
DROGA ŚWIATŁA 

Tylko ten, kto choć raz znalazł się w ciemności, potrafi błogosławić światło. 

Tylko ten, kto jest pełen światła, potrafi bez obaw wejść w ciemność. 

 

Stacja I – Jezus powstaje z martwych 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  

Pierwszym, niemym świadkiem Zmartwychwstania był grób. Nie człowiek, ale miejsce. 

Przestrzeń zarezerwowana do tej pory śmierci, stała się znakiem przemienienia, aby każdy kto 

w nią wejdzie doświadczył autentycznego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Jezusem, 

który ten grób uczynił miejscem ponownych narodzin, nie tylko Swoich, ale także każdego 

człowieka.  

Czasem grobowa sytuacja w naszym życiu: choroba, utrata kogoś bliskiego, grzech, 

opuszczenie, to właśnie miejsce spotkanie ze Zmartwychwstałym. On jest Panem 

przemienienia, niosącym światło wszędzie tam, gdzie wchodzi.   

Jeśli tkwisz w grobie, to Jezus jest blisko i czeka, żeby Cię z niego wyprowadzić. Zaufaj Mu. 

Wtedy naprawdę doświadczysz, czym jest Zmartwychwstanie i już nie będziesz potrzebował 

go rozumieć, bo zaczniesz nim żyć.   

Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu  

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi 

uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Nadszedł potem także Szymon Piotr.  

Ten, który przybywa pierwszy staje się świadkiem dla pozostałych. Potrzebujemy takich 

świadków, którzy będą potrafili wejść do ciemnego grobu, żeby poznać prawdę. Poznać,  

uwierzyć i przekazać ją dalej. Jan, spoczywający podczas Ostatniej Wieczerzy na sercu Jezusa, 

nie miał z tym problemu. Uwierzył, że Pan zmartwychwstał. Piotr, potrzebował więcej czasu, 

musiał do tej prawdy dojrzeć.  

Wydaje się, że im bliżej Jezusa, tym łatwiej będzie przyjąć trudne i czasem mało zrozumiałe 

sytuacje w naszym życiu. Jednak dopiero konfrontacja z pustym grobem, pokazuje prawdę o 

naszym sercu. Tym pustym grobem może być poczcie opuszczenia ze strony Boga. Nie ma Go 

tu – myślimy sobie. Nie ma Go w tym bólu i utrapieniu, których doświadczamy, nie ma Go w 

tym czasie epidemii. Gdzie On jest? On jest zawsze o krok przed nami. Podczas gdy my z 

trwogą spoglądamy jeszcze w ciemną otchłań grobu, On nam już przygotowuje 

zmartwychwstanie. 



 

 

Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie 

Jezus rzekł do niej: Mario! A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku 

Rabbuni, to znaczy: Mój Nauczycielu! 

Maria Magdalena, nie była kimś wyjątkowym. Nie była wykształconą kobietą, nie posiadała 

majątku. Nawet nie wiadomo, czy była ładna. Jej status społeczny też pozostawiał wiele do 

życzenia. Jednak to, co sprawiło, że po dziś dzień o niej pamiętamy i mówimy, to miłość. To 

była kobieta o wielkim sercu. Może trochę emocjonalna, ale bardzo autentyczna. Każdy jej 

gest, słowo, reakcja były przeniknięte miłością do Jezusa, którego ona może do końca nie 

rozumiała, ale na pewno kochała. Kochała miłością bezinteresowną, która po spotkaniu przy 

pustym grobie stała się miłością krystalicznie czystą. Spojrzenie Jezusa i wypowiedziane imię: 

Mario, uczyniły z niej kogoś wyjątkowego. Nie dlatego, że ona taka była, ale dlatego, że to 

Jezus na nią spojrzał. Odtąd stała się świadkiem Zmartwychwstałego.  

W Jego oczach, każdy z nas nabiera innej jakości i nie trzeba być kimś wyjątkowym, 

wystarczy po prostu być sobą. Resztę dopełni miłość. 

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus (…) Rozmawiali oni ze 

sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. 

Kiedy jest trudno i smutno, to najlepiej opuścić miejsce udręki, wyjść z krainy cienia, choćby 

na chwilę, żeby złapać oddech i spojrzeć na bolesne wydarzenia z innej perspektywy, z 

dystansu. Dwaj uczniowie, Kleofas i Łukasz, opuścili Jerozolimę, gdzie dopiero co pochowali 

swojego Mistrza. Pokładali w Nim wielkie nadzieje, a tu takie rozczarowanie. Pochłonięci 

rozpamiętywaniem cierpienia, nie rozpoznali Jezusa. Ból skutecznie przysłonił im oczy. 

