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KRZYŻ,  jak trudno jest go przyjąć,  

jak trudno jest się na niego zgodzić i zaakceptować.  

Jak trudno uznać go za swój i oprzeć się na nim. 

Tak trudno będzie go przyjąć, zgodzić się na niego, zaakceptować 

i oprzeć się na nim dopóki będziemy próbować samemu to uczynić. 

 
STACJA I - JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY 

 

„Piłat chcąc uwolnić Jezusa ponownie przemówił do ludzi. Lecz oni wołali: 

Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go…” Łk 23,20-21 

Chryste, tłum ludzi odwrócił się od Ciebie, zapomnieli chyba co dla 

nich czyniłeś jeszcze wczoraj, a dziś wołają UKRZYŻU GO. Ty Panie  

w cichości i prostocie serca przyjmujesz ten wyrok z miłości do każdego 

człowieka i do Ojca. Jesteś gotów cierpieć. 

Jezu, naucz mnie przyjmować niesłuszne oskarżenia, obmowy, 

niesprawiedliwe traktowanie w prostocie i cichości serca. 

 

STACJA II - JEZUS BIERZE KRZYŻ W SWE RAMIONA 

 

 „A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, i włożyli na Niego własne Jego 

szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.” Mt 27, 31 

Wziąłeś Jezu w swoje święte dłonie krzyż – KRZYŻ ZBAWIENIA 

MEGO. Ty Jezu, z miłości do mnie objąłeś ten krzyż przytulając go do serca; 

równocześnie pragnąc w tym geście mnie przytulić do swego serca. 

Jezu, naucz mnie przyjmować krzyż mego życia łącząc go z Twoim 

krzyżem i naucz mnie przytulać się do niego jakobym tuliła się do Ciebie. 

 

STACJA III -  JEZUS UPADA POD KRZYŻEM 

 

„Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być Moim 

uczniem…” Łk 14, 27 

Chryste, ciężar krzyża okazał się zbyt wielki; nie dałeś rady, upadłeś 

pod jego ciężarem. To mój grzech sprawił, moje nieposłuszeństwo, moja … 

Dziś po raz kolejny przyjmujesz moją słabość na siebie, pomimo tego nie 

pozostajesz na ziemi tylko podnosisz się i wstajesz obejmując krzyż z miłości 

do mnie. 

Jezu naucz mnie powstawać i przyjmować mój krzyż każdego dnia, 

choć tak często jest niewygodny. 

 

STACJA IV - SPOTKANIE Z MATKĄ 



 

„Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś.” Łk 11,27b 

„Była tam Matka Jezusa.” J 2,1b 

Spotkanie z Maryją, Twoją Mamą – to spotkanie wzroku  

i kochających się serc. Choć na chwilę pozwoliło Ci Jezu poczuć ulgę, jakbyś 

znalazł się w Jej ramionach – jak tuliła Ciebie gdy byłeś małym chłopcem. Jej 

obecność sprawiła, że odetchnąłeś. 

Maryjo proszę Ciebie naucz mnie być podporą dla Jezusa. Ilekroć 

pomagam komuś, kto potrzebuje wsparcia czy pomocy, niech to będzie 

zawsze ulgą przyniesioną Jezusowi, a dla owej osoby Twoim przytuleniem jej. 

 

STACJA V -  SZYMON POMAGA JEZUSOWI W DŹWIGANIU KRZYŻA 

 

„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał 

z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.” Łk 23,26 

Napotkany przypadkowo człowiek i zmuszony, aby Tobie Jezu 

pomógł nieść krzyż – bał się. Ty przyjąłeś go do siebie, zaprosiłeś niejako by 

był blisko Ciebie – podzieliłeś się z nim swoim krzyżem obejmując go swoją 

miłością. 

Jezu naucz mnie być otwartą na pomoc z zewnątrz, spraw bym 

potrafiła przyjmować pomoc każdego Szymona jako dar -  Ciebie samego. 

Jezu naucz mnie wychodzić poza siebie. 

 

STACJA VI -  WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 

 

 „Nie miał On wdzięku, ani też blasku, aby na Niego patrzeć, ani wyglądu, by 

się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, 

oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony 

tak, iż mieliśmy Go za nic.” Iz 53,2b–3 

Weronika, kobieta z tłumu nie wahała się aby podejść do Ciebie Panie 

i ulżyć Twemu cierpieniu, choćby na ułamek sekundy. Jej miłość do Ciebie 

Jezu wyraziła się w geście otarcia Twego świętego Oblicza z potu, krwi  

i kurzu.  

Chryste, otrzyj moją twarz i oczy abym umiała dostrzec bliźniego  

w potrzebie i śpieszyła ku niemu jak święta Weronika 

 

 

 

 

 

STACJA VII -  DRUGI UPADEK 

 



„Daj mi poznać drogi Twoje Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Wiedź mnie 

drogą Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam 

zawsze nadzieję.” Ps 25,4 – 5 

Ciężar krzyża okazał się zbyt wielki. Jezu tak wiele razy obiecywałam 

sobie, że się zmienię, że się poprawię, a robię zupełnie to samo, - nie mam już 

siły. Przychodzi zniechęcenie. Pomóż mi Jezu bo bez Ciebie sobie nie 

poradzę. 

