
Droga krzyzowa
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Wprowadzenie

S
pośród członków wspólnot Wiary i Światła ro-
dzice są z pewnością tymi, których cierpienie 
i ból są największe. Przyjaźń przeżywana we 

wspólnotach jest wielką ulgą, ale towarzyszenie Je-
zusowi niosącemu swój krzyż wraz z nimi jest ogrom-
nym pocieszeniem.

Wiara i Światło narodziła się podczas Triduum Pas-
chalnego w 1971 roku w Lourdes i wiemy, że Męka 
Chrystusa i Jego zmartwychwstanie są dwoma wy-
darzeniami, których nie można od siebie oddzielać. 
[Bóg] teraz znów [was] pojednał w doczesnym Jego cie-
le przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świę-
tych i nieskalanych, i nienagannych (Kol 1,22).

Ta droga krzyżowa jest drogą nadziei, abyśmy 
wszyscy - osoby z upośledzeniem umysłowym, rodzi-
ce, przyjaciele, kapelani - wzięli swój krzyż, by iść za Je-
zusem na Golgotę, pewni tego, że będziemy przeży-
wać razem z Nim Jego śmierć i zmartwychwstanie. […] 
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ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chry-
stusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24).

Świadectwa przedstawiane przy każdej stacji są 
w większości wzięte z życia (nawet jeśli niektóre imio-
na zostały zmienione). 

Ghislain du Chéné
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Stacja pierwsza 

Jezus skazany na śmierć
Rodzice wobec diagnozy prenatalnej
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Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć 
i nieszczęście. Biorę dziś przeciwko wam na świadków 
niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, bło-
gosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, 
abyście żyli wy i wasze potomstwo (Pwt 30,15.19). 

A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do 
nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, aby-
ście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy ». Jezus 
więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płasz-
czu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek ». 

Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzy-
żuj! Ukrzyżuj! » Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami 
ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy » (J 
19,4-6).

Na parkingu przy szpitalu, w którym tydzień wcze-
śniej usłyszeli straszliwą diagnozę o zespole Downa 
u ich dziecka, przyszli rodzice rozmawiali ze sobą 
przed ogłoszeniem swojej decyzji:

 - A więc jesteśmy zgodni?



7

 - Tak, pójdziemy powiedzieć, że chcemy je uratować. 
Nasze wczorajsze spotkanie z małą Marią dało nam zu-
pełnie inny obraz trisomii niż ten, jaki przedstawili nam 
lekarze, zapowiadając problemy nie do udźwignięcia. 
Wyglądało to tak, jakby chcieli nas zniechęcić, podczas 
gdy Maria jest taka radosna i uczuciowa! Rozmawiała 
z nami jakbyśmy byli przyjaciółmi od zawsze. 

- Nie skażemy naszego dziecka na śmierć. Mia-
łem wrażenie, że w tym jednym dziecku skazuje się na 
śmierć wszystkie dzieci takie jak Maria, a nie widzę żad-
nego powodu, by wydać na nią wyrok. To raczej na-
sza ambicja zawodowa, nasze pragnienie, by wszystko 
w życiu kontrolować, brak akceptacji własnych słabości 
jest tym, co byśmy uśmiercili…

Ręka w rękę młodzi rodzice poszli zdetermino-
wani, by dać swoją odpowiedź. Cieszyli się, że pada 
deszcz, będzie mniej widać, że tyle płakali...
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Módlmy się za wszystkich młodych rodziców, 
którzy są konfrontowani z przerażającą dia-
gnozą o upośledzeniu ich dziecka. Przeżywa-
ją oni wielkie strapienie i mogą być skłonni do 
pochopnego podjęcia nieludzkiej decyzji. Oby 
w tych bolesnych chwilach mogli znaleźć praw-
dziwych przyjaciół, którzy obdarzą ich przyjaź-
nią i współczuciem, radością i nadzieją. Prosimy 
Cię o to, Panie.
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Stacja druga

Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Szok z powodu narodzin niepełnosprawnego dziecka 
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Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bie-
rze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zacho-
wać swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa (Łk 9, 23-24).

Zaraz po urodzeniu Jan bardzo głośno krzyczał; 
położna zabrała go, aby go umyć i założyć mu pie-
luszkę. Rodzice byli pełni lęku, chcieli zobaczyć dziec-
ko, oczekiwane z radością i niepokojem od chwili, 
gdy zdecydowali się nie słuchać licznych „życzliwych”, 
którzy radzili, aby nie utrzymywać tej ciąży. Ale to nie 
położna przyszła z powrotem, lecz jej pomocnica.

 Położyła dziecko gwałtownie na brzuchu mamy 
i powiedziała: Chcieliście swojego mongołka, to ma-
cie! Rodzice nic nie odpowiedzieli, łzy napłynęły im 
do oczu. Ojciec ścisnął rękę swojej żony, jakby chciał 
powiedzieć: Nie bój się, jestem tutaj. 