Chrystus, znając ludzka naturę, nie wyjawił od razu Kim jest, ale pozwolił się im najpierw 

wygadać. Wypowiedzieć smutek i zawód z powodu Jego śmierci. Dopiero, kiedy to wszystko 

z siebie wyrzucili, zrobili w sercu miejsce na przyjęcie prawdy, że Nieznajomy, z którym 

rozmawiają, to zmartwychwstały Jezus.  

Jezus jest doskonałym terapeutą. Kiedy coś nas trapi, boli, nie radzimy sobie i potrzebujemy 

się po prostu wygadać, to najlepiej iść do Niego. On wysłucha, a potem pomoże otworzyć oczy 

serca, które z bólu tkwią na uwięzi, żebyśmy mogli poznać i przyjąć, wyzwalającą prawdę o 

Nim, i o nas samych. 

 



 

 

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba 

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 

im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go.  

Najczęściej zasiadamy do wspólnego stołu z ludźmi bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ale 

zdarza się, że niekiedy także z osobami, które znamy mniej, albo nawet wcale. Nawiązujemy 

w ten sposób relację. Podobnie było z uczniami, którzy zaprosili Nieznajomego do wspólnego 

posiłku. Najpewniej uczynili to z troski i z dobroci serca, gdyż miało się ku wieczorowi i dzień 

się już nachylił. Ta troska o bliźniego zaowocowała wspaniałym odkryciem! Okazało się, że 

ten, dopiero co poznany człowiek, to zmartwychwstały Jezus! Pan objawił im Siebie podczas 

spożywania wieczerzy, przy łamaniu chleba.  

Kiedy otworzymy serce na drugiego człowieka, bez uprzedzeń i stereotypów, kiedy 

zaryzykujemy nową znajomość, nawiążemy relację, to może nas spotkać miła niespodzianka. 

Odkryjemy, podobnie jak uczniowie w Emaus, obecność Jezusa, który przychodzi do nas w 

zwyczajnej codzienności przez spotkanie z bliźnim. Trzeba tylko nie przegapić okazji, w czym 

pomaga czujne i wrażliwe serce.  

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój Wam! 

Zaskakujące wydarzenie: drzwi zamknięte, a mimo wszystko Jezus przychodzi. Nie ogranicza 

Go żadna materia. Staje pośród swoich uczniów, jak Przyjaciel, któremu nie przeszkadza 

chwilowy kryzys apostołów, spowodowany lękiem, niepewnością i zagubieniem. Kryzys, który 

odzwierciedlają zamknięte drzwi, nie tylko Wieczernika, ale może jeszcze bardziej ich serc. 

Człowiek kurczy się w swoich lękach, niespokojne serce drży, jak listek miotany na wszystkie 

strony podmuchami wiatru. Dopiero Chrystusowy pokój pomaga opanować strach. Ale ten 

pokój, nie jest świętym spokojem. To pokój, którego świat dać nie może, bo rozbija 

dotychczasowe schematy myślenia i mobilizuje do spojrzenia na ludzi z odwagą i miłością. 

Człowiek przestaje się bać świata.  

W czasie epidemii Jezus przychodzi do nas tak samo, jak kiedyś do uczniów. Teraz, już nie 

mimo drzwi zamkniętych, ale mimo szklanych ekranów, przed którymi przyszło nam się 

modlić. Niczym nieograniczony, niesie swoją łaskę i pokój, mówiąc do każdego z nas: Nie 

lękaj się, przecież Ja jestem! Ja jestem twoim Pokojem.  

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów 



Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (…) Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  

Jaka to wielka odpowiedzialność i jakie wyzwanie. Jezus dzieli się z ludźmi swoją władzą 

miłosierdzia i sprawiedliwości. Od tej pory uczniowie, a po nich kapłani, będą szafarzami łask, 

od których zależy tak wiele w życiu każdego człowieka. Odpuszczanie i zatrzymywanie 

grzechów, to sprawa kluczowa, dotykająca tajemnicy ludzkiego serca. Żaden inny sakrament 

nie wnika tak boleśnie w najbardziej skrywane zakamarki duszy, ukazując wszystkie światło-

cienie, kryjące się w głębinach ludzkiej natury.  

