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Modlitwa przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej: 

Panie Jezu w łączności z Maryją, Matką Bolesną przejdziemy Drogę 

Krzyżową ,te drogę, którąś Ty sam przeszedł dla odkupienia każdego 

z nas z niewoli grzechu. Napełnij Panie serca nasze skruchą i żalem 

za wszelkie złe czyny z naszej strony i wdzięcznością za wielką miłość 

Twoją ku nam. 

Pieśń: Matko, Która nas znasz.... 

Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany i obarczony  ciężkim krzyżem. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Panie Jezu niesprawiedliwie oskarżony przyjąłeś z pokorą wyrok, który 

piłat na Ciebie wydał i Teraz cierpisz pod ciężarem krzyża.Ile razy dzieje 

się w dzisiejszym świecie, że niesłusznie osądzamy innych?. Pan Jezus 

przyjmuje okrutny wyrok abyśmy mogli zobaczyć jak żle się dzieje gdy 

ktoś przez nas cierpi.Każdy z nas popełnia grzechy, ale zadajmy sobie 

pytanie czy każdy z nas miał by taką odwagę aby dzwignąć ciężar 

krzyża za popełnione grzechy."Nie daj się zwyciężyć złu,ale zło dobrem 

zwyciężaj" niech te słowa, które św.Paweł Apostoł w liście do Rzymian 

zapisał bedą dla nas podpowiedzią aby gdy tylko pojawi się pokusa do 

złego to dobrem ją zwyciężyć. 

Pomódlmy się przy tej stacji za wszystkich, których kiedyś 

skrzywdziliśmy,którzy cierpieli przez nasze złe postępowanie. Chwała 

Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku , teraz i 

zawsze i na wieki wieków . AMEN 
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Pieśń; Któryś za nas Cierpiał rany... 

Stacja II -Pan Jezus upada poraz pierwszy pod ciężarem krzyża i 

spotyka swoją Mamę. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu upadasz poraz pierwszy pod ciężarem krzyża, jakisz to musi 

być dla Ciebie ból.A jak my często upadamy  pod ciężarem naszych 

slabośći?. W dzisiejszych czasach dużo ludzi upada i to z różnych 

powodów jedni bo mają nałogi inni przez problemy finansowe i jeszcze 

inni bo nie mają rodziny i żyją w samotnośći. Jakiż ciężki ból Jezus 

przechodził dzwigająć krzyż i jeszcze na cierpienie Jezusa patrzyła jego 

mama. To dopiero musi być ból gdy własna matka patrzy jak jej syn jest 

bity opluwany obelgami ze strony strażników.A czy my potrafilibyśmy 

znieść takie cierpienie?. Panie Jezu przepraszamy cię za to, że cierpisz 

gdy my upadamy i za to, że cierpiąć za nasze grzechy twoja mama na to 

patrzy. 

Pomódlmy się przy tej stacji za naszych rodziców, aby nigdy nie musieli 

patrzyć jak ich dzieci cierpią. Pod Twoją Obronę ....... 

Pieśń; Któryś za nas Cierpiał rany...   

 

Stacja III -Szymon Cyrenejczyk pomaga dzwigać krzyż Panu Jezusowi , 

a św.Weronika ociera zmęczoną twarz Jezusa. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu Szymon pomaga nieść Tobie krzyż a św.Weronika ociera twoją 
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zmęczoną twarz z potu.Czy mamy w dzisiejszych czasach taką osobę , 

która pomaga nam w chwilach słabych i trudnych?.Czy umiemy 

doceniać okazywaną pomoc od innych?. Często dzieję się tak, 

otrzymując pomoc my jej poprostu nie chcęmy bo uwarzamy, że sami 

sobie poradzimy z własnymi problemami a tym czasem może się póżniej 

okazać , że zamiast byc lepiej jest tylko gorzej.Panie Jezu prosimy abyś 

nauczył nas okazywać wdzięczność za okazywaną pomoc względem nas. 

