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STACJA I - PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY 

Panie, stajesz przed sądem, lecz nie otwierasz ust swoich, nie bronisz 

się, bo wiesz, że tylko całkowita rezygnacja z siebie może zapewnić nam 

Zbawienie. 

„Istotnie, powołanie skierowane do osób konsekrowanych, aby 

szukały najpierw Królestwa Bożego, jest nade wszystko wezwaniem do 

pełnego nawrócenia, to znaczy do wyrzeczenia się samych siebie i do życia 

wyłącznie dla Pana, tak aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”  

 

STACJA II - PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA 

 

Panie, Ty w wolności przyjmujesz Krzyż, zgadzasz się podjąć 

cierpienie ze względu na człowieka, którego ukochałeś odwieczną miłością. 

„Posłuszeństwo właściwe dla życia konsekrowanego ukazuje w sposób 

szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na 

tej właśnie tajemnicy poświadcza, że nie ma sprzeczności między 

posłuszeństwem a wolnością. Postawa Syna objawia bowiem tajemnicę 

Judzkiej wolności jako drogę posłuszeństwa wobec woli Ojca oraz tajemnicę 

posłuszeństwa jako drogę stopniowego zdobywania prawdziwej wolności.”  

 

STACJA II - PAN JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY 

 

Panie upadasz, jednak nie koncentrujesz się na upadku, patrzysz dalej, 

powstajesz by w pełni zrealizować swoją misję. Twój upadek Panie pokazuje 

jak blisko jesteś człowieka. 

„Dzięki konsekracji i całkowitemu oddaniu się Panu osób 

konsekrowanych widzialna staje się miłująca i zbawcza obecność Chrystusa 

konsekrowanego przez Ojca i posłanego, aby spełnić misję. Osoby te, 

pozwalając się „zdobyć” przez Chrystusa, okazują gotowość, by w pewien 

sposób stać się przedłużeniem Jego człowieczeństwa. Życie konsekrowane 

wymownie świadczy o tym, że im bardziej żyje się Chrystusem, tym lepiej 

można Mu służyć w bliźnich, stając w pierwszej linii frontu misyjnego  

i podejmując największe nawet ryzyko”. 

 

 

 



STACJA IV - PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ 

 

Panie, spotykasz swoją Matkę, tą która odzwierciedla Boże piękno, 

która kocha i w milczeniu razem z Tobą przeżywa Twoja Drogę. 

„Wszystkie Instytuty życia konsekrowanego żywią przekonanie,  

że obecność Maryi ma podstawowe znaczenie zarówno dla życia duchowego 

każdej osoby konsekrowanej, jak i dla spójności, jedności oraz wzrostu całej 

wspólnoty”. Maryja jest bowiem wzniosłym przykładem doskonałej 

konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym 

oddaniem się Jemu.” 

  

STACJA V - SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ 

 

Panie przyjmujesz pomoc Szymona, pozwalasz mu, aby złożył Tobie 

dar ze swoich sił i czasu, ale nie jesteś dłużny- Cyrenejczyk doświadcza pełni 

Twojej Miłości. 

„Wśród uczniów Jezusa nie jest możliwa prawdziwa jedność bez tej 

bezwarunkowej, wzajemnej miłości, która wymaga gotowości do ofiarnej 

służby, zdolności przyjęcia bliźniego takim, jakim jest, bez „osądzania go”, 

umiejętności przebaczenia nawet „siedemdziesiąt siedem razy”. Osoby 

konsekrowane, które mocą tej miłości, rozlanej w sercach przez Ducha 

Świętego, stały się „jednym duchem i jednym sercem”, odczuwają wewnętrzną 

potrzebę oddania wszystkiego wspólnocie: dóbr materialnych i doświadczeń 

duchowych, talentów i pomysłów, a także ideałów apostolskich i posługi 

miłosierdzia.” 

