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Stacja I: Jezus na śmierć skazany 

Ze wszystkich stron na ziemi dochodzi wrzask: Precz 
z Nim! Ukrzyżuj Go! Zgiełk ten rozlega się nawet na 
wysokości (por. Iz 58,4), a tym bardziej przenika do 
mego serca. Muszę przekrzyczeć ten hałas świata. 
Wzywa mnie do tego pierwsze zdanie dzisiejszej 
liturgii słowa: Krzycz na całe gardo, nie przestawaj. 
Podnoś swój głos jak trąba (Iz 5 8,1). Muszę 
powiedzieć bardzo głośno, aby wśród tego zgiełku 
samemu słyszeć swoje słowa: „Panie Ty jesteś moją 
jedyną prawdą, moją drogą i moim życiem". 
 
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Mój Pan zostaje obarczony ciężarem krzyża. 
Wywiera on wielki ucisk na jego ramiona. Waga tego 
nacisku jest tak wielka, bo w krzyżu zawarta jest cała 
niesprawiedliwość świata, wykorzystywanie słabych 
i nakładanie na nich ciężarów, które wszyscy winni 
dźwigać solidarnie. Czy i ja nie jestem dla kogoś 
ciężarem? Czy nie pomnażam ciężaru Twego krzyża? 
Czy wyrzut proroka uciskacie wszystkich waszych 
robotników (Iz 58,3) i do mnie się nie odnosi? 
 



Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem 

Znowu jestem świadkiem Twojego upadku i Twojego 
powstawania. Bardziej niż wezwanie Nawracajcie się 
Twój trud wzywa mnie do powstania. Aby się to 
dokonało, mam odwrócić się od zła, rozerwać 
kajdany zła (Iz 58,6) i zwrócić się ku dobru. 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Oto Oblubieniec odchodzi. Brzmi to jak tragiczna 
odwrotność obwieszczenia z ewangelicznej 
przypowieści, że Oblubieniec przybywa na gody. 
Teraz Oblubieniec odchodzi. Dlatego oblubienica 
jest smutna i pości. Tą oblubienica jest Kościół i 
moja dusza. Najbardziej jednak jest nią pierwowzór 
Kościoła - Niepokalana Oblubienica Ducha 
Świętego. Przeżywając w Kościele smutek 
odchodzenia od Oblubieńca, mogę lepiej zrozumieć 
Bolesną Matkę. Jej ból jest naglącym wezwaniem do 
poszukiwania Oblubieńca, którego swoimi 
grzechami wysłaliśmy na krzyżowa drogę. 
 



Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż 
Jezusowi 

Przy tej stacji spotykam robotnika wracającego z 
pola. Po pracy doznaje nowego ucisku. Jest to ucisk 
Twojego krzyża, Panie. Muszę uważać, aby nie być 
dla nikogo ciężarem, ale chętnie mam brać na 
ramiona ciężary innych, bo to jarzmo ma słodycz 
Twojego krzyża. 
 
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi 

Nie wszystkim udział w drodze krzyżowej przynosi 
zaszczyt. Dla oskarżycieli, egzekutorów i dla 
gawiedzi żądnej krwi uczestnictwo w wykonywaniu 
wyroku na Niewinnym jest hańbą. Udział w drodze 
krzyżowej może być jednak wielką łaską i przynosić 
chwałę. Taki był udział Weroniki. W tym pochodzie 
jest ona poprzedzana przez sprawiedliwość, a za nią 
idzie chwała (por. Iz 58,8). Panie, pragnę iść za Tobą 
śladami Weroniki. 
 



Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem 

W drugim upadku ciężar krzyża jeszcze bardziej 
przygniatał Cię do ziemi. Lecz znowu miałeś dość 
mocy, aby od ziemi zaraz się oderwać. Ja nieraz 
trwam tak długo w upadku, jakby więzy niewoli 
trzymały mnie wśród błota i kurzu ludzkiej drogi. 
Rozerwać więzy niewoli (Iz 58,6) i wreszcie 
powstać, to wezwanie, które słyszę dzisiaj przy 
Twoim drugim upadku i wtedy, gdy głową obijam się 
o ziemię i nie chcę umieścić jej na nowo w niebie. 
 
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty 

Nie płaczcie nade mną - powiadasz, Panie, do 
płaczących niewiast jerozolimskich. Współczucie 
Tobie okazane nie może ograniczyć się do smutku 
wyrażającego bezradność. Nasz smutek i nasz post 
mają doprowadzić do prawdziwej odmiany naszego 
losu. Pan Jezus nie chce od nas współczucia, które 
nie prowadzi do nawrócenia. Czy zwiesić głowę jak 
sitowie... czyż to nazwiesz postem i dniem miłym 
Panu? (Iz 58,5). 
 



Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża 

Pan Jezus powstaje i z trzeciego upadku. Wraz z 
Tobą, Zbawicielu, podnosi się cały świat. Mnie 
wśród nizin tego świata trzymają nie tylko moje 
słabości, ale i to, że udział w nich mają inni. Mam 
tylu wspólników, których czasem zmuszam, aby ze 
mną grzebali w ziemi. Jeśli sam mam się uwolnić, to 
trzeba wszelkie jarzmo połamać (Iz 58, 6) i uwolnić 
od siebie innych, którzy dla mnie gotowi są 
zrezygnować z patrzenia w górę. 
 
