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8 marca 2019 
 

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Jestem człowiekiem, a Ty Jezu jesteś Bogiem, a mimo to dałeś mi władzę 
bym mogła Cię osądzić. Dałeś mi władzę bym mogła skazać Cię na śmierć 
ale też i ocalić Cię od niej. Tak głęboko siedzę w grzechu, że wolę skazać Cię 
niż przyznać się do swojego błędu. Uginam się pod presją ludzi którzy Cię 
nienawidzą, którzy być może nawet Cię nie znają. Umywam ręce i próbuję 
zagłuszyć wyrzuty sumienia, bo Ty nawet się nie bronisz. Milczysz gdy 
słyszysz mój wyrok. Tak bardzo kochasz, że przebaczasz.  
Boże przebacz moje zaślepienie, które powoduje, że codziennie, a nawet 
kilka razy dziennie skazuje Cię na śmierć.  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja II: Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Już po sądzie i po zapadnięciu wyroku. Twoja miłość jest tak ogromna, że 
nie boisz się przyjąć na swoje ramiona Krzyża – znaku hańby. Bierzesz na 
siebie mój gniew, moje lenistwo, moje wszystkie grzechy o których nawet 
nie chcę mówić. Przyjmujesz całe zło na siebie. To co w moich oczach jawi 
się jako obrzydlistwo Ty przyjmujesz to z miłości do mnie. To co było 
porażką przemieniasz w zwycięstwo. 
Boże przemień we mnie to co jest nie tak i zrób z tego znak Twojego 
zwycięstwa, bym była gotowa na to wszystko co chcesz mi dać. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Upadłeś. Dziwi to, że Bóg może upaść, to budzi moje wątpliwości czy 
naprawdę jesteś Bogiem? Co to za Bóg który upada, przecież Bóg powinien 
być silny. Ah jakże ograniczone jest moje myślenie. Dziękuję Ci Jezu za ten 
upadek, bo przecież nie on jest ważny ale to że po upadku powstałeś, mimo 
ciężaru który na Ciebie włożyłam, mimo cierpienia które Ci zadaję. 
Boże dodaj mi sił bym po upadku nie poddawała się ale bym za Twoim 
przykładem podniosła się i szła dalej, bym nie zważała na rany jak Ty nie 
zważałeś. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Spotkanie z Matką, ta krótka chwila a jak ważna. Ile emocji,bólu, cierpienia i 
myśli musiało być przekazanych w tym jednym cichym spotkaniu dwojga 
serc. Nikt z tłumu nie cierpiał z Tobą tak jak Twoja Matka. Można pomyśleć, 
że czas na chwilę się zatrzymał i przypomniane zostało całe życie od chwili 
poczęcia aż do tej chwili, przypomniane chwile radości i smutku. Cudem są 
dla nas więzi które łączą nas z naszymi mamami.  
Boże prosimy Cię o siły dla Matek, zwłaszcza tych, które zmuszone są 
patrzeć na cierpienie swoich dzieci. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Przymuszony do pomocy. Ile razy tak właśnie się czuję gdy komuś 
pomagam. Ile razy najchętniej przeszła bym obok, nie zwracając uwagi na 
to co się dzieje dookoła, mam przecież swoje problemy, w pracy na uczelni, 
w domu. Jak często zdarza mi się nie pomóc komuś drugiemu bo uważam, 
że ktoś inny zrobi to lepiej. Czy jak widzę kogoś kto krwawi to nie pomogę 
mu bo od tego jest lekarz, czy jak kobieta próbuje wejść z wózkiem do 
autobusu nie pomogę jej, albo jak wejdzie starsza pani to nie ustąpię jej 
miejsca bo każdy inny też może to zrobić.  
Boże daj mi tę łaskę bym widziała Ciebie w potrzebujących i chętnie 
spieszyła im z pomocą. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Weronika – jakże odważna kobieta, która nie bała się wyjść z tłumu by 
wytrzeć twarz skazańca, jest przeciwieństwem Szymona – przymuszonego 
do pomocy. Weronika pokazuje swoją postawą, że można pomóc drugiemu 
człowiekowi z miłości, z potrzeby serca, a nie z chęci zysku. Chcę być jak 
Weronika, przestać być bierną ale czynnie nieść pomoc bliźnim zwłaszcza 
tym o których nikt nie dba.  
 
Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć 
Ci tak, jak tego Jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na 
rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie 
szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą wolę. 
Amen  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja VII: Jezus upada po raz drugi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
To już drugi upadek. Z pierwszego trudno było się podnieść a tu znów to 
samo. Mam coraz mniej sił i coraz słabszą motywację by wstać. A co jeśli nie 
dam rady? Jeszcze tyle drogi przede mną. Pragnienie by nie tracić resztek 
sił i zostać tu staje się coraz mocniejsze, ale przecież to nie jest cel mojej 
drogi, jeszcze nie osiągnęłam szczytu. Na szczęście dajesz mi szansę by iść 
dalej Twoje powstanie umacnia mnie w drodze.  
Boże dodaj nam siły i wytrwałości by nie tracić Celu jakim jest spotkanie z 
Tobą, nawet jeśli zdarzają się na tej drodze upadki i zwątpienia.  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Niewiasty płaczą nad skazańcem, w końcu kobieta jest bardziej uczuciowa, 
w jej reakcjach więcej jest serca. Kobiety te patrzyły na Twoją zalaną krwią i 
potem twarz. Swą litość mogły wyrazić tylko szczerymi, pełnymi 
współczucia łzami. Zatrzymujesz się przy nich, ale im nie pozwalasz 
zatrzymać się tylko na litości nad Sobą: nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą 
i nad waszymi dziećmi. Bo przecież ta droga jest za nas. Jezu przebaczasz mi 
wszystko dlatego podjąłeś się tej drogi a ja wciąż jeszcze nie potrafię 
zapłakać nad sobą. Dziękuję Ci, że mnie pocieszasz.  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Kolejny upadek. Znów się nie udało, znów natłok spraw przygniótł mnie 
tak, że nie potrafiłam zrobić kroku, upadłam. Kolejny upadek jeszcze 
bardziej zniechęcił mnie do powstawania. A może powinnam odpuścić już 
sobie walkę. Czy to nie była by lekkomyślność? Czy cały ten wysiłek nie 
poszedł by na marne? Jednak trzeba nam i z tego upadku powstać.  
Jezu Ty nie poddałeś się po kolejnym upadku, daj mi siły bym i ja nie 
poddała się, bym wstała. Miej miłosierdzie nad grzesznikami którzy wciąż 
na nowo wpadają w te same grzechy, niech Twoja łaska wspomaga nas w 
walce. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Odarcie z szat to pozbawienie resztek człowieczeństwa. Nie pozostało już 
nic. Człowiek bezsilny, bezradny, i już nawet bez ubrania. Upokorzony. Czy 
może być coś gorszego? Jakiż to wstyd stać tak ogołoconym przed ludźmi 
którzy patrzą z jeszcze większą pogardą. Ale Ty Jezu przestałeś zwracać na 
te spojrzenia uwagę, bo wiesz że Bóg Ojciec patrzy na Ciebie z wielką 
Miłością. I my odarci z szat, odarci z resztek człowieczeństwa przez naszych 
bliźnich w oczach Boga jesteśmy najpiękniejsi. Właśnie w tym momencie 
możemy powiedzieć Bogu że nie zostało mi nic co mógł bym Mu dać poza 
mną samą, poza moją miłością do Niego, a właśnie na to przecież Bóg czeka. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Ciało przybite do krzyża i już nie ma ucieczki. Bóg zawisł na krzyżu. 
Wydawało by się, że już nic nie może zrobić, nie zamieni wody w wino, nie 
uzdrowi paralityka – a jednak to tylko nasze ludzkie ograniczone myślenie. 
Przez to przybicie do krzyża Jezus chce nam powiedzieć : „Przyjdź do mnie, 
przytul się. Moje ramiona są otwarte”  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Śmierć, dla cierpiącego człowieka to wybawienie. Dla tych którzy zostają 
śmierć przynosi ból straty. Jezu jeszcze zanim skonałeś oddałeś nam Maryję 
za Matkę i jej opiece powierzyłeś każdego człowieka, byśmy nie byli sami w 
tym cierpieniu. Tak trudno patrzeć jak ukochana osoba umiera, nurtują nas 
pytania czy nie kochaliśmy za mało, czy nie mogliśmy czegoś zrobić by 
przedłużyć życie tej osobie? Śmierć przynosi zmiany. Jezu Twoja śmierć 
przyniosła zbawienie, wolność. Umarłeś bym ja mógł żyć.  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Koniec cierpienia. Martwe ciało zdejmują z krzyża, oddają je w ręce Matki. 
Ach jaki to musi być ból trzymać w dłoniach martwe ciało swojego dziecka. 
Nawet myśl, że Twoje cierpienie się skończyło, nie ukoiła serca Matki. Tak 
wpatrzona w swojego Syna przebacza tym którzy skrzywdzili jej dziecko, 
modli się za nimi do Boga.  
Boże przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prosimy Cię w intencji 
rodziców którzy utracili swoje dzieci, otul ich swoją miłością i 
pocieszeniem.  
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XIV: Jezus złożony do grobu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Złożenie do grobu. Wydaje się, że to koniec, że nic więcej już nie ma. Ciało 
ląduje w grobie więc co by się mogło jeszcze stać? Wszystkie nasze plany, 
nadzieje legły w gruzach, nasz zapał osłabł. A jednak Bóg wie, że nastąpi 
ciąg dalszy, że grób nie oznacza końca. Jest jeszcze Zmartwychwstanie, bez 
niego cała ta droga była by bez sensu. Bóg nie chce byśmy zamknęli się w 
grobie ale powołuje nas do życia. Słowa wyznania wiary „Wierzę w ciała 
zmartwychwstanie i żywot wieczny” niosą nadzieję i są zapowiedzią 
nowego życia. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
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Prowadzi młodzież z wspólnoty Jedność 
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Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Pytał ich namiestnik: „Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?” 
Odpowiedzieli: „Barabasza”. 
Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają 
Mesjaszem?” 
Zawołali wszyscy: „Na krzyż z Nim!” 
Ile bólu niesie ze sobą ludzki los… Ktoś Cię skrzywdził, do głębi zranił? A 
może zostałeś niesłusznie oskarżony? Do dzisiejszego dnia pamiętasz ból? 
Wybaczyłeś??? Pozwól Bogu oczyścić twoje wnętrze. Tutaj, stojąc przed 
tymi, którzy osądzali Jezusa, wybacz tym, którzy zranili ciebie. Zawołaj w 
swoim sercu: „W Imię Jezusa Chrystusa wybaczam tym, którzy 
kiedykolwiek mnie zranili. Boże, błogosław im, a moje myśli napełnij 
pokojem”. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja II: Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Bo góry mogą ustąpić 
i pagórki się zachwiać, 
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie! 
Czy zdarzyło nam się mieć pretensje do Boga? Może obwinialiśmy Go o 
niepowodzenia? A może Jego plany różnią się od naszych i nie potrafimy Mu 
zaufać? Czy nie mamy czasem ochoty powiedzieć, że wszystko, co złe w 
moim życiu, to wina Boga? Jezus nawet wtedy nas kocha! Bierze nasze 
obelgi oraz nasz żal na swoje plecy. Nie naciska, nie krzyczy, ale z 
rozpostartymi ramionami czeka... na nasze zaufanie. „Nie lękaj się, bo Ja 
jestem z tobą”. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 



Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem. 
Dlaczego Jezus się na to zgodził? Dlaczego poszedł krzyżową drogą? 
Dlaczego dał się skatować? By pokazać Ci, że żaden twój grzech nie jest 
końcem. Każdy twój grzech, każdy upadek może zostać zapomniany przez 
Boga. 
Przyjdź do Jezusa, do niebios bram, 
(…) On cię napoi Krwią swoich ran. 
Podniesie cię z kolan. Upadniesz jeszcze nie raz, ale nie trać nadziei, gdyż 
On zawsze poda ci pomocną dłoń. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 
Czy goniąc świat, znajdujesz czas dla bliskich? Czy dziękujesz im, potrafisz 
okazać wdzięczność? A może chowasz urazę i nie potrafisz wybaczyć? Być 
może Jezus powołuje cię w tym Wielkim Poście, byś w końcu przeprosił. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni. 
Gdy widzisz ludzi dobrej woli, czy próbujesz ich naśladować? Czy w 
lenistwie lub zatwardziałości serca, pozostajesz niewzruszony? A może 
zdarza się, że widzisz jedynie własny niedostatek i zamykasz oczy na 
potrzeby bliźniego? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili. 
Czy widzisz Chrystusa w każdym? A może w ogóle się nad tym nie 
zastanawiasz? Czy twarz Boga dostrzegasz w bezdomnych i brudnych? Czy 
dostrzegasz ją w chorych fizycznie lub psychicznie? Czy dostrzegasz ją w 
ludziach, którzy nie są ci przychylni? Jesteśmy powołani do miłości, do 
służby drugiemu człowiekowi. Bez względu na jego rasę, poglądy, status 
społeczny czy nawet stan zdrowia. Bóg jest wszędzie. Rozejrzyj się wokoło, 
On jest w każdym z nas. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja VII: Jezus upada po raz drugi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony. 
Zastanów się, ile razy, oglądając wiadomości, słuchając radia, obserwując 
otoczenie, pomyślałeś: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy”. Może bywasz nieskromny, raniąc przy tym 
innych? Jakim jesteś człowiekiem? Jeśli naprawdę jesteś lepszy w oczach 
Boga, to dlaczego nadal przykładasz młotek oraz gwoździe do Krzyża 
Chrystusa? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad 
waszymi dziećmi! 
Słyszałeś o młodych ludziach, którzy buntują się przeciw rodzinie oraz 
Bogu? Którzy, idąc za laickimi nurtami, wybierają życie w grzechu? Czy 
pamiętasz o nich w swojej modlitwie? A może już dawno temu skazałeś ich 
w myślach na zatracenie? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Zapewniam was, że w niebie jest większa radość z jednego zagubionego 
grzesznika, który się opamięta i wróci do Boga, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu prawych, którzy nie zbłądzili! 
Pomyśl o osobach, które nie wierzą w Boga. O tych, którzy z Niego szydzą i 
Go obrażają. Co częściej czujesz w swoim wnętrzu: nienawiść do nich czy 
jak Jezus, który nie zna złości, litujesz się nad ich losem i modlisz o 
uzdrowienie ich serc? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył 
. 
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie uczynił. 
Co robisz, gdy ktoś zwraca ci uwagę? Gdy mówi, że robisz coś źle, 
niepoprawnie? Potrafisz z pokorą przyznać mu rację i rozpocząć poprawę? 
Obnażyć swoje złe strony, nieudolność? A może często tylko na pokaz 
mówisz, że się poprawisz, a w rzeczywistości nie robisz nic w tym 
kierunku? Czy zdajesz sobie wówczas sprawę z tego, że przez drugiego 
człowieka przemawia Chrystus? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
A jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew 
i woda. 
Czy dziękujesz Jezusowi za Jego ofiarę? Czy dziękujesz Mu za każdy dzień, 
który jest ci dany? Czy dziękujesz Mu, że umiera za twoje grzechy, abyś był 
wolny i czysty? Jak często Mu dziękujesz? Czy nie za rzadko o Nim myślisz? 
Może zdarza się, że problemy doczesne zasłaniają ci Jego chwałę? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. 
Kim jest dla ciebie drugi człowiek? Czy czasem nie uważasz się za 
ważniejszego, mądrzejszego? Czy zdarza ci się go zaniedbać z powodu 
lenistwa? Czy przeszedłeś kiedyś beznamiętnie obok potrzebującego? 
Ty – słaba istota – nie zbawisz całego świata. Jednak twoja pycha, może być 
czasem uśmiercana dla kogoś innego. Możesz umrzeć w swym lenistwie i 
pomóc bratu w potrzebie. Daj się zabić służąc, byś nie umarł na zawsze, gdy 
nadejdzie twój czas spotkania z Panem. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
„Panie, ratuj mnie!” Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go. 
Gdy przytrafia ci się wielkie szczęście, dziękujesz za nie Bogu? Czy często 
myślisz, że to twoja zasługa? Czy zdarza ci się wierzyć w fart, a nie Boga? A 
może zdarza ci się wierzyć w przypadki, a nie w Boże orędownictwo? Jezus 
umarł za ciebie. Pragnie twojego szczęścia jak nikt na świecie. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XIV: Jezus złożony do grobu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i 
umarł, żyć będzie. 
Jak często myślisz o zmarłych? Nie tylko o swoich, ale także o duszach 
czyśćcowych, które nie mogą już sobie w żaden sposób pomóc? 
Wspominasz o nich częściej niż w Dzień Zaduszny? Czy myślisz jedynie o 
sprawach doczesnych? Pomódl się za nich czasem, by mogli spotkać się z 
Bogiem w raju. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
  



