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Królewska Droga Krzyża

DROGA DO ZWYCIĘSTWA

Podążanie śladami drogi krzyżowej naszego 
Pana to nie tylko piękna wielkopostna tradycja, 
lecz skuteczne lekarstwo dla nas – na każdy czas. 
Potrzebujemy często rozważać stacje Męki Pań-
skiej, szczególnie gdy przytłaczają nas trudności 
na naszej drodze. Spotkanie z miłością Jezusa, 
która w Jego Męce i Śmierci objawia się w całej 
głębi, pokrzepia. Kontemplowanie umęczone-
go oblicza Chrystusa przywraca pokój naszym 
twarzom. Rozważanie krzyżowej Męki umacnia 
nadzieję i wiarę, że z Jezusem odniesiemy zwy-
cięstwo. Powstaniemy z największych upadków, 
odnajdziemy radość nawet w doświadczeniach, 
pokonamy śmierć – duchową i fizyczną – bo On 
umarł i zmartwychwstał! 

Gdy przechodzimy drogą, na której nasz 
Pan upadał i  powstawał, przekonujemy się, że 
nie jesteśmy sami na naszej drodze, mimo że 
może dotąd wydawała nam się zbyt trudna, pod 
górę, zbyt kamienista i otoczona nieprzyjazny-
mi cierniami. Idzie z nami Jezus Chrystus. On 
zna trud drogi na Kalwarię i ból umierania na 
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krzyżu. Kto zagłębia się w tajemnicę Jego Męki, 
przekonuje się, że żadne ludzkie cierpienie nie 
jest tak wielkie jak to, które przyjął na siebie On 
–  niewinny Baranek. Ten, który doświadczył 
największego poniżenia i  słabości, wie, czym 
jest nasza ludzka bieda. Rozumie nas i  umac-
nia w drodze, ale nie usuwa cierpienia. Możemy 
i  mamy prawo Go pytać: „Panie, dokąd mnie 
prowadzisz?”, „Jak długo jeszcze?”, „Czy jesteś 
ze mną?”. Mamy prawo się modlić jak On: „Boże 
mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. On nam 
odpowie, bo nas kocha i traktuje poważnie. 

Jezus daje nam siłę wytrwania na naszej dro-
dze krzyża. Utrapienia zamienia w oczyszczają-
cy nas ogień, bo pragnie nas – przemienionych 
– wprowadzić do wiecznego raju. Pytasz: „Czy 
nie dałoby się inaczej, bez bólu?”. Jezus ci odpo-
wiada: <Nie. Odkąd grzech przyszedł na świat, 
jest ból. Ale Ja ukazałem ci drogę zwycięstwa. 
Idź nią. Dam ci moc wytrwania na niej i  mi-
łość większą od cierpienia, a nawet od śmierci>. 
On zakrólował w chwale. Miłością pokonał zło. 
I każdy z nas zakróluje z Nim, jeśli wsłuchany 
w Jego słowo wytrwa na swojej drodze krzyżo-
wej. Droga ta jest trudna i wymagająca, ale tylko 
na niej dokonuje się zwycięstwo. 
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Droga krzyża to droga miłości kruszącej po-
tęgę zła, którą przez grzech sami sprowadzili-
śmy na siebie. Mamy wybór: możemy przekli-
nać swój los, żyć w zgorzknieniu i nie godzić się 
na cierpienie, które i  tak nas nie ominie, albo 
możemy je godnie przyjąć jak Jezus przyjął swój 
krzyż i z Nim wejść do chwały ocalonych. Nie 
dajmy się oszukać światu, który proponuje ła-
twe drogi. One nie prowadzą do szczęścia i mają 
tragiczny koniec. Mądrze wybierajmy, byśmy 
żyli! Byśmy dobrze żyli! Jesteśmy dziećmi Boga 
–  królewskimi dziećmi, które są powołane do 
wielkości. Droga do niej jest jedna: jest nią Jezus 
– ukrzyżowany i zmartwychwstały.

Przechodząc stacje drogi krzyżowej, może-
my wypraszać łaskę nie tylko dla siebie, ale i ra-
tunek bliźnim – bliskim i dalekim – oraz pomoc 
potrzebną Kościołowi i  światu. Być może roz-
ważania zapisane w tej książce staną się pomocą 
w osobistym spotkaniu z Panem i poruszą serce, 
by pójść Jego śladami. Kto idąc drogą męki Pana 
„nakłoni ucha”, usłyszy zaproszenie Króla Mi-
łości: <Weź swój krzyż i naśladuj Mnie, a doj-
dziesz do miejsca, które przygotowałem dla 
ciebie. Zakrólujesz ze Mną w wiecznej chwale>. 
Pan mówi do każdego z  nas, swoich uczniów: 
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<Nie bój się krzyża. To królewska droga dla mo-
ich wybranych. Ja cię poprowadzę, abyś wstępu-
jąc na nią i idąc nią co dnia wraz ze Mną odnalazł 
już tu, na ziemi, pełną godność i radość królew-
skiego dziecka; by niepojęte szczęście na Uczcie 
miłości w domu Ojca stało się twoim udziałem 
na wieki>.



KRÓLEWSKA 
DROGA KRZYŻA
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Stacja I

WYROK NA KRÓLA 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Król Sprawiedliwości staje przed ludzkim 
trybunałem. Pytany przez Piłata, czy rzeczywi-
ście jest Królem, odpowiada: „Królestwo moje 
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było 
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie zo-
stał wydany Żydom”. Piłat, podobnie jak oskar-
życiele, jest zamknięty na zrozumienie natury 
tego królestwa. Ubiczowanego i wyszydzonego 
wydaje na śmierć, wypisując tytuł winy: „Jezus 
Nazarejczyk, Król Żydowski”.

Panie, Ty zapewniasz: „Błogosławieni, któ-
rzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. 
Pomóż sercem usłyszeć te słowa nam, którzy na 
różny sposób mamy lub będziemy mieć udział 
w Twojej królewskiej drodze przez prześladowa-
nia za wierność Tobie i Twoim przykazaniom. 
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STACJA II

KRÓL BIERZE KRZYŻ  
NA SWE RAMIONA

Król nieba i  ziemi całuje drzewo męki, na 
którym odda za nas życie. Bierze na ramiona 
krzyż ludzkich cierpień, aby przynieść wolność 
swojemu stworzeniu, mnie... Przyjmuje hańbę 
śmierci krzyżowej przeznaczonej największym 
złoczyńcom. Tak bardzo się uniża, by podźwi-
gnąć człowieka z błota grzechu i wywyższyć go. 
Panie, uczysz, że kto nie bierze swego krzyża, 
a idzie za Tobą, nie jest Cię godzien. 

Pokorny Królu Miłości, naucz nas Cię na-
śladować. Hańbę krzyża Twa miłość zamieniła 
w królewską drogę wiodącą do zwycięstwa. Daj 
nam to zrozumieć i z odwagą wejść na tę drogę 
zaparcia się siebie, przyjmując nasz codzienny 
krzyż: obowiązki, trudy, słabości, cierpienia.
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STACJA III

PIERWSZY UPADEK
Król królów upada na samym początku 

drogi krzyżowej. W pokorze przyjmuje własną 
słabość. Wyczerpany biczowaniem i  nocnymi 
torturami, nie ma sił, aby dźwigać ciężką belkę 
krzyża. Jednak żarliwa miłość do człowieka nie 
pozwala Mu długo pozostać w tym stanie. Po-
wstaje i robi kolejny krok. Myśl o mnie dodaje 
Mu sił.

Panie, Ty wiesz – nie umiemy się godzić na 
to, że jesteśmy słabi. Tak często nienawidzimy 
własnej słabości i wstydzimy się jej. Zmiłuj się 
nad nami. Wyzwól nas z pychy. Ucz polegać na 
Tobie, gdy doświadczamy zupełnego braku sił. 
Spraw, byśmy zawsze wierzyli, że nas miłujesz 
i że Twoja miłość nas podniesie. 
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STACJA IV

SPOTKANIE KRÓLA 
ZE SWOJĄ MATKĄ

Jak ludzki jest nasz Pan, gdy –  jak każdy 
z nas – w doświadczeniu cierpienia pragnie po-
krzepienia ze strony swej Matki. To jedyne i wy-
jątkowe spotkanie z Nią w drodze na Kalwarię 
umacnia Go. Ból Syna i Matki koi wiara w sens 
ofiary, którą dobrowolnie ponoszą dla człowie-
ka. Ich Serca, chociaż zranione największym 
cierpieniem, pozostają ciche, łagodne, pełne 
nieskończonej miłości i dobroci. 

Panie, spraw, abym wierząc, że Maryja jest 
blisko mnie na mojej drodze i pragnie pokrze-
piać mnie swą obecnością, z  ufnością dziecka 
lgnął do Niej. Ona nauczy mnie żyć Twoimi 
słowami: „Błogosławieni cisi, [czyli łagodni], al-
bowiem oni na własność posiądą ziemię”. To ci, 
którzy na rany im zadane odpowiadają przeba-
czeniem, bo są królewskimi dziećmi.
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STACJA V

KRÓLEWSKIE OBLICZE
Weronika, widząc sponiewieraną twarz Kró-

la chwały, podbiega i  ociera ją, aby przynieść 
Mu ulgę i  przywrócić wdzięk Jego Boskiemu 
obliczu. Chociaż wygląd Jezusa niepodobny 
był do ludzkiego, dusza pozostała nieskalana 
–  przemawiała królewskim spojrzeniem. Złu 
nie udało się zniszczyć Boskich rysów tej twarzy 
– odbita na chuście Weroniki, tchnie niezwykłą 
łagodnością, pokojem, miłosierdziem. 

Panie, Ty zapewniasz, że miłosierni dostąpią 
miłosierdzia. Ucz nas odwagi i  gotowości do 
czynów miłosierdzia wobec każdego człowieka, 
a  szczególnie tego, którego królewska godność 
została zatarta przez grzech, zranienie, zanie-
dbanie, biedę. Powiedziałeś, że cokolwiek uczy-
niliśmy jednemu z braci Twoich najmniejszych, 
Tobie uczyniliśmy.
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STACJA VI

POMOC WYŚWIADCZONA 
KRÓLOWI

Wszechmocny Pan w drodze na Golgotę po-
trzebował pomocnika. Pozwolił, aby wracający 
z  pola Szymon Cyrenejczyk niósł krzyż wraz 
z  Nim. Dał nam przykład najwyższej pokory, 
gotowości do przyjmowania pomocy ze strony 
bliźnich, gdy doświadczać będziemy własnej 
bezsilności. Za wyświadczoną Mu pomoc hoj-
nie odpłacił Szymonowi miejscem w  swoim 
królestwie.

Panie, naucz nas być jak Ty –  pokornymi 
i zdanymi na pomoc innych, gdy zabraknie nam 
sił do niesienia naszego krzyża. Przekonujesz 
nas, że przyjmowanie miłosierdzia jest wpisane 
w królewską drogę krzyża. Ucz nas wdzięczno-
ści za pomoc, jaką okazujesz nam przez naszych 
bliźnich, nawet jeśliby – jak Cyrenejczyk – zo-
stali przymuszeni do niej. 
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STACJA VII

DRUGI UPADEK
Syn Boży po raz kolejny upada pod krzyżem. 

