte kurzem, potem i krwią. 

I szepcze do Niej: „Oto wszystko czynię nowe” (Ap 21, 5).  

Kto mógł to zrozumieć i w to uwierzyć? Tylko Maryja.  

Jezus w tym absurdzie bezsensu odnawia wszystko swoją pokorną miłością.                   

Odtąd nawet największe cierpienie w Nim i z Nim może nabrać sensu. Odtąd nawet 

najgorszy upadek moralny człowieka nie przygniecie go, bo Jezus leży tuż obok niego 

w prochu ziemi, aby go podnieść. 

     Każda kobieta, każda matka może i potrafi kochać tak jak Maryja. My potrafimy 

trwać przy drugim człowieku nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy wszystko się 

układa, gdy odnosi sukcesy. My, jeśli kochamy prawdziwie, nie wycofamy naszej 

miłości, obecności, wsparcia także w chwilach ciężkich, upokarzających, tragicznych. 

Będziemy do końca, wierząc, że można coś zmienić, że jest nadzieja. 

     Uczmy się od Maryi trwać odważnie przy każdym cierpiącym i jego cierpieniu 

nadawać sens pochodzący z mocy miłości Chrystusa. 

 

 

 

 

 



ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU 

Maryja  

Kobieta WIERNA 
 

 

Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona 

Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok 

ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki: „Kobieto, oto Twój syn”. 

Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją 

do siebie. 
J 19, 25-27 

Jak wielką pociechą dla Jezusa była obecność Maryi do końca przy Nim. 

Apostołowie się rozpierzchli. Judasz zdradził, Piotr się wyparł. Tylko Jan, Maria 

Magdalena i kilka innych kobiet towarzyszyli Maryi.  

Jak trudno jest żegnać kogoś, kto odchodzi na zawsze. Jezus nie chciał pozostawić 

samej Maryi i nie chciał, aby wspólnota uczniów pozostała opuszczona. Oni 

potrzebowali kogoś, kto przeprowadziłby ich przez milczenie Wielkiej Soboty 

i oczekiwanie na Ducha Świętego w Wieczerniku. Potrzebowali Matki. 

 

Jezus powierza Maryi rodzącą się pod krzyżem wspólnotę Kościoła, a w osobie 

Jana powierza Maryi wszystkich Jego uczniów, także każdego z nas.  

 

Jeśli ostatnie słowa umierającego są najważniejsze, to  

testamentem, który pozostawia nam Jezus, jest Maryja                              

i wzajemne relacje. 

 

Kobieta ma wpisaną wierność w swoją naturę. Jest jej o wiele łatwiej trwać do 

końca przy drugich niż mężczyźnie. To jest trudne, bardzo trudne, bo wymaga 

zaparcia się siebie i wierności, której się nie improwizuje.  



Wierność w kluczowych momentach naszego życia jest owocem tych codziennych 

małych wyborów wierności: codziennej modlitwy, ciepłego obiadu na stole, 

posprzątanego domu, poskładanego prania, ciasta na niedzielę, zadbanych dzieci, 

docenionego męża, wysłuchanej przyjaciółki...  

Będąc wiernymi w małych, codziennych rzeczach, czynnościach, obowiązkach, 

będziemy umiały być wierne w przełomowych chwilach życia naszego i naszych 

bliskich. 

 


