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Gorzkie ale 

Cz  Pierwsza – od modlitwy w Ogrójcu do skazania 

Cz  Druga – Od oskar enia do cierniem ukoronowania. 

Cz  Trzecia – od ukoronowania do mierci na krzy u 

 

Rozwa ania zosta y wyj te z Inspectio Cordis. Teksty pochodz  z 

pi tej cz ci dzie a Ojca Stanis awa i s  codziennymi 

rozwa aniami porannymi o M ce Pa skiej. Wyj tkiem jest   

fragment z Wielkiego Pi tku gdy   tekst pochodzi z Christus 

Patiens. 

 

I Niedziela Wielkiego Postu - cz. I G  

(Ewangelia: Kuszenie na pustyni) 

 

Modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. 

 Rozwa , e Chrystus Pan po wieczerzy tej nowej Paschy, pe nej niezg bionych 

tajemnic, pozostawiwszy Matk  Naj wi tsz  z ogó em uczniów, wzi  spo ród nich tylko 

trzech i wyszed  do ogrodu Getsemani. Tam na wzgórzu, zapewne kornie upad szy na kolana, 

pochylony ku ziemi, po cichu zanosi  gor ce pro by do Ojca.  

Najpierw u wiadomi  sobie wszystkie czekaj ce Go m czarnie. Gdy wyobrazi  je 

sobie w my li, dozna  tak dotkliwego wstrz su, e zacz  si  trwo y , czu  odraz , ba  si  i 

smuci . Cho  bowiem Jego bóstwo zgadza o si  z wol  Ojca i by o gotowe i  jak najpr dzej 

na m k , to jednak pozostawione sobie cz owiecze stwo, poznaj c jak okrutna ona b dzie, 

ba o si  jej podj . Tote  gdy strach przed m k  i jej pragnienie w Nim si  ciera y, w ko cu 

Jezus wyrazi  je tymi s owami: "Ojcze mój, je li to by  mo e, niech odejdzie ode mnie ten 

kielich" [Mt 26,39]. Ale gdy ukaza  Mu si  Anio , umocni  Go i przekaza  wol  

Przedwiecznego Ojca (chocia  jako Bogu by a  Mu znana), z najwi kszym poddaniem si  

zawo a : "Wszak e nie jako ja chc , ale jako Ty" (tam e). 

Pomy l, e duch Twego Zbawiciela przez nast pn  godzin  trwa  na rozwa aniu z a i 

nieszcz  dotykaj cych wszystkich ludzi. Ogarnia  bowiem swoim przenikliwym umys em, 

wszystkie cierpienia wszystkich ludzi, ich niepokoje, bóle, choroby, udr ki, prze ladowania, 
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uciski i wszelkiego rodzaju nieszcz cia, które kiedykolwiek b d  ich nawiedza . Gdy pe en 

goryczy uprzytamnia  je sobie, doznawa  dotkliwszej udr ki i bólu, ni  zwyk  doznawa  

przyjaciel z powodu bardzo wielkiego nieszcz cia swego przyjaciela, albo rodzice, gdy 

prze ywaj  niepowodzenia i nieszcz liwe wypadki swych dzieci. Mówi to jasno w 

proroctwie Izajasz: "Prawdziwie choroby nasze on nosi  i bole ci nasze on wzi  na siebie" [Iz 

53,4].  

W ko cu uprzytomni  i przedstawi  sobie wyst pki wszystkich ludzi, którzy yli przed 

Nim, za Jego czasów, i którzy po Nim y  mieli na wiecie. Gdy za nich si  ofiarowa  

niebieskiemu Ojcu na cierpienie i zado uczynienie, wtedy te  przej  si   tak gwa townym 

smutkiem,  e krwawy pot wyst pi  Mu na ca ym ciele  i sp ywa  a  na ziemi  [por. k 

22,44].  

We  szczególnie pod uwag  czas, miejsce, sposób i inne okoliczno ci Jezusowej 

modlitwy. Bo w czasie bardzo cichej nocy, na wzgórzu oddalonym od wszelkich wiadków, 

kl cz c lub mo e g boko pochylony, je li nawet nie rozci gni ty na ziemi, z wielk  

rezygnacj  trwa  na modlitwie prawie przez trzy godziny.  