Jednak żaden upadek nie jest w stanie zniechę-
cić Go lub choćby przez moment zatrzymać na 
drodze ocalenia człowieka. Pokazuje nam, że 
królewska droga wiedzie przez wielki trud zma-
gania się z własną słabością i niedogodnościa-
mi, ale towarzyszy jej błogosławiona pewność 
pełnienia woli Ojca. 

Panie, mówisz do nas: „Błogosławieni, którzy 
łakną i  pragną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni”. Wiesz, że jej pragniemy, choć 
tak wiele w nas skłonności do złego i zniechę-
cenia własną słabością. Jezu, dźwigaj nas z na-
szych grzesznych upadków, byśmy nie ustali 
w dążeniu do sprawiedliwości, którą Ty wyzna-
czasz i której pragnie dla nas Ojciec. 
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STACJA VIII

KRÓL POCIESZA 
I NAPOMINA PŁACZĄCE 

NIEWIASTY
Miłosierny Król pociesza płaczące nad Nim 

niewiasty. On jest ostoją w każdym naszym stra-
pieniu. Przyszedł na ziemię, aby dać nam pocie-
chę, przywrócić nadzieję i  prawdziwe życie. Na-
pomina, bo tego wymaga Jego miłosierna miłość: 
<Nie płaczcie nade Mną, lecz nad sobą i waszymi 
synami. Płaczcie z powodu waszych występków>.

Panie, mówisz: „Błogosławieni czystego ser-
ca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Pomóż 
nam sercem usłyszeć i przyjąć Twoje słowa wraz 
z  napomnieniem, które kierujesz do niewiast. 
Ty wiesz, że potrzebujemy łez żalu i oczyszcze-
nia serca. Uczysz, że skrucha jest najlepszym le-
karstwem dla naszej duszy. Tylko ten, kto umie 
szczerze płakać z powodu własnego grzechu, od-
krywa swą królewską godność. W pokorze bła-
gamy Cię: daj nam choć raz zapłakać nad sobą.
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STACJA IX

TRZECI UPADEK
Nasz Król pokazuje, że nie ten zwycięża, 

komu nie zdarzają się upadki, lecz ten, kto jak 
On, upadając, nie traci ducha, bo ufa, że jest 
w rękach Ojca. Jezus jest godzien, aby Mu za-
wierzać w  największych utrapieniach. On wie, 
co znaczy ból upadku. Dotknął samego dna 
ciemności, po raz trzeci upadając pod krzyżem 
w drodze na Kalwarię. 

Panie, przychodź do nas z  pokrzepieniem, 
gdy jak Ty pogrążeni w ciemności doświadczeń, 
nie mamy już odwagi ani mocy wołać o pomoc. 
Umocnij wiarę, że jesteś najbliżej nas w  chwi-
lach utrapień, poczucia opuszczenia, samotno-
ści rozdzierającej nasze wnętrze oraz że słyszysz 
niemy krzyk serca błagającego o ratunek. 
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STACJA X

KRÓL ODARTY Z SZAT
Król nieba i ziemi nie tylko został pozbawio-

ny czci, nie tylko zniesławiono Jego imię, okrut-
nie poraniono, ale nawet odebrano Mu Jego 
własne szaty. Niewinny, najświętszy, stanął ob-
nażony przed oczami nienawidzących Go. Na 
najwyższą wzgardę i  pohańbienie odpowiadał 
błogosławieństwem i miłosierdziem.

Panie, niech Twoje słowa: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie”, wnikną w głębiny naszych serc. 
Szczęśliwi ci, którzy zostali pozbawieni dobrej 
opinii, wykpieni, oczernieni, uznani za szaleń-
ców, oszukani, obnażeni w swojej słabości przed 
innymi, bo są podobni do Ciebie. Szczęśliwi, 
którzy utracili wszystko, gdyż oni mogą liczyć 
jedynie na Boga.
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STACJA XI

KRÓL PRZYBIJANY  
DO KRZYŻA

Ludzie przybijają do drzewa krzyża dłonie 
i  stopy Króla królów. Z  godnością znosi On 
niepojęty ból, uświęcając nasze bóle znoszone 
w zjednoczeniu z Nim. Obezwładnienie, które 
dobrowolnie przyjmuje, uświadamia nam, że 
wszelkie zobowiązania, jakie bierzemy na sie-
bie, przyjmujemy ze względu na Jezusa i z miło-
ści do naszych bliźnich.

Panie, uświęć cierpiących. Udziel mocy wy-
trwania na Twej królewskiej drodze tym, którzy 
poszli Twoimi śladami –  kapłanom i  osobom 
konsekrowanym. Daj łaskę wierności tym, któ-
rzy pozwolili się przybić do krzyża obowiąz-
ków małżeńskich, rodzinnych lub społecznych. 
Niech w  Tobie, ukrzyżowany Chryste, każdy 
z nas co dnia odnajduje siłę i radość pełnienia 
woli Ojca. 
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STACJA XII

KRÓL ODDAJE ŻYCIE ZA 
NIEWDZIĘCZNYCH I ZŁYCH

Nasz Król i  Mistrz wziął na siebie naszą 
przewrotność, aby przywrócić nam utraconą 
godność królewskich synów i córek. On oddał 
życie za niewdzięcznych i złych, którym daleko 
było do Jego sprawiedliwości. Z  królewskiego 
Serca zlał na całą ludzkość zdrój miłosierdzia, 
pragnąc by nawet największy zbrodniarz w Nim 
odnalazł ratunek i żył na wieki. 

Panie, Ty za nas oddałeś życie, abyśmy i my 
mogli poświęcać życie za braci. Uczysz nas na 
złość odpowiadać przebaczeniem i  miłosier-
dziem. Nie musimy się bać, że za upodobnienie 
do Ciebie zapłacimy najwyższą cenę odrzucenia 
przez świat, bo zapewniasz: „Błogosławieni je-
steście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy 
z  mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 
o  was. Cieszcie się i  radujcie, albowiem wielka 
jest wasza nagroda w niebie”. 
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STACJA XIII

KRÓL ZDJĘTY Z KRZYŻA
Przyjaciele zdjęli z krzyża martwe ciało Pana, 

oddając je Matce. Ona wraz z Nim od początku 
do końca współpracowała w  dziele odkupie-
nia człowieka i  budowania królestwa Bożego 
na ziemi. Czyni to nadal, opłakując rzewnymi 
łzami – jak niegdyś śmierć swego Syna – śmierć 
niewinnych ludzi pozbawianych życia przez 
wrogów Jego królestwa, śmierć dzieci zabija-
nych w  łonach matek. Koi ból płaczących po 
śmierci bliskich, niosąc im nadzieję na spotka-
nie w wieczności.

Panie, Ty mówisz: „Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Przynieś 
płaczącym pociechę i  zapewnienie, że przez 
cierpienia serca i wylane łzy mają udział w Two-
jej królewskiej drodze. 
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STACJA XIV

KRÓL ZŁOŻONY W GROBIE
Ziemia, którą stworzył Król wszechświata, 

przyjęła Jego martwe ciało. Oto leży ono w gro-
bie, rozlewając na całą planetę woń miłości, 
pokój i ciszę. To znaki Jego królestwa będącego 
przeciwieństwem królestwa tego świata, peł-
nego niepokoju, zamętu, walki o  dominację, 
w którym drapieżnie szuka się rozgłosu, sławy, 
nie licząc się z małymi i ubogimi. 

Panie, oddalaj od nas zawiść, spory, żądze po-
siadania. Ucz nas współpracy na rzecz pokoju na 
ziemi. Uzdolnij do życia Twoją sprawiedliwością 
i  budowaniem międzyludzkiej solidarności. Co 
dnia otwieraj nasze serca na dar Twojego pokoju. 
Zapewniasz: „Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani synami Boży-
mi” – królewskimi synami. 
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MODLITWA NA 
ZAKOŃCZENIE

Królu Miłości, dziękujemy Ci, że pozwoli-
łeś nam przejść z  Tobą Twoją królewską dro-
gą – drogą krzyża. Spraw, aby pozostawiła ona 
trwały ślad w naszych sercach, byśmy rozumie-
li, że tylko ta droga zaprowadzi nas do domu 
wiecznej radości. Mistrzu, przebacz nam, że tak 
często opieraliśmy się Tobie i uciekaliśmy przed 
codziennym krzyżem. Prosimy Cię o pełnię za-
ufania Tobie i o miłość gotową iść Twoimi śla-
dami do końca.





UWIERZ MOJEJ 
MIŁOŚCI
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STACJA I

ODRZUCONA MIŁOŚĆ
Patrz na Mnie, twego Boga, który odrzuco-

ny przez własny naród, nieludzko ubiczowa-
ny, na pośmiewisko ubrany w purpurę stoi jak 
złoczyńca na dziedzińcu Piłata wśród krzyków 
pełnych nienawiści: „Ukrzyżuj!” i  wołania: 
„Uwolnij Barabasza!”. Wsłuchaj się w bicie serca 
twego Króla, którego miłość zdolna jest wziąć 
na siebie całe zło, abyś odzyskał godność kró-
lewskiego dziecka. Chętnie przyjmuję niespra-
wiedliwy wyrok śmierci, który należał się tobie. 
Pragnę cię ocalić, mój ukochany synu, moja 
ukochana córko... Jesteś dla Mnie drogocenną 
perłą, za którą oddam wszystko.



30

Królewska Droga Krzyża

STACJA II 

KRZYŻ – ZNAK 
NAJWIĘKSZEJ MIŁOŚCI
Dla ciebie biorę na siebie drzewo krzyża. 

Hańbę krzyża moja miłość uczyni błogosła-
wieństwem dla całej ludzkości. W  tym zna-
ku mojej miłości będzie wasze uzdrowienie. 
Uwierz Mi: twój krzyż – cierpienia, które każ-
dego dnia niesiesz wraz ze Mną –  nie są już 
przekleństwem, lecz błogosławieństwem dla 
ciebie i innych. Wziąłem je na siebie, aby dać ci 
moc odnoszenia zwycięstwa nad każdym złem, 
jakiego doświadczysz. Nie lękaj się krzyża. Patrz 
na Mnie, bo Ja dla ciebie wziąłem go na swoje 
ramiona. Niosę go z tobą, byś i ty zwyciężył.
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STACJA III

MIŁOŚĆ, KTÓRA  
NIE BOI SIĘ UPADKU

Z miłością przyjąłem krzyż, ale niebawem 
upadłem pod jego ciężarem. Uczę naśladu-
jących Mnie, aby nie przerażali się własnym 
upadkiem. Błędna decyzja, zły wybór, wresz-
cie uległość pokusie może się zdarzyć na każ-
dym etapie życia, powodując upadek, cierpie-
nie, wstyd... Patrz na Mnie. Ja też upadam, ale 
i niosę pomoc upadającym, by nie rozpaczali, 
lecz przyjmując moje miłosierdzie, powstawa-
li z  upadku. Jestem miłosierny wobec małych 
i  słabych. To pycha i  samowystarczalność za-
myka na moją miłość, wprowadzając człowieka 
w nieznośne osamotnienie.