Stacja X: Jezus z szat obnażony 

Patrzenie na obnażonego Syna Człowieczego jest 
świętokradztwem. Najpiękniejszego spośród synów 
ludzkich chciano pozbawić nie tylko życia, ale 
jeszcze przed egzekucją - poprzez obnażenie - 
godności. Jednak jest odwrotnie. Człowiek który 
obnaża i innych chce pozbawić godności, sam ją 
traci. Utraconą godność mogę odzyskać, gdy 
wypełnię zalecenie proroka: nagiego, którego ujrzysz 
przyodziać (Iz 58,7). 
 



Stacja XI: Jezus do krzyża przybity 

Izajasz postawił zarzut swoim rodakom, że chcą 
wypełniać wolę Boga wśród bicia niegodziwą pięścią 
(Iz 58,4). Oskarżyciele Jezusa myśleli, że zabijając 
Syna Człowieczego, wyświadczają przysługę Bogu. 
Niegodziwa pięść uzbroiła się w młot wbijający 
gwoździe w Jego ręce i nogi. Panie, wyrzekam się 
nienawiści, gróźb, zemsty... Otwieram swe dłonie, 
które były zaciśnięte w pięści i wypuszczam z nich 
młot grzechu. 
 
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu  

Twoje konanie i śmierć na krzyżu są najświętszym 
obrzędem najcenniejszej ofiary, która została złożona 
Bogu, jako okup za moje nieprawości i jako cena 
mojego zbawienia. Pozwól mi, Panie uczestniczyć w 
Twojej ofierze. Moją ofiarą jest duch skruszony, 
pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie 
gardzisz (Ps 51,19). 
 



Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty  

Oto nadszedł czas, kiedy zabierają nam Oblubieńca. 
Jest to czas stosowny na post, smutek i pokutę. Po 
poście czeka nas jednak wielka uczta, po smutku 
wielka radość, jeśli tylko uwieńczeniem pokuty 
będzie prawdzie nawrócenie. Bo to nie Oblubieniec 
od nas odchodzi, tylko my od Niego. To ode mnie 
zależy, czy będę się znowu radować Tym, który chce 
być największą miłością mojej duszy. 
 
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony  

Wchodzenie do grobu jest wchodzeniem w 
ciemność. Od czasu pogrzebu Jezusa jest jednak 
również możliwe wyjście z grobu i wtedy jest to 
wchodzenie w światłość wielkanocnego poranka. To 
nurzanie się w światłości można uprzedzić już teraz, 
gdy życie swoje wypełniamy miłością, gdy dzielimy 
chleb z głodnymi, wprowadzamy w dom biednych 
tułaczy, przyodziewamy nagich i nie odwracamy się 
od współziomków. Wtedy twe światło wzejdzie jak 
zorza (Iz 58, 8). 
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Stacja I: Jezus na śmierć skazany 

Piłat wydał wyrok skazujący Cię, Jezu na śmierć 
krzyżową. Niewinnego wydał na śmierć. Tyle razy 
mówiłeś mi Panie, że jesteś obecny w każdym 
człowieku. Jeśli więc niesprawiedliwie osądzam 
innych ludzi, wydaję na Ciebie wyrok. Przepraszam 
Cię, Panie, za każdy niesprawiedliwy sąd. 
Oto kamienie niesprawiedliwych wyroków. 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Panie Jezu, bierzesz krzyż. Ja wiem, że jest to dla 
Ciebie wielki ciężar. Ale przecież ja sam 
wielokrotnie jestem ciężarem dla otoczenia, jestem 
nieznośny, przykry, uciążliwy dla najbliższych. Z 
powodu mnie oni cierpią.  
Oto kamienie bólu i cierpienia zadanego innym. 



Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem 

Pierwszy upadek. Może droga była nierówna, może 
potknąłeś się o kamień, a może ktoś po prostu Cię 
popchnął. Ile razy ja spowodowałem nieszczęście 
bliźniego, może także popchnąłem kolegę lub 
koleżankę, kopnąłem go, czy też odmówiłem im 
pomocy. 
Oto kamienie złości. 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Panie Jezu, w tych strasznych chwilach jest przy 
Tobie Maryja, Twoja Matka. Ona boleje nad męką 
Syna, niewinnie cierpiącego. Ile matek boleje, bo 
dzieci ich spotkało nieszczęście z mego powodu, z 
mo jego b raku obowiązkowo śc i , z mo je j 
bezmyślności. Ile matek boleje z powodu krzywdy 
wyrządzonej im przez dzieci. 
Oto kamienie braku szacunku wobec rodziców. 



Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż 
Jezusowi 

Żołnierze widząc Twoją mękę Jezu, przymusili 
Szymona z Cyreny do niesienia krzyża. On Ci 
pomoże. Przypominam sobie sytuacje, gdy 
przechodziłem obojętnie obok potrzebujących 
pomocy. 
Oto kamienie lenistwa. 
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi 

Gdy Weronika zobaczy ła Twoją smutną i 
zakrwawioną twarz, podbiegła, aby ją otrzeć. Wielu 
widząc to, chciało jej przeszkodzić, inni śmiali się. Ja 
także uciekałem, gdy wyśmiewano się z mojego 
kolegi. Nie potrafiłem stanąć w jego obronie, a nawet 
wyśmiewałem się wraz z innymi. 
Oto kamienie tchórzostwa. 



Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem 

Panie Jezu, znów upadłeś. I znów ludzie śmieją się z 
Ciebie. Ile razy cieszy łem się z upadku, 
niepowodzenia, nieszczęścia, choroby drugiego 
człowieka. Ukrywałem swoją złośliwość pod 
pobożnym płaszczykiem, mówiąc, że może bliźniego 
spotkała „kara Boska”. 
Oto kamienie złośliwości. 
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty 

Panie Jezu, upomniałeś spotkane kobiety, żeby nie 
płakały nad Tobą, ale nad swoimi grzechami. Lament 
bez niesienia pomocy pogarsza nieraz sytuację 
cierpiącego. Aby przyjść bliźniemu z pomocą, trzeba 
znaleźć się w jego położeniu. Nawet samo uważne 
wysłuchanie skargi cierpiącego może stać się dla 
niego leczniczym balsamem. 
Oto kamienie braku współczucia. 



Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża 

To chyba już koniec. Już opadasz boleściach sił, a 
przecież na Golgotę pozostał jeszcze kawałek drogi. 
„Dalej!” – krzyczą oprawcy, bijąc i kopiąc swoją 
ofiarę. Bić leżącego, dobić tego, który upadł; odebrać 
nadzieję człowiekowi na jego powrót do normalnego 
życia, to tyle prawie, co go przekreślić.  
Oto kamienie zabijania nadziei. 

Stacja X: Jezus z szat obnażony 

Panie Jezu, zabrano Ci wszystko, nawet ubranie, aby 
jeszcze bardziej drwić i wyśmiewać się z Ciebie. 
Przepraszam, za przedmioty zabrane kolegom i 
koleżankom, za niszczenie mojej i cudzej własności, 
za zazdrość, gdy ktoś ma coś lepszego niż ja, za 
wymuszanie na rodzicach zakupu rzeczy, których tak 
naprawdę nie potrzebuję. 
Oto kamienie próżności i zazdrości. 



Stacja XI: Jezus do krzyża przybity 

„I ukrzyżowali Go”. Już nie będzie chodził, nauczał, 
uzdrawiał, błogosławił dzieci. Już nie będzie mi 
dokuczał swoją prawdą i miłością. Wyrzuciłem Go z 
miasta na wzgórze straceń. Tak samo wyrzucam ze 
swego otoczenia osoby mi niewygodne, upominające 
mnie, czyniące dobro, którego ja niekiedy nie chcę 
oglądać. 
Oto kamienie odrzucenia. 

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu 

Wykonało się! To już koniec Twojej ziemskiej męki, 
Jezu, jaką podjąłeś by odkupić moje grzechy. 
Pomimo wszystkich zniewag, wyszydzenia, 
zadanych ran i okropnego bólu, poprosiłeś Ojca, aby 
przebaczył Twoim oprawcom. Tak samo i mnie 
przebaczyłeś. Dziękuję Panie! Ale czy ja potrafię 
okazać miłosierdzie innym? 
to kamienie braku miłości wobec bliźnich. 



Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty 

Dobrzy ludzie zdjęli ciało Pana Jezusa z krzyża, 
zrobili to z wielkim szacunkiem i miłością. Ja także 
dotykam moimi wargami Twojego ciała w Komunii 
świętej, gdy przychodzisz do mnie żywy i 
prawdziwy. Przepraszam Cię za każde złe 
zachowanie po przyjęciu Twojego ciała w Komunii 
świętej, za szybkie i niestaranne modlitwy. 
Oto kamienie niedbalstwa i braku skupienia. 

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony 

Złożono Twoje ciało, Panie, do grobu, wykutego w 
skale. Twoi najbliżsi zatroszczyli się o godny 
pochówek dla Ciebie. Troska o groby najbliższych, o 
groby opuszczone, mogiły poległych, to przejaw 
miłości. Każdy chrześcijanin powinien pamiętać o 
zmarłych w modlitwach, w czasie Mszy Św., w 
rocznicę urodzin, imienin, śmierci. Kto kocha 
pamięta i pomaga. 
Oto kamienie zapomnienia o zmarłych. 
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Stacja I 
Jezus na śmierć skazany. 

Wyrok wydano. Po ludzku Mnie osądzono. Ludzki 
sąd: opinia, mieszane zarzuty i jeszcze kpiny, i 
obelgi dorzucono, by widowisko było większe. 
Nieraz widzę, jak i ty stoisz bezradny, kiedy ranią 
uśmiechem, drwiną czy krzywym - "spod oka" 
spojrzeniem. Lecz tym razem wo łając o 
sprawiedliwość to ty gorzkie i ciężkie zarzuty 
rzucasz w innych. Bezpodstawnie sąd wydajesz. 
Popatrz na Mnie a nie krzyczałem o Moją rację, a 
czyż jej nie miałem? A jeśli ty stałeś ze Mną, to, 
dlaczego tak niepokoisz się ludzkim sądem, opinią? 
Czy Moja ci nie wystarczy? 



