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Wprowadzenie 

W pierwszym roku przygotowań do Światowych Dni 

Młodzieży, papież Franciszek zadaje nam błogosławieństwo  

o ubogich w duchu. Kiedy myślimy o jego doskonałym 

spełnieniu, bez wątpienia na myśl przychodzi nam życie Matki 

Bożej. Jej prostota i pokora dosłownie zaowocowały 

przyjściem na świat Królestwa Bożego. Maryja cały czas 

towarzyszyła Jezusowi i wskazywała na Niego, nie zatrzymując 

uwagi na sobie.  

Prośmy ją zatem w tej modlitwie, aby pomogła postawić Boga 

w centrum życia. Każdemu, na całym świecie. 
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Tajemnica 1: Modlitwa w Ogrójcu 

Noc często przenika do ludzkiego serca. Jezus, modląc się 

przed swoją męką musiał odczuwać ją równie mocno jak my, 

słabi ludzie. Miał świadomość co Go czeka, a my często po 

prostu boimy się przyszłości i nie odczuwamy bliskości Boga. 

Ilekroć modlitwa wyda się czymś ciężkim i bezowocnym – 

wracajmy do Ogrójca. W tym miejscu Chrystus zostawił nam 

przykład stylu życia osoby wierzącej. Chociaż nie rozumiem, 

chociaż mam pretensje, chociaż się boję... Takie 

doświadczenie własnej słabości uczy zrozumienia dla „tych, 

którzy nie czują się kochani, nie mają nadziei na przyszłość, 

rezygnują z zaangażowania w życie, bo są zrażeni, 

rozczarowani, zastraszeni”, którzy nie potrafią się modlić.  

Maryjo, pomóż nam wytrwale modlić się w chwilach,  

w których jest nam ciężko. 

W tej tajemnicy modlimy się za kontynent Afrykański, który 

jest reprezentowany przez kraje: Algieria, Egipt, Kenia, Kongo, 

Zambia, Zimbabwe, Madagskar, Mozambik, Tanzania, Uganda.  

Modlimy się w języku swahili. 
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Tajemnica 2: Biczowanie  

Na Jezusa spadło wiele razów. Przyjął na siebie 

upokorzenie, które powinno być naszym udziałem. Każdy cios 

można porównać do przysłowiowego policzka, wymierzanego 

bliźnim – nie tylko fizycznie, ale i słowem, gdy obnażamy 

czyjąś słabość, wyśmiewamy potknięcia, gdy zapominamy, że 

kto jest bez grzechu ten pierwszy rzuca kamień… Chrystus, 

ogołocony ze wszystkiego, co materialne, uczy w tej scenie, że 

„ubogi, osoba pozbawiona dóbr materialnych zawsze 

zachowuje swoją godność.” Nawet, gdy jest poniżana  

i wyszydzana, nawet, gdy przez swoje zachowanie po ludzku 

nie zasługuje na szacunek. Nawet, gdy sama odmawia sobie 

prawa do godności – jest kochana przez Boga. Boga, który dał 

się ubiczować za nasze winy. 

Maryjo, pomóż nam widzieć człowieka w każdym, kogo 

spotykamy. 

W tej tajemnicy modlimy się za kontynenty Ameryki Północnej 

i Południowej, które są reprezentowane przez kraje: 

Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Kanada, Meksyk, 

Paragwaj, Peru, Stany Zjednoczone, Wenezuela. Modlimy się 

w języku hiszpańskim. 
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Tajemnica 3: Cierniem ukoronowanie 

Jezus, rozmawiając z Piłatem, na chwilę przed przyjęciem 

korony cierniowej powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego 

świata. Co przez to zrozumiał Piłat? Uznał Go za szaleńca? Być 

może tak przeraził go widok ubiczowanego Jezusa, że nie 

zwrócił uwagi na szyderczą koronę, atrybut władcy, włożoną 

na Jego głowę przez żołnierzy. A co my przez to rozumiemy? 