32

Królewska Droga Krzyża

STACJA IV

MIŁOŚĆ DWÓCH SERC
Nigdy nie zapominam o tobie. Nigdy cię nie 

zostawię ani nie opuszczę. Gdy szedłem na Gol-
gotę, towarzyszyło Mi wierne Serce mojej Mat-
ki. Jej obecność dodawała Mi sił. Zapragnąłem 
dać Ją wam w testamencie z krzyża, aby odtąd 
była tak samo obecna przy was. W każdej chwili 
życia otacza cię miłość Tej, która współcierpiała 
dla twojego odkupienia. Jesteś Jej tak drogi i bli-
ski jak Ja. Żyjesz i poruszasz się otoczony bez-
warunkową miłością dwóch Serc – Syna i Mat-
ki, którzy wszystko oddali dla twojego ocalenia. 
Mają Oni jedno pragnienie: uczynić cię szczę-
śliwym na ziemi i w wiecznym królestwie Ojca. 
Czy wierzysz?
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STACJA V

MIŁOŚĆ PROSZĄCA 
O POMOC

Miłość jest pokorna –  wyciąga rękę po po-
moc, gdy jej potrzebuje. Wyczerpany, nie zro-
biłbym kroku bez pomocy Szymona z Cyreny. 
Jego obecność na mojej drodze i  pomoc, jaką 
Mi wyświadczył, wspominać będziecie do koń-
ca dni. Ja jestem waszym cyrenejczykiem. Kie-
dy doświadczeni trudami waszej drogi krzyża 
prosicie Mnie w prostocie i pokorze o pomoc, 
chętnie jej wam udzielam. Również bez waszej 
modlitwy będę przy was, ale musicie wytrwa-
le prosić, aby się otworzyć na więcej i  przyjąć 
w pełni dar mojej miłości. Ufaj Mi – moje miło-
sierdzie wobec ciebie nie zna granic. 
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STACJA VI

MIŁOŚĆ PRZYJMUJĄCA 
MIŁOŚĆ

Jestem Bogiem miłości. Nie tylko chętnie 
daję, ale i  przyjmuję miłość od tych, których 
kocham. Raduje Mnie każdy, nawet najmniej-
szy gest miłości ze strony moich stworzeń. Po-
dobnie jak Weronika przyniosła Mi wielką ulgę, 
ocierając moją umęczoną twarz, tak każdy z was 
małymi aktami czystej, bezinteresownej miłości 
do Mnie uszczęśliwi moje Serce. Ono tak bar-
dzo pragnie was obdarowywać i tak bardzo pra-
gnie być przez was kochane! Tak wielu jeszcze 
nie poznało i  nie ukochało Miłości. Wpatruj 
się w  moje oblicze odbite na chuście dzielnej 
niewiasty, a twoje serce głębiej pozna tę Miłość 
i odpowie na nią.
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STACJA VII

MIŁOŚĆ BEZSILNA
Droga miłości wiedzie przez cierpienie. 

Wpisane są w nią upadki, bóle, ciemności... Ja 
pierwszy przeszedłem taką drogę i  podobną 
drogą ty zbliżasz się do Miłości. Nie lękaj się 
zła, chociażbyś przechodził przez ciemną doli-
nę utrapień. Jestem z  tobą, aby cię wzmacniać 
i pokrzepiać w drodze. Ja tobie, strudzonemu, 
dodaję siły, abyś doszedł do celu – do pełni mi-
łości. Nie wejdzie na szczyt mojej świętej góry 
ten, kto nie chce Mnie naśladować w bólu upad-
ku, opuszczenia, doświadczenia własnej niemo-
cy, ani ten, kto choćby w najmniejszym stopniu 
polega na własnych siłach. Uczę cię być małym 
dzieckiem, byś szedł drogą miłości. 
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STACJA VIII

MIŁOŚĆ,  
KTÓRA POCIESZA

Wzrusza Mnie płacz moich stworzeń. Po-
chylam się z troską nad każdym smutnym obli-
czem, aby mu przynieść pociechę, ukazać drogę 
wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł. Uczę was 
ze skruchą stawać przede Mną, bo ona leczy 
ludzkie serce, wyzwala z pychy, otwiera na moją 
miłość. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary; 
bardziej poznania Boga niż całopaleń. Jestem 
Miłością i Miłosierdziem. Każdego z was zapra-
szam: <Przyjdź, uniż się przed twoim Bogiem, 
a  odnajdziesz życie –  nowe życie. Staniesz się 
nowym człowiekiem według mego Serca>. Czy 
pragniesz takiej przemiany? 
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STACJA IX 

MIŁOŚĆ 
W CIEMNOŚCIACH 

UPADKU
Oto Ja, twój Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, 

pogrążony w największych ciemnościach upad-
ku, w cichości Serca błagam Ojca, by dał Mi siłę 
do dalszej drogi. Widzę ciebie i rzesze ludzi, któ-
rzy oczekują na dar zbawienia, i na ten widok 
moje wnętrze rozpala się tak wielką miłością, 
że powstaję, aby dopełnić dzieła odkupienia. 
Moje Serce wypełnia ogień współczucia wobec 
biednych grzeszników. Nie ma takiej ciemności, 
której bym nie przyjął, by ocalić ciebie od pło-
mieni piekła i wiecznego oddalenia od Boga. 
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STACJA X

MIŁOŚĆ OBNAŻONA
Pozwoliłem, aby zdarto ze  Mnie szaty, ob-

nażając moje ciało i zadając Mi cierpienie, 
gdyż pragnąłem uleczyć twe rany i ukryć two-
ją nagość. Przez grzech stałeś się biedny i nagi, 
potrzebujący, bym osłonił cię moim miłosier-
dziem. Już nie zawstydzisz się, bo Ja, twój Od-
kupiciel, zakrywam twoje grzechy. Usprawiedli-
wiłem cię przed Ojcem i  czynię to za każdym 
razem, kiedy wyznajesz swe winy w spowiedzi 
i żałujesz z powodu zła, którego się dopuściłeś. 
Zdejmuję z  ciebie hańbę największego upoko-
rzenia, jakie sprowadził na ciebie grzech. Zaufaj 
i zawierz Mi.
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STACJA XI

MIŁOŚĆ PRZYBITA  
DO KRZYŻA

Patrz, jak Miłość pozwala się przybić do krzy-
ża, aby przynieść ci wolność od wszystkiego, co 
cię zniewala. Ta Miłość pokorna, łagodna, cier-
pliwa, która nie stawia warunków, zaprasza cię: 
<Przyjdź i darmo zaczerpnij ze zdroju moich ran 
otwartych dla ciebie. Z moich rąk i stóp wytry-
snęły strumienie Krwi, aby cię obmyć z  twojej 
grzeszności, oczyścić i  uświęcić. Ta Krew przy-
wraca ci zdrowie i  młodość, gdy przyjmujesz 
Mnie w sakramentach. Pragnę uczynić cię jesz-
cze piękniejszym niż wtedy, gdy cię stworzyłem. 
Miłuję cię, człowieku! Tyś mój!>.
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STACJA XII

MIŁOŚĆ,  
KTÓRA ODDAJE ŻYCIE

Sercem wpatruj się we Mnie konającego na 
krzyżu i słuchaj, jak wypowiadam słowo „pra-
gnę”. Miłość przemawia do Ciebie. Nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. Nie lękaj się Mnie. 
Przyjmij dar tej miłości. Patrz w moje przebite 
Serce – jest otwarte dla ciebie, abyś w nim zna-
lazł ukojenie, odzyskał zdrowie, życie i radość. 
Pragnij się obmywać we Krwi i  Wodzie, które 
wciąż wypływają dla ciebie z rany mojego Ser-
ca. Zawierz mojej dobroci. Jestem twoim Zba-
wicielem. Ja, twój Król, umiłowałem Cię ponad 
własne życie.
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STACJA XIII

MIŁOŚĆ MATKI
Widzisz cierpienia mojej Matki, która trzyma 

moje martwe ciało w  ramionach. To wszystko 
z miłości do ciebie... Dziękuj dziś twej Matce za 
Jej współudział w dziele zbawienia i Jej obecność 
na twojej drodze. Przychodź do Niej w  każdej 
potrzebie. Jako najbardziej doświadczona ze 
wszystkich z ludzi śpieszy na ratunek cierpiącym, 
zmagającym się ze złem, płaczącym z  powo-
du śmierci bliskich – fizycznej i duchowej. Ona 
wie, jakie rany krwawią w sercu, i pomaga w ich 
uzdrowieniu. Dana ci przeze Mnie, nieustannie 
zabiega o to, abyś odnalazł szczęście, do którego 
cię stworzyłem i powołałem. 
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STACJA XIV

MIŁOŚĆ ZŁOŻONA 
W GROBIE

Ja, twój Stworzyciel, zostałem złożony w gro-
bie, aby śmierć, którą sprowadził na ciebie 
grzech, była tylko krótkim snem. Zstąpieniem 
do otchłani pokonałem wszelką ciemność, 
otwierając ci podwoje nieba, by cię tam wpro-
wadzić na wieczną Ucztę. Pragnę, abyś miał 
udział w moim krzyżu i w mojej chwale. Chcę, 
żebyś odnalazł pokój serca i  pewność mojej 
obecności przy tobie. Błogosław twego Boga za 
dar zbawienia, jaki darmo otrzymujesz w  Ko-
ściele. Miłość moja nie odstąpi od ciebie. Ni-
gdy nie zachwieje się moje przymierze pokoju 
z tobą. Jesteś drogi w moich oczach. Miłuję cię!
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MODLITWA NA 
ZAKOŃCZENIE

Jezu, dziękuję Ci, że mówisz do mojego ser-
ca. Dajesz mi poznać Twoją wielką miłość do 
mnie. Uwielbiam Cię za to, że ukochałeś mnie, 
grzesznika, miłością bez granic; miłością, któ-
ra zaprowadziła Cię aż na krzyż. Panie, pragnę 
odpowiedzieć na Twoją miłość całym moim ży-
ciem. Pomóż mi ukochać Cię tak, jak jesteś tego 
godzien. Dziś rozpal me serce ogniem Twojej 
miłości. Stań się dla mnie wszystkim, jak ja je-
stem wszystkim dla Ciebie.





W JEGO RANACH 
JEST NASZE ZDROWIE



Królewska Droga Krzyża
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STACJA I

JEZUS SKAZANY  
NA ŚMIERĆ

„Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się 
odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! 
Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do 
mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie 
potępi?” (Iz 50,8-9).

Jezu, wyrok śmierci, który przyjmujesz na 
siebie, mimo że jesteś niewinny, zawiera w  so-
bie oskarżenia, jakie przez wieki spadać będą na 
Twoich uczniów. Pomóż nam w Tobie odnaleźć 
ukojenie, umocnienie i  pewność bycia kocha-
nym – szczególnie, kiedy dotyka nas niesprawie-
dliwość. Dziękuję, że współcierpiałeś ze mną, gdy 
byłem osądzony przez innych lub odrzucony. Daj 
mi w Tobie szukać obrońcy, gdy policzkuje mnie 
mój grzech. Przypominaj mi, że Ty mnie miłu-
jesz, przygarniasz i usprawiedliwiasz, bo jestem 
Twój. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA II

JEZUS  
PRZYJMUJE KRZYŻ

„Kto spośród was boi się Pana, niech słucha 
głosu Jego Sługi! Kto chodzi w ciemnościach i bez 
przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa 
i niech na swoim Bogu się oprze!” (Iz 50,10).

