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Stacja I 

Jezus na śmierć 

skazany 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Swoją drogę krzyżową 
zacząłem po diagnozie 
lekarzy, czasem  już w łonie 
matki: 
„Nic z niego nie będzie”, „lepiej, żeby umarł”, „oddać do 
Zakładu  i zapomnieć” 
A  ja  dopiero zaczynałem życie i tak bardzo pragnąłem  
miłości…… 
- Boże, przecież  nie stworzyłbyś mnie, gdybym nie był Tobie 
potrzebny!? 
 
„Namiestnik odpowiedział: < Cóż właściwie złego uczynił?> 
Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: <Na krzyż 
z Nim!>”(Mt27,23) 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja II 
Jezus bierze krzyż na 

swoje ramiona 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Moje małe ciałko rozpaczliwie 
wołało o miłość , a otrzymało  
krzyż odrzucenia, niechęci 
i obrzydzenia. 
Na mój widok z piaskownicy znikały wszystkie dzieci razem ze 
swoimi zabawkami,  w tramwaju nikt nie odpowiedział na mój 
ufny uśmiech,  nawet na moje 1 urodziny i wspaniały tort 
przygotowany przez moją mamę  przyszło wyjątkowo mało 
osób z licznej rodziny. 
Moje rodzeństwo mnie kocha i troszczy się o mnie. Pokazuje 
mi ciekawe rzeczy, pomaga i bawi się ze mną. 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja III    
Pierwszy upadek 

Jezusa 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Próbowałem zwrócić na 
siebie uwagę. Jak się kogoś 
ugryzie, to.. jest dużo krzyku 
i wymachiwania rękami.  Jak robię miny i próbuję podskoczyć 
lub zatańczyć  prawie wszyscy się śmieją, tylko…. jakoś tak 
bardzo nieprzyjemnie.  Chciałem  walczyć o swoje miejsce w 
przedszkolu i szkole,  ale spotykała mnie większa kara niż 
innych – nie umiałem się wytłumaczyć,  ani w porę  wycofać. 
Moja siostra i brat zabierali mnie na boisko do koleżanek 
i kolegów, ale po kilku próbach przestali.  Smutni i wyszydzeni 
zamknęli się w sobie z trudem odnajdując później swoje 
miejsce wśród rówieśników. 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
 
 
 



 

 

5 

 

Stacja IV    
Spotkanie z Matką 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
„Twoja duszę miecz 
przeniknie”(Łk.2,35) tak 
Symeon powiedział do Matki 
Jezusa, ale Ona wtedy 
jeszcze nie wiedziała  co  czeka Ją  i Jej Syna…. 
Moja mama jest zawsze ze mną;  mój ból jest jej bólem, 
a moja radość- jej radością. Cierpliwie ,przez  5, czy nawet  20 
lat uczy mnie wiązać buty i cieszy się z najdrobniejszego 
postępu.  Czuwa całymi latami przy moim łóżku, bo często 
choruję,  albo wcale nie wstaję. Różne osoby przewijają się w 
moim życiu, ale tylko ona trwa przy mnie, nawet wtedy, gdy 
sprawiam jej przykrość. …. Szkoda, że tak rzadko się 
uśmiecha. 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja V      
Szymon z Cyreny  
pomaga dźwigać 

krzyż 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Najwięcej w moim życiu spotkałem  Cyrenejczyków.   Bronią 
się przed niesieniem ze mną krzyża chociaż na krótkim 
odcinku.  Najczęściej mnie omijają wzrokiem, czasem 
przechodzą na drugą stronę ulicy, nie odwiedzają mnie 
w obawie, że będą musieli mi pomóc…. Kiedy się jednak 
przełamią i uśmiechem lub gestem mnie zauważą , jestem 
taki szczęśliwy i wdzięczny, że muszę bardzo uważać, by ich 
swoją radością nie zrazić . Najczęściej  tego nie potrafię i znów 
długo muszę czekać na następną okazję.  Jak dobrze, że oni 
są! 
 
