
Rozważając Tajemnice Bolesne Różańca Świętego módlmy 
się w sposób szczególny o stały  dostęp do wody dla miesz-
kańców obszarów dotkniętych suszą.

Zadawałem sobie i ludziom 
pytanie przez cały ten pobyt, 
dlaczego oni tam żyją? Dla-

czego nie wyjadą? Dlaczego zostają, bu-
dują domy, rodzą dzieci w miejscu, gdzie 
przez trzy miesiące ulewa niszczy domy, 
a przez kolejne dziewięć miesięcy zwie-
rzęta i ludzie padają z pragnienia. Gdzie 
ziemia wymieszana z piaskiem jest ciężka 
do uprawy, co jakiś czas nawiedzają ją 
kataklizmy, jak kilkuletnia susza. Przecież 
świat jest wielki, miejsca nie brakuje, 
po co się tu męczyć?

Pan Jezus też mógł powiedzieć: „Po co się męczyć?” Przecież 
mógł wszystko. Umiłowany Syn Wszechmogącego. A jednak 
pragnął wypełnić wolę Ojca. Wybrał postać Sługi dla zbawie-
nia każdego człowieka. I tak jak ziemia „ciężka do uprawy, 
wymieszana z piaskiem, nawiedzana przez kataklizmy i za-
grożona suszą” tak Jego życie naznaczone cierpieniem, ofiarą 
krzyża i śmiercią były „po coś”. 

On umarł za nas, by rosą łask ożywić suszę naszych serc…

Tajemnica I Bolesna: 
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Najświętsza Matko, Twój Syn, klęcząc w Ogrójcu, w ciszy ogrodu Getsemani, pokornie wołał o wypełnienie 
się woli Swego Ojca w niebie. Dziś szczególnie klęczymy wraz z Nim i razem z mieszkańcami krajów 
objętych suszą, kierując wzrok ku niebu, zanosimy pokorne błaganie: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola 
niech się stanie”. Usłysz nasz głos o Panie, wejdź do naszych serc i nie daj nam już łaknąć, lecz pozwól 
zawsze pić ze źródła Wody Życia.

Tajemnica II Bolesna: 
Biczowanie Pana Jezusa 

Matko Nasza, Twój Syn, zgadzając się na krzyżową mękę, został okrutnie biczowany. Ból ten „przeszedł do 
szpiku kości i ogarnął wszystkie wnętrzności”. Spójrz Matko Miłosierdzia na ból ludzi, którym brakuje na co 
dzień wody. Zaspokój ich pragnienie. Z każdym uderzeniem bicza czuję Twą boleść i serce żałość ogromna 
przejmuje. Ty jeden wiesz, co czuje ludzkie serce spragnione Ciebie. 



Tajemnica III Bolesna: 
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 

Maryjo, Królowo Męczenników, zamiast korony ze złota Pan Jezus został skazany na włożenie korony 
z ostrych cierni, które raniły tak głęboko Jego Najświętszą Głowę. 
O Matko, ulecz suszę naszych serc, niech obmyte Najdroższą Krwią Twojego Syna, odrodzą się do życia 
w Jego Królestwie. Gdy nasze ciała niszczy kataklizm suszy, niech sobie przypomnę, co czuła Twa dusza, gdy 
na głowę wkładano Ci splecione ciernie i takim Cię wieńcem ukoronowano.

Tajemnica IV Bolesna: 
Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa 

Matko Bolesna, obecna na Drodze Krzyżowej Twojego Syna. Ty widziałaś każdy Jego upadek. Wejrzyj 
łaskawym wzrokiem  na nasze codzienne upadki. I nie patrz na nasze grzechy, lecz na naszą wiarę. My mocno 
wierzymy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu otrzymamy od Pana to, o co prosimy. 
Weronika na drodze krzyża pokornie czekała z wilgotną białą chustą pośród tłumu, stała by ochłodzić twarz 
Twoją, zaspokoić pragnienie i zdobyła coś więcej – cierpiące spojrzenie…

Tajemnica V Bolesna: 
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

Matko Boleści, stojąca pod krzyżem. Ty która wytrwałaś przy Nim do końca. To właśnie pod krzyżem stałaś 
się naszą Matką – Matką każdego człowieka. Spójrz łaskawym wzrokiem na cierpienie ludzi dotkniętych klę-
ską suszy i uproś u Syna swego łaskę, by nikt na świecie nie umierał już  z pragnienia.
Panie Jezu, Ty konałeś na krzyżu z pragnienia, piłeś żółć i ocet – dla naszego zbawienia, a nam grzesznym 
ludziom, byśmy nie żyli złudnymi pragnieniami, wylałeś Krew i Wodę – strumienie Miłosierdzia.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

Już dziś wspomóż budowę studni w miejscach 
gnębionych przez suszę w Czadzie oraz Tanzanii. 

Więcej informacji na stronie: www.swm.pl 
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