29 marca 2019 
 

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Piłat i Chrystus. Wyrok i skazaniec. Niczym dwie strony tego samego 
medalu. Która jest mi bliższa? I to dzisiaj, teraz, na początku tej drogi 
krzyżowej. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja II: Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Krzyże, krzyżyki… niejednokrotnie omijam je kołem. Uciekam, aby mnie nie 
dopadły. Chowam się przed nimi. Nie przyjmuję ich, może nawet 
zdecydowanie odrzucam. Chrystus przyjmuje krzyż, wyciąga po niego ręce. 
Czy pozwolę, aby On pomógł mi zmierzyć się z moim krzyżem? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
On upadł i wstał. Ja upadam i… leżę. Czekam, aż ktoś mnie podniesie, aż 
nadarzy się okazja do nawrócenia. Tymczasem trzeba szybko wstać i iść z 
podniesioną głową dziecka Bożego, ucznia Jezusa 
. 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Matka. Rodzice są krzyżem dla dzieci. Dzieci są krzyżem dla rodziców. Oba 
zdania prawdziwe. Byliśmy dziećmi, jesteśmy rodzicami. Jesteśmy dziećmi, 
będziemy rodzicami. Tak się toczy koło historii. Czy pamiętam, że byłem 
dzieckiem? Czy mam świadomość, że i ja w przyszłości mogę zostać matką, 
ojcem? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Trzymaj go mocno! Mocniej niż Cyrenejczyk! To także twój krzyż, chociaż 
niesie go Zbawiciel. Tak, jesteś Mu potrzebny. Nie uciekaj! Pomaganie 
innym naprawdę bardzo dobrze nam robi. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Weronika. Do odważnych wieczność należy. Do tych, którzy patrzą dalej niż 
czubek swoich butów i wyobraźnią miłosierdzia wybiegają daleko do 
przodu, nie zważając na to, co inni powiedzą, co pomyślą… Właśnie do 
takich odważnych wieczność należy. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja VII: Jezus upada po raz drugi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Upadł ponownie, ponownie powstaje. Znowu tak samo upadłem. Znowu 
powstanę? Takie pytanie stawiam w środku mojego grzechu, który niosę i 
którego nie potrafię się natychmiast pozbyć. Szczególnie wówczas, tak 
bardzo potrzebuję Zbawiciela, jego argumentów. Potrzebuję jego uszu w 
konfesjonale, Jego kochającego serca, Jego przebaczenia. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Płaczące niewiasty. Zapłacz nad życiem. Swoimi łzami. Łzami skruchy i 
pokory. Łzami właściwie wyciągniętych wniosków. Łzami dobrego 
postanowienia poprawy. Tak osuszysz twarze innym. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Kolejny upadek. Ostatni. Któryś z moich upadków też będzie ostatni. 
Szczerze wyznaję moje grzechy, ale wobec niektórych jestem bezradny i nie 
wiem, jak sobie z nimi poradzić. Uczepiły się jak jak rzep… Nie mam 
pomysłu, jak z nimi zerwać… Jak bardzo pragnę, aby ten wczorajszy grzech, 
czyli upadek, był ostatni. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Bez szaty, wyszydzany. Z poranionym ciałem. Zbawiciel rozstaje się z nami 
z godnością. Stoi tak, jak zrodziła Go Matka. Dzisiaj ma o wiele więcej lat, ale 
to ten sam Jezus, ten sam Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Śmierć zadają czyny, słowa i myśli. Krzyżuje brak miłości, nadziei i wiary. 
Cierpienia nie są obce Jezusowi. Dlaczego odbieramy sobie nawzajem życie? 
Dlaczego odbieramy je zupełnie niewinnym? 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Wykonało się. Nie wszystkich jednak przekonała ofiara Bożego Syna. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Czuła Matka nie zważa na krew Syna. Ona jej po prostu nie widzi. Zmarły 
Syn nadal żyje. My natomiast ziemską śmierć naszych bliźnich przeżywamy 
czasami, jakby nie istniało życie wieczne. Rozpacz bierze górę nad nadzieją. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 