Wieczorem przyszedł  z wizytą lekarz dyżurujący 
przez cały dzień. Zatrzymał się przy Janie, długo go 
badał i potwierdził jego niepełnosprawność. Rodzice 
słuchali uważnie, obawiając się kolejnej nieprzyjem-
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nej uwagi… Tymczasem lekarz wziął Jana w swoje ra-
miona i z wielką delikatnością położył  go do łóżecz-
ka. Patrzył długo na niego i powiedział z czułością: 
Dobranoc, Janie, śpij dobrze. Jestem pewien, że bę-
dziesz w życiu bardzo szczęśliwy, masz rodziców, któ-
rzy będą się tobą opiekować. 

Dla rodziców był to drugi szok podczas tego dłu-
giego dnia. Tym razem pozytywny, który uświado-
mił im, że to oni byli upośledzeni i że zostali obdarze-
ni misją uszczęśliwienia swojego syna. I w końcu być 
może będą zdolni do udźwignięcia tego krzyża!

Módlmy się za położne i cały personel medycz-
ny, który ponosi ogromną odpowiedzialność za 
sposób przyjęcia na świat dzieci z upośledze-
niem. Rodzice takich dzieci są wówczas bardzo 
słabi i potrzebują słów pocieszenia, a nie takich, 
które ranią. Oby mogli napotkać gesty i słowa, 
które ich uspokoją i dodadzą otuchy. Prosimy 
Cię o to, Panie.



12

Stacja trzecia

Jezus upada pod krzyżem
 Trudności ojca
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Pośrodku lwów spoczywam, co pożerają synów ludz-
kich. Ich zęby to włócznie i strzały, a język ich niby miecz 
ostry. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja 
chwała ponad całą ziemię! (Ps 57, 5-6).

Franciszek miał wszystko, co potrzebne do szczę-
ścia, dobrą pracę, wspaniałą rodzinę. Ale jego naj-
młodsza córka była głęboko upośledzona: nie widzia-
ła, nie mówiła, nie chodziła. Franciszek był bardzo 
nieszczęśliwy i zamknął się w swoim buncie i bezna-
dziei. Często wychodził z domu, unikał przyjaciół, od-
wrócił się od Boga. 

Kiedy pewnego dnia młodzi ludzie z parafii przy-
szli do niego, aby zaprosić Sabinę na weekend, gwał-
townie zatrzasnął im drzwi przed nosem i wykrzyczał 
swoje cierpienie: Nie macie prawa kpić z mojej córki! 

Gdy jednak ci sami młodzi ludzie przyszli po raz 
drugi, aby ponowić swoje zaproszenie, Franciszek 
zgodził się, a potem był bardzo zaintrygowany, kie-
dy zobaczył Sabinę powracającą z weekendu z wiel-
ką radością malującą się na jej twarzy! 
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W końcu zdecydował się pójść i zobaczyć tę grupę, 
która gromadziła się co miesiąc w parafii. Franciszek 
poznał wspólnotę Wiary i Światła. Było to dla niego 
wielkie i wspaniałe odkrycie! Zobaczył, że jego córka 
Sabina jest zdolna do tego, by dawać radość zgroma-
dzonym wokół niej ludziom, jest zdolna, by zaprzy-
jaźnić się z innymi, jest zdolna promieniować miło-
ścią Boga!

 Tego Boga, którego on oskarżał o złośliwość, sko-
ro zgotował mu tyle nieszczęścia! I to właśnie jego 
córka Sabina była tą, która podała mu rękę, aby się 
podniósł i zwrócił ku temu, czego nigdy nie powinien 
był porzucać – miłości swoich bliskich!

Módlmy się za rodziców dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie; z powodu cierpienia nieraz 
zamykają się i izolują. Oby znaleźli w swoim ży-
ciu przyjaciół, którzy pomogą im się podnieść 
i żyć w prawdziwej przyjaźni. Prosimy Cię o to, 
Panie.
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Stacja czwarta

Jezus spotyka swoją Matkę
Małe rzeczy uszczęśliwiają matkę
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«Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto 
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca moje-
go, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i mat-
ką» (Mt 12, 48-50).

Magdalena uczestniczyła w pielgrzymce Wiary 
i Światła w Lourdes z córką Julią, która była na wóz-
ku inwalidzkim. Z wieloma innymi pielgrzymami ze 
wspólnoty stały w kolejce do wejścia do Groty Massa-
bielskiej. Pewien człowiek z tłumu wydawał się zasko-
czony widokiem wielkiej radości płynącej od niepeł-
nosprawnych osób. Wreszcie podszedł do Magdaleny 
i zapytał ją:

- Witam! Pani chyba należy do tej grupy. Widzę, że 
jest tu wiele osób na wózkach inwalidzkich.

