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Rozważania  DROGI KRZYŻOWEJ  
 

Wprowadzenie 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie 

zginął ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał Swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by 

wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne" (J 3,16-17.14) 

Stacja I  Sąd 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                            

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Zatrzymaj się! To co dawne przemija - Bóg czyni wszystko nowe. Nie myśl, że to Bóg sądzi świat, wręcz 

przeciwnie posyła Syna, który staje do walki o twoje życie. Zobacz, co jest w twoim sercu. Czy ty nie 

sądzisz Boga tu i teraz, za to co się dzieje? Jezus choć niewinny – jest skazany... Dziś bardziej niż 

kiedykolwiek potrzebuję wiary, by otworzyć się na Miłość, która przyjmuje mnie z moim lękiem, buntem, 

bezradnością. Tylko ta Miłość wszystko zwycięża. Uwierz Miłości, otwórz swoje serce, otwórz swoje oczy, 

by zobaczyć więcej... Czy to, co się wydarza nie zmierza ku objawieniu się większej Chwały Bożej ??? 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                 

Stacja II  Krzyż 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                         

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Stań przy Jezusie, nie odwracaj wzroku od Krzyża. Przyjmij go w duchu wiary i idź pełnić to, do czego 

Ojciec Niebieski dziś cię wzywa. Błogosławiony Krzyż, złączony z ofiarą Jezusa  pomaga zrozumieć moje 

cierpienia, radości, zmagania i przyjąć w sercu, że nie jestem sam i że wszystko ma sens... Czy aż tak trudno 

przyjąć prawdę, że Jezus zbawia podejmując drogę, która wydaje się być przegraną, skazaną na samotność, 

drogę ku śmierci. Dziś potrzebuję spojrzeć w twarz Jezusa obarczonego Krzyżem i jak ufne dziecko 

przytulić się do Jezusa, dziękując, że bierze nie tylko na ramiona Krzyż, ale i mnie... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

Stacja III  Upadek 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                        

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Zobacz jak Bóg cierpi z Miłości do ciebie... Zatrzymuję się, choć chwilę potem przechodzę obojętnie... 

Cierpienie, choroba, śmierć – może straszyć, bo co będzie, gdy przyjdzie to na mnie? Jezus pokazuje, że 

mogę być bezsilny, nieporadny, upokorzony, pozostawiony samotnie bez zainteresowania innych. W 

upadku jest czas na decyzję – czy się poddam czy uwierzę w Moc Miłości OJCA do dziecka. Czy już nie 

dość z mojej strony obojętności i strachu przed MIŁOŚCIĄ? 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                
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Stacja IV  Spotkanie z Matką 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                        

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Pamiętaj że nie jesteś sam. Jak przy Jezusie, tak przy tobie zawsze jest Matka. W zmaganiu, strachu, 

upadku,  radości, samotności i bezradności, w chorobie, w drodze do domu OJCA... Zatroskane oblicze 

Matki dodaje siły, by powstać i iść dalej, drogą wyznaczoną mi przez OJCA. Może warto dziś na nowo 

podziękować za życie, które jest darem i zadaniem oraz prosić, by zbyt pochopnie nie wyrywać się z ręki 

OJCA. Od Niego wyszedłem i do Niego idę... Maryjo strzeż mnie przed utratą Łaski w tej próbie wiary... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

Stacja V  Pomoc Szymona 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                          

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczyłł.  

Nawet gdy tracisz siły i wiara się chwieje  patrz na Jezusa, by móc Go rozpoznać w tym co się wydarza i w 

tych z którymi się spotykasz. Nawet gdy nie chcesz, a zatrzymasz się na chwilę – serce weźmie górę nad 

rozsądkiem i zobaczysz więcej... Bóg najpierw patrzy na serce i uczy patrzeć sercem... Każda pomoc rodzi 

błogosławione owoce, nawet gdy ich od razu nie widać. Czy dziękuję Bogu, że mogę służyć pomocą innym 

i że sam doświadczam pomocy od innych ? 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. 

Stacja VI  Spotkanie z Weroniką 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                         

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Słuchaj serca, patrz oczyma Boga i proś, by żyć tak, aby inni rozpoznali w tobie Chrystusa. Nie bój się 

czynić dobra... Czasem gest jest ważniejszy niż słowa... Bóg który widzi w ukryciu odda tobie i umocni do 

dzieła, które zapoczątkował w tobie. MIŁOŚĆ – gdy się nią dzielisz, mnoży się i pociąga innych do gestów 

życzliwości i dobroci. Choć czasem zapłacisz wysoką cenę za okazane dobro – ostatecznie zwyciężysz z 

Bogiem. Czas jest krótki – warto wziąć udział w dobrych zawodach o wiarę i życie wieczne... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

Stacja VII  Upadek 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                          

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupć raczył.  