Stacja XIV: Jezus złożony do grobu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Trzy dni to niewiele. To pojutrze. Każde życie kończy się i zaczyna właśnie 
pojutrze, czyli w zmartwychwstaniu Jezusa. On zwyciężył śmierć. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
  



5 kwietnia 2019 
 

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Milczysz. A ja gadam. Kiedy trzeba i kiedy nie trzeba. Ty, Jezu, przed Piłatem 
wytrzymałeś wielką próbę powściągliwości języka. Nie broniłeś się. Ja 
natomiast się bronię, bo bardzo nie lubię przegrywać. Nawet wtedy, kiedy 
wina leży wyłącznie po mojej stronie, wybielam siebie. Staję się wówczas 
śmiertelnie biały. Ze strachu. Boję się być zdemaskowany. 
Jezu milczący, przyjdź do mnie z darem odwagi, abym przed Tobą, przed 
moimi braćmi i przed sobą stawał zawsze w prawdzie o sobie. 
 
 K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja II: Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Łączysz się z drewnianą belką, symbolem cierpienia. Ona będzie wydłużała 
czas wspinaczki na Golgotę. Będzie coraz cięższa. Chciałbym przejść obok 
cierpienia, nie zaznając jego ciężaru. Jestem naiwny. Są jednak ludzie – 
znam ich – którzy wzięli z Ciebie przykład, bez zająknięcia przyjęli, że życie 
właśnie takie ma być – z cierpieniem. 
Panie, weź mnie za rękę i połóż ją na Twoim krzyżu, abym dostąpił łaski 
zrozumienia skali Twojego poświęcenia się dla mnie. 
  
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
To dopiero początek, a już jest pod górę. Nieprzyzwyczajone do ciężarów 
ramiona, ręce, nogi próbują się pogodzić z faktem, że z każdym krokiem 
będzie coraz trudniej. Sił będzie ubywać, a otarć i ran przybywać. W to 
wszystko musi włączyć się serce. Ono przekona, żeby się nie rozczulać, nie 
poddawać. 
Panie, dziękuję Ci za serce, które mi ofiarujesz, szczególnie wtedy, kiedy ja 
nie mam serca. 
 
 K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Nasi bliscy, nasi rodzice… Są tak blisko nas, może szczególnie wtedy, kiedy 
już są po drugiej stronie. Tak, z naszej perspektywy wygląda to trochę 
inaczej. 
Maryja za kilka godzin będzie miała Syna właśnie po tej drugiej stronie. Już 
nie ma wątpliwości, że tak właśnie będzie. Do tej pory była Matką Mesjasza, 
Jezusa z Nazaretu, Nauczyciela. Teraz jest także Matką Skazańca, bo Syn 
Boży pozwolił się skazać. 
Panie, stoję obok Twojej Matki. Patrzę na Was. Pomóż mi wypełnić moje 
serce wdzięcznością za moich rodziców. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Zaskakuje mnie wiele sytuacji i okoliczności, które są jak zaproszenie: zrób 
dobry uczynek, pomóż potrzebującemu, powiedz dobre słowo, pochwal, 
zachęć, wyraź uznanie, wesprzyj duchowo, poświęć czas, wysłuchaj 
cierpliwie. Otrzymuję takie dary i – na swoją niekorzyść, bo nie innych – nie 
zawsze potrafię skorzystać. Przechodzę obok nich, a potem znajduję wiele 
usprawiedliwień. Albo nie znajduję. I jest jeszcze gorzej. 
Panie, Szymon Cyrenejczyk – pewnie zmęczony pracą na polu – wracał do 
domu. Ewangeliści piszą, że został zmuszony do pomocy Tobie. Stawiaj, 
proszę, na mojej drodze tych, którzy również mnie będą przymuszali, 
będzie to dla mnie błogosławiony przymus. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Weronika zawsze kojarzy się z odwagą. Opisują ją również takie słowa jak: 
determinacja, stanowczość, współczucie, empatia. Zebrała część potu i krwi 
Zbawiciela. Osuszyła twarz, przynajmniej przez chwilę sól potu nie będzie 
wżerała się w Jego rany i oczy. Pamiątkę ze spotkania – chustę z portretem 
Boga – zabrała i schowała głęboko… w sercu. 
Panie, przy tej stacji proszę Cię o mocną wiarę, abym w jej wyznawaniu i 
głoszeniu nie dzielił miejsc i okoliczności na lepsze i gorsze. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja VII: Jezus upada po raz drugi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Nie zawsze potrafię siebie przekonać, żeby po grzechu jak najszybciej 
powstać i nie kryć się przed Twoją łaską, Panie, w zakamarkach świata. 
Grzech czasami tak trzyma, nie puszcza, obiecuje, łudzi, mami. Zupełnie 
niepotrzebnie rozpoczynam z nim dialog, siadamy przy jednym stole i 
próbuję wysłuchać jego racji. Niejednokrotnie jego argumenty są tak 
przekonujące. 
Jezu, żebym był stanowczy, proszę. 
  