Zdob d  si  teraz na uczucia wdzi czno ci,  maj c na uwadze to, kto i za kogo si  

modli . Naucz si  ucieka  do modlitwy jak do kotwicy, zw aszcza wtedy, gdy rozp tuj  si  

burze pokus, powstaj  inne zam ty, czy czekaj  ci  trudne obowi zki. W ko cu zawsze 

b dziesz mia  swoj  wol  zgodn  z wol  Bo , gdy b dziesz  prosi : "Nie moja wola, ale 

twoja niech si  stanie" [ k 22,42]. 

 Inspectio Cordis 176 

 

 

II Niedziela Wielkiego Postu - cz. 2 G  

(Ewangelia: Przemienienie Pa skie) 

 

Bardzo okrutne biczowanie naszego Zbawiciela. 

 Z najwi ksz  pobo no ci  i delikatno ci  uczucia pomy l, dlaczego namiestnik, który 

znalaz  si  mi dzy m otem i kowad em, chc c uwolni  Chrystusa Pana jako niewinnego, i 

uspokoi  bardzo rozw cieczonych ydów, wyda  wyrok - jak sam uwa a  - rozwa ny, ale w 

rzeczywisto ci bardzo niegodziwy, eby Zbawiciel wiata, przywi zany do s upa, zosta  

publicznie ubiczowany [por. Mt 27,26 i paral.].  
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O mój Jezu! Co ja s ysz  o Tobie? Masz by  obna ony Ty, który wszystko odziewasz 

w odpowiednie szaty! B dziesz przywi zany do s upa Ty, który obecny w ka dym miejscu, 

jeste  nieuchwytny? B dziesz sieczony biczami Ty, który jeste  nie tylko sprawiedliwy, ale 

jeste  sam  Sprawiedliwo ci , nie tylko niewinny, ale sam  niewinno ci , nie tylko czysty, 

wolny od wszelkiej skazy, ale co wi cej, oczyszczaj cy wszystkich innych z wyst pków, bo 

jeste  Odkupicielem!  

Tymczasem otrzymujesz wiele uderze  od grzesznika. Jeste  bity, jak ywa ska a, za 

zbrodni  swego ludu, za moje wyst pki.  

Tote  z jednej strony rozdziera si  z bólu moje serce, gdy Ci wspó czuj , 

najmi o ciwszy Jezu, ale z drugiej strony zalewa mnie fala rado ci, gdy  wiem, e z powodu 

Twojego biczowania sam unikn  zas u onego biczowania za swoje grzechy. Smuci si  bardzo 

moja dusza i powinna si  smuci , bo gdyby tego nie czyni a, by aby niegodziwa; dlatego 

j czy moja dusza, powiadam, gdy o mój Jezu zdaje sobie spraw   z tego, e wydaje Ciebie 

skazanego na biczowanie, jakby najwi kszego zbrodniarza, ale jednocze nie bardzo si  ona 

cieszy i powinna si  radowa , bo gdyby si  nie radowa a, by aby niewdzi czna. Dusza moja 

raduje si  najbardziej wtedy, gdy widzi Ci  przej tego mi o ci  ku niej, gdy widzi, e dla jej 

zbawienia gotów jeste  bez s owa przyj  tysi c plag, gdy s yszy, jak mówisz z Królem 

Prorokiem: "Bo ja na bicze gotów jestem" [por. Ps 37,18].  

Obym ja, Panie mój, dla uczczenia Ciebie i dla unikni cia obra ania Ciebie w takim 

stopniu nie pob a a  ju  wi cej swemu cia u i jego pysze, w jakim Ty dla mego dobra i 

odkupienia nie oszcz dza e  swoich naj wi tszych cz onków.  

Ale rozka , Panie, co chcesz i spraw, abym wykona , co tylko mi polecisz. 