Nie zatrzymuj się na tym co chce zagłuszyć w tobie więź z Bogiem. On zawsze czeka, by podnieść i 

przytulić do serca, nawet gdy wszystko krzyczy, że w tak ciężkim doświadczeniu Bóg zapomniał o swoim 

stworzeniu. BÓG jako pierwszy wierny w Miłości, jest w każdym cierpieniu, osamotnieniu. Jednak nigdy 

nie naruszy danej tobie wolności. Stań w prawdzie przed Bogiem i przyjmij pomoc by mieć siłę powstawać.. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.               
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Stacja VIII  Jezus i niewiasty 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                         

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Dla Jezusa nikt spotkany w drodze nie jest przypadkowym przechodniem. Może teraz jest ten wyjątkowy 

czas na spotkanie sam na sam z Bogiem. Widzisz i słyszysz o bezradności, cierpieniu, strachu, śmierci i 

rozważasz w sobie jak dalej żyć, a Bóg cicho staje przy tobie i czeka, byś zaprosił Go w te miejsca, gdzie 

trzeba może zrobić krok ku pojednaniu... Nie bój się zapłakać nad sobą. Bóg patrzy na serce... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.       

          

Stacja IX  Upadek 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                        

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Czy jeszcze masz w sobie choć iskrę wiary w zwycięstwo Miłości – patrząc na Jezusa przywalonego 

ciężarem Krzyża i leżącego w prochu ziemi. Właśnie wtedy, gdy już wydaje się być wszystko przegrane,  

budzi się nadzieja i chcesz wierzyć – mimo wszystko. To w pewien sposób sprawdzian – w jakiego Boga 

wierzysz? Przecież Moc w słabości się doskonali. Trzeba uczyć się przyjąć nawet to, co się rozsypuje, gdzie 

już nie widać Bożych śladów, bo wszędzie strach, ból rozstania, trwoga konania, śmierć w opuszczeniu... 

Pozostaje modlitwa z wiarą, w nadziei i miłości – to góry przenosi i śmierć zwycięża... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

 

Stacja X  Obnażenie i wyszydzenie 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                                 

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Ze wszystkiego można obedrzeć Jezusa,drugiego człowieka, ale szata nieśmiertelności i przynależności do 

Boga staje się ochroną tego, co najważniejsze i najpiękniejsze... Mimo opuszczenia, sponiewierania,  

biczowania, obnażenia - Jezus jest nadal DZIECKIEM OJCA  i ta Miłość doprowadziła Go aż na szczyt 

Golgoty, gdzie wydaje się, że ludzka nienawiść zwycięża... Jednak ostatnie słowo ma BÓG... Nie ustawaj w 

wiernym trwaniu przy Jezusie, który zawsze zwycięża. Choć droga do zwycięstwa prowadzi przez 

cierpienie, to Słowo, które staje się nieustannie Ciałem w nas i pośród nas – wypełnia się... Czy biorę sobie 

do serca dane mi codziennie SŁOWO BOŻE jako Słowo na dziś, na to co tu i teraz? 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. 
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Stacja XI  Jezus jedno z krzyżem 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                             

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Stawiaj opór złemu, nie przykładaj ręki do krzyżowania Boga! A nawet jeśli jest zbyt mało dobra z twojej 

strony, by zło zwyciężyć, to stań w pokorze przy Jezusie i błagaj o przyjęcie Jego ofiary. Czasem trudno 

przyjąć cierpienie, czy ból jako oczyszczenie, ale ciągle trzeba kierować wzrok dalej... Z tej Męki i Śmierci 

wytryśnie ŻYCIE!   Przyjmij drogę Jezusową za swoją – tylko ta prowadzi do ŻYCIA... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

Stacja XII  Śmierć Jezusa na krzyżu 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                         

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Oto Jezus umiera... Czy to dzieje się tylko na Golgocie? Stań pod Krzyżem i oddaj jak Jezus wszystko w 

Ręce OJCA... Przyjmij Maryję za Matkę i bądź JEJ dzieckiem... 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

Stacja XIII  Ciało Jezusa w ramionach Matki 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                                 

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

Zamilknij... Przyjmij owoc Męki i Śmierci Jezusa i nie trać wiary, że spełni się SŁOWO... Wytrwaj w 

MIŁOŚCI – do końca! 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.                

Stacja XIV  Grób 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,                         

żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.  

Czuwaj i módl się... Dzieje się nowe... Jezus wraca do OJCA, by odnowić i uratować to co ginie... Jest 

radość i pokój w sercu, choć trwoga dokoła... OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY!!! CHRYSTUS 

UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ !!! 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, 

i Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. 

Zakończenie  

Czternaście Stacji Drogi Krzyżowej można łączyć z czternastoma dniami obowiązującej kwarantanny w tym 

trudnym czasie, wierząc, że BÓG pierwszy przeszedł tę drogę i ją wygrał, wiernie wypełniając Wolę OJCA. 

Droga, którą każdy z nas idzie, choć wiedzie przez Krzyż, cierpienie i śmierć – na wzór życia Jezusa, 

zmierza ku Życiu z Bogiem na wieki. Bądź świadkiem Zmartwychwstałego Pana i żyj w Bogu, z Bogiem i 

dla Boga. 