 

STACJA VI - WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 

 

Panie oto kobieta- Weronika, słaba i krucha przedziera się przez 

kohortę, aby wyświadczyć Ci przysługę. Jej gest jest drobny, niemal 

niewidoczny, ale to w nim okazała całe swe serce. 

„Świadectwo osób konsekrowanych pomaga całemu Kościołowi 

zachować świadomość, że na pierwszym miejscu powinien zawsze stawiać 

bezinteresowną służbę Bogu, która stała się możliwa dzięki łasce Chrystusa, 

udzielonej wierzącym poprzez dar Ducha Świętego. W ten sposób głoszone 

jest światu orędzie pokoju, który zstępuje od Ojca, poświęcenia, którego 

świadectwo dał Syn, i radości, która jest owocem Ducha Świętego.” 

 

 



STACJA VII - PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 

 

Panie, upadasz po raz drugi, pokazując w ten sposób, że i my możemy 

upaść, lecz nie wolno zatrzymywać się na upadku, należy spojrzeć na niego 

jako na moment oczyszczenia i jeszcze mocniejszego przylgnięcia do Ciebie. 

„Osoba dotknięta doświadczeniem nauczy się w ten sposób 

przyjmować oczyszczenie i ogołocenie jako najistotniejsze akty naśladowania 

Chrystusa ukrzyżowanego. Samo zaś doświadczenie ukaże się jako 

opatrznościowe narzędzie formacji w rękach Ojca, jako walka nie tylko 

psychologiczna, prowadzona w samotności przeciw samemu sobie i własnym 

słabościom, ale także jako zmaganie religijne, w którym każdego dnia obecny 

jest Bóg i moc Krzyża!” 

 

STACJA VIII - PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY 

 

Panie tym razem naprzeciw Ciebie wyszły kobiety, które z bólem 

serca patrzyły na Twoją mękę. Niech to spotkanie ukazuje nam ogromną rolę 

czułości i bliskości jaką możemy dać drugiemu człowiekowi. 

„Kobiety konsekrowane są w bardzo szczególny sposób powołane, aby 

przez swoje poświęcenie, przeżywane w pełni i z radością, być znakiem czułej 

dobroci Boga dla ludzkości oraz szczególnym świadectwem tajemnicy 

Kościoła, który jest dziewicą, oblubienicą i matką.”  

 

STACJA IX - PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 

 

            Panie upadasz trzeci raz, chcesz w ten sposób pokazać mi, że nie liczą 

się upadki, że najważniejsza jest wierność wezwaniu, które kieruje do mnie 

Ojciec. 

„Powołanie do życia konsekrowanego jest przede wszystkim zachętą 

do wytrwania na drodze do świętości mimo trudności materialnych  

i duchowych, jakie niesie codzienne życie. Jest ono także wezwaniem, by 

pogłębiać swoje kwalifikacje i rozwijać dynamiczną wierność swej misji, 

przystosowując jej formy — gdy jest to konieczne — do nowych sytuacji  

i rozmaitych potrzeb, w postawie całkowitej uległości wobec Bożych natchnień 

i zgodnie z rozeznaniem Kościoła. W każdym przypadku należy jednak 

zachować głębokie przekonanie, że gwarancją autentyczności wszelkiej 

odnowy, która chce pozostać wierna pierwotnej inspiracji, jest dążenie do 

coraz pełniejszego upodobnienia się do Chrystusa.” 

