
                            RÓŻANIEC ŚWIĘTY – TAJEMNICE BOLESNE 

Modlitwa  Pana  Jezusa  w  Ogrójcu

 Jezus upadł na kolana i modlił się  tymi  słowami:  „ Ojcze,  jeśli  chcesz,  zabierz  ode   
Mnie  ten kielich!  Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! „  
„ Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi, Panie, 
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i  poznanie,  
abym  wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo 
Na Kalwarii Serafickiej górze świętej  św. Biadaczyna poszukiwał naśladowania Jezusa
Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego tam osiągał szczyt miłości i cierpienia .

                                           Biczowanie  Pana  Jezusa

   Piłat rzekł: „ Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz „. (…) 
Wówczas(…) kazał Jezusa ubiczować.
Idąc  na  Lawerne  ( Alwernie )  św.  Franciszek  na  modlitwie  nocą  w  opuszczonym 
kościele  został dręczony przez demony, które przeszkadzały mu w modlitwie i biły Go  
przez  całą noc, aby  doprowadzić  go  do  wyczerpania.  A  On sercem modlił się:  
„ Panie mój, Jezu  Chryste,  dzięki  Ci  za  taki  zaszczyt  i  miłość,  które  mi  okazujesz. 
Gdyż znak to  wielkiej  miłości,  jeśli   Pan  karze  sługę  swego  za  wszystkie  grzechy  
jego  na  tym  świecie, by  na  tamtym nie był karany. I gotów jestem znieść wszelką karę
i wszelkie przeciwności, które Ty,  Panie  mój, zesłać mi raczysz za winy moje „

                                       Cierniem  ukoronowanie  Pana  Jezusa

A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go 
płaszczem purpurowym.
Serce  ogarnięte  „ serafickimi   żarami   pragnień „   wznosiło   Franciszka   ku   

Bogu  i czyniło zdolnym do przeżycia we współcierpieniu słodyczy przemieniającej „ w 
Tego, który z nadmiaru miłości chciał być ukrzyżowany .Serce  św.  Franciszka  zostało  
tak  zranione  i  uwrażliwione  na  wspomnienie   męki Pańskiej,  że przez całe dalsze 
życie nosił w swoim sercu stygmaty Pana Jezusa  

Droga  krzyżowa  Pana  Jezusa

Przymusili  również  przechodzącego  tamtędy  Szymona  z  Cyreny, (…) który 
wracał  z pola, aby niósł Jego krzyż.
Św.  Bonawentura  tak  nam  pisze  o św.  Biedaczynie   „ Mąż Boży przybity 

zarówno ciałem jak i duchem  do  krzyża  Chrystusa  wznosił  się  w  górę  ku  Bogu  nie 
tylko  życiem Serafickiej Miłości ale także przeszyty był żarem gorliwości o dusze gdyż 
z Panem na Krzyżu pragnął zbawienia wszystkich.   

                                     Śmierć  Pana  Jezusa  na krzyżu

Gdy  przyszli  na  miejsce,  zwane  „ Czaszką „  ukrzyżowali  tam  Jego  i 
złoczyńców,jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus  
mówił  „ Ojcze,  przebacz  im,bo nie wiedzą co czynią „.

„ Któż   potrafi   przedstawić   żarliwą   miłość,   jaką   płonął   przyjaciel   Oblubieńca 



Franciszek?  Wydawało się, że cały  jest  pochłonięty  płomieniami  miłości  Bożej,  jak  
jakiś kawałek rozżarzonego węgla.  Ukrzyżowany  Jezus  Chrystus,  jak  wiązka  mirry   
spoczywał zawsze  na  piersiach  jego  wnętrza.  Przez  żar  największej  miłości  pragnął 
przemienić  się zupełnie w Ukrzyżowanego. Płonął bowiem  tak  żarliwym  uczuciem  
miłości  do  Chrystusa,  a Ukochany odwdzięczał mu się również poufną miłością. 