Słabi uczniowie, słabi ludzie, na co dzień doświadczający tych samych pokus, co wszyscy, są 

pierwszymi świadkami działania Bożego miłosierdzia w duszach ludzkich. Cichy szept: i ja 

odpuszczam tobie grzechy, dobiegający z konfesjonałów, staje się odtąd najwspanialszą 

wiadomością o zmartwychwstaniu serc, jaką Bóg wysyła grzesznikowi, za pośrednictwem 

drugiego człowieka.  

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 

Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój! 

To jedno z najpiękniejszych wyznań wiary. Wiary wypróbowanej wątpliwościami i 

rozterkami. Wiary, która szuka, stawia pytania i drąży. Wiary, która się nie poddaje, ale z 

uporem poszukuje prawdy, rozpytując o nią świadków. Tomasz, to prekursor każdego, komu 

nie jest łatwo przyjąć Zmartwychwstanie, lecz to go nie przekreśla w oczach Pana. Wręcz 

przeciwnie, te wątpliwości sprawiają, że doświadcza kontaktu z Jezusem Zmartwychwstał, w 

taki sposób, w jaki nikt inny tego nie doświadczył: staje przed szansą dotknięcia ran Zbawiciela.  

Różne są drogi wiary. Jeden nie potrzebuje widzieć, żeby uwierzyć, a inny podąża ciemnymi 

dolinami wątpliwości i rozterek. Najważniejsze, to żeby pamiętać, że na każdej z tych dróg jest 

Pan. Zawsze gotowy, żeby wyjść naszej wierze na spotkanie i umocnić ją swoją kojącą 

obecnością. Czasem cichą, a czasem pełną znaków.  

 

 

 

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim 

 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 

Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. 



Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie 

ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu.  

Jezus przychodzi nad Jezioro Galilejskie do małej wspólnoty uczniów, którzy próbują wrócić 

do swoich normalnych zajęć, do tego, co potrafią robić najlepiej. Idą łowić ryby. Jednak po 

całej nocy spędzonej w łodzi wracają z niczym. Do akcji wkracza sam Jezus. Dopiero na Jego 

słowo połów się udaje.  

Czasem można mieć jak najlepsze chęci, trudzić się, krzątać, zabiegać, a i tak nie wychodzi. 

Trud okazuje się daremny, kiedy zabraknie Pana. Wszystko, co człowiek czyni tylko swoim 

wysiłkiem, prędzej, czy później marnieje, kończy się, odchodzi w niepamięć. Praca 

wykonywana z Jezusem, przynosi obfite owoce, które przetrwają nie tylko tutaj, na ziemi, ale 

i w wieczności. Warto zapraszać Zmartwychwstałego do wszystkich podejmowanych działań i 

inicjatyw, począwszy od tych codziennych, prozaicznych czynności. Ale przede wszystkim, 

trzeba nieustannie pytać: Panie, jaka jest Twoja wola? Jak to mam wykonać? To pomoże 

uniknąć wielu życiowych błędów i marnowania czasu na sprawy niepotrzebne. W ten sposób 

rodzi się też prawdziwa, mocna więź z Jezusem, który przestaje być gościem, a staje się 

domownikiem.  

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi  

Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? 

Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje.  

Jezus, pytając trzykrotnie Piotra o miłość, sięga do najgłębszych pokładów jego serca. Do tej 

głębi i prawdy o nim samym, których Piotr jeszcze nie zna. Prawda jest bolesna, Piotr nie kocha 

Mistrza wystarczająco. Musi do tej miłości dojrzewać, aby w końcu zaświadczyć o Jezusie 

swoim życiem. Zmartwychwstały pomaga Piotrowi zobaczyć w jakim stanie jest jego serce i 

wskazuje kierunek działania. Braki w miłości nie dyskwalifikują Piotra, a wręcz przeciwnie, 

pokorne poznanie swoich słabości pomaga zakorzenić się w Chrystusie, który w ten sposób 

będzie mógł nadal działać w swoim Kościele, najpierw przez Piotra, a potem przez jego 

następców.  

Niekiedy do wielkiej miłości, idzie się przez wielkie upadki. Taka jest tajemnica miłości 

między Bogiem, a człowiekiem.  

 

 

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 



To polecenie skierowane jest nie tylko do apostołów, którzy Jezusa znali, którzy Go słuchali 

i widzieli znaki jakich dokonywał. Jezus mówi: idźcie. I tym słowem obejmuje każdego z nas. 