Jezu z  miłością przyjmujący krzyż, wlej 
w  moje serce pragnienie pójścia Twoimi śla-
dami. Wykorzeń ze mnie wszelką gorycz z po-
wodu cierpienia, które mnie spotyka. Ty wiesz, 
że uciekamy przed krzyżem, bo nie rozumiemy 
jego wartości. Błagamy przez ranę Twego ra-
mienia, na którym niosłeś drzewo krzyża, udziel 
nam ducha mądrości i mocy do przyjęcia naszej 
codziennej drogi krzyża. Uzdolnij nas do pełni 
zaufania, że nie tylko niosłeś krzyż w  odległej 
historii, ale i  dziś niesiesz go z  każdym z  nas. 
Krzyż nie jest już przekleństwem, lecz drogą na-
dziei. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA III

JEZUS UPADA  
PO RAZ PIERWSZY

„Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje 
rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i  opluciem. Pan Bóg mnie 
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, 
że wstydu nie doznam” (Iz 50,6-7).

Jezu upadający pod krzyżem, Ty wiesz, jak często 
zdarza się nam upadać, bo jesteśmy grzesznikami. 
Twoja miłość sprawia, że nawet najsłabsi powstają. 
Zgnębionych podnosisz na duchu i  przewiązujesz 
ich rany. Znasz ciężar wstydu, który w osamotnieniu 
serca nosimy w sobie z powodu zła, jakiego się do-
puściliśmy. Dziękuję, że przebaczasz mi każdy mój 
grzech i dajesz siłę, abym powstał do nowego życia. 
Uzdalniasz mnie do przebaczania zniewag, jakich 
doznałem – z Tobą mogę je zamienić w zwycięstwo 
miłości. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA IV

JEZUS SPOTYKA  
SWOJĄ MATKĘ

„Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, 
wywyższy i  bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało 
na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego 
wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak 
mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed 
Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiada-
no, i pojmą coś niesłychanego” (Iz 52,13-15).

Jezu, Twoja Matka, która przez całe życie no-
siła w  sercu proroctwo Symeona, teraz spotyka 
Ciebie niepodobnego do człowieka. Niepojęty 
ból rozdziera Jej Serce. Ona pragnie, aby każdy 
z  nas, oszpecony grzechem własnym i  cudzym, 
w  Tobie odnalazł najlepszego lekarza. Maryjo, 
bądź zawsze przy mnie i módl się za mnie. Pomóż 
mi wierzyć w przebaczającą miłość Jezusa i lgnąć 
do Niego w każdej chwili życia. Prowadź mnie do 
żywych spotkań z Nim. Ty widzisz, jak mocno je-
stem pokiereszowany i potrzebuję Jego dotknię-
cia. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA V

SZYMON Z CYRENY POMAGA 
JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ 
„On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jak-

by korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzię-
ku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, 
ani wyglądu, by się nam podobał” (Iz 53,2).

Jezu, oto błagasz o  pomoc człowieka. Być 
może wiele razy, gdy byliśmy podobnie jak Ty 
bezsilni, potrzebowaliśmy pomocy lub oparcia, 
ale nie znaleźliśmy ich nawet w  najbliższych: 
ojcu, matce, rodzeństwie, ludziach Kościoła ani 
w tych, którzy szli obok nas. Powierzam ci mój 
ból. Proszę o przebaczającą miłość wobec tych, 
którzy nie posłużyli mi pomocnym ramieniem. 
Przepraszam, że sam zawiodłem liczących na 
moją pomoc. Dziękuję, że byłeś obok mnie, 
chociaż Cię nie rozpoznawałem. Wierzę, że za-
wsze będziesz ze mną, pomagając mi. W Two-
ich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA VI

WERONIKA OCIERA 
TWARZ JEZUSOWI

„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż 
boleści, oswojony z  cierpieniem, jak ktoś, przed 
kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieli-
śmy go za nic” (Iz 53,3).

Jezu, dla otaczającego Cię tłumu stałeś się 
przedmiotem kpin i pogardy, ale Weronika widzi 
w  Tobie nieskończone piękno Boga-Człowieka. 
Daj mi pamiętać, że patrzysz na mnie z miłością 
i  dostrzegasz we mnie piękno Twojego dziecka 
nawet wtedy, gdy ja sam nie umiem Ci jeszcze 
dziękować za siebie. Otrzyj dziś moją twarz spoj-
rzeniem miłości. Ulecz mnie, abym jak Ty patrzył 
na siebie i innych oczami miłosierdzia. Prowadź 
nas wszystkich do dobrego przeżywania sakra-
mentu spowiedzi, abyśmy odzyskali piękno ludzi 
obmytych w wodach chrztu. W Twoich ranach 
jest nasze uzdrowienie. 
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STACJA VII

JEZUS UPADA  
PO RAZ DRUGI

„Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on 
dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazań-
ca, chłostanego przez Boga i zdeptanego” (Iz 53,4).

Jezu, upadłeś, aby nas podnieść z naszego po-
niżenia. Błogosławisz tym, którzy Ci złorzeczą, 
przeklinają, biją Cię i kopią. Naucz nas dobrym 
słowem, pomocną dłonią, wytrwałą modli-
twą podnosić z  upadku tych, których stawiasz 
obok nas. Powierzam Ci wszystkie rany zadane 
mi dosłownie lub złym słowem. Proszę za tych, 
których ja skrzywdziłem poniżającymi słowami, 
gniewem albo niewłaściwym czynem. Oczyść 
mój język, Panie, abym nim nie ranił, lecz błogo-
sławił. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA VIII

JEZUS POCIESZA 
PŁACZĄCE NIEWIASTY

„Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. 
Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy 
potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska speł-
ni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy 
światło i nim się nasyci” (Iz 53,10-11).

Jezu, pocieszasz niewiasty, które podnoszą la-
ment na Twój widok, i wzywasz je do płaczu nad 
nimi samymi i ich dziećmi. Przyszedłeś na ziemię, 
aby zbawić każdego. Nie pragniesz naszej zguby. 
Jesteś Bogiem miłości, który ratuje i ocala z mro-
ku śmierci. Wyzwól mnie z  fałszywego myślenia 
o Tobie jako Bogu nieczułym na moje cierpienia, 
odległym, który lubuje się w  karaniu winowaj-
ców. Panie, daj mi dziś przyjąć Twoje wezwanie 
do nawrócenia i spotkać się z Twoją miłością. Ty 
zapewniasz, że pokuta i łzy żalu za uczynione zło 
otworzą przed nami drogę pełną światła. W Two-
ich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA IX

JEZUS UPADA PO RAZ 
TRZECI

„Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas 
się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go 
winami nas wszystkich” (Iz 53,6).

Jezu, upadasz po raz trzeci, aby okupić bólem 
wszystkie nasze upadki. Jesteś najbliżej nas, gdy 
cierpimy poniżenie lub doświadczamy upoko-
rzenia z powodu naszego grzechu. Jesteś najbliżej 
nas, gdy doświadczamy niezawinionego cierpie-
nia. Umocnij mnie, abym nigdy, nawet w  naj-
większych trudnościach nie poddał się rozpa-
czy, lecz miał siłę wyciągnąć obie ręce ku Tobie, 
Bogu pełnemu miłosierdzia, szukając ratunku 
i pokrzepienia. Ty mnie najlepiej zrozumiesz, bo 
wiesz, czym jest ciemność i poczucie opuszcze-
nia. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. 
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STACJA X

JEZUS OBNAŻONY Z SZAT
„Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdru-

zgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zba-
wienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdro-
wienie” (Iz 53,5).

Jezu, z  Twojego ciała, na którym nie było 
zdrowego miejsca, zdjęto szaty, rozrywając 
przyschnięte rany i  zadając Ci podwójne cier-
pienie. Pozwoliłeś, aby obnażono Cię na oczach 
tłumu, by nas uzdrowić ze wstydu, jaki sprowa-
dził na nas grzech. Leczysz moje rany, które za-
dałem sam sobie, wybierając zło, oraz rany za-
dane mi przez bliźnich w dzieciństwie, młodości 
i całym moim życiu. Wziąłeś je na siebie. Dziś 
zapewniasz, że nie ma takiej ciemnej historii, 
której Ty nie mógłbyś zamienić w zwycięstwo. 
Pozwól nam w bolesnych zdarzeniach spotkać 
się z Tobą i przyjąć nasze życie takie, jakim jest. 
W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. 
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STACJA XI

JEZUS PRZYBIJANY  
DO KRZYŻA

„Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na 
rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygą-
cych ją, tak on nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7).

Jezu, wielbię Twoje stopy i  dłonie przybija-
ne do drzewa krzyża, abym odnalazł w  sobie 
wolność i  szczęście Twojego dziecka. Łagodny 
Baranku, dziękuję za Twoje cierpienia. Wielbię 
Twoją Krew, która ma moc obmyć mnie z naj-
większej zbrodni, uwolnić od krępujących mnie 
więzów zła. Oczyszczaj mnie, abym stał się jak 
Ty – cichy, wolny od chęci odpłacania złem za 
zło; wolny od gniewu i złości, a mocny miłością, 
której Ty jesteś źródłem. Lecz nasze serca, by-
śmy uwolnieni od egoizmu prawdziwie potrafili 
kochać także naszych nieprzyjaciół. W Twoich 
ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA XII

JEZUS ODDAJE ŻYCIE
„Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się 

przejmuje jego losem? Tak! Zgładzono go z kra-
iny żyjących; za grzechy mego ludu został zbity 
na śmierć” (Iz 53,8).

Jezu, przez boleść Twego konania proszę, 
przyjdź i ulecz moje zranienia, które sprawiają, 
że czuję się niekochany przez Ciebie. Wyznaję, że 
jestem Twoim dzieckiem, za które oddałeś życie 
na krzyżu. Dziękuję, że tak bardzo mnie uko-
chałeś. Pragnę pić ze zdroju Twego miłosierdzia 
wodę żywą, którą mnie poisz w Kościele, w sa-
kramentach świętych. Jedynie Ty możesz ugasić 
moje pragnienie miłości. Dziękuję za to, że my, 
wszyscy ludzie, jesteśmy Twoimi owieczkami, 
które miłujesz miłością bez granic. Złóż nas w ra-
nie Twego Boskiego Serca i okaż nam miłosier-
dzie. Uzdrów nas, byśmy przejrzeli i nie ranili Cię 
więcej. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.
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STACJA XIII

JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
„Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich 

nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w na-
grodę przydzielę mu tłumy, i posiądzie możnych jako 
zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzo-
ny został pomiędzy przestępców. A on poniósł grze-
chy wielu i oręduje za przestępcami” (Iz 53,11-12).

Jezu, Twoja Matka dotyka Twoich ran i pła-
cze nad nimi, tuląc do siebie Twoje zdjęte z krzy-
ża martwe ciało. Dziękuję za Jej czułą opiekę 
nade mną, zranionym dzieckiem. Dziś w Sercu 
Maryi składam moje życie, całego siebie, z każ-
dą ukrytą raną, jaką noszę w sobie od poczęcia 
po chwilę obecną. W szczególny sposób oddaję 
Jej te miejsca we mnie, które wciąż krwawią, da-
jąc dostęp duchowi ciemności i osłabiając moją 
więź z  Tobą. Mój Panie, uzdrów mnie i  wejdź 
w  moją samotność. Spraw, abym zakosztował 
słodyczy Twojej bliskości. W Twoich ranach jest 
nasze uzdrowienie.
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STACJA XIV

ZŁOŻENIE JEZUSA  
DO GROBU

„Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, 
i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, cho-
ciaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach 
kłamstwo nie postało” (Iz 53,9).