 - Tak, należymy do Wiary i Światła. Około 15 tysięcy 
pielgrzymów z całego świata przybyło tutaj, aby dzię-
kować Maryi za dar Wiary i Światła.

 - Ale jak można dziękować, gdy się ma, tak jak pani, 
niepełnosprawne dziecko?

 - Powiem panu, dlaczego jestem wdzięczna i każdy 
tutaj mógłby powiedzieć to samo. 10 lat temu przyby-
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łam tu ze szczególną intencją: chciałam, aby moja cór-
ka, która nigdy nie uśmiechała się, mogła choć trochę 
wyrazić uczucia w stosunku do mnie, gdy zajmuję się 
nią każdego dnia.

Mężczyzna zbliżył się do Julii, a ta obdarzyła go 
wspaniałym uśmiechem! Bardzo wzruszony, zwrócił 
się do Magdaleny: 

- Widzę, że pani modlitwa została wysłuchana!
- Tak, proszę pana. I dzisiaj jestem tutaj, aby podzię-

kować Maryi i prosić ją, by uczyniła to samo dla innych...

Módlmy się za rodziców, którzy mają tak wiel-
ką wiarę, że proszą tylko o małe rzeczy i modlą 
się raczej o uzdrowienie serca niż ciała, aby po-
przez swoją wiarę pomogli nam zrozumieć, że 
Bóg pozwala odkrywać Siebie w naszej biedzie, 
słabości i kruchości. Prosimy Cię o to, Panie. 
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Stacja piąta

Szymon z Cyreny pomaga 
dźwigać krzyż Jezusowi

Przyjaciele zjednoczeni w modlitwie
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Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca 
i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, 
gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł 
do niej «Talitha kum», to znaczy: „Dziewczynko, mówię 
ci, wstań!” (Mk 5, 40-41).

Piętnastomiesięczna Elżbieta z zespołem Downa 
obudziła się. Była przy niej pielęgniarka, która spraw-
dzała, czy wszystko jest w porządku. Stwierdziła, że 
monitory pracują bez zarzutu, a małe serduszko Elż-
biety bije w normie.

 Organ ten był wyłączony przez dwie lub trzy go-
dziny, gdy chirurg przeprowadzał na nim operację; 
ogromna precyzja! Podczas tej skomplikowanej ope-
racji sztuczna pompa wymuszała obieg krwi w ciele 
Elżbiety. Kiedy operacja się skończyła, chirurg umie-
ścił serce w klatce piersiowej i wznowił jego pracę po-
przez drobny wstrząs elektryczny.

 W końcu rodzicom pozwolono wejść do pokoju, 
w którym córka oczekiwała ich. Już nie była na sali 
pooperacyjnej. Powitała ich nieśmiałym uśmiechem. 
Była jeszcze nieco oszołomiona po długiej operacji 
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i wciąż odczuwała ból, pomimo środków znieczulają-
cych, które otrzymywała w kroplówce.

W czasie tego długiego poranka, kiedy Elżbieta 
pozostawała w rękach zdolnego chirurga, jej rodzice 
nie byli bierni. Bardzo dużo modlili się, uczestniczy-
li w dwóch Mszach! Inni rodzice i przyjaciele, których 
poprosili, aby również przyłączyli się do modlitwy, 
trwali w komunii z nimi. Można powiedzieć, że ręce 
chirurga miały przewodnika... Wiele lat później wyni-
ki badań nadal są doskonałe i serce Elżbiety bije bar-
dzo regularnie!

Módlmy się, aby rodziny z niepełnosprawnymi 
dziećmi zawsze czuły się podniesione na duchu 
dzięki modlitwie swoich przyjaciół; aby modli-
twa była zawsze pomocą dla tych, którzy są po-
grążeni w strapieniu; aby wiara w świętych ob-
cowanie była dla nich oparciem i przynosiła im 
wytchnienie. Prosimy Cię o to, Panie. 
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Stacja szósta

Weronika ociera twarz Jezusowi
Świadectwo ze zdjęciem
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Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych ma-
łych; albowiem powiadam Wam: Aniołowie ich w niebie 
wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest 
w niebie (Mt 18, 10).

Anna, osoba z lekką niepełnosprawnością, miała 
przemawiać do młodzieży w szkole. Musiała dobrze 
się do tego przygotować. Przyjaciele mówili jej, aby 
zwracała uwagę na wyraźną wymowę, tak by wszy-
scy ją zrozumieli. Anna trochę się denerwowała, po-
nieważ była świadoma tego problemu.

 Po przyjeździe przeszła przez szkolny plac wraz 
z trojgiem przyjaciół, którzy jej towarzyszyli; był 
czas przerwy, rozlegały się krzyki i śmiechy! Kilkoro 
uczniów podeszło i przyglądało się Annie… Dziew-
czyna zatrzymała się i zapytała ich głośno: Chce-
cie moje zdjęcie? Odeszli zawstydzeni i kontynuowa-
li zabawę.

