
BĄDŹMY RAZEM 

Medytacja 14 

J 19, 25-27 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus 

ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: 

«Oto Matka twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA 

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 

boskiego majestatu (ĆD 46). 

OBRAZ 

Zobacz krzyż na którym umiera Jezus. Wokół krzyża zgromadzeni są Jego najbliżsi. Przyłącz się do nich. 

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga 

PUNCTA 

1. A obok krzyża Jezusowego stały 

U stóp krzyża nie stoją ludzie przypadkowi. Przy Jezusie pozostały najbliższe Mu osoby. Wpatrują się w cierpiącego Jezusa 

i trwają przy nim. Zgadzają się na swoją bezsilność, na niemoc zmiany tej sytuacji. Trwają przy konającym. Nie wybiegają 

w przyszłość, nie rozpamiętują przeszłości. Trwają z Jezusem teraz. 

Jesteś obok krzyża. Od kilkunastu dni konsekwentnie zbliżasz się do Jezusa. Codziennie bliżej. Codziennie o jeden mały 

krok. Teraz przystań na trochę i trwaj w bliskości z Jezusem cierpiącym. 

2. «Niewiasto, oto syn Twój» «Oto Matka twoja» 

Jezus w swoim cierpieniu dostrzega innych. Wciąż skupia się na drugim człowieku. Nie chce by jego śmierć owocowała 

samotnością jego najbliższych. W ten sposób Matka otrzymuje syna, a syn Matkę. 

Co Jezus mówi do ciebie? 

3. od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie 

Słowa Jezusa mają moc. One zmieniają życie tych, którzy Go słuchają. Czasem zajmuje to dni, miesiące, a nawet lata. A czasem 

jest dokładnie jak u Jana, który od tej godziny, natychmiast, zabiera Maryję do swojego domu. 

Spójrz na słowa Jezusa w Twoim życiu. Jak zmienia się twoja codzienność pod wpływem Jego obecności? Jak słowa Pana wzrastają 

w twoim domu, twoich relacjach, w twoim myśleniu? 

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem o Twoim doświadczeniu tej modlitwy. 

Ojcze nasz 