„Zaprawdę,  powiadam wam:  Wszystko, co  uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście   
uczynili”(Mt25,40) 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować… 
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Stacja VI      
Weronika ociera 
twarz Jezusowi 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Miałem ogromne szczęście!  
Spotkałem młodych 
przyjaciół,  którzy chcieli być 
ze mną! I nie dlatego, że piszą pracę magisterską z pedagogiki 
, lub robią doktorat na moim medycznym przypadku.  
 Patrzą na mnie i się uśmiechają, idą ze mną na spacer, 
a nawet do kina. Cierpliwie słuchają mojej niewyraźnej mowy 
i  odpowiadają na pytanie, której im zadaję po raz kolejny, bo 
już zapomniałem, że o to pytałem.  Piją herbatę, którą 
własnoręcznie przygotowałem i grają ze mną w warcaby lub 
chińczyka. Pojadą ze mną na obóz lub rekolekcje. Też chcę coś 
dla nich zrobić. Czasem mi się udaje.  Są dobrzy,  w ich oczach 
widzę Boga.. 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja VII    
Jezus drugi raz 

upada pod 
krzyżem 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 
Wiem, że bywam  uparty.  
Chciałbym, żeby wszyscy mnie słuchali, nie umiem czekać. 
Lubię oglądać telewizję i nie rozumiem dlaczego czasami 
muszę ją wyłączyć.  Nie zawsze potrafię ustąpić, a jak mnie 
ktoś rozzłości  mówię przykre słowa.  Krzyczę i niszczę 
przedmioty.  Wiem, co rani najbliższe mi osoby  
i wykorzystuję to, by im dokuczyć.    Rozumiem, że to jest złe 
i przepraszam skrzywdzone osoby, i Pana Jezusa 
w sakramencie pojednania. 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
 
 

 



 

 

9 

 

Stacja VIII     
Jezus pociesza 

płaczące niewiasty 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 
Nie wszyscy mnie omijali. 
Były osoby litościwe, 
najczęściej znajome mamy, 
jej sąsiadki lub kuzynki , czasem osoby spotkane 
przypadkowo, które użalały się nade mną i moją mamą.   Nie 
zauważały jak ich własne, zdrowe  dzieci pogrążają się 
w różnego rodzaju złych nawykach   lub wyrzucają  Boga ze 
swojego idealnego życia , ufając swoim umiejętnościom 
i możliwościom . 
„ Jezus zwrócił się do nich i rzekł: <Córki jerozolimskie, nie 
płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi!>” (Łk23,28) 
 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja IX 
Jezus trzeci raz 

upada pod 
krzyżem 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 
Dorosłem.  Moje rodzeństwo wychodzi samodzielnie do szkół 
, potem do pracy . Nabywa nowych umiejętności, odchodzi 
z domu i zakłada rodziny.  Nie rozumiem,  dlaczego ja nie 
mogę mieć prawa jazdy i samochodu, dobrej pracy, żebym 
mógł kupić dom, lodówkę, pralkę i telewizor.  I żebym mógł 
mieć żonę i dzieci.  Przecież bardzo bym ich kochał i się o nich 
troszczył.  Buntuję się.  
Panie Jezu, Ty powstałeś  z trzeciego upadku;  dodaj mi sił do 
dalszego, samotnego życia,  pomóż mi podźwignąć się  
i uczynić moje życie pożytecznym….. 
  
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja X 
Jezus z szat 
obnażony 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Moje ciało się zmieniło 
i czasem dziwnie się 
zachowuje .  Nie rozumiem czemu na mnie krzyczą lub się 
śmieją , kiedy powtarzam niektóre gesty lub zachowania 
wcześniej  zaobserwowane np. na filmie lub kolorowych 
obrazkach w kiosku, gdzie kupowaliśmy baterie do mojej 
latarki.   Albo kiedy podczas przebierania się w piżamę 
przypomnę  sobie coś bardzo ważnego   i muszę  szybko 
powiedzieć , żeby nie uciekło.   Wiem, że człowiek ma być 
ubrany i bardzo się wstydzę , kiedy   o tym zapomnę .      
 