Spotkanie z młodzieżą z trzeciej klasy wypadło 
bardzo dobrze. Anna opowiedziała im z radością 
o swoim życiu, rodzinie i wspólnocie Wiary i Światła. 
Świadectwu towarzyszył pokaz zdjęć, na których wi-
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dać wszystkie radosne chwile, jakie przeżyła ze swo-
imi przyjaciółmi, z braćmi i siostrami… Słuchacze byli 
bardzo uważni - nie tylko ze względu na nauczyciela 
siedzącego w klasie…, a wystąpienie zakończyło się 
długim aplauzem! Anna poczuła ulgę i szczęście, że 
wszystko poszło dobrze!

Wychodząc, Anna musiała ponownie przejść 
przez szkolny plac i poczuła się dość niekomfortowo, 
gdy zobaczyła grupkę patrzących na nią osób. Pode-
szli do niej i jedna z dziewcząt powiedziała:

- Dziękuję za Twoje świadectwo. Byłam bardzo poru-
szona i zapewniam Cię, że zmieniłam swoje spojrzenie…

Zawahała się i dodała:
- Kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy, powiedzia-

łaś: ,,Chcecie moje zdjęcie?” Właściwie bardzo bym je 
chciała, czy możemy sobie zrobić zdjęcie razem?

Anna podskoczyła z radości i z chęcią spełni-
ła prośbę! To zdarzenie przyciągnęło uwagę innych 
i ustawiła się długa kolejka tych, którzy także chcie-
li zrobić sobie zdjęcie z Anną!
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Módlmy się, aby widok osób z niepełnospraw-
nością budził u ludzi przyjacielskie odruchy, 
aby odsunęli od siebie strach z powodu czyjejś 
odmienności, aby byli zdolni tylko do gestów 
miłosierdzia. Prosimy Cię o to, Panie.
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Stacja siódma

Jezus upada po raz drugi
Gdy niepełnosprawność niszczy rodzinę
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A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwól-
cie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie 
im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 
dziecko, ten nie wejdzie do niego» (Mk 10, 14-15).

Bruno jest bardzo przygnębiony, ponieważ jego 
starsza córka Martyna jest głęboko upośledzona. Nie 
wie, czy dziewczynka cierpi, czy też nie, gdyż Marty-
na nie mówi, porozumiewa się tylko oczami oraz ge-
stami. Ma takie piękne niebieskie oczy. Można w nich 
odczytać, czy dziewczynka wyraża radość, zmartwie-
nie, pokój, od czasu do czasu złość. Ale jeśli chodzi 
o cierpienie… nic nie możemy zobaczyć. Jej gesty są 
szybkie i wyraziste. Lubi zatrzymywać przyjaciół ener-
gicznym uściskiem dłoni. Jednakże Bruno bardzo 
cierpi, a upośledzenie córki przypomina mu o jego 
osobistych trudnościach, błędach i zranieniach. Ma 
bardzo niskie poczucie własnej wartości. Znalazł jed-
nak dobrych przyjaciół w Wierze i Świetle, którzy od-
dalili od niego pokusę odejścia z domu...

Ale pewnego dnia trudności związane z przyję-
ciem Martyny do specjalistycznego ośrodka, stały się 
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dla Brunona przeszkodą nie do pokonania! Tak wie-
le druków do wypełnienia, tak wiele zaświadczeń do 
okazania! Po raz kolejny musiał wyjaśniać, że jego 
córka nie została cudownie uzdrowiona i wciąż jest 
upośledzona… Bruno podarł papiery i wyrzucił je 
do kosza, a następnie wyszedł trzaskając drzwiami. 
Wrócił, ale był ponury i wściekły… aż pewnego dnia 
w końcu odszedł. Odwiedza Martynę, do której czuje 
pewne przywiązanie. Wizyty u córki są jak promienie 
słońca przenikające monotonię dni… ale nic już nie 
będzie takie samo dla Brunona. Zawsze będzie niósł 
krzyż cierpienia na swoich ramionach. 

Módlmy się za wszystkich rodziców uciekają-
cych od trudnych sytuacji, które przynoszą cier-
pienie, i które najchętniej zostawiliby za sobą, 
aby mogli spotkać na swojej drodze przyjaciół, 
którzy pomogą im nieść brzemię. Prosimy Cię 
o to, Panie.
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Stacja ósma

Jezus pociesza
płaczące niewiasty

Bóg kocha mnie takim, jakim jestem
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A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które za-
wodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich 
i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płacz-
cie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23, 27-28).

