
                            Droga Krzyżowa Wielki Piątek 2020 

Pewnego dnia człowiek postanowił stać się jak Bóg. Wejść w posiadanie wiedzy 

zarezerwowanej tylko dla Boga. Jednak zamiast wywyższenia, nastąpił upadek. Grzech. Jego 

konsekwencje trwają do dnia dzisiejszego i ponosimy je wszyscy, bez wyjątku. Jednak cenę za 

odstępstwo człowieka zapłacił Bóg. Zawisł na drzewie krzyża, żeby człowiek mógł na nowo 

stać się wielki. Droga Krzyżowa, to prawda o miłości Boga i o grzechu człowieka. Prawda o 

nas samych… 

 

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany   

Minęło zaledwie kilka godzin od wydarzeń w Ogrójcu, a oprawcy już zdążyli Jezusa 

ubiczować, nałożyć koronę cierniową i nazwać szyderczo królem. I rzeczywiście, Jezus jest 

Królem. Królem bez berła i bez królestwa z tego świata. Królem z przebitym sercem, z którego 

wylewają się miłość i uzdrowienie. Jezus patrzy w oczy Piłata, który zaraz wyda na Niego 

wyrok śmierci i widzi oczy każdego z nas: niepewne, zagubione, tęskniące w głębi serca za 

prawdą i miłością. Piłat zapytał Jezusa o prawdę. Jeszcze nie wie, że ta Prawda stoi przed nim: 

umęczona, oszpecona, opluta i pobita, a jednak Prawda. Bo nie ma innej prawdy poza Nim.  

Przyszło nam żyć w trudnym czasie. Nie kontrolujemy już biegu wydarzeń, wszystko 

wymyka się nam z rąk, ale Ty patrz z odwagą na Jezusa. Nie bój się, że odnajdziesz w Jego 

oczach niewygodną prawdę o sobie. Oddawaj Mu ufnie wszystkie grzechy, słabości i 

cierpienia. Współczesny świat często rozmija się z prawdą. Nie pozwól, żeby twoje serce 

skazało Boga na śmierć, bo przed nią ucieka. Przyjmij prawdę, którą On ci pokazuje i wyjdź 

Mu na spotkanie.   

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż na ramiona 

Wydaje się, że oprawcy wkładają krzyż na Jezusowe ramiona, jednak to On 

dobrowolnie przyjmuje drzewo. Jednoczy się z nim całkowicie, już nie ma różnicy pomiędzy 

krzyżem, a Jego umęczonym ciałem. Te belki są ciężkie i do głębi ranią, drzazgi wbijają się w 

plecy, ubiczowane i spływające krwią. Jezus bierze krzyż z miłości i z miłością. Chce tego i 

pragnie, bo wie, że tylko tak będzie mógł w pełni pojednać człowieka ze Sobą. Przez to drzewo, 

przez jego ciężar i krew, która na nim zostanie. Odtąd krzyż stanie się znakiem ratunku dla 

każdego grzesznika, znakiem mówiącym o wielkiej miłości Boga do człowieka.  

Nasz świat jest pełen krzyży. Są krzyże choroby, opuszczenia, krzyże strachu, krzyż 

epidemii i bezradności. Wiele jest krzyży w naszym świecie i w naszej codzienności. Sami tych 

krzyży nie udźwigniemy. Trzeba je złączyć z Jezusowym krzyżem. On tak bardzo cię kocha, 

że ilekroć będziesz musiał brać swój krzyż, On pierwszy nadstawi plecy i poda swoje ramiona. 

Taka jest logika Bożego działania: miłość bezinteresowna, aż do oddania życia. 