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, 
którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński 
u szyi i wrzucić go w morze”(Mk9,42) 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja XI    
Jezus do krzyża 

przybity 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 

 
Przybijają mnie do krzyża 
szybko, sprawnie i obojętnie. 
Wszedłem im w drogę, a 
przecież mają swoje, 
poukładane życie  i nie ma w nim miejsca dla kogoś tak 
niewygodnego jak ja. Jak już ze mną skończą, będą mogli do 
niego wrócić .  Może niektórzy czują jak mnie boli i starają się 
skrócić moje, przecież i tak według nich niepotrzebne , życie. 
A  ja…… Czy potrafię wybaczać urazy?  Zapomnieć przykrości 
i podać rękę w geście pojednania?  
 
„Ojcze , przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk23,34) 

 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
 
 
 



 

 

13 

 

Stacja XII     
Jezus na krzyżu 

umiera 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 
„Wykonało się!”(J19,30) „ 
 
Umieram na ogół wcześniej 
niż moi pełnosprawni  
rówieśnicy.   Mam szczęście, kiedy jeszcze jest przy mnie 
matka lub ktoś z przyjaciół.  Zdarza się, że nie mam już nikogo 
bliskiego i umieram samotnie w szpitalu, czy Domu Pomocy 
Społecznej. Wiem, że Pan Jezus na mnie czeka, ale czasem  
boję się śmierci.  
 Mogłem być lepszy.  Żałuję za swoje grzechy.  
 
 „Jezu, wspomnij na mnie gdy przyjdziesz do swego 
królestwa” (Łk23,42)  
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja XIII 

Jezus zdjęty z 
krzyża i oddany 
swojej Matce 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 
Czy moje życie miało sens, 
czy stałem się tym 
kamieniem węgielnym, odrzuconym przez budujących? 
Czy moje  słabości  były  źródłem mocy dla rodziny, 
nielicznych przyjaciół, sąsiadów i tych wszystkich, którzy 
znaleźli się na mojej drodze?  Czy moje życie przyniosło dobre 
owoce? 
Mojej mamie pęka serce.  Łzy płyną nieprzerwanym 
strumieniem.  Żal  - za brak cierpliwości i ciągłe zmęczenie, za  
skąpe gesty wyrażające miłość  . Wypełniła swoje powołanie 
do końca i musi stanąć przed pytaniem : czego teraz Pan Bóg 
ode mnie oczekuje?   
– Przepraszam mamo, że tak mało dałem ci okazji do dumy 
i radości….. 
 
„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować..” 
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Stacja XIV 

Jezus złożony do 
grobu 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu 

Chryste i błogosławimy 

Tobie, 

 żeś przez krzyż i mękę swoją 

świat odkupić raczył. 
 

„Zdjął Jezusa, owinął 
w płótno i złożył w grobie, 
który wykuty był w skale”  
(Mk15,46) 
 

Na mój pogrzeb przyszło wyjątkowo dużo ludzi.   Może tylko 
wydawało mi się, że jestem samotny, bo potrzebna mi była 
czyjaś obecność.    Wszyscy są tacy zabiegani i zajęci,  a  ja….  
zawsze miałem tyle czasu i czekałem…    
Złożono moje niezgrabne ciało,  moją skorupę, która mnie 
więziła, do grobu .  
 A ja nareszcie żyję ! Jestem wolny!!  Bez wózka i protezy,  bez 
rurek i sondy, bez leków i opatrunków, bez strachu 
i niepewności…                               
 I  jestem  piękny jak motyl,  lekki jak piórko,   z wdziękiem 
tańczę  i śpiewam  na chwałę Pana..  Jestem  mądry i mam  
swój  D O M.  Dziękuję Ci, Panie Jezu , za Twoją śmierć 
i Zmartwychwstanie! 
 

„Któryś za nas cierpiał rany…. „       lub       „ Jeżeli chcesz mnie 
naśladować… 


