Tydzień III
Serce Jezusa
cierpiące dla naszego zbawienia
Dzień I
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
(1 J 1, 5b – 2, 2)
Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności,
kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy
w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi
współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego
grzechu.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je
nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego
nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz
również za grzechy całego świata.

Dzień II
Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich
(J 8, 23-24; 30-36)
Jezus rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy
jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że
pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM,
pomrzecie w grzechach swoich». [...] «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego,
wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to

mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie
pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów,
którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy
poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto
popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa
w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was
wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.»

Dzień III
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
(J 16, 20-22; 26b-28; 33)
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić,
a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni
się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina.
Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się
człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak
was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła
odebrać. [...]
Nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was
miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do
Ojca. [...]
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Dzień IV

Dzień V

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających

(Łk 22, 47 – 23, 32)
(wersja skrócona – zalecana do medytacji)

(Łk 23,39-43)

Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem
Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu
rzekł: «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?» Schwycili Go
więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. Tymczasem
ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu
oczy i pytali: «Prorokuj, kto Cię uderzył». Wiele też innych obelg miotali
przeciw Niemu.
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie
i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli: «Jeśli Ty jesteś Mesjasz,
powiedz nam!» On im odrzekł: «Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi. Lecz
odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej».
Zawołali wszyscy: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Odpowiedział im: «Tak.
Jestem Nim». A oni zawołali: «Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami
przecież słyszeliśmy z ust Jego».
Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go przed Piłata. Tam
zaczęli oskarżać Go. Piłat zapytał: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus
odpowiedział mu: «Tak, Ja Nim jestem». A gdy się upewnił, że jest spod
władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał
w Jerozolimie.
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Zasypał Go też wieloma
pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w
Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz
ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do
Piłata.
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud.
A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy
razem: «Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!» Uwolnił im tego, którego się
domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś
zdał na ich wolę.
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał
z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Przyprowadzono też
dwóch innych – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

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».