Stacja III Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem 

Jezus leży przygnieciony ciężarem krzyża i nie może wstać. Żołnierz, raz po raz 

chłoszcze Jego plecy. Tak niewyobrażalny ból przeszywa na wskroś Jego ciało i nogi okrutnie 

poranione. Jezus upadł. Tłum śmieje się i krzyczy, ale to nic. Ten upadek musiał zaistnieć, bo 

z krzyżem upadek jest związany. Nie ma krzyża bez upadku, ale dramatem w życiu człowieka 

jest upadek bez krzyża. Upadek bez krzyża prowadzi do rozpaczy i zatracenia. Jeśli człowiek 

swój upadek wpisze w krzyż, i przez ten krzyż na niego spojrzy, to za każdym razem powstanie 

i pójdzie dalej. Tak jak Jezus. W przeciwnym razie, upadek tylko się pogłębi i doprowadzi do 

utraty człowieczeństwa.  

Wszyscy upadamy, ale czy tylko nieliczni powstają? Ten czas może być szansą na 

powstanie z upadku, możliwością przylgnięcia do Jezusa, który sam pozwolił sobie na upadek, 

żeby pokazać, że można wstać, że nie ma takiej sytuacji, z której nie byłoby wyjścia. Jak długo 

pozostaniesz w miejscu upadku, tak długo Jezus nie będzie mógł nic dla ciebie zrobić, bo ty 

zostaniesz, a On pójdzie dalej sam, z twoim krzyżem… Każdy czas jest dobry, żeby poprosić 

Boga o siły i odwagę, tak potrzebne do powstania. Wołaj, a On odpowie i przyjdzie ci z pomocą.  

Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Gdzie miałaby być Matka jak nie przy Dziecku? Zawsze była przy Jezusie. Troszczyła 

się o Niego jak był mały, opatrywała Jego drobne skaleczenia i stłuczenia, a kiedy podrósł na 

tyle, by pójść w świat i rozpocząć swoją misję, Ona towarzyszyła Mu na każdym kroku swoją 

cichą i miłującą obecnością. Teraz patrzy na ubite i udręczone ciało Jezusa, które jest jedną 

wielką raną i nic nie może zrobić. To jest ból Jej matczynego serca. Ból, któremu na imię 

bezsilność. Ona doskonale rozumie ból tych, którzy cierpią, bo sami pomóc nie mogą lub nie 

potrafią.  

Matko, patrzę w Twoje oczy i wiem, że Ty wszystko rozumiesz. Widzisz ten tłum i nie 

potępiasz. Przytul do Swojego Niepokalanego Serca tych, którzy niosą pomoc, a mimo 

wszystko czują się bezradni. Którzy na co dzień mierzą się z cierpieniem innych, a brakuje sił 

i środków, żeby zaradzić wszystkim potrzebom. Matko, wyciągamy do Ciebie ramiona w 

geście dziecięcej ufności, że Ty zaradzisz naszej biedzie, obejmiesz nas swoją cichą i miłującą 

obecnością. Patrzyłaś na rany Odkupiciela, a teraz  spójrz i na nasze rany i opatruj je swoją 

czułością.  

Stacja V Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi  

Teraz Bóg potrzebuje pomocy człowieka. Jezus wyczerpany fizycznie do granic 

możliwości nie jest w stanie dalej dźwigać krzyża. Ale oto człowiek. Oto Szymon, który nie 

przypadkiem pojawił się na tej drodze. On także potrzebuje pomocy. Pomocy Zbawiciela. 



Boga, który objawi mu Siebie i swoją miłość. Choć początkowo Szymon z przymusu podejmuje 

krzyż, to jednak z każdym krokiem jego serce się przemienia.  

Tak często wymaga się od mężczyzny racjonalnego i zdroworozsądkowego myślenia, 

że już prawie zapomniał, że i jego serce zostało stworzone do miłości. Wstydzi się okazywania 

uczuć, bo panuje przekonanie, że mężczyzna musi być silny i twardy. Tymczasem, tak często 

rani tym swoich najbliższych. Czuje się przy tym samotny, bo jest zamknięty w swoim 

egoizmie, goniąc za spełnieniem, którego w ten sposób nigdy nie zazna.  