Jezu pragnę uczyć się od Ciebie zaufania i całkowitego zdania się na 

Ciebie. Jak Ty byłeś oddany we wszystkim Bogu – Ojcu 

 

STACJA VIII - JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY 

 

„Szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. 

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki Jerozolimskie nie płaczcie nade 

Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi.” Łk 23,27 – 28 

Spotkane kobiety podczas Twej drogi krzyżowej płakały i zawodziły 

nad Tobą Jezu, a Ty nawet teraz masz czas; choć krótką chwilę, aby spojrzeć 

na nie, zatrzymać się, powiedzieć słowo, doradzić, pocieszyć. 

Jezu, uczyń me serce wrażliwe na drugiego człowieka, abym nigdy 

nie przeszła obojętnie obok niego. 

 

STACJA IX - JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 

 

„Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony, Jego 

wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi.”   Iz 52,14 

„On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.”   Iz 53,4 

Ciężar krzyża Jezu przygniótł Cię do ziemi, jesteś już całkowicie 

wyczerpany, to moje deklaracje, które tyle razy podejmowałam, okazały się 

pustymi słowami, które powaliły Cię na ziemię. Ale Ty nie pozostajesz na 

ziemi! Wznosisz wzrok ku Ojcu i podnosisz się dowieść swej tak wielkiej 

miłości do mnie. 

Chryste pragnę uczyć się od Ciebie ciągłego wpatrywania się  

w Ciebie i dźwigania się pomimo kolejnych upadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STACJA X - JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 

 

„Żołnierze wzięli  Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego 

żołnierza jedna część, wzięli także tunikę.” J 19, 23 

Jezu, żołnierze zdarli z Ciebie szaty; nie masz już nic. Stoisz  

w prostocie i nagości przed Ojcem. 

  Chryste naucz mnie stawać przed Tobą w takiej prostocie serca, aż do 

nagości odkrywając przed Tobą wszystko co kryje moje serce, abyś to Ty 

swoją miłością do mnie okrywał mnie. 

 

STACJA XI - JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY 

 

„On zraniony jest za nasze występki, starty za nasze winy. Ukarany został dla 

naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni.”     Iz 53, 5 

Jezu, Twoje zbolałe i poranione ciało oprawcy rozciągnęli na drzewie 

krzyża i gwoźdźmi przybijając do niego sprawiają Ci kolejny ból nie do 

opisania. Ja również biorę udział w tym krzyżowaniu Ciebie za dzisiejsze 

moje zaniedbanie dobra. Chryste pozwoliłeś się przybić do krzyża, krzyża 

moich grzechów, niewierności, lenistwa. 

  Jezu, Ty swoje rany odbijasz we mnie, przez nie naznacz mnie swoją 

miłością i przemieniaj w swoją oblubienicę. 

 

STACJA XII -  ŚMIERĆ PANA JEZUSA 

 

„Jezus zawołał donośnym głosem: OJCZE W TWOJE RĘCE POWIERZAM 

DUCHA MEGO. Po tych słowach wyzionął ducha.” Łk 23, 46 

Z wysokości krzyża Jezus powiedział - PRAGNĘ CIĘ.  Wsłuchaj się 

dziś w Jego słowa wypowiedziane na krzyżu. On mówi do ciebie i do mnie: 

PRAGNĘ, zniosłem to wszystko dla ciebie z miłości Mojej córko Moja, aby 

objawiła się miłość Moja do ciebie. 

 

STACJA XIII – ZDJĘCIE Z KRZYŻA 

 

 „A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, 

który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 

Wtedy Piłat kazał je wydać.” Mt 27, 57 – 58 

Maryja otrzymała martwe ciało umęczonego Jezusa w swoje ręce. Ona 

wzięła nieżywe ciało swojego Syna i położyła na Swe łono tuląc Je do Swego 

Matczynego serca; jak niegdyś w stajence betlejemskiej. 

Maryjo, weź mnie w Swoje dłonie i przytul do Swego serca, 

zwłaszcza wtedy kiedy jestem słaba, gdy jest mi ciężko albo kiedy ustaję  

w drodze i wszystko wydaje mi się skończone. 



 

STACJA XIV-  CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE W GROBIE 

 

 „Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, 

który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień  

i odszedł.” Mt 27, 59 – 60 

Grób, po ludzku wydaje się że to już koniec, że już nic nie ma, że 

wszystko skończone – Nie! Ale to dopiero początek. „Nie wyście Mnie 

wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to abyście szli i owoc 

przynosili, i by owoc wasz trwał…” J 15, 16 Chryste, teraz jest czas dla mnie, 

aby powstać, wziąć swój krzyż i iść Twoimi śladami dokąd sam zamierzysz. 

Panie Jezu, oddaję Ci moje ręce, oddaję Ci moje nogi, abyś to Ty mógł działać 

przeze mnie, aby Twoja chwała objawiła się tak gdziekolwiek mnie postawisz. 

 