Stacja II 
Pan Jezus bierze krzyż na swoje 
ramiona. 

Wziąłem krzyż na ramiona Swoje, aby pokazać ci, 
że uciekać je mOŹlla. Co więcej, że trzeba nazwać 
cierpienie - uczynić krok , suonę krzyża. A ty ciągle 
czekasz. Tracisz czas, chociaż mówisz, że go nie 
masz. Wiesz co powinieneś uczynić, więc czemu 
jeszcze się wahasz? Ja daję odwagę krzyża. Teraz 
proś Mnie o nią. Wyjdź na przeciw, otwórz swe 
serce, wyciągnij ręce... Weź krzyż. 

Stacja III 
Pan Jezus Upada poraz pierwszy 

Zaledwie kilka kroków, a już upadek. Lecz tutaj nie 
można, bo to dopiero drogi początek i jeszcze 
miejsca przeznaczenia nie widać. I ty wiele -razy 
chciałbyś być u celu, tak od razu i bez problemów, i 
bez zobaczenia własnej słabości. Błogosławione 
potknięcie - i już widzisz, że sam niewiele możesz. 
Otwórz się na moc, która ode Mnie płynie... Powstań 
i pójdź! Podążać wciąż chciej... 



Stacja   IV 
Pan Jezus  spotyka swoją Matkę 

I Jej na drodze krzyża nie zabrakło. Zawsze wierna i 
posłuszna głosowi łaski. Jej serce takie wrażliwe, a 
przez to ze Mną cierpiące krwawiące. A ty zbyt 
często o niej zapominasz. Ona o tobie - nigdy. Trwa 
przy tobie sercem Matki. Popatrz, czym jest 
wierność. Ona zawsze wierna była. Czy kiedyś też 
tak powiem o tobie? Czy stworzysz Mi taką 
szansę...? 

Stacja V 
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść 
Krzyż Panu Jezusowi. 

Tylko kawałek, mały odcinek drogi Szymon 
pomagał nieść Mi krzyż . Tym, że mu to czynić 
kazano, rytm dnia mu zburzono. A śpieszył się, bo 
pracy miał wiele. A Ja za tę małą, daną Mi chwilę, 
łaskami hojnie obdarzyłem. I ty masz czas dla 
Mnie..., lecz tylko czasami, bo ciągle się śpieszysz. 
Mówisz do Mnie: "Cześć Panie Jezu-od wielkiego 
święta i dobrego humoru... A Ja chcę czegoś więcej. 
Proszę, nie odchodź tak szybko. Zapytasz - 
"Dlaczego"? Bo me mógłbym ci udzielić wszystkich 
Moich łask... 



Stacja VI 
Św. Weronika ociera twarz panu 
Jezusowi 

Chwilę ulgi, wytchnienia przyniósł Mi ten czyn 
miłości. Jak bardzo go pragnąłem! I ty jesteś w 
miłość bogaty, chociaż ciągle się żalisz, że jej w 
tobie nie ma. A to nieprawda. Przecież Ja, Miłość 
największa, najprawdziwsza, najczystsza mieszkam 
w sercu twoim. Więc miłość rozsiewaj, miłość 
rozdawaj... uczynną miłością się stawaj... Kochaj 
tak, jak potrafisz... Ja uzupełnię... 

Stacja VII 
Pan Jezus upada po raz drugi. 

Już po raz drugi upadam, ostry kamień twarz rani. A 
ty odkryj w Moim upadku proste spojrzenie w twarz 
pokory. Widzę, jak chciałbyś latać, ale nawet 
chodzić nie umiesz. Wystarczy głowę podnieść zbyt 
wysoko, a już się potykasz. Balonem nie jesteś, więc 
nie unoś się zbyt wysoko, pychą nie nadymaj... Ja 
kocham serce pokorne. Im mniejszy jesteś, im niżej 
schodzisz, tym bardziej się nad tobą pochylam... 



Stacja VIII 
Płaczące niewiasty. 

Wokoło stojący ludzie widzą Moją mękę, zmęczenie, 
ból. Uginam się pod ciężarem cierpienia. Lecz nie 
mogę się na nim zatrzymać, bo to inni pocieszenia 
potrzebują. Wszak we Mnie nadzieja. Trzeba ją 
dawać. I ty, spod ciężaru swojego krzyża wyjdź ku 
płaczącemu. Nie bądź jak ślimak, co chowa rogi w 
swoim wygodnym domku. Przestań patrzeć na 
siebie. Zapomnieć o sobie - to wielka rzecz. Lecz 
czyż Ja nie wzywam cię do wielkich rzeczy? 

Stacja IX 
Pan Jezus upada po raz trzeci. 