Przedstaw sobie karygodny po piech oprawców przy wykonaniu poleconego im 

zadania biczowania, a tak e rodzaje u ytych narz dzi do biczowania. Skoro bowiem zapad  

wyrok namiestnika o biczowaniu Chrystusa i og oszono, e Chrystus ma by  sieczony 

rózgami, oni natychmiast, niew tpliwie jeszcze bardziej zach ceni przez ydów jak  

apówk , zabieraj  si  do przygotowania narz dzi.  

Wi  wi c rózgi, do których przymocowuj  elazne haczyki. Na zewn trz 

umieszczaj  a cuszki zwisaj ce na kszta t biczów i zako czone ostrymi gwiazdkami; dodaj  

do tego jeszcze inne ró nego rodzaju bicze, jakie mog o im wtedy podsun  ich okrucie stwo 

i jakie twoja czu a my l mo e sobie pobo nie wyobrazi . 

  Ca  si  swej uwagi skieruj na Chrystusa Pana i przygl daj si  Mu z podziwem, jak 

zapalony najwy szym pragnieniem cierpienia za ciebie, sam zdejmuje swoje szaty, jak 
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rozjuszonym oprawcom dobrowolnie podaje r ce do przywi zania   do s upa i swoj  

agodno ci  podnieca ich zawzi to  do bicia!  

Dalej jednak zamknij oczy, pow ci gnij pobo n  wyobra ni , aby  mo e z  

pierwszego wra enia nie os upia  i wskutek zdumienia i obrzydzenia nie oniemia , 

przygl daj c si  temu nies ychanemu, nie widzianemu i niewypowiedzianemu okrucie stwu 

katowania. Oprawcy bowiem, podchodz c jeden po drugim do najmniej obra onej strony, tak 

d ugo z ca ych si  ch ostaj  to najczystsze cia o, dok d tylko starczy o miejsca na nowe 

uderzenia, si ce i rany.  

Obwieszczaj c to, który  z wieszczów w proroczym natchnieniu mówi: "Od stopy 

nogi a  do wierzchu g owy nie ma w nim zdrowia" [Iz 1,6]. Nogi, kolana, piersi, boki, biodra, 

barki, ramiona, r ce najokrutniej zosta y poszarpane;  a mi dzy opatkami plecy s  tak 

otwarte, e w patrz cych wzbudzaj  przera enie, a rozwa aj cym wyciskaj  zy.  

Je eli ty je powstrzymujesz, je eli te  nadal mia by  schlebia  cia u, by by  bardzo 

ostr  tward  ska  i najbardziej zatraconym z ludzi. Smu  si  wi c, a uj i op akuj nie tyle 

biczowanie Zbawiciela, co przyczyn  biczowania i o to staraj si  usilnie, eby Go odt d 

grzechami swymi okrutnie nie biczowa .  

 Inspectio Cordis 178-179 

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu - cz. 3 G  

(Ewangelia: Nieurodzajne drzewo figowe) 

 

D wiganie Krzy a, ukrzy owanie i mier  Chrystusa Pana. 

 Rozwa , e w wieckim trybunale cz sto pot pia si  niewinnego, a uwalnia 

zbrodniarza. Poucza ci  o tym przyk ad niewinnie skazanego Chrystusa, a uwolnienie 

splamionego zbrodni  Barabasza. Gdy bowiem na uroczysty dzie  Paschy by  zwyczaj 

uwalniania jednego wi nia, by zjedna  sobie przychylno  ludu, ten lud niew tpliwie za 

poduszczeniem najwy szych kap anów i faryzeuszów wola  Barabasza i domaga  si , a eby 

go wypuszczono, a Chrystusa ukrzy owano [por. Mt 27,15-26].  

O jak e nies ychana, wielka nienawi ! O, jaka  zbrodnia wstr tna dla ka dego 

stworzenia! O jaka  bezbo no  po czona z najwi ksz  niesprawiedliwo ci ! A zatem ma 

by  uwolniony przest pca, uj ty za dokonane zabójstwa? Owszem, zostanie zwolniony. A 

Jezus, z nienawi ci wydany namiestnikowi, ma by  skazany? Tak, zostanie skazany. Pi at 
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bowiem, pod naciskiem zebranych senatorów, po umyciu r k, ka e og osi  przyj ty 

wi kszo ci  g osów wyrok mierci. Jaki wyrok? Oto on: "Jezus Nazare ski Król ydowski 

ma by  ukrzy owany". Mimo e nie uczyni  nic z ego? Tak, ma by  ukrzy owany. Mimo e 

jest sprawiedliwy, kwitn cy jak palma,  wi ty wi tych? W a nie dlatego ma by  

ukrzy owany!  