Jezu, złożono Cię w grobie jak śmiertelnika, 
aby dla nas śmierć nie była żałosnym końcem, 
lecz radosnym początkiem. Mimo to Ty wiesz, 
jak bardzo boli nas rozstanie z naszymi bliskimi. 
Panie, Ty nie uczyniłeś śmierci. To nieposłu-
szeństwo Tobie sprowadziło ją na nas. Tak czę-
sto nosimy niesłuszny żal do Ciebie, gdy odcho-
dzą nasi ukochani rodzice, dziadkowie, dzieci... 
Daj nam pamiętać, że wzrusza Cię nasz płacz 
po stracie drogich osób, i daj w Tobie całym ser-
cem szukać ukojenia. Ulecz rany, jakie nosimy 
w sobie z powodu śmierci bliskich. W Twoich 
ranach jest nasze uzdrowienie. 
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MODLITWA NA 
ZAKOŃCZENIE

Jezu Chryste, uwielbiam Twoje rany, z  któ-
rych wypłynęło dla mnie życie. One są bijącym 
źródłem Twojego miłosierdzia, które leczy moje 
rany, przywraca mi utracone życie i  zdrowie. 
Tobie oddaję władzę nad każdym zranieniem 
i każdą ciemnością, która jest we mnie. Ty jesteś 
moim jedynym Panem. Uzdrów mnie, abym stał 
się zdrowy. Ratuj mnie, bym doznał ratunku. 





MODLITWA  
ZA RODZINY



Królewska Droga Krzyża
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Modlitwa na 
rozpoczęcie

Jezu, nasz Zbawicielu, pragniemy przejść 
z Tobą tę drogę krzyżową, ofiarując ją za rodzi-
ny – nasze, naszych bliskich i  te, o których Ty 
wiesz, że najbardziej potrzebują naszej modli-
twy. Ufamy Twemu nieograniczonemu miło-
sierdziu i w pokorze ośmielamy się prosić Cię 
o wiele, wierząc że Ty wysłuchasz błagania swo-
ich dzieci, które w Tobie szukają ocalenia.
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STACJA I

NIESPRAWIEDLIWY 
WYROK

Jezu, na dziedzińcu Piłata zapada najbardziej 
niesprawiedliwy wyrok na świecie, abyśmy mo-
gli żyć Twoją sprawiedliwością. Wciąż uczest-
niczysz w  dramacie małżonków, którzy prawo 
ludzkie postawili ponad Boże, starając się o roz-
wód. Ty najlepiej wiesz, jak mocno krwawi roz-
dzierane ciało ważnie zawartego małżeństwa. 
Wiesz, jak krwawią rozrywane więzi rodzinne, 
powodując poważne konsekwencje w życiu nie-
winnie skrzywdzonych dzieci. Z Twojego posta-
nowienia małżeństwo jest nierozerwalne. Pro-
simy, uchroń przed rozpadem małżeństwa sto-
jące przed decyzją o rozstaniu – niech w Tobie 
odnajdą uzdrowienie. Przyjdź z Twoją miłością 
do małżonków, którzy nie potrafią kochać, lecz 
żyją, ciągle oskarżając siebie nawzajem. Bądź 
ostoją rodzin rozbitych.
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STACJA II

JEZUS BIERZE KRZYŻ
Jezu, bierzesz na siebie krzyż, abyśmy w To-

bie odnaleźli ocalenie. Bierzesz krzyż wszystkich 
małżonków, aby z Ciebie mogli czerpać moc do 
niesienia swojego krzyża. Bierzesz krzyż mał-
żonków, którzy uciekają przed drogą poświę-
cenia się dzieciom, wybierając wygodne życie. 
Cierpisz z  powodu tych, którzy przed Tobą 
zawierali święte przymierze miłości, zobowią-
zując się do wychowania potomstwa, a później 
żyją w egoizmie. Prosimy, otwórz serca wszyst-
kich małżonków na dar życia, by byli hojnymi 
współpracownikami Ojca w dziele stworzenia. 
Przyjdź z  nawróceniem do tych, którzy żyją 
w  grzechu, bo w  sposób niegodny człowieka 
unikają potomstwa, niszcząc siebie i swoją mi-
łość, a nawet odbierają prawo do życia poczęte-
mu dziecku.
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STACJA III

JEZUS UPADA POD 
KRZYŻEM PO RAZ 

PIERWSZY
Jezu, sam upadasz pod krzyżem, aby przynieść 

ratunek upadającym na dno nędzy moralnej. Pro-
simy Cię o nawrócenie rodzin, które prowadzą ży-
cie dalekie od Twoich przykazań. Ratuj je, Panie. 
Przyjdź do rodzin, które pokładają nadzieję nie 
w Tobie, lecz w ziemskich dostatkach. Polecamy 
Ci także rodziny niezaradne życiowo, które nie 
są w stanie własnymi siłami zapewnić sobie bytu. 
Ulituj się nad tymi, których biedzie materialnej 
towarzyszy bieda duchowa, zwłaszcza zniewo-
lenie nałogami. Okaż im miłosierdzie również 
przez ludzką pomoc. Spraw, by zaniedbane dzieci 
nie utraciły więzi z Tobą. Ochraniaj je i pociągaj na 
drogę dobra. Posyłaj Twoich aniołów oraz ludzi, 
którzy będą dla nich wzorem i wsparciem.
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STACJA IV

SPOTKANIE JEZUSA 
Z MATKĄ

Jezu, spotkanie z Twoją Matką, chociaż peł-
ne bólu, umacnia Cię. Matka jest dla każdego 
z  nas pierwszą i  najważniejszą osobą, z  którą 
związane jest nasze istnienie. Dziękujemy Ci za 
matki podobne do Maryi, które dają siebie swo-
im dzieciom, od poczęcia z  miłością towarzy-
sząc im na ich drodze życia. Wstawiamy się za 
matkami, które nie potrafią jeszcze przyjąć daru 
macierzyństwa, nie chcąc się poświęcić swoim 
dzieciom. Polecamy Ci także matki, których mi-
łość do dzieci jest wypaczona – zamiast kochać 
i  darzyć je wolnością, trzymają je w  niewoli 
uczuć i zależności. Złóż je w Sercu Maryi, aby 
Ona je kształtowała i  wychowywała do pięk-
nego macierzyństwa. Powstrzymaj przed grze-
chem dzieciobójstwa matki, które chcą zabić 
poczęte życie.
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STACJA V

SZYMON Z CYRENY 
POMAGA JEZUSOWI  

NIEŚĆ KRZYŻ
Jezu, Szymon wyświadczył Ci nieocenio-

ną pomoc, gdy byłeś zupełnie pozbawiony sił. 
Zapragnąłeś, aby człowiek od pierwszych chwil 
istnienia był otoczony czułą miłością kogoś 
silniejszego, kto zapewni mu poczucie bezpie-
czeństwa – by czuwał nad nim ziemski ojciec. 
Błogosławimy Cię w  sercach ojców dojrzałych 
do prawdziwego ojcostwa, którzy są oparciem 
dla swych dzieci. Dziękujemy, że przyczynia-
ją się do kształtowania ich więzi z  Tobą i  ich 
zdrowej osobowości. Prosimy o przemianę serc 
i powrót na Twoje drogi tych mężczyzn, których 
ojcostwo jest wypaczone.
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STACJA VI

WERONIKA OCIERA 
TWARZ JEZUSOWI 

Jezu, otarcie Twojej twarzy przez Weronikę 
to drobny gest, który mocno poruszył Twoje 
Serce i dodał Ci sił, gdy szedłeś otoczony nie-
nawiścią, złością i  kpinami wielu. W  Twoich 
zamierzeniach rodzina była dla człowieka bez-
pieczną arką, w  której będzie wzrastał, nabie-
rał sił lub odzyskiwał je po ciężkim dniu pracy 
czy nauki. Pragniesz, aby członkowie rodziny 
obdarzali się nawzajem miłością, życzliwością, 
dobrocią. Spraw, abyśmy każdego dnia jak We-
ronika z miłością ocierali sobie nawzajem utru-
dzone twarze: czułym gestem, dobrym słowem, 
zrozumieniem, wrażliwością, zaangażowaniem 
w sprawy drugiego i konkretną pomocą. Niech 
nikt w naszych domach nie czuje się niechciany 
i niekochany. 
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STACJA VII

JEZUS UPADA  
PO RAZ DRUGI

Jezu, po raz drugi upadasz na krzyżowej 
drodze, aby w  ten sposób podnieść tych mał-
żonków, którym wydaje się, że nie ma dla nich 
ratunku ani nadziei na poprawę losu. Polecamy 
Ci małżeństwa, które przeżywają kryzysy mimo 
dobrej woli obu stron. Spraw, aby w Tobie odna-
lazły ratunek, a przez wspólnie pokonany trud 
wzrastały w  miłości. Przyjdź z  umocnieniem 
tam, gdzie jedno z małżonków cierpi w osamot-
nieniu serca z powodu grzechu drugiego i jego 
zamknięcia na Ciebie. Przyjdź do serc małżon-
ków, którzy walczą o miłość – dodaj im sił, by 
nie ustawali w tej walce. Przekonuj, że jedynym 
ich orężem jest modlitwa, miłość, dobroć, ła-
godność, cierpliwość, wytrwałość i wierność.
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STACJA VIII

JEZUS SPOTYKA 
PŁACZĄCE NIEWIASTY

Jezu, na Twojej drodze na Golgotę spoty-
kasz niewiasty płaczące nad Tobą. Chcesz po-
cieszyć i  pouczyć zarówno je, jak i  nas. Prosi-
my Cię, by rodziny otworzyły się na Ewangelię 
i  żyły według niej. Niech w  naszych domach 
czytane będzie Pismo Święte. Przyjdź z ducho-
wym odnowieniem rodzin, w  których zanikła 
wspólna modlitwa. Spraw, aby te rodziny, które 
ograniczają praktyki religijne do zwyczajowe-
go przyjęcia chrztu, Pierwszej Komunii Świętej 
i odprawienia pogrzebu, usłyszały Twoje zapro-
szenie do nawrócenia. Przyjdź do dzieci, które 
w buncie nie tylko odrzuciły miłość rodziców, 
ale również zerwały więź z Tobą. Panie, odnów 
wiarę w  Ciebie, Boga Żywego, we wszystkich 
chrześcijańskich rodzinach. 
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STACJA IX 

TRZECI UPADEK JEZUSA
Jezu, upadasz po raz trzeci pod krzyżem, po-

grążając się w największych ciemnościach, aby 
się stać światłością dla cierpiących. Przyjdź do 
rodzin dotkniętych ciężką chorobą. Daj moc 
wytrwania na drodze krzyża cierpiącym i  to-
warzyszącym im w cierpieniu. Przyjdź z mocną 
wiarą i  nadzieją na uzdrowienie do tych, któ-
rych pragniesz uleczyć. Przyjdź z łaską przyję-
cia krzyża do małżonków, z których jeden nie 
może się pogodzić z chorobą drugiego. Przyjdź 
z  umocnieniem do chorych dzieci, by przeży-
wały cierpienie w zjednoczeniu z Tobą. Przyjdź 
z pokrzepieniem do starców. Prosimy Cię, aby 
byli otaczani należnym szacunkiem i  miłością 
najbliższych.
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STACJA X