Znowu pył i proch przylepił się do Mojej twarzy, 
potem i krwią ociekającą. Poczułem smak grzechu - 
twojego, bo wziąłem go na Siebie. Dla ciebie 
grzechem się stałem, aby z jego niewoli ciebie 
wyzwolić. Lecz ty ciągle temu nie dowierzasz, co 
więcej, odrzucasz Mój dar. Bo sam siebie, na nowo, 
niewolnikiem grzechu czynisz, kajdany sobie 
nakładasz, wszak "wolność" tak lubisz... Ja zaś 
pragnę w morzu Mojego Miłosierdzia cię zanurzyć i 
dać życie nowe i łaskę świętą... 



Stacja X 
Pan Jezus z szat obnażony. 

Zhańbiony do końca. Popatrz: nic Mi nie 
pozostawiono. Obdarto ze wszystkiego. Do czego 
prowadzi ludzka zachłanność, chciwość i to 
"niewinne" pragnienie, aby "coś" mieć za wszelką 
cenę? Czy możesz otrzymać wszystko, skoro 
wszystkiego oddać Mi nie chcesz? 

Stacja XI 
Pan Jezus Przybity do krzyża. 

Moje cierpienie kresu dochodzi, a jeszcze stopy chcą 
przybić. Już nie mogę się poruszyć, wykonać 
żadnego ruchu. Czy to wolność ukrzyżowana? 
Przygwożdżona wbrew swojej naturze, wbrew 
pragnieniom i dobrym chęciom, a jednak wolną 
pozostaje. Miłość jej swobodę i skrzydła daje. Ty 
zaś ciągle pragniesz i szukasz wolności: w 
bezkresach przestrzeni lub patrząc, jak ptak się 
podrywa do lotu. Znajdziesz ją, gdy dasz się... 
ukrzyżować. Wierzysz Mi? 



Stacja XII 
Śmierć Pana Jezusa. 

Mój ostatni oddech. Nastała głucha cisza... czy 
można wyrazić słowami to, w czym słów nie było? 
Ucisz swe serce. Nie bój się śmierci i... milczenia... 
Kochaj! 

Stacja XIII 
Zdjęcie z krzyża 

Szybko zdjęto Moje ciało z krzyża, by o Mnie jak 
najszybciej zapomnieć. Lecz tam, na wzgórzu 
Golgoty pozostał krzyż, który i tak, choćbyś czasami 
nie chciał, będzie ci mówił, że to było DLA 
CIEBIE... 



Stacja XIV 
Złożenie do grobu. 

Przy Moim grobie straż postawiono, wejście 
kamieniem zastawiono, bo zabezpieczyć dobrze 
chciano. Ty zaś grobem czynisz swoje serce. 
Szczelnie je przede Mną zamykasz. I dumny jesteś, 
że nic cię nie wzrusza. Cieszysz się, że nikomu 
nieznany, niedostępny i na nic nieczuły, szyfr 
wymyśliłeś, kamień obojętności, którego nic nie, 
rozbije. Lecz Ja każdy grób ciemności i obojętności 
chcę otworzyć, bo w środku życia nie ma. Ja pragnę, 
byś się z obojętności przebudził, byś ożył... 
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Stacja I : Pan Jezus na śmierć skazany 

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie - Dlatego, że przez krzyż Twój odkupiłeś 
świat. (powtarzać przy każdej stacji) 
 
Człowiek wydał wyrok na Miłość. Wyrok najwyższy 
i niesprawiedliwy. Wyrok wydał człowiek słaby i 
tchórzliwy pod naciskiem tłumu, który wołał: 
ukrzyżuj Go. Wygoda życia i zewnętrzny chwilowy 
spokój podpisały wyrok śmierci. 
Od niesprawiedliwych wyroków, wybaw nas, Panie. 

Stacja II : Włożenie krzyża 

Krzyż to ciężar. Są ciężary fizyczne i ciężary 
duchowe. Są ciężary przyjmowane i ciężary 
odrzucane. Drzewo Chrystusowego Krzyża obciążają 
grzechy ludzkie. Także nasze grzechy. Taki krzyż On 
wkłada na swoje ramiona. Wkłada, nie odrzuca. I 
będzie teraz niósł ciężar krzyża brzemienny 
grzechami Ten, w którym nie ma grzechu. 
Od obciążania Chrystusowego krzyża, wybaw nas, 
Panie. 



Stacja III : Pierwszy upadek Chrystusa Pana 

Bóg nigdy nie upada. Człowiek upada. Chrystus Pan 
dlatego upadł, gdyż dźwigał ludzkie upadki. Gdy 
powstał z upadku, pokazał, że nie chce śmierci 
grzesznika, lecz chce, aby on powstał i żył. To jest 
właśnie owa przedziwna nadzieja dla wszystkich 
ludzi: krzyż jest ciężarem, który można podnieść, 
który należy podnieść. Bóg chce, aby go podnieść. 
Od upadku bez powstania, wybaw nas, Panie. 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Miłość zawsze łączy się ze współcierpieniem. Brak 
współcierpienia najczęściej jest brakiem miłości. 
Chrystus, niosący krzyż, cierpi za ludzką rodzinę i 
razem z nią współcierpi. Jego Matka współcierpi z 
Nim. Przy obecnej stacji jesteśmy świadkami 
najpełniejszego współcierpienia. Patrzymy na tę 
scenę, która jest obrazem najgłębszej miłości dwu 
najbliższych sobie osób i pytamy: dlaczego została 
ona przez ludzi tak sponiewierana, tak bardzo 
zhańbiona. 
Od poniewierania cudzej miłości, wybaw nas, Panie. 



