
Stacja pierwsza: Jezus na śmierć skazany 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 
18,37)

Rozważanie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Jezus skazany na śmierć przed trybunałem Piłata. To było zdarzenie historyczne, ale ono 
wciąż się powtarza. Zanim doszło do wyroku, Chrystus Pan był pytany, kim jest. 
Odpowiedział: „Jam jest Prawda”. Obudził wątpliwości: Cóż to jest Prawda? Ale wątpliwość 
była retoryczna, bez nadziei otrzymania odpowiedzi, bez wysiłku poznania.
Cóż  to  jest  Prawda?  Gdyby  człowiek  na  to  pytanie  rzetelnie  odpowiedział,  nie  wydałby
wyroku śmierci na Syna Bożego, na Słowo Przedwieczne, na Nauczyciela Prawdy, na Dobrą
Nowinę.

W codziennym życiu często zapominamy, że mając prawo do prawdy innych, sami musimy
być  w prawdzie.  Bo  tylko  za  cenę  prawdy  przez  nas  wypowiadanej  możemy oczekiwać
prawdy od innych. Warto więc pomyśleć nad tym, czy żyjemy prawdą, czy żyjemy z prawdy,
czy obdzielamy innych prawdą, czy szanujemy ich prawo do całej prawdy?

Wystarczy spojrzeć wokół i nadstawić uszu, aby przekonać się, jakie są losy prawdy w życiu.
Co ludzie  robią  ze  słowa,  jak  używają  i  nadużywają  słów często  kłamliwych,  brudnych,
zafałszowanych,  burzących,  druzgocących  wokół  wszystko,  nieodpowiedzialnych,
obliczonych na wprowadzenie w błąd kogo się da. Człowiek współczesny jest  rozgadany,
rozkrzyczany,  rozdyskutowany,  rozkrytykowany,  produkujący bezmyślnie  słowa,  nawet  w
dyskusji i dialogu słuchający tylko siebie.

Wzywam Was, umiłowane Dzieci Boże, do odpowiedzialności za słowo. Połóżcie palec na
ustach Waszych. Rozważcie każde słowo zanim je wypowiecie. Nie mówcie słów burzących
w  ludziach  ich  wiarę,  zasady  moralne,  Boży  sposób  myślenia.  Skończcie  z  bezpłodną
gadaniną, która nic nie tworzy, a wszystko niszczy. Słowo musi stać się ciałem codziennego
życia naszego, aby wydać pożywny owoc dla głodnych serc.

Wzywam  Was  do  wierności  prawdzie  Bożej.  Jesteście  odpowiedzialni  za  wiarę  swoją  i
innych  ludzi.  Przede  wszystkim –  za  wiarę  Waszych  dzieci,  rodzin,  przyjaciół,  kolegów,
otoczenia.  Stąd  konieczna  jest  praca  nad  pogłębieniem  swojej  wierności  obowiązkom
katolika, wierności krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi; wierności w modlitwie, w ofiarności i
miłości społecznej.

Wzywam Was wreszcie do apostolstwa prawdy Bożej.  Musicie dać świadectwo prawdzie,
odważnie się przyznać do prawdy, do Chrystusa i Jego Kościoła.” 

 



Stacja druga: Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje” (Mt 16, 24)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Chrystus nie chce nas odkupić bez nas, lecz powołuje nas do niesienia krzyża z sobą. Na 
czym polega to noszenie krzyża? 

a) Na znoszeniu swojej nędzy. Tak muszę się ustosunkować do swojej nędzy: Pan Bóg mi jej 
nie odejmie – nie uczyni mnie „świętym” po to, żeby pycha mogła tajemnie tym się cieszyć. 
Muszę pogodzić się z tym, że będę innych raził moimi niedoskonałościami, że będę odbierał 
niechęć i wzgardę, że będę w obcowaniu z ludźmi takim, jakim jestem (jakim uczyniła mnie 
moja przeszłość), a nie takim, jakim chciałbym być. Właśnie na tym polega krzyż. To 
cudowna droga Boża do zupełnego zwyciężenia pychy i miłości własnej. 