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Bóg nie pozwala nad sobą płakać. Mówisz, Jezu, abym spojrzał na siebie. 
Abym przyjrzał się mojemu postępowaniu i nad nim zapłakał. Odruchowo, 
jakby asekuracyjnie, chciałbym, usprawiedliwiając się, natychmiast dodać: 
ale w moim życiu nie wszystko jest złe, tylko niektóre rzeczy ewentualnie są 
do zmiany, prawda? Ale z drugiej strony – może faktycznie niewiele jest we 
mnie tego, co dobre i wartościowe. 
Zbawicielu mój, proszę, nie oszczędzaj mnie, kiedy błądzę, ale także miej dla 
mnie dużo cierpliwości. 
 
 K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Moje upadki są inne niż Twoje, Jezu. Nie mają końca. Niby każdy inny, 
jednak ostatecznie jeden podobny do drugiego. Przy Twoim trzecim upadku 
proszę, abyś Swoim patronatem objął moje najcięższe upadki i grzechy, te, 
które sprawiają, że zaczyna mi być tak bardzo daleko do Boga. 
Jezu, coraz bardziej doświadczony cierpieniem, spraw, abym nie uciekał 
przed Twoim miłosierdziem. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Ciało. To trudny temat. Po co mi je dałeś? – czasami najchętniej właśnie to 
pytanie bym Ci wykrzyczał. Zmysły, powaby, pokusy, przyjemność cielesna, 
żądze. I gdzie ta świątynia ducha? Jak to, co takie kruche i delikatne, 
zachować pięknym i wzniosłym? 
Panie, teraz proszę o jedno: chociaż bywa, że jest tak ciężko, to jednak 
żebym nie wątpił w sens takiego stylu życia, jaki Ty wskazujesz. 
 
 K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Doszedłem. Oczywiście, samo bycie na Kalwarii nie daje żadnych gwarancji, 
że z moim życiem duchowym będzie lepiej. Patrzenie na krzyż tyle razy 
jednak mnie motywowało i odmieniało. Wierzę, że teraz będzie tak samo, a 
może nawet lepiej niż do tej pory. 
Jezu przybity do krzyża, niech Twoja krew i rany na rękach, nogach i boku 
do mnie przemówią. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 



Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Patrzę na Syna Bożego oddającego za mnie życie i modlę się słowami 
Tomasza: Pan mój i Bóg mój (J 20,28); słowami Bartymeusza: Jezusie, Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!(Mk 10,47); słowami celnika: Boże, miej litość 
dla mnie, grzesznika! (Łk 
18,13) 
 
 K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Piet{. Matka z martwym Synem. Kończy się pożegnanie Rodzicielki Boga z 
tym, który został poczęty za sprawą Ducha Świętego. Ludzki ból, ludzie łzy. 
W tym momencie nawet wiara nie ma mocy, aby je otrzeć i w martwym 
ciele zobaczyć cud zmartwychwstania. To ostatni miecz bólu już tyle lat 
temu wspomniany przez Symeona (Łk 2,35). 
Matko, ucz mnie prostej wiary w plan Boga, w jego zamiary dotyczące mojej 
przyszłości. 
 
