
1. Modlitwa w Ogrójcu 
W Ogrójcu Jezus wtajemniczył nas w bezgraniczne zaufanie opatrzności Boga Ojca. Wraz z
Maryją módlmy się o postawę takiego oddania się do dyspozycji Boga, byśmy w działaniach
misyjnych realizowali Boży plan, niezależnie od naszych ambicji czy oczekiwań.
 
2. Biczowanie
„Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie”. Podczas
biczowania Jezus wtajemniczył nas w poświęcenie dla ukochanego człowieka. Czy nie
można było zbawić człowieka bez biczowania? Czy samo ukrzyżowanie nie byłoby
wystarczającą torturą? – „Co było wystarczające dla zbawienia, nie było wystarczające dla
miłości”. Jezus dał przykład zadziwiającej determinacji, jeśli chodzi o zbawienie człowieka.
Wraz z Maryją módlmy się o postawę gotowości do ponoszenia trudów i przeciwności 
w głoszeniu Ewangelii  unikania chodzenia na skróty.
 
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 
Chrystus z cierniową koroną wtajemnicza nas w głębię uniżenia. Król Wszechświata został
wyszydzony przez swoje ukochane stworzenie. „Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak
ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic”. Prośmy wraz
 z Maryją, byśmy zawsze mieli odwagę skierowania miłosiernego spojrzenia na cierpiących
braci, niezależnie od tego, skąd są, jak wyglądają, jaka była ich historia, byśmy w każdym
cierpiącym rozpoznawali Jezusa.
 
4. Niesienie krzyża Chrystus
Dźwigający krzyż, do utraty sił, wtajemniczył nas w sens trwania w wyborze miłości, w
konsekwencję wytrwania w powołaniu. „Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę”. Wraz z
Maryją módlmy się o wytrwałość pod krzyżem, szczególnie w czasach kryzysu, dla nas, i dla
wszystkich powołanych, a szczególnie na misjach.
 
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 
„On uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”.
Wywyższony, umierający na krzyżu Chrystus wtajemniczył nas w życiodajną śmierć.
Począwszy od drobnych, codziennych decyzji, negujących nasze egoistyczne odruchy, aż po
gotowość oddania życia za braci. Módlmy się wraz z Maryją o nowe, Boże życie w nas, a
także o zapał do tego, by się tym życiem dzielić, aż po krańce ziemi.
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