b) Noszenie krzyża to umieranie – czyli wyrzekanie się. Stopniowe i systematyczne zabijanie 
w sobie starego człowieka przez różne umartwienia i wyrzekanie się pociechy. Jest to 
uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa 

c) Wreszcie trzeci sposób noszenia krzyża – to krzyż jaki gotują nam nasi bliźni. Taki krzyż 
mógł nosić Chrystus, bo On własnego krzyża nie miał, nosił tylko nasz krzyż za nas. Taki 
krzyż zgotuje mi życie apostolskie. Zetknę się w nim z ludzką złością, przewrotnością, 
nienawiścią, niewdzięcznością. Wtedy będę powołany do dopełnienia tego, „co niedostaje 
cierpieniom Chrystusowym”. 



Stacja trzecia: Jezus pod krzyżem upada 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Oswojony z cierpieniem, mieliśmy Go za nic” (Iz 53, 3)

Rozważanie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Przygnieciony ciężarem krzyża,  Bóg dał  nam dowód, że jest  Człowiekiem, że cierpi  jak
człowiek,  że podobnie jak my ugina się pod ciężarem cierpienia,  które Go gniecie  aż do
ziemi, jak każdego z nas. Cierpienie nie jest czymś przynoszącym nam ujmę, bo jest losem
człowieka.  W  upadkach  ludzkich  zawiera  się  często  głęboka  szkoła  życia  i  sprawdzian
duchowego hartu człowieka. Mamy w nich możność poznać samych siebie i zrozumieć, jak
bardzo trzeba nam oglądać się za Bożą pomocą.

Chrystus upada i natychmiast się dźwiga. Ja także upadam, ale czy dźwigam się natychmiast,
jak On? Czy mam wolę powstania z moich upadków? Przykład Chrystusa uczy nas, że trzeba
szybko powstawać. Ludzką rzeczą jest upadać, ale szatańską trwać w upadku. Któż chciałby
leżeć na drodze błotnistej?! Każdy się dźwiga z błota natychmiast! Powstanie Chrystusa jest
przykładem, jak szybko musimy się dźwigać i powstawać. Może nas ogarnąć niekiedy jakaś
bezmierna  słabość,  ale  z  każdej  wydźwignie  nas  przykład  powstającego  z  upadku  Boga-
Człowieka.

Przyzywam Cię na pomoc we wszystkich moich upadkach, byś Ty mnie podźwignął.”



Stacja czwarta:   Jezus spotyka Matkę swoją 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu; i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc 
wielu (Łk 2, 35)

Rozważanie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Matka  Chrystusa,  Pomocnica  Jego  w  dziele  Odkupienia,  jako  Matka  Kościoła  jest
najwspanialszą Pomocą odkupionej rodziny ludzkiej i każdego człowieka. Widzimy Ją i dziś
jak pomaga ludziom w drodze do Boga, objawiając się w La Salette, Lourdes, Fatimie, w tylu
innych miejscach. Wszędzie, gdzie zagubiony człowiek oczekuje pomocy! Gdy zdaje się, że
wszystko stracone, wtedy zjawia się Pomoc – Maryja.

Widzimy  Ją  w  „misterium  Chrystusa  i  Kościoła,  w  dziejach  Kościoła  powszechnego.
Widzimy  w dziejach  katolickiej  Polski,  której  Maryja  jest  dana  „jako  pomoc  ku obronie
Narodu naszego” – „pomoc przedziwna i nieustanna”, Dziewica Wspomożycielka.

„Najmilsi! Pragnę Was wszystkich pozyskać dla wspierania Kościoła przez Matkę 
Chrystusową. Poczujcie się odpowiedzialni za Kościół święty, za jego losy i rozwój, za waszą
ochrzczoną Ojczyznę, za wiarę naszych braci…Bądźcie odważni, wierni i wytrwali w swym 
pragnieniu pomagania Kościołowi, przez Maryję!  

Do kogo dotrze ten glos Prymasa Polski, dla którego zaszczytem jest, że może zwać się 
„niewolnikiem Maryi”? Może dotrze do Ciebie, Drogi mój Bracie w kapłaństwie, utrudzony 
już nad miarę w samotnej pracy, a jednak przynaglony nowym wezwaniem.