JEZUS OBNAŻONY Z SZAT
Jezu, obnażono Cię z  szat, otwierając na 

nowo rany Twego ciała, aby przynieść nam 
uzdrowienie. Uzdrawiaj dziś rany zadane nam 
w  relacjach z  najbliższymi. Prosimy, byś przez 
swoje cierpienia przyszedł do rodzin, w których 
zło niszczy najpiękniejsze więzi miłości między 
małżonkami, a także rodzicami i dziećmi. Zba-
wicielu, zrywaj pęta zniewoleń i  wynaturzeń 
w dziedzinie zmysłów. Przywracaj Twój porzą-
dek i  harmonię ludzkim ciałom. Wlej w  serca 
małżonków pragnienie czystej miłości opartej 
na Twoim prawie. Przyjdź w  swoim miłosier-
dziu do tych, którzy z powodu braku miłości ro-
dzicielskiej oddalili się od Ciebie, Boga Miłości. 
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STACJA XI 

JEZUS PRZYBIJANY  
DO KRZYŻA

Jezu, pozwoliłeś się przybić do krzyża, aby-
śmy potrafili wyciągnąć rękę do bliźniego na 
znak przebaczenia. Polecamy Ci rodziny, któ-
re rozdziela nienawiść lub są skłócone ze sobą. 
Wstawiamy się za rodzinami, nad którymi ciąży 
przekleństwo ciężkich win przodków i grzechu 
międzypokoleniowego. Przyjdź z  przebacze-
niem do rodziców i dziadków – żyjących i zmar-
łych. Panie, przynieś przebaczenie i zjednocz na 
nowo małżeństwa, których przymierze miłości 
zostało zerwane przez zdradę. Ty możesz uczy-
nić cud i pojednać ich ze sobą. Przyjdź z prze-
baczeniem do małżonków, którzy wzajemnie 
się oszukiwali, źle o  sobie mówili, odnosili się 
do siebie z pogardą, złością, wyzwiskami. Niech 
Twa Krew oczyści ich serca i przemieni ich. 
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STACJA XII

ŚMIERĆ JEZUSA  
NA KRZYŻU

Jezu, umierasz na krzyżu, ofiarując siebie za 
całą ludzkość, aby z Twojego przebitego boku 
wzięły początek wszystkie sakramenty Kościo-
ła. Pragniesz, byśmy przyjmując w nich Ciebie, 
doszli do pełni miłości i osiągnęli życie wiecz-
ne. Pragniesz, abyśmy żyli szczęśliwie już tu, na 
ziemi. Prosimy Cię o odnowienie i pogłębienie 
życia sakramentalnego w  naszych rodzinach. 
Prosimy, by chrzest, Pierwsza Komunia Świę-
ta, bierzmowanie i sakrament małżeństwa były 
świadomym przyjęciem Twojej łaski. Obudź 
w rodzinach pragnienie świętości, radykalnego 
życia Ewangelią, wbrew temu, co mówi świat. 
Na nowo chcemy usłyszeć Twoje najważniejsze 
wezwanie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Pomóż nam je wypełnić.
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STACJA XIII

CIAŁO JEZUSA  
ZDJĘTE Z KRZYŻA

Jezu, Twoja Matka przyjmuje Twe martwe 
ciało, wylewając łzy żalu, aby śmierć była dla 
nas najpiękniejszym spotkaniem z  Tobą, Bo-
giem Miłości. Panie, prosimy o  dobre przygo-
towanie do śmierci w naszych rodzinach, o dar 
pojednania z  Tobą i  łaskę przyjęcia Twojego 
Ciała w  ostatniej godzinie. Złóż nas w  Sercu 
Maryi, byśmy otoczeni Jej miłością, odzyskiwali 
i zachowywali pełne zdrowie duszy. Pragniemy 
się rodzić i umierać pod Jej opieką – dlatego za-
wierzamy Jej nasze rodziny. Chcemy wraz z Nią 
wiernie iść przez życie drogą przykazań, aby go-
dzina przejścia z tego świata do wieczności była 
szczęśliwa. Chcemy jak Ona wierzyć we wszyst-
ko, co powiedziałeś.
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STACJA XIV

CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE 
DO GROBU

Jezu, umarłeś i Twoje ciało spoczęło na trzy 
dni w grobie, abyśmy mogli się stać żywą świą-
tynią Ducha Świętego. Mimo że śmierć jest tyl-
ko chwilową rozłąką, wiesz, jak wielki sprawia 
nam ból. Przyjdź do osieroconych dzieci, wdów, 
wdowców, matek i  ojców opłakujących śmierć 
dzieci. Niech w Tobie i w Sercu Twej Matki od-
najdą ukojenie. Błagamy, aby matki, które cier-
pią z  powodu dokonanej aborcji, spotkały się 
z Twoją miłością i miłosierdziem. Uzdrów rany 
ich serc i  ciał. Przyjdź do wszystkich matek, 
które utraciły nienarodzone dzieci, z pociesze-
niem, że spotkają się z nimi w wieczności. Jezu, 
dziękujemy Ci, że dla nas wszystkich jesteś na-
dzieją i drogą do Ojca. W Tobie pragniemy żyć 
i umierać, aby powstać do życia w domu wiecz-
nego wesela.
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MODLITWA NA 
ZAKOŃCZENIE

Jezu, przez Twoje niewypowiedziane cierpie-
nia oraz cierpienia Twojej Matki prosimy, rozlej 
swoje błogosławieństwo na wszystkie rodziny. 
Niech staną się prawdziwymi ogniskami miło-
ści. Odnawiaj je, jednocz i  uświęcaj. Rozpalaj 
w nich ducha wiary i miłości do Ciebie.



MODLITWA ZA 
CIERPIĄCYCH
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Modlitwa na 
rozpoczęcie

Jezu Chryste, pragniemy się modlić za naj-
bardziej pomijanych przez świat, ale w Twoich 
oczach uprzywilejowanych członków Kościo-
ła –  ludzi cierpiących, których drodze krzyża 
często towarzyszy samotność i  opuszczenie. 
Przyjdź do nich z potrzebną łaską, nam zaś po-
zwól dostrzec w nich Twoje oblicze.
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STACJA I

JEZUS SKAZANY  
NA ŚMIERĆ

Panie, jako Baranek bez skazy przyjąłeś na 
siebie wyrok śmierci, aby ratować grzeszni-
ków. Błogosławimy Cię, bo Ty w  swoim Ko-
ściele wciąż budzisz pragnienie współcierpienia 
z  Tobą, by nieść światu Twoje życie i  światło. 
Wielu nie rozumie sensu cierpienia. To tajemni-
ca, którą zna Twoje Serce i serce tego, kto jak Ty 
stał się ofiarą miłości. Dzięki Tobie żadne cier-
pienie nie jest poniżeniem, ale drogą do wywyż-
szenia. Polecamy Ci wszystkich, którzy przyjęli 
krzyż cierpienia, by osiągnęli taki stopień zjed-
noczenia z Tobą – ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym – jakiego pragnie Twoje Boskie Serce.
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STACJA II

JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ
Jezu, wziąłeś na swoje ramiona krzyż, by nas 

wybawić od śmierci. Zgoda na cierpienie otwie-
ra bramy raju. Dziękujemy Ci za tych, którzy 
swoim cierpieniem wypraszają dar zbawienia 
bliźnim. Dziękujemy Ci za wszystkich dźwi-
gających krzyż nieuleczalnej choroby. Daj, aby 
wpatrzeni w Ciebie, z Twojego krzyża co dnia 
czerpali siły, nie tracąc wewnętrznej radości. 
Polecamy Ci także tych, którzy jeszcze nie go-
dzą się na swoje cierpienie, buntując się, ucie-
kając przed nim. Niech poznają Twoją miłość, 
która pozwoli im przyjąć drogę cierpienia. Daj 
im łaskę wytrwania na niej – z Tobą stanie się 
dla nich błogosławioną drogą do wielkiego 
zwycięstwa. 
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STACJA III

JEZUS UPADA  
POD KRZYŻEM

Chryste, znasz naszą słabość i wiesz, jak ła-
two upadamy. Ty sam upadłeś już na początku 
drogi krzyżowej. Prosimy, podźwignij upadają-
cych na duchu z  powodu własnego cierpienia 
lub cierpienia swoich bliskich. Podtrzymuj naj-
słabszych. Sam ocieraj łzy płaczącym. Tul ich 
do siebie. Bądź im siłą w ciemnościach, pokrze-
pieniem w  słabości, mocą do wielkodusznego 
przyjęcia bólu i ofiarowania go Tobie za potrze-
bujących. Pocieszaj ich serca i  wzbudź w  nich 
nadzieję na ostateczne zwycięstwo. Błogosław 
tym, którzy wspierają cierpiących. Udziel im 
potrzebnych darów.
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STACJA IV

JEZUS SPOTYKA  
SWOJĄ MATKĘ

Chryste, spotykasz się z Maryją, Twoją Mat-
ką, która jak Ty zgodziła się przyjąć bezmiar 
cierpień. Prosimy, aby wszystkie matki cierpią-
ce z  powodu choroby swoich dzieci odnalazły 
oparcie w  Maryi. Udziel im daru mądrości. 
Niech potrafią przyjąć krzyż, nie pytając więcej: 
„Dlaczego mnie to spotkało?”. Ty nie dopusz-
czasz bólu ponad miarę. Zapewniasz, że żadne 
cierpienie przeżywane z Tobą nie idzie na mar-
ne. Żadna łza matki wylana nad swoim cier-
piącym dzieckiem nie pozostanie zapomniana 
przez Ciebie i zaprzepaszczona. Ty zamienisz je 
w bezcenne klejnoty w Twoim królestwie.
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STACJA V

JEZUS POTRZEBUJE 
POMOCY CYRENEJCZYKA

Panie, potrzebujesz pomocy człowieka, gdy 
Twoje siły są zbyt nadwyrężone. Dziś oczeku-
jesz na pomoc w tak wielu cierpiących ludziach 
na całej ziemi. Prosimy Cię, abyśmy nie odma-
wiali Ci jej w  żadnym cierpiącym –  duchowo, 
fizycznie, psychicznie –  ale chętnie wyciągali 
pomocną dłoń do tych, którzy nas potrzebują. 
Prosimy o ducha miłości, miłosierdzia i dobro-
ci dla personelu medycznego i  domowników 
osób cierpiących. Daj, aby pomoc świadczona 
chorym nie była dla nikogo przykrym obowiąz-
kiem, lecz naturalnym odruchem serca. Pole-
camy Ci kapłanów posługujących cierpiącym. 
Spraw, aby prawdziwie nieśli im Ciebie.
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STACJA VI

WERONIKA OCIERA 
TWARZ JEZUSOWI

Królu, Weronika otarła Twoją nieludzko 
zranioną twarz, odsłaniając jej Boskie piękno. 
Dziękujemy Ci za twarze, które pomimo umę-
czenia cierpieniem jaśnieją dobrocią i łagodno-
ścią. Wstawiamy się za cierpiących, na których 
obliczach widać jedynie ból zmieszany z gory-
czą. Błagamy, uzdrów, Panie, serca tych cier-
piących i otwórz je na Ciebie. Z Tobą cierpienie 
nie niszczy, lecz uszlachetnia i uświęca. Ty masz 
moc przekonać cierpiących, że mają prawo do 
szczęścia w Twoim królestwie już tu, na ziemi, 
i  prawdziwie uczynić ich szczęśliwymi. Niech 
każdy z nich ma obok siebie kogoś, kto jak We-
ronika otrze mu twarz, obdarzy uśmiechem 
i dobrym słowem. Daj nam wszystkim wrażli-
wość serca i odwagę wspomagania cierpiących.
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STACJA VII