Drogi Szymonie naszych czasów, twoi bliscy, często bardziej niż dobrobytu potrzebują 

twojej mądrej, męskiej miłości. Potrzebują pomocy. Nie wymuszonej, lecz bezinteresownej, 

nie w pośpiechu, lecz z oddaniem i cierpliwością. Proszę cię, abyś ty, bez przymusu, pomagał 

dźwigać ciężar codzienności twoim najbliższym i napotkanym ludziom. Szczególnie teraz, 

kiedy wokoło tyle lęków, obaw  i cierpienia. 

Stacja VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 

Jezus nic nie widzi, oczy zalewa krew, spływająca z korony cierniowej. Z tłumu 

przedziera się odważnie jakaś kobieta. Kobieta, która idzie za głosem serca, a nie rozumu. Bez 

strachu robi to, na co niewielu by się zdobyło: ociera twarz Skazańca. Jezus zostawił Weronice 

swoją twarz odbitą na chuście, jako wyraz wdzięczności za jej dobroć. Okazała współczucie. 

Świat często nie rozumie kobiecego serca. Wrażliwego i gotowego na poświęcenia, bo taka 

jego istota i natura kobiety, stworzonej, aby uczyć piękna, wrażliwości i patrzenia sercem. A 

jednak, jakże często zupełnie inaczej toczą się jej losy. Zatraca siebie w tym, co wydaje się być 

tylko namiastką miłości. A to tylko gra emocji i chwilowych uniesień, a potem długo, długo 

nic, tylko pustka i ogromna samotność. Poczucie winy, które nierzadko prowadzi do nienawiść 

względem samej siebie. 

Kobieto, przypomnij sobie jaka jesteś piękna w Bożych oczach. Bez względu na wiek, 

powołanie, czy status społeczny. Nie pozwól, żeby świat ograbiał cię z twoich najpiękniejszych 

skarbów: z wrażliwości, czułości, dobroci, wierności, troskliwości. Bóg pokłada w tobie 

nadzieję, że pójdziesz z odwagą otrzeć twarz współczesnemu światu, choremu na nienawiść, 

obojętność, grzech. Potrzebuje twoich rąk i twojego uzdrowionego serca. Serca zdrowego 

Bogiem.  

Stacja VII Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem 

Jezus znowu leży na ziemi, po raz kolejny pokonany ciężarem krzyża. Upada, mimo że 

jest Bogiem. Bogiem, który w tym momencie ma również ludzką naturę. Brakuje sił, ciało trawi 

niemoc, Jego słabość jest aż nadto widoczna. Co to za Bóg, który nie potrafi nawet krzyża 

udźwignąć? Przecież gdyby tylko chciał, to mógłby to wszystko inaczej zrobić.. Czy nie 



myślimy tak czasem o Bogu? Ale On chciał, aby moc doskonaliła się w słabości. Dlatego 

najpierw sam, przed nami, przeszedł lekcję upadków i powstawania.  

Żyjemy w świecie, który nie lubi błędów, potknięć, niekomfortowych sytuacji. Chcemy 

nad wszystkim panować i z wszystkim sobie radzić. Paradoksalnie, czasem im bardziej 

człowiek stara się unikać błędów i upadków, tym częściej je popełnia, bo nie jest doskonały. 

Lecz żaden upadek, choćby się wiele razy powtarzał, nie jest taki sam. Zmienia się wraz z 

człowiekiem: może go jeszcze bardziej pogrążyć, albo zmotywować do powstania i szukania 

rozwiązań. Jezusowi, z tego upadku pomogła powstać miłość do człowieka. A co tobie pomoże 

wstać następnym razem? 

Stacja VIII Pan Jezus pociesz płaczące niewiasty  

Każdy krok przybliża Jezusa ku jeszcze większej samotności, mimo że spotyka na swej 

drodze różnych ludzi. Teraz Jego towarzyszkami stały się zawodzące niewiasty. Płaczą i 

lamentują, ale czy wiedzą dlaczego? Czy dlatego, że widzą udręczonego i zmaltretowanego 

Człowieka? Czy może dlatego, że jest im Go żal? Jednak to Jezus pociesza kobiety, 

wypowiadając tajemnicze słowa: Córki Jerozolimskie płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 

dziećmi. Słowa, które brzmią jak proroctwo, spełniają się przez wszystkie wieki.  