Może  dotrze  do  Ciebie,  Drogi  Bracie  i  Siostro,  czy  jesteś  ojcem,  czy  matką,  rolnikiem,
pracownikiem czy profesorem? A może dotrze do Ciebie, Dziecko Boże, złożone chorobą,
jako wezwanie, aby wszystkie cierpienia oddać Maryi za Kościół Chrystusowy.

A może usłyszysz ten głos Ty, Drogi Chłopcze, czy Dziewczę, i glos ten przynagli Cię do
ofiary w pracy, w nauce i modlitwie, do odważnej postawy wyznania wiary wobec kolegów i
do czynu apostolskiego. I Ty, Drogie Dziecko, możesz odczuwać swoją odpowiedzialność za
twój Kościół i Naród.” [BSW  69]

 



Stacja piąta: Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i 
włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (Łk 23,26) 

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe”. (Ga 6,2)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 

„Przede wszystkim musimy przeprowadzić rachunek sumienia. Czy i w jakim stopniu 
wypełniliśmy nasze zobowiązania wobec papieża i Niepokalanej, Matki Kościoła, związane z 
ogłoszeniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka? Czy przynajmniej już ogół członków Ruchu –
moderatorów, animatorów i innych – oddał się do dyspozycji Niepokalanej – przez ofiarę 
abstynencji, aby stać się w Jej ręku narzędziem, «nowym wojskiem Gedeona»? 

Sytuacja naszego Narodu jest nadal tragiczna. Gorsze od niewoli zewnętrznej jest 
zniewolenie, które sami sobie narzuciliśmy. Niewola alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, 
traktowania człowieka jako przedmiotu użycia, manipulowanie nim, zabijanie poczętego 
życia. Patrząc na rozmiary tego zniewolenia, zaczynamy się lękać o egzystencję narodu. 
Naród niewolników! A z drugiej strony: tyle szlachetnych zrywów, przejawów wolności 
ducha, heroizmu świadectwa... 

Potrzebna jest odwaga.. Jeżeli chcę kogoś podnieść, to muszę najpierw się schylić. Muszę tam
być, gdzie on jest. Muszę stanąć obok niego, na tym samym fundamencie, a potem mogę go 
podnieść, podnosząc się razem z nim. Tylko tak możemy ratować, tak możemy wyzwalać, 
podając rękę słabym braciom. I to jest sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.”



Stacja szósta: Weronika ociera twarz Jezusowi

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,
40)

Rozważanie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„I oto na drodze Jezusa stanął człowiek, aby obliczu jego przywrócić światło Boże. Odtąd
Weronika stała się symbolem i wzorem.

To nasze zadanie  – ocierać  oblicza  ludzkie,  omywać z nich trud i  pot  życia,  przywracać
człowiekowi  właściwy  obraz  Boży,  przywracać  mu  radość,  piękno  nadane  przez  Boga,
uczłowieczać człowieka, dźwigać go a nie spychać, podnosić i podtrzymywać…

„Wielcy”  ludzie  na  całym  świecie  dają  dziś  małym  obywatelom  fatalny  przykład,  bo
umacniają zwyczaj obrzucania się publicznie wyzwiskami i najrozmaitszymi niecenzuralnymi
nazwami. To jest straszny, okropny przykład! Do czego on doprowadzi? Jeśli wielkim” tak
wolno,  to  dlaczego  „małym”  nie  miałoby  być  wolno?  Dlaczegoż  „mali”  nie  mieliby
„wielkim” płacić tą samą monetą, którą nieustannie częstują oni cały świat. Jest to straszny
obyczaj,  który  się  wdarł  w  życie  i  współżycie  ludzi  i  narodów.  Cierpi  na  nim  przede
wszystkim „mały”  człowiek.  Obyście  tego nie  naśladowali  w czterech  ścianach własnego
współżycia domowego – ojcowie, matki, dzieci, młodzieży….Obyście nie wprowadzili tego
zwyczaju na ulice, w tramwaje, wszędzie, gdzie żyjecie…

Największe i najpierwsze prawo? – Będziesz miłował! Będziesz miłował Boga i ludzi! A 
wszystko inne może się stać śmieciem: kodeksy i zbiory, encyklopedie prawnicze i potężne 
biblioteki, foliały i księgi! To wszystko jest śmieć, jeżeli w tym nie ma miłości! Ludzkość 
jękiem niemowląt, tęsknotą matek i wołaniem mężów krzyczy o jedno tylko prawo, o prawo 
miłości.”



