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I. SĄD I WYROK 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę Swoją 

odkupił świat. 

Życie osób z niepełnosprawnością to swoista droga krzyżowa, 

rozpoczynająca się od wyroku lekarskiego. Wasze dziecko jest 

chore…,  zapada wyrok, dokonany został sąd. Tak jak 

osądzono Jezusa skazując Go na śmierć nie zastanawiając się 

nad tym co On  niesie światu, nie zastanawiając się nad Jego 

przesłaniem miłości,  tak samo osądza się osoby 

z niepełnosprawnością odrzucając to że są one darem dla 

rodziców, dla Kościoła, dla świata. Rozpoczyna się droga 

krzyżowa …, droga podczas której możesz odkryć siłę 

w swojej słabości. Bo Bóg wybiera to co słabe i odrzucone, by 

zawstydzić silnych i mocnych… 
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II. SPOTKANIE  

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę Swoją 

odkupił świat. 

Droga mamo, drogi tato, przyjacielu… 

Gdy w waszym życiu pojawia się osoba 

z niepełnosprawnością wkraczasz na drogę na której spotykasz 

Szymonów z Cyreny, święte Weroniki i - przede wszystkim - 

matki; na początku wydaje Ci się, że to Ty jesteś tym który 

pomaga, ale w tym konkretnym spotkaniu, w uśmiechu 

Mumina, w jego spojrzeniu odkrywasz Jezusa, który się do 

Ciebie uśmiecha i na Ciebie patrzy spojrzeniem wypełnionym 

miłości… i wtedy odkrywasz, że to nie ty jesteś tu by pomóc 

ale jesteś bo tobie potrzebna jest pomoc. Wchodzisz 

w konkretną wspólnotę, w konkretną relację do Boga 

i człowieka – to uzdrawiające spotkanie bo naglę odkrywasz, 

że do wspólnoty przychodzi się po to, żeby być szczęśliwym, 

a zostaje w niej, żeby uszczęśliwiać innych. 
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III. UPADEK 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę Swoją 

odkupił świat. 

Upadają i wstają, zostają obnażeni z godności i w końcu 

umierają, by... poczuć wolność. Przed dwoma tysiącami lat na 

drodze krzyżowej Jezus spotkał się z kpiną, był wyśmiewany, 

biczowany, opluwany - upadł. Ale na tej drodze krzyżowej 

spotykał także ludzi sobie życzliwych. Nie wolno nam płakać 

nad naszą niedoskonałością. Nie jesteśmy osądzani za to, że 

czegoś nam brakuje. Nasz Bóg wie, że pod wieloma 

względami jesteśmy chromi i na pół ślepi, że upadamy, ale 

zawsze stawia na naszej drodze kogoś kto pomoże nam 

powstać. Nigdy nie zwyciężymy na olimpiadzie ludzkości 

w biegu za doskonałością. Musimy zaufać Jezusowi… 
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IV. ŚMIERĆ 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę Swoją 

odkupił świat. 

Śmierć Jezusa jest jednym z najbardziej dramatycznych 

wydarzeń w historii. Historia ludzkości to historia ucisku 

słabych. Ludzi z upośledzeniem zamyka się czasami 

w ośrodkach w których wegetują skazując ich w ten sposób na 

śmierć przez pozbawienie miłości. My sami często skazujemy 

się na śmierć przez to ze nie potrafimy, albo nie chcemy 

przyjąć miłości. Bo w naszym życiu wraz z nią pojawia się lęk 

o naszą przyszłość, lęk przed ryzykiem zbytniego 

zaangażowania, lęk przed tym, ze miłość doprowadzi do 

śmierci naszej tak zwanej wolności…, bo kochać oznacza stać 

się podatnym na zranienia. I w tym wszystkim zapominamy 

o tym, co najważniejsze, że BÓG jest MIŁOŚCIĄ. 
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V. MIŁOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę Swoją 

odkupił świat. 

Kamień został odsunięty. Ciało zniknęło. Grób jest pusty… 

W relacji o Zmartwychwstaniu jest coś szczególnego. 

Chrystus chcę byśmy Go odnaleźli. Dlatego ukazuje się Marii 

Magdalenie wołają ją po imieniu. Dlatego przyłączył się do 

uczniów zmierzających do Emaus. Każdego z nas Jezus woła 

po imieniu, do każdego z nas chce się przyłączyć w drodze 

naszego życia. Bo nas  Kocha i nie chce nasz pozostawić 

samych. Uczy nas w ten sposób czym jest miłość. To 

umiejętność zaufania i towarzyszenia w drodze. Polega ona na 

odkrywaniu bożego piękna w drugim człowieku i rozbudzaniu 

w nim zaufania do siebie. Kochać kogoś to znaczy objawić 

mu, że jest piękny, zdolny do cudownych czynów, powitać go 

w swoim wnętrzu  oraz stopniowo pomagać mu wzrastać  

i zdobywać zaufanie do samego siebie.           

                                                                             

 