DRUGI UPADEK JEZUSA
Panie, upadając po raz drugi pod krzyżem, 

uczysz nas przyjmować własną słabość i  sła-
bość naszych bliźnich. Ty nie tylko nie pogar-
dzasz słabymi, ale nawet wybierasz to, co małe 
i wzgardzone, aby zawstydzić wielkich tego świa-
ta. Potrzebujesz słabych, masz w nich upodoba-
nie. Błogosławisz trwale dotkniętych niemocą 
– w ich słabości objawia się Twoja moc. To oni 
stają się zwycięzcami. Niejednokrotnie są podpo-
rą dla zdrowych, podnosząc ich na duchu. Stają 
się filarami Twego Kościoła. Przyjdź z umocnie-
niem do najsłabszych. Przyjdź do chorych dzieci. 
Przyjdź do starców przygnębionych długotrwałą 
chorobą, aby umieli swoje życie i swoje cierpienie 
całkowicie złożyć w Twoje ręce.
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STACJA VIII

JEZUS SPOTYKA 
PŁACZĄCE NIEWIASTY

Jezu, pocieszałeś płaczące nad Tobą niewia-
sty i  napominałeś je z  miłością, aby płakały 
nad sobą i swoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za 
rodziny, w  których żyją cierpiący pogodzeni 
ze swoim krzyżem. Wierzymy, że Ty błogosła-
wisz tym rodzinom, oczyszczając je ze skutków 
grzechu. Daj cierpiącym łaskę wypraszania 
szczęśliwego życia i  daru wiecznego zbawie-
nia dla ich najbliższych. Obdarzaj ich duchem 
żarliwej i nieustannej modlitwy. Prosimy Cię, 
niech Twoje Ciało będzie dla cierpiących sta-
łym pokarmem dającym im moc trwania 
w Tobie. Spraw, aby często przyjmując Ciebie 
w świętych sakramentach, stali się świadkami 
wiary i nadziei dla najbliższych. 
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STACJA IX

TRZECI UPADEK
Jezu, Twój trzeci upadek pogrążył Cię w naj-

większej ciemności. Nie miałeś sił, aby iść dalej. 
Ale miłość do nas przezwyciężyła tę ciemność. 
Prosimy Cię o  miłosierdzie dla osób chorych 
psychicznie. Ty wciąż cierpisz w nich – odrzu-
conych, wzgardzonych, wyśmiewanych, niero-
zumianych, często dręczonych przez złego du-
cha. Bądź im światłem w ciemnościach. Panie, 
spraw, by sercem przylgnęli do Ciebie, w Tobie 
szukając ratunku. Niech odnajdują swoje miej-
sce i  duchową pomoc w  Kościele. Otaczaj ich 
ludźmi pełnymi miłości, gotowymi poświęcić 
im czas, dostrzec w  nich piękno i  bogactwo 
Twoich dzieci. 
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STACJA X

JEZUS OBNAŻONY Z SZAT
Chryste, zdarto z  Ciebie szaty, wystawiając 

Cię na publiczny widok, aby każdy człowiek 
odnalazł godność dziecka Bożego. Prosimy Cię, 
aby cierpiący byli otaczani należnym szacun-
kiem w miejscach, gdzie oczekują pomocy. Do-
tykaj serc pracujących w  klinikach, szpitalach, 
przychodniach, hospicjach, domach opieki, by 
z miłością służyli Tobie w chorych. Niech prze-
niknie te miejsca duch życzliwości i  dobroci 
oraz szacunku wobec każdego człowieka, nawet 
najbardziej pokiereszowanego i  okaleczonego 
przez cierpienie. Wzbudź pragnienie niesienia 
ulgi w  cierpieniu najuboższym i  bezdomnym. 
Wlej w serca cierpiących wdzięczność za okazy-
waną im pomoc.
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STACJA XI

JEZUS PRZYBIJANY  
DO KRZYŻA

Jezu, dobrowolnie dałeś się przybić do krzy-
ża, aby nam przynieść prawdziwą wolność. 
Dziękujemy Ci za tych, którzy unieruchomieni 
przez chorobę w  swoim „przybiciu do krzyża” 
stali się darem dla wielu, wypraszając grzesz-
nym wolność od kajdan zła, a zdrowym – umie-
jętność godnego życia. Ty bądź im ochłodą 
w  cierpieniu. Niech Twój Duch nieustannie 
przebywa w  nich, by wzrastali w  wierze i  mi-
łości. Polecamy Ci tych, którzy oprócz tego, że 
cierpią fizycznie, czują się niekochani i nikomu 
niepotrzebni. Panie, niech poznają Twoją wiel-
ką miłość i odpoczną w Twoich ramionach roz-
postartych na drzewie krzyża. Przekonaj ich, że 
są Twoją radością.
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STACJA XII

JEZUS UMIERA  
NA KRZYŻU 

Boży Baranku, umierałeś na krzyżu w  naj-
większych boleściach, aby nasze życie stało się 
pieśnią chwały, nawet jeśli cierpimy. Błogosła-
wimy Cię za dar życia ludzi kalekich i  nieule-
czalnie chorych, których cierpienie rodzi życie. 
Prosimy o opamiętanie dla ludów i  narodów, 
a  szczególnie ustanawiający prawa, aby każde 
ludzkie istnienie – od poczęcia aż po naturalną 
śmierć – było obdarzane szacunkiem. Błagamy, 
odnawiaj społeczeństwa, by wróciły do Ewan-
gelii, porzucając zgubne idee tych, którzy chcą 
usunąć cierpienie z życia człowieka, manipulu-
jąc życiem, eliminując słabych i chorych, skra-
cając im drogę krzyża. Wyznajemy, że Ty jesteś 
jedynym Panem życia i śmierci!
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STACJA XIII

ZDJĘCIE JEZUSA 
Z KRZYŻA

Jezu, Twoja Matka przyjęła Twe martwe cia-
ło, tuląc je do swego zranionego bólem Serca. 
Z taką czułością w godzinie śmierci przygarnia 
wszystkie swoje dzieci, a zwłaszcza te najmoc-
niej dotknięte cierpieniem. Pomnóż w sercach 
cierpiących miłość i  zaufanie do Najświętszej 
Dziewicy. Niech stojący u progu śmierci, którzy 
z  powodu doświadczenia własnego cierpienia 
odrzucili Ciebie, otworzą się na przyjęcie daru 
Twojego miłosierdzia. Składamy ich w  Sercu 
Maryi. Prosimy, aby radość spotkania z  Tobą 
była siłą w  godzinie konania „na swoim krzy-
żu” dla cierpiących, którzy wkrótce odejdą do 
Ciebie.
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STACJA XIV

ZŁOŻENIE JEZUSA  
DO GROBU

Panie, zostałeś pochowany w grobie, abyśmy 
mieli w sobie nadzieję życia wiecznego. Poleca-
my Ci tych cierpiących, którzy pragną śmierci, 
bo życie wydaje im się zbyt gorzkie. Ocal ich 
przed rozpaczą. Oddal pokusę samobójstwa 
od tych, którym ból wydaje się zbyt trudny do 
zniesienia. Przyjdź do nich z  Twoim światłem 
i umocnieniem. Jezu, spraw, niech w Tobie od-
najdą głęboki sens swojego życia oraz nadzieję 
na życie, w którym nie będzie łez bólu. Wzbudź 
w wierzących głęboką wdzięczność za każdego 
z  cierpiących członków Twojego Mistycznego 
Ciała. Błogosławimy Cię w braciach i siostrach, 
którzy współcierpią z  Tobą. Daj nam widzieć 
w nich Ciebie.
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STACJA XV

ZMARTWYCHWSTANIE
Chryste, po trzech dniach powstałeś z grobu. 

Twoje rany już nie krwawią, nie bolą – one sta-
ły się dla nas źródłem życia wiecznego i uzdro-
wienia. Mamy pewność, że każde cierpienie ma 
swój kres, nawet jeśli jest nim dopiero godzina 
odejścia do Ciebie. Ożywiaj wiarę wszystkich 
dotkniętych cierpieniem, że w  Tobie obumie-
rając, w  Tobie żyć będą na wieki. Ty, zmar-
twychwstały, wyjdziesz im na spotkanie. Ujrzą 
Twoje światło. Najczulej przywitasz w  bramie 
wiecznego królestwa tych, których ziemskie ży-
cie było drogą boleści. Wlej w serca cierpiących 
nadzieję przyszłej chwały i przebywania w obję-
ciach Wiekuistej Miłości, którą Ty jesteś. Tym, 
którzy z miłością przyjęli krzyż, obiecujesz nie-
wysłowione szczęście nie na chwilę, ale na całą 
wieczność!
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MODLITWA NA 
ZAKOŃCZENIE

Panie, Ty nie uczyniłeś cierpienia, ale gdy 
przyszło ono na świat, pierwszy ukazałeś nam 
drogę do zwycięstwa. Odniosą je ci, którzy cier-
pią wraz z Tobą. Mając udział w Twoim krzy-
żu, zakrólują z Tobą. Ty ich wywyższysz i przy-
ozdobisz koroną chwały. Dziękujemy Ci za 
miłość, jaką rozlałeś w sercach ludzi gotowych 
wraz z Tobą nieść krzyż. Bądź uwielbiony, bo Ty 
przemieniasz te cierpienia w  radość, która nie 
przeminie.
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ZA KAPŁANÓW
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Modlitwa na 
rozpoczęcie

Jezu, pragniemy przejść śladami Twojej 
męki, ofiarując naszą modlitwę za wszystkich 
kapłanów świata, a  szczególnie tych, którym 
wiele zawdzięczamy, tych, którzy nam służą na 
co dzień, oraz tych, którzy uginają się pod cię-
żarem swego kapłańskiego krzyża.
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STACJA I

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
SKAZANY NA ŚMIERĆ

Jezu, jako Sługa Pański, cichy Baranek nie-
sprawiedliwie skazany na śmierć, nie bronisz 
swego imienia, nie uzasadniasz, że jesteś bez 
winy. Przyjmujesz wyrok śmierci z  rąk poga-
nina – Piłata, który ulega nienawistnym żąda-
niom arcykapłanów. 

Ześlij Ducha Świętego na kapłanów, aby 
jak Ty zachowali godność milczenia, szczegól-
nie wtedy, gdy będą niesłusznie oskarżani lub 
ośmieszani przed trybunałem współczesnego 
świata. Przekonuj ich, że to łagodność ma w so-
bie potęgę kruszenia mocy przeciwnika. Ona 
strzeże serca, pozwalając największe zło prze-
zwyciężać dobrem.
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STACJA II

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
BIERZE KRZYŻ  
NA RAMIONA

Jezu, z  miłością bierzesz na swe ramiona 
drzewo hańby, aby przez swoją mękę i  śmierć 
przemienić je w drzewo życia. Wyznaczasz dro-
gę, którą będą szli Twoi słudzy – kapłani. Uczysz 
nie opierać się przed ciężarem krzyża, lecz z całą 
miłością przyjąć go wraz z upokorzeniami, od-
rzuceniem, niezrozumieniem ze strony innych.