Stacja siódma: Jezus upada po raz drugi 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.” (Iz 53, 11)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 

„W  ciągu  minionych  lat  nieraz  byłem  pogrążony  w  ciemnościach,  wydany  na  pastwę
namiętności moich, ale cały czas trzymała mnie prawica Jezusowa. Jezus mnie oczyszczał.
(...) Przez cały ten czas nigdy nie chwiała się moja wiara i zawsze byłem w nadprzyrodzonym
zjednoczeniu z Nim.

Z tą  ufnością  spoglądam także w przyszłość.  Z mocną ufnością,  że Jezus prowadzi  mnie
według swych odwiecznych planów ku sobie.  Jakiekolwiek przyjdą na mnie utrapienia w
danej chwili, jakkolwiek daleko będę się czuł w mej subiektywnej świadomości od Jezusa –
zawsze  muszę  wierzyć,  że  On  wszystko  zsyła,  że  wszystko  jest  dowodem Jego  miłości,
wszystko to są etapy na drodze do Niego, przez Niego przewidziane  i  nakreślone.  Ja nie
muszę się troszczyć o plan i szyb-kość tej drogi, tylko [w] każdej chwili brać na siebie to, co
we mnie  jest  i  mówić:  „Jezu,  ufam Tobie”.  To  jest  cudowna  droga ufności  wiodąca  do
wiecznej miłości”.



Stacja ósma: Jezus pociesza płaczące niewiasty 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi”(Łk 23, 28)

Z pism bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Nie  płaczcie  nade  mną,  płaczcie  nad  sobą  i  nad  synami  waszymi.  Chrystus  na  drodze
krzyżowej nie przestaje myśleć o innych. Jego myśl jest skierowana ku tym, których trzeba
pocieszać.  Cierpienie  nie  zamyka  Mu oczu  na  dolę  ludzką.  On nadal  jest  człowiekiem i
bratem  cierpiących,  uczestnikiem  człowieczeństwa  i  braterstwa.  Dostrzega  płaczące
niewiasty.

Ale czyż płacz ich pomoże Jezusowi? Czy zdołają zawrócić Go z drogi na Kalwarię? Nie.
Tego  nawet  Jego  Matka  nie  próbowała.  Idzie  o  to,  ażeby  człowiek  współczujący  Bogu
pamiętał, że najbardziej pomaga wtedy, gdy wchodzi w siebie i odmienia samego siebie. Ten
Chrystus, nad którym płaczę, jest moją siłą. On mi przypomina mnie samego, obowiązki moje
i moich synów (…)

Nie płaczcie więc nade mną! Mają katolicy zwyczaj współczucia nieustannego z Kościołem. I
poprzestają często na współczuciu łez i narzekań. A tymczasem nie o to idzie. Siła Kościoła
nie polega na łzach jego dzieci. Siła Kościoła polega na tym, ażeby Chrystus idący drogą,
przemówił  do  mnie,  żebym  głos  Jego  usłyszał,  żeby  dotarł  do  mej  duszy,  poruszył  ją  i
odmienił, przez Łaskę z Bogiem zjednoczył. Przez to wzrasta Chrystus, przez to też rośnie
siła Kościoła.”