Stacja V : Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż 
Panu Jezusowi 

Mając krzyż za narzędzie, Chrystus zbawia świat. 
Czy człowiek może przyłożyć swą rękę do dzieła 
zbawienia? Cyreneusz jest znakiem pomocy 
zewnętrznej. A gdzie, Kościele Chrystusowy, szukasz 
pomocy w dźwiganiu swego krzyża, na który 
złożono tyle lekkomyślności i lekceważenia spraw 
odwiecznych? Czy także na mnie czekasz? 
Od ospałości w służbie Kościoła, wybaw nas, Panie. 

Stacja VI : Święta Weronika ociera twarz Jezusowi 

Panie, kiedy otarliśmy Ci twarz? Święta Weronika 
uczyniła to w czasie Twej drogi krzyżowej. Otarła 
skutki fizycznego cierpienia. Czy jednak na Twej 
twarzy nie ma skutków duchowego cierpienia, 
spowodowanego niewdzięcznością ludzką? Czy z 
niej otarliśmy Twoją twarz? Czy wytarliśmy z 
niewdzięczności nasze twarze, stworzone na obraz 
Boży? 
Od nie naprawionej niewdzięczności, wybaw nas, 
Panie. 



Stacja VII : Drugi upadek Pana Jezusa 

Potrzeba głębokiej wiary, by w leżącym Chrystusie 
dostrzec Boga. Niekiedy równie trudno w człowieku 
dostrzec człowieczeństwo. Już wiele razy powstawał, 
a przecież sam nie umie zapewnić, że odtąd już na 
zawsze odzyskał wierność. Inny jest jednak obraz 
leżącego pod krzyżem Jezusa, a inny upadłego 
człowieka. Inna jest przyczyna upadku. Końcowym 
powstaniem Chrystusa będzie zmartwychwstanie. A 
moim? 
Od powtarzania tych samych błędów, wybaw nas, 
Panie. 



Stacja VIII : Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty 

Płaczcie nad synami waszymi. Rzewne uczucia, 
jakkolwiek pożyteczne, nie są najważniejsze. 
Chrystus jako przedmiot wzruszenia musi się w 
naszej świadomości zmienić w podmiot zbawienia. 
On jest przede wszystkim naszym Odkupicielem. 
Teraz idzie pochylony ciężarem krzyża, ale to tylko 
okrutna rzeczywistość na drodze odkupienia. Jakież 
t o i n n e , n i ż p o s t ę p o w a n i e t y l u l u d z i 
przedkładających ulgę w trudnościach nad własną 
duchową doskonałość. 
Od lekceważenia cierpień i pokuty, wybaw nas, 
Panie. 

Stacja IX : Trzeci upadek Pana Jezusa 

Ten upadek Chrystusa, już u kresu drogi, najbardziej 
nas uczy mądrości. Gdy kończymy jakieś dzieło, 
zwykle nie jesteśmy już czujni. Opanowuje nas 
wówczas radość zdobytego celu i wtedy jesteśmy 
najsłabsi i zwykle niesumiennie kończymy swe 
dzieło. Taki upadek winien być szkołą mądrości, a 
Chrystus w nas większy. 
Od zastępowania pracy nad sobą narzekaniem, 
wybaw nas, Panie. 



Stacja X : Jezus z szat obnażony 

Nagi Chrystus, stojący na Golgocie, nie ma już nic 
swojego, nie ma żadnych praw. Pozostał Mu tylko 
obowiązek spełnienia do końca misji, dla której 
przyszedł na świat. Ogołocony z szat, bezbronny 
Odkupiciel. Czy możliwe jest jeszcze głębsze 
poniżenie? A On to zrobił dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia. Dla każdego człowieka. Dla nas także. 
Od niszczenia człowieka w człowieku, wybaw nas, 
Panie. 

Stacja XI : Przybicie do krzyża 

Gwoździe przybijają ciało. Przybijają także duszę. 
Odtąd bowiem Jezus będzie już całkowicie bierny, 
z d a n y n a o b c ą s i ł ę . Ta k b ęd z i e a ż d o 
zmartwychwstania. Jakże się jednak mylicie wy, 
którzy wbijacie gwoździe: unieruchamiając ciało, 
wyswabadzając duszę, zabijając człowieka, 
rozpalacie płomień Jego Ewangelii. On płonie już 
dwa tysiące lat i będzie płonął do końca świata. 
Od siły, zdolnej nas obezwładnić duchowo, wybaw 
nas, Panie. 