O duszo, ten nieodwo alny wyrok ukrzy owania Pana to ty wyda a ! Trzeba by o 

bowiem, by za ca y lud umar  jeden cz owiek, Chrystus za ciebie [por. J 18,14]. Ach, 

przynajmniej nie powinna  Go na nowo krzy owa  swoimi grzechami.  

Ale ju  d wigaj c swój krzy  na ramionach, Naj wi tszy Mocarz wst puje na   to 

miejsce, które nazywamy Kalwari  [por. J 19,17]. Przy cz si  do Niego, duszo moja, bo i 

Matka Naj wi tsza Mu towarzyszy. Zechciej pomóc Mu w niesieniu krzy a, bo      i 

Najczystsza Matka tego pragnie, lecz nie jest w stanie; ty mo esz pomóc, nios c z rado ci  

duchowy krzy . 

Skoro ju , duszo moja, przyby a  z Chrystusem Panem na miejsce ka ni, zobacz, jak z 

najwi kszym okrucie stwem o nierze zdzieraj  szat  przywar  wskutek zakrzep ej Krwi do 

Naj wi tszego Cia a [por. J 19,23-24]. Kiedy bowiem Chrystus zosta  przy s upie okrutnie 

ubiczowany, to potem za o y  swoj  ca odzian  tunik , a ona tak do ran z zakrzep  krwi  

przywar a, e z du ym wysi kiem ledwie da a si  ci gn . Tote  po ci gni ciu jej ca e cia o 

okaza o si  jakby jedn  ran , ca y Jezus brocz cy krwi . Na ca ym ciele, nawet na uk ucie 

ig , nie mo na by o dostrzec najmniejszej przestrzeni nienaruszonej, nie zranionej.  

Ty, st d ucz si  wyzuwa  z niezdrowej mi o ci w asnej, w asnej woli, ze swego 

s dzenia. Jednocze nie za  na wszelki sposób uwalniaj si  i wyzbywaj z ych na ogów. 

 Przypatrz si , z jakim okrucie stwem rzuconego na ziemi  Chrystusa Pana oprawcy 

nieludzko przybijaj  do krzy a, a dla wi kszego wyszydzenia Króla wszech wiata 

umieszczaj  Go mi dzy dwoma otrami! S uchaj te , jak bezbo ny lud dr czy Go, wy miewa 

i blu ni [por. Mt 27,38-44 i paral.].  

On za  przeciwnie, modli si  za nieprzyjació  [por. k 23,34], otra obdarza rajem 

[por. k 23,43], Matce oddaje ucznia za syna, uczniowi swoj  Rodzicielk   od-daje za Matk , 

powierzaj c Najczystsz  Dziewic  najczystszemu Janowi [por. J 19,26-27]. Wzywa pomocy 

Ojca Przedwiecznego [por. Mt 27,46 i paral.], pragnie twego zbawienia [por. J 19,28], poleca 

dusz  równemu sobie Ojcu, dope nia dzie a naszego zbawienia i umieraj c, oddaje bosk  

dusz  [por. k 23,46]. 

Kontempluj te  tutaj i rozwa aj bole ci Matki Naj wi tszej, najdro szego  ucznia, 

kochaj cej Magdaleny oraz zy innych przyjació  [por. J 19,25-26 i paral.], i o duszo, sama te  
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bardzo obfite wylewaj, gdy  Chrystus cierpia  i za twoje grzechy, a tak e        i Jego Matka 

razem z uczniami i bliskimi znosi a z twojej winy niezno nie bole ci. 

 Inspectio Cordis 181-182 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu - cz. 1 G  

(Ewangelia: Syn marnotrawny) 

 

 

Pojmanie Chrystusa Pana, oskar enie Go, bicie, uwi zienie i wyszydzanie. 