Stacja dziewiąta: Jezus upada po raz trzeci 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Jezus rzekł apostołom: Wszyscy zwątpicie we Mnie. […] Na to rzekł Mu Piotr: "Choćby 
wszyscy zwątpili, ale nie ja!" Odpowiedział mu Jezus: […] tej nocy, […] trzy razy się Mnie 
wyprzesz.”   (Mk 14,27.29-30)

Rozważanie Papieża Benedykta XVI

„Co może nam powiedzieć trzeci upadek Jezusa pod Krzyżem? Zastanawialiśmy się nad 
upadkiem człowieka w ogóle, a także odpadnięciem wielu chrześcijan od Chrystusa ku 
bezbożnej świeckości. Czyż nie powinniśmy także pomyśleć nad tym, jak bardzo Chrystus 
cierpi w swym własnym Kościele? Jak często źle traktowany jest Najświętszy Sakrament 
Jego obecności, jak często musi On przychodzić do serc pustych i złych! Jak często 
celebrujemy jedynie samych siebie, nie zdając sobie nawet sprawy z Jego obecności! Jak 
często Jego słowo nadużywane jest i przekręcane! Jak niewiele wiary kryje się pod tak 
wieloma teoriami, tak wieloma pustymi słowami! Jak wiele brudu jest w Kościele i to nawet 
pośród tych, którzy w kapłaństwie powinni całkowicie należeć do Niego!. Jak wiele pychy, 
jak wiele zadowolenia z siebie! Jak niewielkim szacunkiem darzymy Sakrament Pojednania, 
w którym czeka On na nas, gotów podnieść nas, gdy upadniemy! Wszystko to obecne jest w 
Jego Męce. Jego zdradzenie przez uczniów, ich niegodne przyjęcie Jego Ciała i Krwi, jest z 
pewnością największym cierpieniem doznanym przez Zbawcę; przeszywa ono Jego serce… 

Panie, Twój Kościół często wydaje się być tonącą łodzią, łodzią, która z każdej strony nabiera
wody. Na Twoim polu widzimy więcej chwastów niż pszenicy. Ubrudzone odzienie i twarz 
Twojego Kościoła wprawiają nas w zakłopotanie. A jednak to my sami je ubrudziliśmy! To 
my zdradzamy cię raz za razem, po wszystkich naszych górnolotnych słowach i szerokich 
gestach. Miej miłosierdzie dla swojego Kościoła; także w nim ciągle trwa upadek Adama. 
Gdy upadamy, pociągamy Cię na ziemię, a szatan śmieje się, bo ma nadzieję, że już nie 
podniesiesz się z tego upadku; ma nadzieję, że pociągnięty w dół upadkiem Twojego 
Kościoła pozostaniesz leżący i bezsilny. Ale Ty podniesiesz się ponownie. Ty podniosłeś się, 
powstałeś i możesz także nas podnieść. Ratuj i uświęć swój Kościół. Ratuj i uświęć nas 
wszystkich.”



Stacja dziesiąta Jezus z szat obnażony 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Każdy z was, który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim” (Łk 
14, 23)

Rozważanie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Przygodziło się to Bogu, który przyodziewa cały świat. Przygodziło się to Temu, który 
nikogo nie potępił, każdemu powiedział: „Idź w pokoju, nie grzesz więcej". A jednak świat 
nie podarował Mu jedynej szaty, całodzianej, którą otrzymał od swej Niepokalanej Matki. 
Świat zdarł ją z Jezusa. Chciał ujrzeć Boga w całej prawdzie - Boga nagiego.

Świat nie chce Boga nieznanego. Tylko Grecy czcili nieznanego Boga. Świat chce znać Boga,
jak Tomasz i palce swoje włożyć w Jego bok. I ma do tego prawo. Bo to jest Bóg zbliżający 
się do nas, Bóg, który karmi, który żywi, który się daje spożyć, zjeść. Błogosławiony, który 
Bogiem żyje, który się Nim karmi, który ogląda całą Jego nagą Prawdę.

Odsłonił ci się Bóg, a ty chciałbyś przejść przez życie nie obnażony? Chciałbyś ukryć twoje 
prywatne sprawy? Nie masz prywatnego życia. Twoje najbardziej osobiste sprawy są 
własnością wspólną, społeczną, i przynoszą społeczeństwu dobro lub zło: zależy to od tego, 
co ukrywasz i czym jesteś. Świat chce poznać całą, nawet bolesną prawdę twoją. (…)

Oby nie wstydzono się obnażyć mnie aż do końca. Oby w życiu moim nie było nic takiego, 
czego ludzie baliby się dotknąć, obnażyć i odsłonić. Niech poznają całą moją prawdę. By ta 
prawda była jednak pożywna, niechże i praca moja nad jej kształtowaniem będzie rzetelna, by
w przyszłości ludzie nie musieli się wstydzić, odsłaniając jej nagość.” 



