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Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

Słowo Boże 

„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». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Jeden ze 

złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 

więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 

samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz 

w raju». Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 

Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał 

donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach 

wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, 

człowiek ten był sprawiedliwy»”. (Łk 23,33-34.39-47) 

 

Ojciec Pio 

„O, żeby człowiek, dla którego konam i dla którego gotów jestem wszystko przyjąć, był choć 

wdzięczny. Gdyby odwzajemnił się miłością za to, co cierpiałem dla niego. (…) Jedynie 

nieliczni z tego skorzystają, a znacznie więcej idzie prostą drogą do potępienia! Jezus, 

przeżywając krańcową udrękę własnego zranionego serca, powtarza: «Jaki pożytek będzie z 

mojej krwi?»”.  

„Natura ludzka upomina się o swoją część. Maryja, Matka Chrystusa, również wiedziała, że 

przez Jego śmierć dokonało się odkupienie rodzaju ludzkiego, a jednak płakała i cierpiała, i to 

jeszcze jak bardzo”. „Zanurz zatem delikatnie, a nie na siłę, swe serce w ranach naszego Pana. 

Ufaj bardzo Jego miłosierdziu i dobroci. On nigdy cię nie opuści. Nie przestawaj jednak 

mocno obejmować Jego świętego krzyża”. „Na tej ziemi każdy ma swój krzyż, powinniśmy 

jednak tak postępować, by nie być złym łotrem, ale dobrym”. 

Modlitwa serca – miłosierdzie 

Umiłowany Jezu Chryste, który konasz na krzyżu dla naszego zbawienia, stoimy z Matką 

Bolesną i garstką osób, aby towarzyszyć Ci w ostatnich chwilach ziemskiego życia. 



Pragniemy wytrwać do końca i choć przez chwilę poczuć tragizm, a jednocześnie 

doświadczyć sacrum Twojego konania.  

Nasze serca stapiają się z konającym z bólu sercem Maryi… Panie, adorujemy Twoje 

zmasakrowane oblicze, strugi krwi płynące po skatowanym ciele, rany rąk i stóp, przebity 

bok… Widok Twojej osoby na krzyżu pokazuje, do czego zdolny jest człowiek, ale nade 

wszystko ujawnia bezgraniczne poświęcenie się Boga!  

Jezu, z wysokości Golgoty świat wygląda inaczej. Krzyż, drzewo przeklęte, staje się 

miejscem Twojego spotkania z Ojcem. Modlitwą z niego obejmujesz każdego z nas, 

usprawiedliwiasz, zbawiasz! 

Umęczony Panie, pragniemy zobaczyć siebie i nasze życie z Twojej perspektywy. Prawda o 

nas najboleśniej odsłania się właśnie pod krzyżem, w obliczu cierpienia… Patrzymy na swoją 

nędzę, ale odrzucamy pokusę popadnięcia w rozpacz, ponieważ dostrzegamy wielkość 

Twojego obdarowania. Dziękujemy, że dałeś nam Maryję za matkę! Dziękujemy za Jana, w 

którym rozpoznajemy naszych bliźnich.  

Nasz Zbawicielu, bądź uwielbiony za zdroje miłosierdzia, które otwierają nam Niebo! 

Bogusława Biernat 

Intencje na marzec 2023 

Grup Modlitwy: Za dzieci poczęte, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką 

rodziców, a także o poszanowanie w naszej ojczyźnie życia ludzkiego od poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. 

Papieska: Za wszystkich, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot 

kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i 

cierpienie. 