Franciszek, młody chłopiec z upośledzeniem 
umysłowym, właśnie przystąpił do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Po pięknej ceremonii w parafii jego matka 
zaprosiła kilka osób na przyjęcie w rodzinnym gronie. 
Chrzestny Franciszka podszedł do niej i powiedział ci-
chym głosem:

- Cóż za piękna uroczystość! Szkoda, że ten biedny 
malec nic z tego nie zrozumiał.

W oczach matki pojawiły się łzy. Franciszek, który 
widział i słyszał, co się dookoła niego dzieje, podszedł 
do matki i powiedział łagodnie:

- Mamo, nie martw się; Bóg kocha mnie takiego, ja-
kim jestem!

W tych kilku słowach Franciszek wyraził istotę 
Ewangelii, w którą nam tak ciężko uwierzyć i której 
teologowie nigdy nie przestaną szczegółowo badać.



30

Módlmy się za wszystkich, którzy żyją z osoba-
mi upośledzonymi umysłowo, aby w ich sercach 
zagościły Twoje słowa, Panie, i aby otworzyli się 
na tych, których darzysz bezgraniczną miłością 
i czułością. Prosimy Cię o to, Panie.
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Stacja dziewiąta

Jezus upada po raz trzeci
Rezygnacja i akceptacja
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Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy-
łup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa 
Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie (Mk 9, 47-48).

Bernard i Teresa długo czekali na swoje pierwsze 
dziecko, zbyt długo; ich małżeństwo było bliskie roz-
padu. Bernard nie był w stanie zaakceptować tego, 
że nie może zostać ojcem, sądził, że to jego żona, Te-
resa, była bezpłodna… Myślał o różnych rozwiąza-
niach, także o separacji, ale po wspólnie spędzonych 
rekolekcjach w klasztorze i odnowieniu przysięgi 
małżeńskiej postanowił zostać z żoną bez względu 
na okoliczności.

Gdy okazało się, że wreszcie zostaną rodzicami, 
byli bardzo szczęśliwi. Jednak kiedy kilka tygodni 
później dowiedzieli się, że ich dziecko będzie poważ-
nie upośledzone, byli niepocieszeni. Płakali… Czeka-
li przecież tak długo… Ponadto lekarz powiedział im, 
że ta niepełnosprawność była przypadkowa i w przy-
szłości mogą mieć zdrowe dzieci, nie czując nad gło-
wami miecza Damoklesa, teraz jednak będą musieli 
przerwać ciążę. Bernard i Teresa pokłócili się o to. Ber-
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nard zgadzał się na przerwanie ciąży, ale Teresa od-
mówiła. Rodziny obojga próbowały interweniować, 
chcąc im pomóc, ale ich opinie były dalekie od jed-
nomyślności – jedni byli za aborcją, drudzy przeciw. 
Bernard w końcu opuścił dom i zamieszkał z dala 
od żony...

Gdy dziecko urodziło się, Bernard przyszedł na 
oddział położniczy, aby zobaczyć swoją córkę Marię. 
Razem z Teresą bardzo płakali… Bernard wrócił do 
domu, lecz zachowywał dystans. Byłby kochającym 
ojcem dla swojej córki, ale okazje do bycia razem sta-
wały się coraz rzadsze. Wreszcie, po długim namyśle, 
wielu rozmowach i kłótniach, Bernard i Teresa podję-
li trudną i bolesną decyzję. Doszli do wniosku, że inni 
rodzice lepiej zatroszczą się o ich córkę niż oni oraz 
że być może dzięki temu uratują swoje małżeństwo. 
Maria znalazła przyjazną rodzinę, która dała jej mi-
łość, jakiej potrzebowała. Bernard i Teresa nadal żyją 
z otwartą raną w sercach... mimo że mają dwoje kolej-
nych, zdrowych dzieci.
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Módlmy się, aby rodziny, które postanawiają 
oddać swoje niepełnosprawne dziecko do ad-
opcji oraz rodziny, które w swojej wielkiej hoj-
ności adoptują dzieci z niepełnosprawnością, 
napotkały na swojej drodze życzliwych przyja-
ciół ofiarujących im swoją bezinteresowną mi-
łość. Prosimy Cię o to, Panie.
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Stacja dziesiąta

Jezus z szat obnażony
Gdy słabość wzbudza agresję
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Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego 
szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnie-
rza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była 
szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc mię-
dzy sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do 
kogo ma należeć» (J 19 ,23-24).

Żyła kiedyś Anna, młoda dziewczyna z zespołem 
Downa, która codziennie udawała się na farmę, gdzie 
zajmowała się zwierzętami. Podróż tam i z powrotem 
wiązała się z przejściem przez las. Pewnego dnia, gdy 
wracała z farmy, ujrzała młodego wilka zmierzające-
go w jej stronę. Anna była przerażona, zamarła. Wilk 
powiedział do niej:

- Nie chcę ci zrobić nic złego, ale jeśli mnie nie pogła-
skasz, to mogę cię zjeść…

Anna wyciągnęła drżącą rękę i zaczęła go głaskać. 
Nagle zjawił się myśliwy i widząc, co się dzieje, za-
czął krzyczeć:

- Uciekaj, bestio, bo jak nie, to wyciągnę strzelbę i za-
biję cię!