Stacja jedenasta: Jezus przybity do krzyża 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Chrystus Jezus uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci 
krzyżowej” (Flp 2, 8)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Krzyż, który sam z siebie stanowi znak niemocy, słabości i klęski, stał się dla nas znakiem 
nadziei i zwycięstwa, znakiem życia. Kiedy Chrystus został przybity do krzyża, znalazł się na 
samym dnie swojej niemocy i słabości. Unieruchomiony, przybity gwoździami do krzyża, 
cierpi w największym opuszczeniu. A jednak wtedy zwycięża (…) W chwili największej 
słabości i swojej największej niemocy, Chrystus wypowiada słowa, w których kryje się 
tajemnica największej mocy, słowa, które są źródłem życia i nadziei: „Ojcze, przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią

Chrystus przybity do krzyża, Chrystus skazany na śmierć, Chrystus wydany w ręce swoich 
wrogów, pozostaje w tym wszystkim wolny. Wyraźnie stwierdza On przed Swoją śmiercią, że
nikt nie może odebrać Mu życia. On sam dobrowolnie je oddaje z miłości Ku Bogu Ojcu i ku 
ludziom, swoim braciom. Śmierć Chrystusa jest aktem dobrowolnym. Tylko pozornie 
Chrystus ulega przemocy (…) Krzyż Chrystusa zawiera w sobie pełne wyzwolenie człowieka,
bo człowiek tylko wtedy jest wolny, gdy żyje miłością, a najwyższym aktem miłości jest 
oddanie życia”

 



Stacja dwunasta: Jezus umiera na krzyżu 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Jezus, zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». 
Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23, 46)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Tylko Chrystus może usunąć grzech. On zniszczył grzech przez swoją śmierć na krzyżu 
i On przynosi nam odpuszczenie grzechów. On przynosi nam moc wewnętrznego nawrócenia,
odmiany naszego serca. On przynosi nam zdolność do przebaczania wzajemnego krzywd i 
tylko ta moc, która płynie z Chrystusa, moc odpuszczenia grzechów, wyzwalania z grzechów,
może doprowadzić ludzi do jedności, do zbratania, bo bez tej siły, której źródłem jest 
Chrystus i Jego śmierć na krzyżu, jest to nie do pomyślenia, żeby ludzie mogli zmienić swoje 
egoistyczne nastawienie i wejść w prawdziwą braterską wspólnotę, gdzie jeden drugiemu 
służy.” 

O śmierci każdego chrześcijanina można powiedzieć: „A z tej śmierci życie tryska”. My nie 
umieramy, ale przychodzimy przez śmierć do nowego życia, do prawdziwego życia, do 
zmartwychwstania. Musimy jednak spełnić jeden warunek, który wyrażają słowa: „Ojcze, w 
Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Musimy świadomie akceptować nasze umieranie i 
zrobić z niego akt miłości, przyjąć je z ręki Boga, oddać Bogu wszystkie nasze cierpienia, 
wszelkie umieranie i swoją śmierć. Posiadamy moc, żeby z naszej śmierci uczynić akt miłości
wobec Boga i wobec innych ludzi, naszych braci. (…) Wszelkie cierpienia, wszelkie 
umieranie w naszym życiu będzie miało wielką wartość, będzie rodziło nowe życie”



Stacja trzynasta: Jezus z krzyża zdjęty i na ramionach swej Matki złożony

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi 
go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” (J 10, 17-18)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Maryja stojąca pod krzyżem w tym momencie stała się Matką wszystkich, mających 
dostąpić odkupienia za cenę śmierci Chrystusa. Stała się Matką wszystkich żyjących i Matką 
Kościoła dlatego, że była oddana Chrystusowi, zwłaszcza w tej szczytowej godzinie miłości 
na krzyżu. Dlatego, że była Oblubienicą Chrystusa – zjednoczona z Nim przez miłość w 
dokonywaniu dzieła odkupienia – stała się Matką Kościoła…