 Ponownie rozwa  w skupieniu, jak Chrystus Pan wiedz c, e Judasz zdrajca 

przybywa ju  z kohort  wspólników swej zbrodni, obudzi  ze snu uczniów i wyszed  mu 

naprzeciw. Gdy za  dosz o do spotkania, otrzyma  od tego bardzo przewrotnego zdrajcy 

poca unek [Mt 26,45-50 i paral.], ów zawsze najmilszy wyraz pokoju, a teraz podst pny znak 

niegodziwej zdrady. I w ko cu, po trzykrotnym cofni ciu si  tego t umu i po potrójnym 

padni ciu na ziemi  [J 18,4-6], pozwoli  im si  pojma , mówi c: "Ta jest godzina wasza i 

moc ciemno ci" [ k 22,53].   

Gdy to wypowiedzia , te okrutne lwy rzuci y si  na naj agodniejszego Baranka: jedni 

targali za w osy, drudzy chwycili za ramiona, inni kr powali r ce, inni obalili na ziemi , 

jeszcze inni podnie li i mocno skr powanego Pana niepoj tego Majestatu powiedli do 

Annasza.  

Przy cz si  i ty z pe nym oddania uczuciem do Zbawiciela wiata, wst puj cego w 

mury wrogiego miasta. Patrz, z jakim okrucie stwem Go p dz , jak brutalnie ci gn  Go to tu, 

to tam, jak nieludzko zostaje zepchni ty do potoku Cedron i tam popychany na kamienie, jak 

wreszcie niegodziwie postawiony przed Annaszem, oskar any z o liwymi zarzutami i jak 

okrutn  r k  uderzony przez niegodziwego o daka [por. J 18,13-14. 22].  

O nocy za miona tylu zbrodniami ydów, a rozja niona tak wielu cnotami Zbawiciela 

wiata! Z jednej strony panoszy si  zdrada, zawi , dziko  i niewdzi czno , a z drugiej 

ja nieje pi kno, mi o , agodno  i dobroczynno . Oby  ty, brzydz c si  wadami ydów, 

na ladowa  cnoty Zbawiciela!  

 Z najbardziej niewinnym Synem Bo ym wejd  do domu arcykap ana Kajfasza i tam, 

z aski Zbawiciela, cierpliwie pos uchaj zezna  tylu fa szywych wiadków, tak wielu 

wstr tnych k amstw i tak wielu z orzecze .  
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Nast pnie wejd  do plugawego, pe nego nieczysto ci wi zienia, pogr onego w 

ciemno ciach, ohydnego i strasznego wewn trz, i zobacz siedz cego tam W adc  ca ego 

wiata, opuszczonego przez przyjació , uczniów i krewnych, otoczonego przez kohort  

z o liwych o daków, od których otrzymuje nie s owa pociechy, lecz same zniewagi, nie 

wyrazy wspó czucia, tylko katusze. Niektórzy z nich bowiem pluj  na Jego oblicze ja niejsze 

od s o ca, niektórzy dr cz  Go szyderstwami, jeszcze inni bij  Go pi ciami i uderzaj  

d o mi, t uk  Go wreszcie ró nymi narz dziami i przez ca  noc bez przerwy obrzucaj  

plugastwami i nawet przez chwil  nie daj  odpocz  [por. Mt 26,57-68 i paral.]. 

Jeszcze wi ksza przykro  od tego wszystkiego spotka a Zbawiciela, a Jego serce 

wi kszy ogarn  smutek, kiedy ów Ksi  senatu apostolskiego, ów w adca krajów, owa 

najbardziej twarda Opoka, ów przyjaciel, zapar  si  Go przed trybuna em, wyrzek  i wzgardzi  

Nim [por. Mt 26,69-75 i paral.]. Wiadomo, e rana zadana r k  przyjaciela jest zawsze 

dotkliwsza ni  odniesiona z r ki wroga.  