Wilk natychmiast uciekł do lasu.
Powróciwszy do domu, Anna opowiedziała ro-

dzicom, co się wydarzyło. Byli przerażeni. Ojciec za-
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prowadził córkę na posterunek policji, aby złożyć 
doniesienie. Anna znowu musiała opowiedzieć całą 
historię, co nie pomagało jej w odzyskaniu spoko-
ju … Policja obiecała patrolować okolice, aby odstra-
szyć wilka, a ojciec regularnie towarzyszył swojej cór-
ce, gotów rzucić się na zwierzę, gdyby się pojawiło. 
Wilk już nie wrócił, a Anna mogła bez lęku zajmować 
się codzienną pracą.

Módlmy się, aby ci, którzy są ofiarami swoich 
słabości oraz atakują innych słabych - nie zda-
jąc sobie sprawy z tego, że zadawanie komuś 
cierpienia nie zabierze ich własnych cierpień - 
zrozumieli, że w każdym bracie i każdej siostrze, 
szczególnie w tych najsłabszych, możemy od-
kryć oblicze i obecność Chrystusa. Prosimy Cię 
o to, Panie.
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Stacja jedenasta

Jezus przybity do krzyża 
Rana odrzucenia
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Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jed-
nej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa (J 19,18).

Gerard i Kamila, rodzice głęboko upośledzonych 
dzieci, Loïca i Tadeusza, marzyli o tym, żeby pojechać 
ze swoimi synami do Lourdes, pójść we czwórkę do 
Groty i modlić się do Maryi. Gdy przyszli do kancela-
rii parafialnej, aby zapisać się na pielgrzymkę diece-
zjalną, otrzymali trudną do przyjęcia odpowiedź: „tak” 
dla rodziców, ale „nie” dla dzieci – one niczego nie 
zrozumieją i będą przeszkadzać innym pielgrzymom.

To było jak gwóźdź przeszywający prawą dłoń…

Gerard i Kamila nie porzucili jednak pomysłu 
o wyjeździe, wyruszyli z chłopcami do Lourdes samo-
chodem. Mieli problem ze znalezieniem noclegu, ale 
ostatecznie zostali przyjęci w jednym z hoteli - pod 
warunkiem, że posiłki będą spożywali w swoim poko-
ju. Chodziło o spokój pozostałych gości hotelowych. 

To było jak drugi gwóźdź, przeszywający lewą 
dłoń…
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Z hotelu udali się do sanktuarium i Groty Massa-
bielskiej! Byli bardzo szczęśliwi mogąc zrealizować 
swoje marzenie, ale gdy byli w sanktuarium, słysze-
li pogardliwe uwagi innych pielgrzymów… Z takimi 
dziećmi lepiej było zostać w domu…

To był trzeci gwóźdź, przeszywający ich stopy…

Módlmy się za rodziców dzieci niepełnospraw-
nych, którzy nie są mile widziani w Kościele, po-
nieważ ich dzieci przeszkadzają, aby proroczy 
dar i sakramentalny wymiar osób niepełno-
sprawnych były lepiej rozpoznawane. Prosimy 
Cię o to, Panie.
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Stacja dwunasta

Jezus umiera na krzyżu
Kwiat kontra pocisk
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To mówi Pan: «Słuchaj! W Rama daje się słyszeć la-
ment i gorzki płacz. 

Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, 
bo już ich nie ma». 

To mówi Pan: «Powstrzymaj głos twój od lamentu, 
a oczy twoje od łez, bo jest nagroda na twe trudy - wy-
rocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Jest 
nadzieja dla twego potomstwa - <wyrocznia Pana> - 
wrócą synowie do swych granic (Jr 31, 15-17).

- Są na końcu ulicy. Musimy uciekać! Nie mamy cza-
su, żeby cokolwiek zabierać. Co zrobimy z Jusufem? Nie 
będzie w stanie iść zbyt długo, a jeśli będzie spowalniał 
ucieczkę, wszyscy troje zginiemy.

- Nie możemy go zostawić!
- Ukryję go w szafie i postaram się o jakiś wózek inwa-

lidzki, a jeśli nie znajdę, przyniosę go na plecach. Musi-
my się pospieszyć. Oni nie dają chrześcijanom zbyt wie-
le czasu na wybór pomiędzy wyrzeknięciem się wiary 
a śmiercią…

Rodzice Jusufa po ukryciu swojego dziecka z bu-
telką wody, wychodzą z domu. Chłopiec musi pocze-
kać na ojca, który przyjdzie po niego w nocy ...
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Kiedy ojciec wraca do domu, znajduje Jusufa na 
podłodze w kałuży krwi, z poderżniętym gardłem; 
gryzie rękę, aby nie krzyczeć z rozpaczy.