Pomódlmy się przy tej stacji za wszystkie osoby pomagające, które 

pmagają z własnej woli. Ojcze nasz..... 

Pieśń ; Któryś za nas Cierpiał rany.... 

 

Stacja IV-Pan Jezus upada poraz drugi i pociesza płaczące niewiasty. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu ciężar krzyża jest tak duży, że upadasz już poraz drugi, ale nic 

nie powstrzymuje cię od tego aby pocieszyć płaczące niewiasty. A czy my 

potrafimy pomuc komuś kto upada?. Nie zawsze jest tak, że z chęcią 

okazujemy komuś pomoc, albo gdy to robimy to tylko dlatego żeby ta 

osoba szybciej poszła i by było po problemie. Pamietajmy, że gdy 

okazjumey komuś pomoc to robimy dobry uczynek i ta osoba wie, że nikt 

nie przechodzi obok niej obojętnie. 

Przy tej stacji pomódl się za wszystkie osoby , które potrzebują pomocy 

a jej nie otrzymują. Pod Twoją obronę.... 

Pieśń ; Któryś za nas Cierpiał rany.... 
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Stacja V- Pan Jezus upada poraz trzeci i zostaje z szat obnażony. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu każdy Twój upadek to straszna męka a gdy żołnierze 

obdzierają cię z szat to straszne upokorzenie. Czy często nie jest tak i w 

naszym życiu, że cieszymy się z czyjegoś upadku i życzymy mu jak 

najgorze?. Niektórzy ludzie są tacy, że sami wyrządzają krzywdę a jeśli 

im coś się przytrafi to wielka krzywda się dzieję. Ty Panie choć tyle 

cierpiałeś to nigdy nie myślałeś o tym żeby się na kimś odegrać. 

Pomódlmy się przy tej stacji za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę aby 

weszli na drogę wiary. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak 

była na początku , teraz i zawsze i na wieki wieków . AMEN 

Pieśń ; Któryś za nas Cierpiał rany.... 

 

Stacja VI- Pan Jezus do krzyża przybity i umiera na nim. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu przybito ci ręce i nogi ogromnym i ciężkim młotem zawisłeś 

pomiędzy łotrami Choć Panem Tyś i Bogiem. Czy i my nie sprawiamy 

często bulu naszym bliskim?. Panie Jezu wiemy, że to my niewidzialnymi 

gwożdziami w postaci naszych grzechów przybiliśmy cię do krzyżą. 

Przy tej stacji pomódlmy się za tych, którzy bliżniego krzywdzą przez 

kradzież i kłamstwa. Ojcze Nasz..... 

Pieśń ; Któryś za nas Cierpiał rany.... 
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Stacja VII- Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu. 

K. Kłaniamy Ci się Panie , Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

W. Żeś przez Krzyż swój i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu twoi uczniowie zdjęli cię z krzyża a twoja matka przyęła cię 

na swoje łono, łono cierpiącej matki.Twoi uczniowie zostali przejęci 

smutkiem z powodu tego co się tobie przytrafiło. Twoja matka z żalem i 

sercem przepełnionym smutkiem patrzy jak twoje ciało zostaje złożone 

do grobu i usuwa się im z przed oczu. 

Przy tej stacji módlmy się za nas samych, abyśmy byli gorliwymi w 

służbie Bożej i kiedyś w tej łasce umierali. 

Pieśń ; Któryś za nas Cierpiał rany.... 

  

Modlitwa na zakończenie  Drogi Krzyżowej: 

Panie Jezu przeszliśmy drogą krzyżową choć na chwilę probowaliśmy 

zatrzymać się na tym co ciebie spotkało za nasze grzechy i całego świata. 

Prosimy cię Panie abyś spojrzał łaskawie na zgromadzenie twoich 

wiernych. AMEN 

Modlitwa na zakończenie: Panie Jezu dziękuje ci za wszystko , za światło 

miłosierdzia , które prowadzi nas drogą życia dzwigająć krzyż naszych 

codziennych zmagań, Który żyjesz i królujesz  na wieki wieków AMEN 