Żałujemy i pocieszamy ludzi, którzy cierpią. Może nawet serdecznie im współczujemy, 

ale w głębi serca cieszymy się, że to nie my jesteśmy na ich miejscu. Spoglądamy na statystyki 

ofiar epidemii, wypadków, chorób i myślimy sobie, jak dobrze, że mnie to ominęło. Jednak 

może to jest czas, w którym trzeba zapłakać nad sobą, nad swoim pokiereszowanym i 

niepoukładanym życiem. Ten żal nie musi być bezowocnym rozczulaniem, ale prawdziwym 

oczyszczeniem serca. 

Stacja IX Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem 

To już trzeci raz… dopiero trzeci, czy aż trzeci? Patrzę na Jezusa i myślę, że jeżeli On 

upadł tyle razy, to cóż dopiero ja? Jednak ciężar, który przerasta ludzkie siły, nie przerasta 

Boga. Ten trzeci upadek jest kolejnym znakiem Jego miłości. Wziął na siebie każdy mój ciężar, 

każdy grzech. Szczególnie zaś te popełniane w ukryciu, o których nikt nie wie, bo są głęboko 

ukryte w sercu. Z takich jest najtrudniej powstać, bo bardzo często nawet sobie z nich nie zdaję 

sprawy. To jest właśnie trud podnoszenia się z trzeciego upadku. Jezus czyni to ostatkiem sił. 

Bardzo chce dotrzeć wreszcie na Golgotę, żeby dokończyć dzieło Odkupienia. A to oznacza, 

że Jezus zapłaci za wszystkie upadki. Tym samym zwróci nam wolność, której pozbyliśmy się 

tak bezmyślnie w raju, przedkładając pozorne dobro własne nad posłuszeństwo Bogu.  

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony  

Urągają i szydzą z Jezusa, a teraz odarli Go z szat. Ogołocili bez szacunku do Człowieka 



i do jego ciała. Jezus doświadcza wstydu lecz Jego usta pozostają nieme. W tym niemym krzyku 

jednoczy się z najmniejszymi i z wykorzystywanymi, którym odbiera się godność przez 

nieludzkie traktowanie. Oni już nie mają siły, żeby krzyczeć, bo całe ich sponiewierane ciało 

jest jednym wielkim krzykiem. Niemym i bezbronnym, tak jak Jezus. Jednakże swoim 

cierpieniem Jezus obejmuje i tych, którzy dopuszczają się wszelkich grzechów przeciw ciału: 

niszczą, wykorzystują, oszpecają, zadając ból sobie i innym. Jak bardzo mi wstyd. Jezus – Bóg 

stoi przed nami prawie nagi. 

Wydaje się, że my też zostaliśmy ogołoceni: z kościoła, z Eucharystii, z Triduum 

przeżywanego tak jak zwykle, ze święconki i z tego, do czego byliśmy tak przywiązani i 

przyzwyczajeni, bo to było nasze. Teraz widać, jakie to wszystko może być niepewne i ulotne. 

Z jednego tylko nigdy nie zostaniemy ogołoceni. Z Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co nasze - 

przemija, tylko to, co należy do Jezusa trwa na wieki. 

Stacja XI Pan Jezus do krzyża przybity  

W uszach dźwięczą uderzenia młotka, który przybija ręce i nogi Jezusa do drzewa. 

Gwoździe rozpłatały Jego ciało. I krzyż stanął na Golgocie. Jezus patrzy teraz z góry, lecz nie 

z wyższością, bo znak krzyża jest znakiem największej pokory. Głowa opada Mu na piersi, nie 

ma już siły, aby ją podnieść. Jego czas dobiega końca, jak przesypujący się piasek w klepsydrze. 