Jusuf opuścił swoją kryjówkę, kiedy usłyszał ludzi 
wchodzących do domu ... Swoim zwyczajem zwrócił 
się do przywódcy i z uśmiechem zapytał:

- Jak masz na imię? I dodał: Będziecie mo-
imi przyjaciółmi?

Módlmy się za wszystkie rodziny, które są 
w obozach dla uchodźców, tak jak Święta Ro-
dzina w Egipcie po ucieczce przed rzezią z roz-
kazu Heroda. Stracili bliskich, rodziców, dzie-
ci, przyjaciół, ale starają się zachować nadzieję. 
Módlmy się za wszystkich męczenników, którzy 
zginęli dlatego, że byli chrześcijanami, za tymi, 
którzy płaczą, prosimy Cię, Panie.
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Stacja trzynasta

Jezus zdjęty z krzyża
i oddany swojej Matce

Oto człowiek przemieniony
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Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wyso-
ką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało 
się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybie-
lić nie zdoła (Mk 9, 2-3).

W chwili narodzin Maciej był pięknym małym 
chłopczykiem, małym księciem... Ale Zło nienawi-
dzi piękna, zwłaszcza tego, które pochodzi od Boga: 
szatan zwrócił się przeciwko kruchemu dziecku, zde-
formował jego twarz, zniekształcił jego wątłe ciało, 
zniszczył jego inteligencję, ale nie mógł nic zdziałać 
przeciwko mądrości jego serca, tak czystej, tak nie-
winnej. Chłopiec potrafił tylko jedno: kochać. I Maciej 
wypełnił swoją misję aż do końca.

Podczas pielgrzymki do Lourdes w trakcie drogi 
krzyżowej, kiedy przed Grotą wszyscy trwali na mo-
dlitwie, chłopiec podniósł się i przytulił do osoby, któ-
ra przedstawiała Jezusa na krzyżu. Pozostał długi czas 
nieruchomo, on, który tak bardzo lubił być aktywny. 
Jego postawa wyrażała prośbę i błaganie, ale była też 
pełna zaufania i czułości.
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Maciej bywał też bardzo złośliwy. Uwielbiał roz-
wiązywać sznurówki swoich sąsiadów oraz ciągnąć 
ich za włosy szybkim i pełnym precyzji gestem. A jego 
spojrzenie było niesamowite, kiedy patrzył na kogoś 
intensywnie; bez wątpienia zadawał nam wprost fun-
damentalne pytanie: kochasz mnie?

Na łożu śmierci swojego syna mama zobaczyła na 
własne oczy jego przemienienie! Jego ciało zmienia-
ło się z godziny na godzinę; jego skóra stawała się bia-
ła i przezroczysta jak najdoskonalsza porcelana. Jego 
twarz nie była już twarzą nastolatka w bliżej nieokre-
ślonym wieku, ale było to już oblicze młodego, trzy-
dziestodwuletniego mężczyzny; pięknego pięknem 
pochodzącym nie z tego świata... I matka mogła po-
wiedzieć: Panie, dziś mogę Ci oddać moje dziecko, któ-
re mi kiedyś powierzyłeś. Oto mój jedyny syn. Jest Twój, 
przemieniony na Twoje podobieństwo.

Na trumnie Macieja położono ikonę, ikonę Prze-
mienienia z jej przesłaniem: Oto człowiek przemienio-
ny, oto człowieczeństwo przemienione!
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Módlmy się za rodziny doświadczone śmier-
cią dziecka. Te rodziny robiły wszystko, aby ich 
syn lub córka mogli prowadzić pełne i szczęśli-
we życie. Śmierć dziecka zabrała im to, co było 
sensem ich życia. Panie, pomóż im, aby mogli 
jak Maryja u stóp krzyża, trzymająca w ramio-
nach martwe ciało swojego Syna, złożyć ofiarę 
ze swojego dziecka. Prosimy Cię o to, Panie.



48

Stacja czternasta

Jezus złożony do grobu
Gdy matka staje się wdową
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Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł (…)» .

A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, uj-
rzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, 
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł» (J 11, 21. 32).

Kiedy Franciszek wchodził na pokład swej łodzi, 
często długo nie wracał z podróży. Płynął na krańce 
świata. Za każdym razem znajdował jednak czas, by 
pokazać żonie i dzieciom trasę swojej wyprawy na 
mapie. Guenola wraz z trójką ich niepełnosprawnych 
dzieci: Wilhelmem, Hermanem i Katarzyną, zawsze 
znali plan jego podróży, a szczególnie datę powrotu. 
Powrót do domu był wielkim świętem! Zawsze przy-
woził upominki z zagranicznych podróży, a dzieci nie 
mogły się tego doczekać! 