Maryja, Niepokalana jest dla nas wzorem osoby w pełni odkupionej, to znaczy też w pełni 
wyzwolonej. Wolność Niepokalanej wyraża się w tym, i tak też trzeba to ująć, że Ona była w 
swoich zamiarach, decyzjach i czynach skierowana całkowicie na wypełnienie Bożego 
zamiaru, Bożego planu dotyczącego Jej życia i oddana całą swoją istotą myśli Bożej i 
realizacji woli Bożej (… )  Nie było w Niej żadnych oporów, żadnych przeszkód. Ona żyła 
całkowicie w oddaniu, w realizacji powołania zawartego w zamiarach Bożych. Przez swoje 
„tak” stała się służebnicą Pańską i zarazem najdoskonalszym narzędziem Bożego działania 
zbawczego. O Niepokalanej można też powiedzieć, że najpełniej urzeczywistniła ten ideał, 
który wyraża się w słowach: Światło-Życie.

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, zawsze 
byliśmy wolni. Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas - ponieważ jako pierwsza z ludzi 
przyjęłaś Światłość Świata — Jezusa i poszłaś za Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i 
miłości całe swoje życie, aż po krzyż…. Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i 
wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli, i pójść za Jezusem, 
abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia.”



Stacja czternasta: Jezus złożony do grobu 

P: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 

„Na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze
nie złożono nikogo (J 19,41) Józef zabrał ciało i złożył w swoim nowym grobie, który kazał 
wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł”(Mt 27, 59-60)

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Grób wykuty w skale. Do tego grobu złożono martwe, okrutnie zniekształcone Ciało Jezusa. 
I ten skalisty grób przywalono wielkim głazem, wielkim kamieniem, którego jeden człowiek 
nie mógł ruszyć. 

Dla Jezusa nie istnieją jednak żadne mury, żadne skały. On może wejść wszędzie. I On 
wchodzi wszędzie. Wchodzi wszędzie przez swoje słowo, które ma moc wzbudzania do 
nowego życia. Wchodzi przez sakramenty święte. Jest w nich obecny swoim uwielbionym 
Ciałem. Jest obecny w Eucharystii i mówi: «Kto pożywa Moje Ciało będzie miał życie 
wieczne i Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny». 

Ciągle ten grób naszego życia jest prześwietlany, przenikany obecnością Chrystusa 
zmartwychwstałego, dla którego żadne skały, żadne mury już nie istnieją. Nie jesteśmy już 
żywcem zamurowani w grobie, z którego nie ma wyjścia. Głaz został odwalony. Jezus wszedł
w nasze życie. On udziela nam swojego Ducha. On przez wiarę żyje już teraz w naszych 
sercach. Nasze życie jest odtąd drogą, która prowadzi ku światłu.” 



Zakończenie:

Z pism czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Jak dotąd żadna rewolucja, żaden program społecznego wyzwolenia, żaden program reformy
społecznej nie potrafił rozwiązać problemu nowego człowieka (przemiany człowieka, 
wychowania nowego człowieka). Jedynie zbawienie, które przynosi Chrystus, ma moc 
przemiany człowieka, stworzenia nowego człowieka. Ono przynosi uzdrowienie człowieka od
korzenia, „in radice”. Dopiero w oparciu o to uzdrowienie, mogą być rozwiązane inne 
problemy”

„Przechodząc stacje Drogi Krzyżowej uświadamiam sobie, że stoję przed ogromem niepojętej
miłości. Ale tę miłość dosięgam tylko myślą i obejmuję ją tylko wiarą nie stoję jednak żywo 
wobec niej - czuję, że jest we mnie jakaś zapora, jakaś ściana nieprzebyta, która nie pozwala 
mi stanąć w obliczu miłości. Ale kiedyś ta zapora runie – i stanę oko w oko wobec 
Chrystusowej miłości. I wtedy stanę przed nią ze łzami skruchy i wdzięczności i wtedy 
zacznie się we mnie nowe życie. Kiedyż to będzie o Jezu? Nie wiem, ale wiem na pewno, że 
kiedyś ta chwila przyjdzie! Na razie muszę iść drogą ciemną wiary i ufności, aż dokona się 
oczyszczenie.”  
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