 K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XIV: Jezus złożony do grobu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Płynie powoli. Bóg nie przestawia czasu, nie przyspiesza. Wszystko musi 
dojrzeć. Ja muszę dojrzeć. Moja wiara musi się wzmocnić, nadzieja ciągle 
podtrzymywać sens podejmowanego wysiłku, a miłość w końcu przekonać 
mnie, że wcale nie jestem najważniejszy. 
Panie oczekujący na zmartwychwstanie, kiedy już po mnie przyjdziesz… 
żebym był gotowy. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
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Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Panie, Ty uzdrawiałeś chorych, wskrzeszałeś umarłych, wyciągałeś dłoń do 
ludzi odepchniętych przez społeczeństwo. W zamian za to spotkały cię 
fałszywe zarzuty i ogromne cierpienie. Uznano Cię za oszusta, który 
postradał zmysły, a Ty przecież nie miałeś na sumieniu żadnej winy. Tak 
często zachowuję się podobnie do krzyczącego tłumu – wytykam innym 
błędy, których wcale nie popełnili, i bezpodstawnie oskarżam, przez co 
skazuję ich na bolesną mękę. Pomóż mi, Jezu, patrzeć częściej na dobro, 
które jest w ich sercach i powstrzymaj od wydawania niesłusznych 
wyroków. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja II: Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Jezu, w milczeniu wziąłeś krzyż na swoje ramiona. Nie protestowałeś, 
niczego nie próbowałeś tłumaczyć. Przygnieciony ciężarem naszych 
grzechów, szedłeś do końca swojej ziemskiej drogi. Poświęciłeś za nas 
życie, a my tak rzadko umiemy dać coś od siebie drugiemu człowiekowi. 
Chcemy żyć łatwo i myślimy tylko o tym, jak uniknąć odpowiedzialności. 
Często narzekamy, że mamy w życiu za ciężko, podczas gdy Ty przeżyłeś dla 
każdego z nas najprawdziwszą mękę. Panie, dodaj mi więcej pokory i 
odwagi w stanowczej walce z grzechem. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Pierwsze upadki są zawsze najboleśniejsze. Chcielibyśmy, aby wszystko 
przychodziło nam w życiu z łatwością i zgodnie z naszym planem, a 
tymczasem jest zupełnie inaczej. Upadków nie da się uniknąć, trzeba tylko 
uczyć się podnosić. Jezu, Ty nie zrezygnowałeś z dalszej drogi. Nie 
wypowiedziałeś nawet słowa, tylko wstałeś i z bólem kroczyłeś dalej. 
Zrobiłeś to wszystko dla nas, a my tak rzadko o tym pamiętamy... Naucz nas 
nieść krzyż naszego życia, tak abyśmy nie bali się upadków, ale umieli 
wyciągać z nich wnioski. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Z miłości do Ciebie, Jezu, Twoja Matka, przeszła najprawdziwszą drogę 
krzyżową w swoim sercu. Szła za Tobą krok w krok od początku Twojego 
życia aż pod krzyż na Golgocie. Boże, tak rzadko doceniam swoją mamę. 
Zapominam jej podziękować i nie zawsze przepraszam, choć często jestem 
powodem jej łez. Ona jednak kocha mnie bezwarunkowo, takiego jakim 
jestem. Panie Jezu, pragnę żyć w zgodzie z moimi rodzicami. Proszę Cię, 
naucz mnie szacunku do nich. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Szymon wcale nie chciał pomagać Jezusowi. Był już wystarczająco 
zmęczony pracą w polu. Nie miał jednak wyboru, bo rzymscy żołnierze 
zmusili go do zmiany planów. Czasami i my musimy się zatrzymać i podać 
komuś pomocną dłoń, choć tak naprawdę nie zawsze tego chcemy. Jednak 
Chrystus nawołuje nas do tego, abyśmy przestali myśleć tylko o sobie, ale 
dostrzegli też cierpienie innych i pomogli im, przynajmniej w małym 
stopniu. Jezu, wskaż nam bliźnich, którzy potrzebują naszej pomocy, i 
pokaż, co powinniśmy dla nich zrobić, a postaramy się ulżyć im w ich 
cierpieniu. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Ile odwagi musiała mieć w sobie ta kobieta, żeby podejść do skazańca. 
Pochylić się nad cierpiącym człowiekiem, zbliżyć i otrzeć mu twarz... Tak 
często brakuje mi odwagi, żeby stanąć w obronie słabszych ode mnie. 
Milczę, kiedy moje słowo jest potrzebne najbardziej. Nie stać mnie na 
bezinteresowny gest pomocy i dobroci względem drugiego człowieka. 
Czasami boję się odezwać ze wstydu, innym razem ze strachu. Drogi Jezu, 
proszę Cię, pomóż mi każdego dnia być gotowym na obronę Ciebie, Kościoła 
i bliźnich. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja VII: Jezus upada po raz drugi 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
I znowu upadek. Znowu sięgnąłem po używki, okłamałem przyjaciela i 
obraziłem rodziców… Tak często staramy się uniknąć popełnionych już 
wcześniej błędów, a one znów okazują się silniejsze od nas. Brakuje nam już 
nadziei i motywacji, myślimy, że jesteśmy na to wszystko za słabi. Ale Ty, 
Panie, po raz kolejny uczysz nas podnosić się bez słowa i spoglądać z 
utęsknieniem w Niebo. Ciągle przypominasz nam, by patrzeć w górę i nie 
poddawać się, bo upragniona pomoc w końcu nadejdzie. Nie pozwól, 
abyśmy o tym kiedykolwiek zapomnieli. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Mimo że nie miałeś sił, potrafiłeś jeszcze dodać otuchy płaczącym z 
Twojego powodu kobietom. Pokazałeś, jak wielką miłością darzysz 
człowieka, chociaż to właśnie on przygotował Ci drogę krzyżową i skazał na 
śmierć. A kim ja jestem wobec Ciebie? Jednego razu ocieram łzy z powodu 
Twojego cierpienia, a czasem sam zadaję Ci ból swoim grzechem. 
Przepraszam Cię, Jezu, za to, że częściej jestem powodem Twojego smutku i 
cierpienia niż radości. Pozwól mi to zmienić. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Zgromadzony wokół Jezusa tłum nie okazuje współczucia. Wręcz 
przeciwnie, szydzi z Niego i zmusza do dalszej drogi. Czasami gorzkie 
słowa, wbrew pozorom, dają nam motywację. Pragniemy udowodnić 
innym, że się mylą i że umiemy sobie poradzić z danym problemem. Ta 
motywacja zwykle nie pochodzi jednak od tych, którzy nami gardzą i nas 
obrażają, ale od Boga, który chce nas wybawić od rozdzierającego serce 
bólu. Jezu, kochasz nas tak bardzo, że pozwoliłeś na to, by okrutny tłum 
przez cały czas Cię poniżał. Podniosłeś się dla każdego z nas – dla tych, 
którzy płakali nad Twoim losem i dla tych, którzy Cię nienawidzili. Naucz 
nas więc kochać wszystkich bliźnich tak samo, także tych, którzy nam źle 
czynią. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Zerwali z Ciebie szaty, obdarli z godności należnej każdemu człowiekowi. 
Powinieneś jak każdy mieć prawo do godnej śmierci, tymczasem Twoje 
ostatnie chwile były naznaczone okrucieństwem i zniewagą. W ciszy 
znosiłeś każde poniżenie i już wtedy przebaczyłeś swoim oprawcom. My 
często gniewamy się na innych z błahych powodów, obrażamy się, kiedy coś 
idzie nie po naszej myśli, długo chowamy w sobie urazę. Panie Jezu, naucz 
nas przebaczać i „nadstawiać drugi policzek”, tak abyśmy umieli okazywać 
miłosierdzie w każdej sytuacji. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Króla i Zbawcę przybito do krzyża, tak jakby był zbrodniarzem i oszustem. 
Jednak dla nas, chrześcijan, krzyż jest symbolem prawdziwego zwycięstwa i 
dowodem miłości Boga do człowieka. Panie Jezu, zdarza się, że ten wielki 
symbol Twojego poświęcenia jest profanowany, wyśmiewany i używany 
jako nic nieznacząca biżuteria. Chcemy zdejmować go ze ścian szkolnych 
klas i urzędów, zwyczajnie o nim zapomnieć. Nie pozwól nam na to, Boże, 
spraw, abyśmy umieli spoglądać na niego z miłością. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Po długiej i niewyobrażalnie trudnej drodze, nadszedł ziemski koniec, ale i 
niebiański początek. Skonałeś na drzewie krzyża, żeby wypełniły się słowa 
Pisma. Umarłeś, żebyśmy my mogli mieć kiedyś życie wieczne. Tak rzadko 
zastanawiamy się nad tym w codziennym życiu, wśród ludzkich kłopotów i 
zmartwień. Tak rzadko doceniamy, że swoją śmiercią dałeś nam... życie. 
Poświęciłeś się dla nas, czasami bardzo niewdzięcznych i odsuniętych od 
Ciebie, grzeszników. Całym sercem dziękujemy Ci za to, Jezu. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
  



Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Twarz, na której niejednokrotnie gościł pełen dobroci uśmiech. Nogi, 
którymi stąpałeś po ziemi w poszukiwaniu potrzebujących. Ręce, którymi 
uzdrawiałeś innych. Całe twoje poranione i pokrwawione ciało zostało już 
zdjęte z krzyża. Dla żołnierzy był to typowy widok zmarłego w agonii 
skazańca, a ściągnięcie ciała – element pracy. Jednak dla tych, którzy Cię 
kochali, to trudny do opisania ból. Jezu, dla Ciebie nasze cierpienie jest 
równie bolesne. Przejmujesz się każdym naszym zmartwieniem, często 
nawet bardzo błahym. Dziękujemy Ci za to, że nieustannie patrzysz na nas z 
miłością. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
Stacja XIV: Jezus złożony do grobu 
K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, 
L. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
 
Ustały drwiny, śmiech żołnierzy, krzyki tłumu... Wzgórze, na którym 
zostałeś ukrzyżowany, opustoszało. Ludzie rozeszli się do domów, wrócili 
do swoich obowiązków i zapomnieli o tym, czego byli świadkami. Dla wielu 
to był koniec Twojej historii, tylko nieliczni czekali na dalszy ciąg. Wierzyli, 
że powrócisz, tak jak obiecałeś. Pragniemy być wśród tych, którzy Cię 
oczekują i przygotowują się na Twoje ponowne przyjście. Pomóż nam w 
tym, Panie Jezu. 
 
K: Któryś za nas cierpiał rany, 
L: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
 
 