Wypełnia się to, co zostało zapowiedziane w raju: głowa węża zostaje zdeptana.  

Przez tą niespodziewaną sytuację, w której znalazła się cała ludzkość, zostaliśmy 

unieruchomieni. Przygwożdżeni w swoich domach, ograniczeni. Żyjemy w ukrzyżowanym 

świecie. Dla wielu to czas cierpienia i beznadziei, ale można w nim odkryć możliwość 

zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym. A to nadaje sens temu cierpieniu i trudnej sytuacji. 

Ilekroć spojrzysz na ten krzyż, pomyśl o Jezusie. Nie jak o dalekim, nieosiągalnym Bogu, lecz 

jak o Kimś bliskim. Tak bliskim, że zechciał połączyć swój los z twoim. On nie jest Bogiem, 

który nie wie, albo nie rozumie. Jest Bogiem ukrytym w Hostii, która z Jego woli staje się co 

dnia tym samym Ciałem, wiszącym niegdyś na krzyżu. Po to, aby być z tobą jedno, aby ci 

towarzyszyć dzień po dniu, w twojej codzienności. A teraz w twoim zamknięciu.  

Stacja XII Śmierć Pana Jezusa   

Boże mój, Boże, czemuś Mnie opuścił?  

Jezus umarł. 

…i tylko wiatr rozdarł dwie części świątynnej zasłony. I nastała cisza. 

(Tutaj chwila ciszy) 

Świat się zatrzymał, wyludnione ulice, puste kościoły, prawie ustał szmer odgłosów. 

Poszły na bok nasze rutynowe zajęcia, codzienne zabawki, tak skutecznie przysłaniające Boga. 



W końcu można wejść w głąb siebie i spotkać umierającego Jezusa.  

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża  

Już Go nie ma pośród nas. Jest tylko martwe ciało z rozpostartymi ramionami, jakby 

chciało objąć tych, co wytrwali przy Nim do końca. Jest tu Jego Matka i kilka niewiast. I Józef 

z Arymatei, ukryty uczeń, który za życia Jezusa nie miał odwagi, aby otwarcie się do Niego 

przyznać. Teraz, kiedy Józef patrzy na to umęczone ciało odczuwa ból i wstyd, że nie był Jego 

świadkiem, kiedy Jezus jeszcze żył. Piłat pozwolił zabrać Józefowi ciało. Przynajmniej tyle 

może zrobić: zabrać je i godnie pochować. Każdy ma jakąś rolę w tej tragedii, ale jedynie 

Maryja wie, co należy zrobić. Dlatego Jezus spoczął na Jej kolanach… 

W tym świecie można się pogubić. Trzeba patrzeć na Maryję, Ona zawsze wie, co robić. 

Ona jest zawsze przy Jezusie. Jeśli straciliśmy z oczu Syna i nie możemy Go odnaleźć, to 

szukajmy Matki. Ona zaprowadzi nas prostą i bezpieczną drogą do Chrystus. Do swojego 

Zmartwychwstałego Syna. 

Stacja XIV Pan Jezus złożony do grobu 

Kiedy zamkniesz oczy i wydasz ostatnie tchnienie, złożą cię do grobu i zasuną kamień. 

I ty będziesz musiał przez to przejść. Bóg, do końca człowieka umiłował, schodząc razem z 

nim w ciemności grobu. Grób wykuty w skale, lecz na próżno szukać wyrytej inskrypcji, bo 

Ten, który tu leżał, nie znajduje się pośród umarłych. Przeszedł przez śmierć ku nowemu życiu 

mocą miłości silniejszej niż śmierć. 

Jeśli kochasz, to i ty zmartwychwstaniesz razem z Jezusem i powrócisz do Ojca w twej 

prawdziwej postaci, by posłuchać szelestu Jego kroków w ogrodzie, z którego cię niegdyś 

wygnał grzech. 

 

  

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. 

 

 

   