W ten sposób wszyscy stajemy się świadkami Zmartwychwstałego. 

Idź i głoś. Nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoim życiem. Ta Dobra Nowina jest 

szczególnie potrzebna współczesnemu światu, który zapomniał o Bogu, pozbył się Go, 

próbując przekonać, że to wszystko było przecież tak dawno, i że nie ma żadnego przełożenia 

na teraźniejszość. Tymczasem, po co Zmartwychwstanie, jeśli miałoby pozostać ukryte, jeśli ta 

prawda nie zostałaby głoszona światu? Światu, który jak nigdy, potrzebuje dobrej nowiny, o 

tym, że Jezus żyje i działa. 

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca  

Jezus rzekł: Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 

oraz do Boga mego i Boga waszego.  

Można myśleć, że Wniebowstąpienie Jezusa, to kolejna tajemnica w Ewangelii, która nas nie 

dotyczy. Co my o tym wiemy, jakie mamy pojęcie o Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu? 

Nikt z nas tego nie przeżył i nie doświadczył. To jest abstrakcja, której nasz rozum nie 

obejmuje. Ale czy w związku z tym mamy w to wątpić? Za każdym razem, kiedy serce ludzkie 

wznosi się choć trochę uczuciem, myślą i modlitwą do Ojca, to ma udział we 

Wniebowstąpieniu. Fizycznie, człowiek pozostaje na ziemi, ale duchem przebywa bliżej Nieba. 

Mamy otwarty przystęp do Boga, dzięki temu, że Jezus wstąpił tam przed nami. Odtąd, słowo 

Abba - Ojcze, to nie abstrakcja, ale realna obecność. Mam prawo nazywać Boga Ojcem, dzięki 

Jezusowi, który zasiadł po Jego prawicy.  

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego  

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 

przyobleczeni w moc z wysoka.  

Oto jedno z najpiękniejszych oczekiwań Kościoła. W sercu człowieka rozlane jest pragnienie 

Ducha Świętego, tęsknota za Jego miłosną obecnością, za mocą, która uzdatnia do 

przyjmowania nawet bardzo trudnych prawd. Ten czas oczekiwania w wieczerniku, nie był 

czasem zmarnowanym, dlatego że uczniowie przebywali w towarzystwie Maryi. Ona, jako 

jedyna, jest pełna łaski, wypełniona po brzegi Duchem Świętym, jak kamienna stągiew, 

najlepszym winem. W Kanie Galilejskiej, Jezus uczynił swój pierwszy cud właśnie na prośbę 

Matki.  

Maryja uczy nas, jak prosić Jezusa i jak oczekiwać z ufnością, spokojem i wiarą, że Jej Syn 

wysłucha. On się nigdy nie spóźnia, ale zawsze przychodzi na czas. Kiedy masz trudną sprawę 



albo pilną prośbę, to zaproś Maryję do swojego wieczernika. Ona będzie z Tobą czuwać i prosić 

Jezusa o cud tak,  jak kiedyś w Kanie.  

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, 

w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z 

nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. 

Jakże często w naszej wyobraźni Duch Święty sprowadzany jest do symbolu białego gołębia 

unoszącego się nad głowami. I tyle. Pozbawiamy Go mocy, siły i ognia, którymi w 

rzeczywistości jest. To nie pokojowy gołąbek, który skłania do cichego i nijakiego życia, 

jakbyśmy mieli naszą wiarę przeżywać w czterech ścianach własnych domów. On jest potężną 

Miłością, która ma moc przywracania do życia, zarówno duchowego, jak i, ostatecznie, 

fizycznego. Jakże często zapominamy, że Jezus powstał z martwych mocą Tego właśnie Ducha. 

Jeśli spojrzymy na Całun Turyński, to zobaczymy na nim ślady, które również są Jego dziełem. 

To zapis Jezusowego Zmartwychwstania, a siła z jaką Duch Święty działał została na tym 

płótnie utrwalona, jak fotograficzny negatyw.  

Taki Duch zstąpił na apostołów i takiego Ducha pragnij, i módl się, aby przyszedł. Przyniesie 

Ci prawdziwe odnowienie, a siła z jaką będzie działał w twoim życiu, uczyni cię autentycznym 

świadkiem Zmartwychwstałego, którego pójdziesz wtedy bez obaw głosić braciom.  

 

 

Wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się 

też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w 

domu. 

  

  