Kontempluj Niestworzone S o ce, wychodz ce o brzasku dnia z mrocznego, lochu 

wi ziennego. Przyjrzyj si  Mu najpierw ukazuj cemu si  na zebraniu kap anów, nast pnie w 

pa acu namiestnika, a w ko cu w siedzibie galilejskiego króla: podziwiaj blask wielu Jego 

cnót.  

Zobacz, jak z wielk  natarczywo ci  oskar a Go jerozolimski senat, jak Go zawzi cie 

bada namiestnik cesarski [por. Mt 27,11-18 i paral.], jak Go dr czy wiedziony ciekawo ci  

okrutny tetrarcha, z lekcewa eniem gardzi Nim i bardzo lekkomy lnie wy miewa si  z Niego.  

Podziwiaj jednak w tym wszystkim Jego milczenie pe ne najg bszej tajemnicy. Gdy 

ciekawy Herod pyta Go o wiele rzeczy, wcale mu nie odpowiada [por. k 23,8-9]. Uczy ci  

swoim przyk adem, aby  raczej milcza , nawet z jak  szkod  dla wielko ci swojej s awy, ni  

mówi  ze szkod  dla duszy. Lepiej bowiem przez milczenie uchodzi  za g upca, ni  wiele 

bredz c nie by  wi tym. 

Inspectio Cordis 177 

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu – cz. 2 G  

(Ewangelia: Kobieta Cudzo o na) 

 

Ukoronowanie cierniem Chrystusa i ukazanie Go ludowi. 
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Przedstaw sobie w my li Zbawiciela wiata i Króla wszystkiego stworzenia, jak 

bardzo okrutni o nierze okrywaj  Go na po miewisko strz pami podartego, zu ytego 

czerwonego p aszcza i na znak najwy szej ha by koronuj  Go wie cem splecionym z 

niezwyk ych bardzo ostrych cierni [por. Mt 27,27-30 i paral.]. 

Je liby  zobaczy  jakiego  znanego ci króla albo te  inn , bardziej prost  i pospolit  

osob  w taki sposób traktowan , tak zniewa an , na pewno z lito ci by  jej a owa . A gdy to 

w a nie dzieje si , czy dzia o z Bogiem, z tym Bogiem, który z mi o ci ku tobie przyoblek  si  

w ludzkie cia o, pomy l, co powiniene  czyni , jaka powinna by  twoja postawa duchowa?  

O duszo moja, czemu stajesz si  tak nieczu a? Dlaczego nie roztapiasz si  z bólu? 

Dlaczego nie smucisz si  i nie wylewasz ez, poznaj c w rozwa aniu tak straszn  wzgard  

swego Naj askawszego Boga, Pana i Ojca. ycz sobie, staraj si , by nie pomin  adnej 

okazji do poni enia siebie, by nie unikn  adnej pogardy, a nawet  o ni  zabiegaj. Amen. 

Przej ty bardzo wielkim wspó czuciem, powró  do rozwa ania, jak ci niegodziwi i 

bardzo okrutni o nierze zmusili Jezusa,  eby usiad  na jakim   kamieniu i dla wyszydzenia 

Go przykl kali przed Nim, jakby oddaj c Mu ho d jako królowi, a zarazem w ród wybuchów 

miechu uderzali w Jego skronie i twarz grub  i ci k  trzcin . Móg by  tak e pobo nie 

wyobrazi  sobie, jak inni, chwyciwszy jakie  laski, czy to trzcinowe, czy innego rodzaju, 

k adli je skrzy owane na g ow  i ow  koron  cierniow  tak mocno i z tak  si  wt aczali, e 

bardzo ostre kolce przebija y nie tylko skronie, ale te  si ga y a  do mózgu, który wyciskany 

sp ywa  obficie razem z krwi .  

O nies ychane okrucie stwo! O bole ci nie do zniesienia! O nieszcz sne twoje     i 

wszystkich ludzi zmys owe uciechy, za które g owa Pana Jezusa Chrystusa zosta a tak 

okropnie pok uta!  