Stacja XII : Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

Niepojęta tajemnica krzyża! Wtedy, gdy konający 
Chrystus mówi: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił", następuje szczytowe działanie Syna w 
zjednoczeniu z Ojcem. "Dokonało się" wyraża 
zarówno śmiertelny skłon głowy, jak i wypełnienie 
misji Odkupienia. Odtąd jego rozpięte na krzyżu ręce 
wyciągnięte są nad całym światem. W sposób niemy, 
lecz przejmujący, wykazują jak bliski jest Bóg 
człowiekowi. 
Od zwątpienia w ożywcze działanie tajemnicy 
krzyża, wybaw nas, Panie. 

Stacja XIII : Pan Jezus z krzyża zdjęty 

Spokojna, choć posągowo zatroskana twarz Matki 
Bożej, wpatrującej się w zmarłego Syna, złożonego 
na jej kolanach. Tak niedawno było zwiastowanie i: 
"On będzie Synem Najwyższego", a dziś są 
zakrwawione zwłoki. Ale już dziś istnieje liczna 
rodzina tych, co uwierzyli. To martwe ciało ma już 
liczne żywe członki, które się będą stale rozrastać w 
miarę upływu pokoleń. Nie ma śmierci tam, gdzie są 
sprawy Boże. 
Od stanu, w którym ból przesłania godność 
cierpienia, wybaw nas, Panie. 



Stacja XIV : Pan Jezus złożony w grobie 

Ziemia nasza każdego dnia coraz bardziej zapełnia 
się grobami. Każdego dnia ziemia spełnia Boży 
nakaz: "w proch się obrócisz". Od momentu, w 
którym Chrystus Pan został złożony w grobie mamy 
prawo twierdzić, że grób nie jest klęską życia i 
początkiem nicości, ale jest otwarciem ku 
zmartwychwstaniu. Chrystusowy grób wskazuje, że 
nie nicość, ale przejście paschalne jest ludzkim 
przeznaczeniem. Jego grób jest nadzieją naszych 
grobów. 
Od braku nadziei w ostateczny tryumf życia w Bogu, 
wybaw nas, Panie. 
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Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany 

Był to piątek; wiosna. Prawie 2000 lat temu. Dzień 
przed świętami Wielkanocy. 
Całą noc i rano wrogowie przygotowywali wyrok 
śmierci na Jezusa. Jezusa bito batogiem, z którego 
zwisały liczne rzemienie zakończone kawałkami 
żelaza. Na głowę Jezusa włożono koronę z dużymi 
cierniami, aby bolało. Piłat przewodniczący sądu, 
który mógł Jezusa obronić, skazał Go na śmierć 
krzyżową. Obok budynku sądu przekupieni ludzie 
wołali głośno: Ukrzyżuj Jezusa!. Takiego Boga nie 
chcemy! Precz z takim Królem! 
Ja zrobię inaczej. Kocham takiego Boga. Nie będę 
wołać przeciw Bogu. Nie będę bić nikogo batogiem. 
Nie będę dokuczać, aby bolało. Obronię skazanego. 
Nikomu nie będę życzyć śmierci. Bo tak nauczał 
Jezus: miłujcie się wzajemnie. 



Stacja II – Jezus Przyjmuje krzyż na swoje ramiona 

Na barki Jezusa położono belkę krzyża. Na szyi 
zawieszono tabliczkę z napisem, że król został 
skazany na śmierć. 
Ja nikomu nie położę belki pogardy. Nie zawieszę 
nikomu tabliczki szyderstwa ani papierków z 
brzydkimi napisami. Bo tak nauczał Jezus: miłujcie 
się wzajemnie. 

Stacja III – Jezus upada po raz pierwszy 

Może Jezusa przewrócili ze złości. Może Go 
popchnęli na kamienie dla zabawy, aby śmiać się z 
Jego upadku. 
Ja będę inny. Nikogo nie przewrócę w czasie kłótni. 
Nikomu nie podstawię nogi na boisku. Bo tak 
nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie. 
Któryś za nas cierpiał rany. 



Stacja IV – Jezus spotyka swoją Matkę 

Za żołnierzami szła Matka Jezusa. Była smutna, 
bolesna. Przykro jej było, choć wiedziała, że Jej Syn 
Jezus, idzie złożyć ofiarę za grzechy wszystkich 
ludzi. Jezus spojrzał w Jej zapłakane oczy. 
Tak samo spojrzę w oczy mojej mamy, gdy będzie jej 
przykro, gdy będzie smutna, gdy będzie płakała. Bo 
tak nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie. 

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż 
Panu Jezusowi, 

Wracającego z pola rolnika Szymona przymusili 
żołnierze do niesienia belki krzyża. Dlaczego 
Szymon nie chciał pomóc? Czy nie znał Jezusa? Czy 
nie słyszał, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię? 
Ja od razu z chęcią niósłbym belkę krzyża. Przecież 
drugiemu trzeba pomóc, gdy jest zmęczony. Bo tak 
nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie. 



Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Panu 
Jezusowi, 

Pewna kobieta Weronika, szybko podbiegła do 
Jezusa. Czystym ręcznikiem obmy ła Jego 
zakrwawioną, oplutą twarz. Biały ręcznik zafarbował 
krwią. 
Chciałbym też podbiec do bliźnich, do kolegów, do 
koleżanek. Chciałbym też obmyć twarze smutne, 
twarze chore. Nieraz wyciągnę chusteczkę, wytrę 
koledze spod oka łzy lub może krew. Bo tak nauczał 
Jezus: miłujcie się wzajemnie. 

