
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozważania Drogi Krzyżowej 

Polecenie: Przeczytaj i rozważ, a następnie przemyśl poszczególną stację 

Drogi Krzyżowej. Dzięki poniższej treści spróbuj odnaleźć sens cierpienia i 

smutku we własnym życiu a następnie poprzez modlitwę, powierzyć swoje 

troski i zmartwienia Panu Jezusowi , który niosąc ciężki Krzyż, ukazuje 

nam, że nigdy nie jesteśmy sami, gdyż On wraz z nami pragnie dźwigać 

nasze bolesne chwile. 

 

Stacja I 

Pan Jezus na śmierć skazany 

Obmowa, wyśmianie, oszczerstwo ... Tak łatwo skazać kogoś językiem, 

pozbawić go dobrego imienia. Dziś bardzo często się zdarza, że człowiek 

szydzi z drugiego człowieka, rzuca bezpodstawne oskarżenia, godzi w dobre 

imię drugiej osoby. Może się zdarzyć, że i nas ktoś fałszywie oceni. Co wtedy? 

Czy się kłócić? Czy za wszelką cenę walczyć o prawdę? Prawda się obroni 

sama. Tak jak było to w przypadku Jezusa, którego również bezpodstawnie 

oskarżono.  

Panie Jezu, pomóż mi tak jak Ty cierpliwie i z pokorą serca znosić fałszywe 

oskarżenia i ośmieszenia.  

 

Stacja II 

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Trudna klasówka, choroba mamy lub taty, nieznośny kolega w ławce obok itd. 

itd. W życiu nie uniknie się trudnych sytuacji. Można się na nie złościć, można 



przeklinać, można wreszcie szukać ratunku w alkoholu czy narkotykach... 

Można jednak inaczej. Można powiedzie sobie w sercu: „Jezu, ufam Tobie” i 

wraz z Nim wziąć ciężar problemów. Może one nie znikną, ale w ich 

dźwiganiu nie będziesz sam! 

Panie Jezu, pomóż mi brać na siebie wraz z Tobą krzyż moich problemów i 

trudności!!!  

 

 

Stacja III 

Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem 

Upadki się zdarzają. Nerwy, złości, wybuch gniewu, stracony czas czy 

niemoralny film. To nasze ziemskie upadki. Człowiek, nawet dorosły w życiu 

duchowym, bywa często jak dziecko. Musi sobie nieraz nabić guza, aby 

wreszcie nauczyć się chodzić. Nim osiągniesz świętość nieraz zdarzy Ci się 

upaść. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam. Jest przy Tobie On — Jezus 

Chrystus, który pragnie Ci pomóc podnieś się z każdego upadku.  

Panie Jezu, pomóż mi jak najrzadziej upadać i zawsze podnosić się z upadku 

zła i grzechu.  

 

Stacja IV 

Jezus spotyka swoją Matkę 

Niejedna nieprzespana noc, mnóstwo troski, rozterek, a nierzadko i łez. Tak 

wygląda miłość matki do dziecka. Kiedy dziecku dzieje się krzywda matka 

biegnie mu z pomocą. Moją matką jest Maryja. Kiedy ktoś lub coś mi zagraża 

nie jest sam. Ona jest ze mną. Chce mi pomóc, tak samo jak bardzo pragnęła 



ulżyć cierpieniom swojego Syna. Niestety, tu było to niemożliwe. Pomogła Mu 

jednak nie jakimś gestem, ale samą obecnością.  

Maryjo, bądź przy mnie w chwilach radosnych i smutnych. Wspieraj mnie i 

pomagaj mi, bo sam nie dam rady unieść ciężaru mojego życiowego krzyża.  

 

 

 

 

Stacja V 

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi 

Dobrze jest mieć przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, na kogo zawsze można liczyć. 

Żeby jednak mieć przyjaciół, najpierw trzeba samemu stawać się przyjacielem 

dla ludzi. Z pewnością niektórzy z nich na naszą życzliwość odpowiedzą 

dobrocią i życzliwością. Czy Szymon z Cyreny był przyjacielem Jezusa? Z 

pewnością nie! Jednak nawet nieświadomie ulżył nieco Chrystusowi.  

Panie Jezu postaw na mojej drodze życiowej jak najwięcej ludzi życzliwych i 

dobrych. Pomóż stawać się przyjacielem dla innych.  

 

Stacja VI 

Weronika ociera twarz Jezusa 

Delikatność i wrażliwość serca. To cechy, które powinny wyróżniać 

dziewczynę, kobietę. Postawa Weroniki, jej odwaga i poświęcenie dla Jezusa 

są dowodem, że męstwo i wierność kochanej osobie to najpiękniejsze 

znamiona człowieczeństwa. To cechy, które może szczególnie silnie wyrażają 



się w życiu kobiety. Może dlatego Jan Paweł II mówił często o „geniuszu 

kobiety”.  

Panie Jezu Chryste, spraw aby współczesne dziewczyny i kobiety coraz 

bardziej upodabniały się do św. Weroniki w postawie otwartości serca i 

poświęcenia dla drugiego człowieka. 
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