Obym, Zbawco mój najmi o ciwszy, przynajmniej odt d, gdy rozwa am twoj  bardzo 

straszn  koronacj  i prze ywam j  w sobie, nie tylko nie dopu ci  si  adnej wewn trznej czy 

zewn trznej przyjemno ci zmys owej, ale nawet nie pozwoli  sobie    o niej my le . Obym za  

ka dy krzy , niepowodzenie, cierpienie i umartwienie podejmowa  ch tnym sercem! Amen.   

Rozwa , e Pi at widz c, co robiono z ca kiem niewinnym  Chrystusem Panem, w jaki 

sposób obchodzili si  z Nim o nierze, poleci  przyprowadzi  Go do wy szej cz ci 

pretorium. Na jego rozkaz o nierze bardzo brutalnie powlekli tam Zbawiciela po stopniach w 

gór  i postawili przed namiestnikiem. On wzi  Go za  r k   i przedstawi  wzburzonemu 

ludowi w jednym oknie, sam stan  w drugim i wypowiedzia  s owa godne ez: "Oto 

cz owiek!" [J 19,5].  
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Wypowiadaj c je, jak te  tak przedstawiaj c Zbawiciela, chcia  sprawi , aby t um i 

ydowska starszyzna wzruszona lito ci , nie domaga a si  ju  wydania wyroku mierci na 

Tego, który zosta  doprowadzony do takiego stanu,  e  nie zosta o w Nim nic z ludzkiego 

wygl du. 

O najukocha szy Jezu, przez Twoj  koron  cierniow  prosz  Ci ,  przystrój moj  

g ow  niesko czonymi koronami niezliczonych zas ug i spraw, eby nieurodzajna rola mego 

serca nie rodzi a ju  adnych cierni, tylko bardzo rozkoszne i bardzo pachn ce kwiaty cnót. 

Amen. 

Inspectio Cordis 180 

 

 

Niedziela Palmowa – cz. 3 G  

 

Otwarcie boku, zdj cie cia a i pogrzeb Chrystusa Pana oraz bole ci Maryi Panny   

Rozwa  ów nies ychany zbrodniczy czyn setnika Longina. On to, gdy z innymi 

jeszcze o nierzami podszed  do krzy a i zobaczy , e Chrystus Pan ju  nie yje, z 

niebywa ym i nigdy w ci gu wieków nie spotykanym okrucie stwem, zamachn wszy si  

w óczni , z wielk  si  i gwa towno ci  przebi  bok zmar ego Zbawiciela [por. J 19,34].  

O Bo e! O niebiosa! O wszystkie stworzenia zdumiejcie si ! Czy kiedykolwiek kto  

zn ca  si  nad umar ym? Nawet dzikie zwierz ta, nawet psy ju  nie pastwi  si  nad 

rozszarpanym psem, lecz od martwego odchodz . O niezmierna pokoro Chrystusa Pana, która 

do tego stopnia by a g bsza ni  u innych, e jeszcze po mierci zechcia  On do wiadczy  na 

swoim ciele ludzkiego szale stwa.  

Ale, duszo moja, pomy l, e gdy Chrystus niegodziwie otrzyma  t  ran , najwi ksza 

bole  przeszy a Naj wi tsz  Maryj  Pann , która nie inaczej wtedy to odczu a, lecz tak, 

jakby Jej samej bok i serce zosta o przebite. Dlatego zwa  to, e wiele zawdzi czasz Synowi, 

ale niema o te  i Matce. 

 Rozwa , jak Józef z Arymatei, ten bardzo wierny przyjaciel i ucze  Chrystusa Pana, 

uda  si  do Pi ata i prosi  go o pozwolenie na zdj cie cia a Pana z krzy a. Po otrzymaniu 

zezwolenia natychmiast uda  si  na gór  Kalwari  i z pomoc  bardzo pobo nego m a, 

Nikodema, zdj  z owej haniebnej belki cia o ju  martwego swego Nauczyciela i p acz c 

z o y  je na dziewiczym onie Matki [Mt 27,57-58 i paral.].  
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Teraz pomy l troch  o tym, co wtedy prze ywa a Dziewica Matka, co my la a, jak 

bola a, gdy patrzy a na Syna Ojca Przedwiecznego, a jednocze nie swojego Syna, tak 

strasznie poranionego! Jak wzdycha a, wylewa a zy i zamiast jak  wod , zami obmywa a 

zakrwawione cz onki Pana. Tak samo czyni a wi ta mi o nica Magdalena razem z Mari  

Jakubow  i  Salome. Podobnie jak one, to samo czyni y i inne pobo ne matrony razem z Jego 

krewnymi.  