Czy nie bywa tak, że podobnie jak Żydzi, oczekujemy 

Mesjasza, który będzie panował żelazną ręką z wysokiego 

tronu, w zdobnej szacie? Takiego, który ukarze naszych 

nieprzyjaciół? Chrystus przyjmując znak, który miał być 

poniżeniem, pokazał, że sednem nie są zewnętrzne oznaki 

panowania, ordery, przyznawane nam przez ludzi, ale 

prawdziwe królowanie, czyli służenie potrzebującym. Wzorem 

Chrystusa, który nie przyszedł po to, by Mu służono, ale żeby 

służyć. I potwierdził to całym swoim życiem. 

Maryjo, pomóż nam stawać się pokornymi i służyć bliźnim. 

W tej tajemnicy modlimy się za kontynent Europejski, który 

jest reprezentowany przez kraje: Francja, Grecja, Hiszpania, 

Macedonia, Niemcy, Polska, Szwecja, Ukraina, Watykan, 

Włochy. Modlimy się w języku łacińskim. 
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Tajemnica 4: Dźwiganie krzyża 

Szyderstwa, które musiał słyszeć Jezus, gdy dźwigał 

narzędzie hańby wśród tłumu oprawców, musiały boleć 

równie mocno jak rany, pokrywające Jego ciało. Musiała także 

boleć obojętność gapiów i przechodniów śpieszących na 

święto. Chrystus prosi, byśmy wzięli swoje krzyże i szli za Nim 

przez ten sam tłum oprawców, gapiów i szyderców. Nie jest 

łatwo wyzbyć się siebie, stanąć w prawdzie i przyjąć 

cierpienie. Jednak z czasem może się okazać, że droga na 

skróty, bez krzyża, sprowadza na manowce. Chrystus, który 

dał się poznać w swoim ubóstwie, nigdy nie zrazi się naszą 

biedą i marnością. Prosi, byśmy towarzyszyli Mu w drodze na 

Golgotę, bo Sam chce towarzyszyć naszym cierpieniom. Nie 

obiecuje, że znikną, ale podjęte z Bogiem – otrzymają nowy 

sens. 

Maryjo, pomóż nam odważnie podejmować wyzwania, które 

niesie życie. 

W tej tajemnicy modlimy się za kontynent Australii i Oceanii, 

który jest reprezentowany przez kraje: Australia, Fidżi, 

Kiribati, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Samoa, Tuvalu, 

Vanuatu, Wyspy Salomona, Wyspy Marshalla. Modlimy się  

w języku angielskim. 
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Tajemnica 5: Śmierć na krzyżu 

W momencie skonania Jezusa na krzyżu, w Świątyni 

Jerozolimskiej rozdarła się zasłona, za którą znajdowała się 

Arka Przymierza - miejsce obecności Boga na ziemi. Odtąd nie 

potrzeba już ofiar składanych w tym świętym miejscu, bo 

prawdziwa Ofiara została poniesiona. Tam, na Golgocie 

objawiła się pełnia Miłości Boga do człowieka. Tam rodził się 

Kościół ze swoimi sakramentami. Tam wygrało całkowite 

„ewangeliczne ubóstwo, które jest podstawowym warunkiem, 

aby rozprzestrzeniało się królestwo Boże.” 

Maryjo, pomóż nam zrozumieć znaczenie krzyża Chrystusa.  

W tej tajemnicy modlimy się za kontynent Azjatycki, który jest 

reprezentowany przez kraje: Bhutan, Chiny, Filipiny, Indie, 

Japonia, Korea Południowa, Malezja, Mjanma, Syria, 

Tajlandia. Modlimy się w języku japońskim. 
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MODLITWA 
   ŚDM KRAKÓW 2016  . 

Boże, Ojcze Miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych  
ze wszystkich narodów, ludów i języków. 

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach  
współczesnego świata 

i daj im łaskę owocnego przeżycia  
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Ojcze niebieski, 
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. 

Naucz nieść wiarę wątpiącym, 
nadzieję zrezygnowanym, 

miłość oziębłym, 
przebaczenie winnym  

i radość smutnym. 
Niech iskra miłosiernej miłości, 

którą w nas zapaliłeś, 
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca 

i odnawiającym oblicze ziemi. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 