Udziel Twoim sługom mocy Ducha Święte-
go, by przyjmowali słodkie jarzmo i lekkie brze-
mię Twojej miłości i jak Ty brali swój codzien-
ny, kapłański krzyż. Nieustannie przypominaj 
im, że od ich gotowości dźwigania tego krzyża 
zależy wieczne zbawienie wielu.
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STACJA III

PIERWSZY UPADEK 
NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

Wszechmocny Królu, upadasz na samym 
początku krzyżowej drogi. Uczysz pokory zdol-
nej przyjmować własną małość i  nieporadność 
mimo wielkich pragnień, jakie rozpalasz w sercu. 
Przychodzisz jako Mistrz i Nauczyciel do kapła-
nów, którzy są na samym początku swojej drogi.

Tchnij Ducha męstwa szczególnie w  ser-
ca młodych kapłanów, aby wpatrzeni w Ciebie 
upadającego i  powstającego nie przerazili się 
doświadczeniem własnej bezsilności. Pomóż 
im zaufać, że jesteś blisko, i w Tobie w każdym 
czasie odnajdywać oparcie. Uczyń ich serca tak 
pokornymi jak Twoje. 
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STACJA IV

SPOTKANIE 
NAJWYŻSZEGO  

KAPŁANA Z MATKĄ
Jezu, w  drodze na Golgotę spotykasz Mat-

kę, której obecność jest dla Ciebie największym 
umocnieniem. Ona Sercem jest najbliżej Ciebie 
w  czasie całej krzyżowej drogi. Wie o  wszyst-
kim, co przeżywasz. Jako Twoja Matka najpeł-
niej współboleje z Tobą.

Ześlij, o  Panie, swego Ducha na wszystkie 
matki kapłanów, by jak Maryja były wierny-
mi towarzyszkami swoich synów w ich drodze 
krzyża. Maryjo, Matko kapłanów, bądź osłodą 
i pocieszeniem dla każdego z Twych umiłowa-
nych synów, a szczególnie dla tych, którzy do-
świadczają braku ziemskiej matki. 
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STACJA V

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
POTRZEBUJE POMOCY 

CYRENEJCZYKA
Jezu, ciężar krzyża tak mocno Cię wyczerpał, 

że nie masz już sił nieść go dalej. Potrzebujesz 
pomocy Szymona z Cyreny, aby dźwigać drze-
wo, które tak bardzo ukochałeś i  dobrowolnie 
wziąłeś na siebie. 

Niech Twój Duch natchnie wielu ludzi do-
brej woli, by stali się pomocnikami Twoich ka-
płanów, którzy często wyczerpani duchowo i fi-
zycznie nie mają sił do niesienia swojego krzyża. 
Niech Twój Duch uczyni serca wszystkich ka-
płanów gotowymi prosić o wsparcie i przyjmo-
wać pomoc oraz być prawdziwymi cyrenejczy-
kami dla potrzebujących.
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STACJA VI

WERONIKA OCIERA 
TWARZ NAJWYŻSZEGO 

KAPŁANA
Panie, Weronika, widząc Twoje sponiewiera-

ne oblicze, odważnie podbiega i ociera je, przy-
nosząc Ci ulgę. Jezu, Ty wiesz, jak wiele Twoich 
sług potrzebuje, aby wrażliwością na ich cierpie-
nie i utrudzenie w sposób czysty i bezinteresow-
ny otrzeć ich twarze – poranione, oplute, zasypa-
ne prochem, obrzucone błotem, utrudzone... 

Tchnij Ducha Świętego w serca wielu kobiet, 
które poprzez wytrwałą modlitwę i  ofiarę ze 
swego życia będą nieustannie ocierać kapłań-
skie twarze, przywracając im rysy podobień-
stwa do Ciebie, a sobie zaskarbiając niebo.
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STACJA VII

DRUGI UPADEK 
NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

Chryste, po raz drugi upadasz na ziemię. Po-
zwalasz, aby drwiono z Ciebie, przeklinano Cię, 
kopano... Nie ma w Tobie cienia chęci odwetu. 
Jedyną Twoją odpowiedzią jest przebaczająca 
miłość. Nie załamujesz się z powodu otaczającej 
Cię złości i pogardy tłumu ani z powodu wła-
snej słabości.

Poślij swego Ducha do serc Twoich sług, aby 
potrafili Cię naśladować w  cichości, pokorze, 
łagodności, przebaczaniu krzywd. Tchnij Du-
cha, by mieli w sobie żywą nadzieję, która po-
dźwignie ich, gdy po raz kolejny doświadczą 
bolesnego upadku.
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STACJA VIII

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
POCIESZA PŁACZĄCE 

NIEWIASTY
Jezu, mimo tak wielkiego utrudzenia nie 

przestajesz być sługą, który pociesza i  podno-
si na duchu płaczących nad Tobą. Wskazujesz 
drogę nawrócenia, nie łamiąc trzciny nadłama-
nej ani knotka o nikłym płomieniu. 

Panie, daj moc Twego Ducha słowom kapła-
nów, aby one krzepiły, nakłaniając do pokuty 
i nawrócenia. Udziel Twym sługom cierpliwo-
ści, umiejętności napominania z miłością oraz 
wytrwałej modlitwy i  pokuty za tych, których 
im powierzyłeś.
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STACJA IX

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
UPADA PO RAZ TRZECI

Panie, po raz trzeci leżysz pogrążony w pro-
chu ziemi, w mroku cierpienia i bólu upadku. 
Jednak Twoja miłość do Ojca i  ludzi przezwy-
cięża ten stan – dźwiga Cię z największej ciem-
ności i bezsilności. 

Duchu Jezusa, przyjdź do kapłanów bliskich 
rozpaczy, będących na dnie cierpienia. Dotknij 
ich i  podnieś. Zwróć ich serca ku Ojcu, któ-
ry wybrał to, co słabe w  oczach świata, aby 
dokonać dzieła zbawienia i  uświęcenia dusz. 
Przyjdź do kapłanów doświadczających nie-
mocy – niech spotkanie z Tobą twarzą w twarz 
odmieni ich los.
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STACJA X

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
OBNAŻONY Z SZAT

Jezu, jako najwyższy Kapłan i Król żydowski 
stajesz odarty z szat przed oczami nienawidzą-
cych Cię. Oprócz ran zadanych Twemu ciału, 
także Twoje Serce ranione jest brudem spoj-
rzeń, kpinami i wyzwiskami. 

Panie, wlewaj w  kapłanów pragnienie kry-
stalicznej czystości duszy i  ciała, która jest ich 
mocą. Dzięki niej są zdolni oprzeć się brudowi 
tego świata. Ogniu Miłości, zstąp do serc ka-
płańskich i uczyń je czystymi i świętymi.
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STACJA XI

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
PRZYBITY DO KRZYŻA

Chryste, tak bardzo jesteś zjednoczony z Oj-
cem, że pełnienie Jego woli czyni słodkim ból 
przybijania do krzyża Twoich dłoni i stóp. Myśl 
o ludziach, których kochasz, sprawia, że drzewo 
krzyża staje się dla Ciebie lekkim ciężarem.

Niech z  Twoich ran spłynie do serc sług 
Twojego ołtarza Duch Święty i  rozmiłuje ich 
w  pełnieniu woli Ojca. Oświeć ich Twoim 
światłem, aby pragnęli wypełnić tę wolę także 
za cenę bólu ukrzyżowania własnego „ja”, wła-
snych pragnień, niezrozumienia i  odrzucenia 
przez innych.
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STACJA XII

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
Z MIŁOŚCI DO NAS 

ODDAJE ŻYCIE
Chryste, umierasz na drzewie krzyża 

w  opuszczeniu, jakiego nie doświadczy nigdy 
żaden człowiek. Poświęcasz siebie w ofierze za 
wielu. Oddajesz życie za nas, grzeszników, aby-
śmy żyli na wieki.

Panie, niech z  Twego Serca zranionego 
włócznią na wszystkich kapłanów zstąpi Twój 
Duch, uzdalniając ich do największej miłości. 
Niech umocni ich i  rozraduje prawdą, że we-
zwałeś ich po imieniu na szczyt Kalwarii, aby 
jak Ty oddawali życie za swoje owce.



116

Królewska Droga Krzyża

STACJA XIII

CIAŁO NAJWYŻSZEGO 
KAPŁANA ZDJĘTE 

Z KRZYŻA
Jezu, Twoja Matka z  czułą miłością bierze 

w objęcia Twoje martwe ciało, które Twoi przy-
jaciele zdjęli z krzyża. Z taką miłością przygar-
nia każdego z Twoich synów nie tylko w chwili 
konania, ale i w każdym utrudzeniu – gdy przy-
tłacza ich ogrom zła, są okaleczeni cierpieniem 
albo martwi z powodu własnego grzechu. 

Panie, prosimy, niech przez Serce Maryi 
zstąpi dziś Duch Pocieszyciel na kapłanów naj-
mocniej zmagających się ze złem – z grzechem 
cudzym lub własnym oraz przeżywających stra-
pienia i ciemne duchowe noce.
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STACJA XIV

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
ZŁOŻONY W GROBIE

Chryste, ziemia, na którą przyszedłeś, aby 
zwiastować jej pokój, przyjmuje teraz Twoje 
ciało. Leżysz złożony w grobie między śmiertel-
nymi jak jeden z  nas. Jednak zmartwychwsta-
niesz, bo do Ciebie należy władza nad śmiercią. 

Panie, niech ogień Twego Ducha zstąpi na 
dusze kapłańskie, które przebywają w czyśćcu, 
i oczyści je, aby przybliżyła się dla nich chwila 
spotkania z Tobą. Ogień Twojej miłości wskrze-
sza umarłych, przywraca nadzieję, rodzi życie 
– niech on przepala serca kapłanów, którzy ko-
nają lub wkrótce odejdą do Ciebie.
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STACJA XV

NAJWYŻSZY KAPŁAN 
POWSTAJE Z MARTWYCH

Zmartwychwstały Chryste, niesiesz radość 
i  życie, bo pokonałeś śmierć. Żyjesz i  działasz 
w Twoim Kościele, posługując się kapłanami.

Najwyższy Sługo Boga Wiecznego, bądź 
mocą sług Nowego Przymierza. Tchnij w nich 
Ducha Świętego i przez nich rozlewaj w Kościele 
Twój pokój i miłosierdzie – szczególnie podczas 
sakramentu pokuty. Odnawiaj wiarę kapłanów, 
wlewaj w ich serca miłość do Ciebie i do wier-
nego ludu oraz mocną nadzieję. Niech wierni 
Twemu słowu idą na krańce ziemi, udzielając 
chrztu, uzdrawiając chorych, głosząc Twoje 
królestwo słowem, modlitwą i czynami miłości. 
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MODLITWA NA 
ZAKOŃCZENIE

Jezu, najwyższy i wieczny Kapłanie, dzięku-
jemy Ci za dar kapłaństwa. Ty sam przychodzisz 
do nas w kapłanach i poprzez kapłanów. Uwiel-
biamy Cię, bo z  rany Twego Serca, z  Twoich 
przebitych stóp i  dłoni dzięki posłudze kapła-
nów wciąż rozlewa się na nas Twoja łaska i mi-
łosierdzie. Prosimy Cię, ucz nas w  kapłanach 
widzieć Ciebie. Daj nam miłość do kapłanów 
gotową wspierać ich na ich drodze krzyża.
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