W ko cu wszyscy zabrali si  do bardzo a osnego pogrzebu. Nikodem z pobo n  

hojno ci  dostarczy  oko o stu funtów mirry i aloesu na boskie cz onki, kto  inny kupi  

prze cierad o i owin  w nie Zbawiciela wiata. Pozosta e wi te osoby uda y si  na wi ty 

pogrzeb a  do ogrodu po o onego w pobli u miejsca ka ni, gdzie w nowym grobie z o y y 

Króla Anio ów [Mt 25,59-60 i paral.].   

Rozwa  niewypowiedziany smutek, al i bole , jakimi zosta a udr czona Naj wi tsza 

Dziewica, gdy ca  sw  mi o , ca e swe upodobanie, ca y skarb pozo-stawi a w grobie. A 

gdy wracaj c do domu tymi samymi ladami, spostrzega a po drodze rozproszone krople 

Najdro szej Krwi, niew tpliwie te  je zbiera a.  

Staraj si  Jej w tym towarzyszy , duszo moja. Zobacz, e Ona wci  zajmowa a si  

rozwa aniem cierpie  swego Syna i e z powodu bólu wylewa a wiele ez. Pro  J  przy tym, 

eby ci wyjedna a nie tylko prawdziwe poznanie twych grzechów, lecz równie  ich 

obrzydzenie i al, a tak e szybkie podj cie za nie pokuty, bo z ich powodu tak wiele 

wycierpia  Jej najukocha szy Syn Bo y, jak te  i Ona sama razem z Nim bola a. 

 Inspectio Cordis 183 

 

 

Wielki Pi tek - ca o  lub cz. 3 G  

 

 

„Jezus, wydawszy g os wielki, skona ” (Mk 15,37). 

 

 W ko cu S owo, które sta o si  cia em zamilk o i z w asnej woli wraz z yciem 

zamkn o usta. Król i twórca czasów zako czy  ostatni Swój dzie  w ród miertelnych ludzi. 

Duch wszystko o ywiaj cy wróci  do Ojca. Niebieski Pielgrzym zako czy  Sw  trudn  drog  

na ziemi. Ogie  po eraj cy wszystko zgas . Rzeka wyp ywaj ca z miejsca rozkoszy, by 

nawodni  ziemski raj, wysch a. Olbrzym, który zszed  z wysoko ci niebios „na biegni cie w 
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drog ”, zaniemóg . S o ce sprawiedliwo ci uleg o za mieniu. mier  porwa a Nauczyciela 

maj cego s owa ycia wiecznego. Dobry Pasterz po o y  ycie Swoje za owce. 

 Jezus „zawo a  dono nym g osem i odda  ducha”. Co za los! 

 

 P aczcie twarde marmury, Pop kane ska y i kamienie: 

 S o ce chmur  smutku dzie  Pogodny niech otuli:  

 Wstrz ni ta gwa townie ziemia Niech pot nie zaj czy: 

 Ca a przyroda niech Wielkiego nie pow ci ga bólu. 

 

 Ty sam, miertelniku, przygotuj tryumf. Poniewa  mier , ten kat ca ego naszego 

rodzaju ludzkiego, ten tyran wszech wiata, podda a si  zupe nie pokonana przez mier  

ycia. Jaka  rado ! Jest rzecz  po yteczn , eby t  przeb ogos awion  walk  i 

najchwalebniejsze zwyci stwo wspanialej przedstawi . M owie, zagrajcie na tr bach! Wódz 

ycia wsparty drzewem ciera si  ze mierci . Pozostali, przypatrujcie si  pojedynkowi. 

 

 Christus Patiens 29 

 

Wybra  Ks. Micha  Kozak MIC – komisja apostolatu 