Stacja VII – Jezus upada po raz drugi 

Była pora obiadowa. Bardzo ciepło. Jezus spocony 
upada jak ścięte drzewo. Drugi raz upada. Leży na 
kamieniach bezradnie. 
Pomogę ludziom upadającym, nawet leżącym 
pijakom. Bo tak nauczał Jezus: miłujcie się 
wzajemnie. 



Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim 
Niewiasty 

Jezus przed chwilą minął płaczące kobiety z gromadą 
dzieci. Zbyt głośno płakały. Jezus odwrócił się do 
nich, zakazał płakać. Płacz teraz nie jest potrzebny!. 
Jezus nie chce płaczu. Niech płaczą nad sobą, nad 
swoimi dziećmi, bo kto wie, co z nich wyrośnie. 
Nie będę płakać bez potrzeby. Nie będę grymasił. 
Przecież mogę zacisnąć zęby, przyjąć zasłużoną karę. 
Nie zmuszę nikogo do płaczu. Bo tak nauczał Jezus: 
miłujcie się wzajemnie. 
Któryś za nas cierpiał rany. 
Stacja IX – Jezus upada po raz trzeci 

Gdyby Jezus był tylko Bogiem, nigdy nie 
przewróciłby się. Ale był także Człowiekiem, miał 
takie samo ciało jak my. Nie utrzymał się na 
zbolałych nogach. Kto wie, ile razy przewrócił się 
podczas Drogi krzyżowej. Może tylko trzy razy. 
Może pięć, dziesięć razy... Zawsze wstał i szedł 
dalej. Nie zniechęcał się. 
I ja będę wytrwały. Nie zniechęcę się w pracy, w 
nauce. Nie będę leniwy. Nie położę się na ziemi, gdy 
koledzy lub koleżanki pracują. Bo tak nauczał Jezus: 
miłujcie się wzajemnie. 



Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony 

Na górze Golgocie nie było plaży. To miejsce straceń 
i krwi. Żołnierze ściągają z Jezusa ubranie, koszulę, 
sandały. Nagi Jezus z opaską na biodrach znosi 
spojrzenia bezwstydnych. 
Ja nie będę nikogo rozbierać. Nie będę nikogo 
podglądać. Spojrzę na kolegów i koleżanki oczami 
wstydliwymi, czystymi. Bo tak nauczał Jezus: 
miłujcie się wzajemnie. 

Stacja XI – Pan Jezus przybity do Krzyża 

Żołnierze rozciągają na belce krzyża ciało Jezusa. 
Grubymi gwoźdźmi przybijają wpierw ręce, a potem 
nogi. 
Przypominam sobie te dobre ręce Jezusa i co mogę 
zrobić w tej chwili? Mogę przeżegnać się znakiem 
krzyża uszanować przebite ręce i nogi Jezusa. Mogę 
też uszanować ręce mojej matki, mego ojca. Jezus 
uświęcił ręce. Ręce nie są do bicia, lecz do miłości. 
Bo tak nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie. 



Stacja XII – Jezus umiera na Krzyżu. 

Przybitego do belki Jezusa żołnierze podnoszą w 
górę. I tak zawisł Jezus na krzyżu jako zbrodniarz. 
Bez winy. Niesprawiedliwie. Życie swoje oddał za 
wszystkich ludzi. Ofiarował się. Prawdziwie pokazał, 
co oznacza: miłujcie się wzajemnie. 
Teraz ja mogę się odwzajemnić. Mogę codziennie 
życie swoje oddawać Jezusowi. Jezus nie chce 
pieniędzy ani czekolady. Nas chce. Mnie chce. 
Mamy być odtąd dziećmi Jezusa. Bo tak nauczał 
Jezus: miłujcie się wzajemnie. 

Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża 

Jezus umarł po trzech godzinach. Umarł, jak każdy 
człowiek. Zdjęto Jego ciało zręcznie i z szacunkiem. 
Położono na białe płótno. Obmyto z krwi i kurzu. 
Nikt nie rozmawiał. Było żałobnie. 
Chcę szanować zmarłych. Uszanuję cmentarze, 
nagrobki, pamiątki po zmarłych. Nie będę 
rozmawiać, gdy ulicą przejdzie pogrzeb. Bo tak 
nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie. 



Stacja XIV – Jezus złożony do grobu 

Przyjaciele zanieśli ciało Jezusa do grobu. Jezus 
umarł, ale zmartwychwstanie. To nie jest koniec. Nic 
się nie skończyło. Żołnierze pełniący straż przy 
grobie uciekną w nocy z soboty na niedzielę. 
Przestraszy ich pusty grób. Za trzy dni ci, co wydali 
na Niego wyrok, dowiedzą się, że Jezus jest Bogiem, 
zwycięzcą śmierci. 
Teraz Jezus w niebie czeka na nas ze swoim 
zbawieniem i szczęściem. Kocha nas i cieszy się 
każdą miłością. Więc podajmy sobie ręce! Bo tak 
nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie.
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