Gdy przeszedł na emeryturę, byli szczęśliwi, bo 
mąż i tata nie musiał już podróżować...

Pewnego dnia musiał wejść na pokład łodzi, która 
nigdy nie wraca, nikomu nic nie powiedział... był nie-
dzielny wieczór. Pocieszeniem było to, że osiem dni 
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wcześniej był u spowiedzi i tego ranka przyjął rów-
nież Komunię Świętą. 

Kilka dni później, po Mszy pogrzebowej, wszy-
scy odprowadzili go na cmentarz. Gdy trumna zosta-
ła opuszczona, a grób zamknięty płytą nagrobną, Gu-
enola z trójką dzieci stała tam jeszcze przez długi czas. 
Cała czwórka trzymała się za ręce, zjednoczona... Być 
może mówili do siebie słowa, jakie Marta i Maria po-
wiedziały do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój mąż, mój 
tata by nie umarł.

Módlmy się za wszystkie niepełnosprawne dzie-
ci, które widzą śmierć swoich rodziców; módlmy 
się za wszystkie wdowy i wdowców, którzy zo-
stali sami z niepełnosprawnym dzieckiem. Pro-
śmy, aby Jezus był pełen współczucia, tak jak 
w Betanii. Niech te osoby spotkają na swojej 
drodze dobrych i prawdziwych przyjaciół, któ-
rzy będą im towarzyszyć w drodze, którzy po-
mogą im żyć i którzy zawsze będą przy nich 
w trudnych momentach. Prosimy Cię o to, Panie.
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Stacja piętnasta

Z Maryją, w nadziei
na zmartwychwstanie

Gdy osoba niepełnosprawna staje się sakramentem
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Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata (Mt 28, 19-20).

W Wielką Sobotę pielgrzymi z Wiary i Światła zgro-
madzili się na placu przy Grocie Massabielskiej na 
czas modlitwy i pojednania. 

Każdy pielgrzym został zaproszony do przystąpie-
nia do sakramentu pojednania, po którym miał otrzy-
mać z rąk kapłana kwiat, by móc następnie przybrać 
nim stojący na placu krzyż. 

Wśród pielgrzymów znajdował się tata Karoliny 
(małej, zaledwie trzyletniej dziewczynki, która miała 
o jeden chromosom za dużo…). Wraz ze swoim sy-
nem Piotrem odszukali kapłana, u którego chcieli się 
wyspowiadać. Piotr przystąpił do sakramentu pojed-
nania jako pierwszy, po czym otrzymał kwiat i od-
szedł w stronę krzyża ustępując miejsca tacie. Męż-
czyzna przystąpił do spowiedzi, jednak po dłuższej 
chwili milczenia zaczął płakać i jedyne, co udało mu 
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się powiedzieć do kapłana, to słowa: Boję się ! Kapłan 
udzielił temu zagubionemu ojcu rozgrzeszenia i z ła-
godnością wręczył mu kwiat. Mężczyzna poczuł się 
bardzo zakłopotany, po czym nie przestając płakać, 
odszedł, kierując się w stronę krzyża, by tam złożyć 
otrzymany kwiat. W tym samym czasie Piotr, po tym 
jak nieznana, niepełnosprawna osoba powiedzia-
ła mu: Twój tato płacze, zawrócił w stronę ojca. Piotr 
podszedł do taty, podał mu dłoń i w tym momencie 
w sercu mężczyzny zapanował spokój. Razem, trzy-
mając się za ręce, podeszli do krzyża, gdzie mężczy-
zna pozostawił otrzymany wcześniej kwiat. 

Kilka lat później ów mężczyzna powrócił na miej-
sce, gdzie jego syn spotkał tę tajemniczą niepełno-
sprawną osobę, której żaden z nich nie znał i nie odna-
lazł w czasie tamtej pierwszej pielgrzymki. Na miejscu, 
gdzie kilka lat wcześniej Piotr spotkał tę piękną oso-
bę, stał teraz ogromny, biały namiot. Po obejściu na-
miotu, mężczyzna ze swoim synem, który znowu mu 
towarzyszył, znaleźli wejście… jakże byli zdziwieni, 
gdy zobaczyli, że pośrodku namiotu, w tym samym 
miejscu, znajduje się Najświętszy Sakrament. 
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Módlmy się za wszystkie rodziny, które czują się 
zagubione i bezradne wobec niepełnospraw-
ności swoich dzieci, aby moc Zmartwychwstałe-
go Jezusa była dla nich wsparciem i pomagała 
im w niesieniu tego trudu. Aby te rodziny zro-
zumiały, że Bóg nie wymaga od nas więcej niż 
to, co możemy udźwignąć i że jest z nami cały 
czas. Prosimy Cię o to, Panie.