 



STACJA X - PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 

 

Panie obdarto Ciebie z szat, zdeptano Twoją godność, jednak Ty 

jesteś wolny, Twoja bezwarunkowa miłość do Ojca pozwala Ci przyjąć to 

upokorzenie, za tych wszystkich którzy nie potrafią nawiązać swoich relacji  

w czystości 

„Osoba konsekrowana ukazuje, że to, co większość ludzi uważa za 

niemożliwe, dzięki łasce Pana Jezusa staje się możliwe i jest źródłem 

prawdziwego wyzwolenia. Tak — w Chrystusie można miłować Boga całym 

sercem, stawiając Go ponad wszelką inną miłość, i dzięki temu miłować też 

każde stworzenie, zachowując Bożą wolność. Takie świadectwo jest dziś 

niezwykle potrzebne, właśnie dlatego, że jest tak niezrozumiałe dla naszego 

świata. Zwraca się ono do każdego człowieka aby ukazać mu, że moc Bożej 

miłości może dokonać wielkich rzeczy właśnie przez doświadczenie ludzkiej 

miłości. To świadectwo wychodzi także naprzeciw coraz powszechniej 

odczuwanej potrzebie wewnętrznej przejrzystości w relacjach między ludźmi.”  

 

STACJA XI - PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA 

 

Panie ten moment ukazuje Twoje całkowite podporządkowanie woli 

Ojca. Rezygnujesz zupełnie z siebie na rzecz miłości, miłości do Ojca i do 

człowieka… 

„Osoby konsekrowane stają się misjonarzami przede wszystkim przez 

nieustanne pogłębianie w sobie świadomości, że zostały powołane i wybrane 

przez Boga, a więc Jemu winny podporządkować całe swoje 

życie i ofiarować wszystko, czym są i co mają, uwalniając się od przeszkód, 

które nie pozwalają im bez wahania odpowiedzieć Bogu pełną miłością. W ten 

sposób będą mogły stać się prawdziwym znakiem Chrystusa w świecie. Także 

ich styl życia winien wskazywać na ideał, który wyznają, gdy starają się być 

żywym znakiem Boga oraz wymownym, choć często dokonywanym w milczeniu 

przepowiadaniem Ewangelii.” 

 

STACJA XII - PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU. 

 

Panie przy tej stacji słowa stają się niepotrzebne, najwięcej treści 

wyjawia milczenie 

„Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia 

przenikniętego obecnością adorowanego Boga. Wszyscy, wierzący  

i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które pozwoli Bogu mówić, kiedy  

i jak zechce, a nam rozumieć Jego słowo.” 



 

STACJA XIII - PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA I ODDANY MATCE 

 

Panie, Twoja Matka była z Tobą we wszystkich decydujących 

momentach Twojego życia, była w Betlejem, w Jerozolimie, w Kanie 

Galilejskiej i jest także na Golgocie. Naucz mnie Panie tak wiernego trwania 

przy Tobie… 

„W latach życia ukrytego w Nazarecie Maryja Panna trwała przy 

Chrystusie wraz z Józefem, była obecna u boku Syna w decydujących 

momentach Jego życia publicznego i dlatego jest mistrzynią bezwarunkowej 

wierności i niestrudzonej służby. W Niej — w tym „przybytku Ducha 

Świętego” — nowe stworzenie jaśnieje pełnym blaskiem Życie konsekrowane 

w Niej znajduje wspaniały wzór konsekracji Ojcu, jedności z Synem i uległości 

Duchowi Świętemu; ma świadomość, że przylgnięcie do Chrystusa, do Jego 

„życia w ubóstwie i dziewictwie” oznacza także naśladowanie życia Maryi.” 

 

STACJA XIV - PAN JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE. 

 

Panie grób nie jest końcem, tak naprawdę to początek wielkiego 

dzieła… 

„Proces formacyjny nie sprowadza się do wstępnego etapu drogi, 

ponieważ ze względu na ograniczenia ludzkiej natury osoba konsekrowana 

nigdy nie będzie mogła stwierdzić, że w pełni ukształtowała w sobie nowego 

człowieka, który w każdej życiowej sytuacji doświadcza w sercu tych samych 

uczuć co Chrystus. Formacja początkowa winna zatem zostać utrwalona przez 

formację stałą, która sprawi, że człowiek będzie podatny na wpływy 

formacyjne przez całe swe życie.” 

 


