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Wprowadzenie

Niech Duch, który sprawił, iż Bóg stał się czło-
wiekiem, uzdolnił Go do śmierci za nas i wskrze-
sił swoją mocą z martwych, także w nas dokona 
tych cudów, usuwa ciekawość naszej obecności 
tutaj, naszego powracania do faktów, przedsta-
wiania sobie na nowo tego, co się wydarzyło, bez 
zrozumienia, bez przenikliwości, bez podejmo-
wania wyzwania rzucanego przez rzeczywiste 
znaczenie tego wydarzenia. Dlatego z całego ser-
ca wołajmy: 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak 
była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wie-
ków. Amen.
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Stacja I
JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domaga-
jąc się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich 
krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie 
zostało spełnione. (Łk 23, 23-24)

Należymy do grona zabójców Chrystusa tak jak 
wszyscy inni, znajdujemy się jednak pośród nich 
w sposób zupełnie szczególny, tak jak szczególna 
jest Jego relacja z nami. Pomimo wszystko pozo-
staje ta nieubłagana Obecność w naszym życiu, 
ponieważ należy ono do Niego. 
 Pan w swoim miłosierdziu wybrał nas, prze-
baczył, objął i przygarnął. On wziął na siebie 
wszystkie nasze grzechy, już otrzymaliśmy prze-
baczenie. To musi się uwidocznić. W jaki sposób? 
Poprzez moje serce, które Go przyjmuje, które 
Go rozpoznaje. To jest coś tak prostego, a jedno-
cześnie nie ma nic bardziej boskiego na świecie, 
bardziej cudownego, to znaczy większego, to jest 
zapowiedź ostatecznej i wiecznej oczywistości.
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Stabat Mater dolorosa
juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Módlmy się: 

Spójrz, Panie, na Twoją rodzinę, dla której nasz 
Pan, Jezus Chrystus, nie wahał się oddać siebie 
w  ręce oprawców i ponieść męki na Krzyżu. 
Amen.
 
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja II
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włoży-
li na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na 
ukrzyżowanie. (Mt 27, 31) 

„Ty idziesz z nami przez pustynię”. Te słowa są 
prawdziwe. Nie usuwasz pustyni, którą jest na-
sze życie, ale na tej pustyni przemawiasz, a Twoje 
Słowo jest chlebem, który nas syci, skałą, na któ-
rej się buduje. To jest ból Twojego Krzyża, przy-
szedłeś, aby iść z nami drogą, a my zostawiliśmy 
Cię samego. Niech nasze oczy i nasze serca wzru-
szają się na wspomnienie o Twojej ofiarnej Obec-
ności, o Twoim towarzyszeniu nam na pustyni.
 On dobrowolnie objął Krzyż. Kto z nas uczy-
nił zwyczajem tę wolę ofiary?
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Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

Duszę Jej, co łez nie mieści, 
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Twój Syn Chrystus cier-
piał za nas, pozostawiając nam przykład. Obda-
rzaj nas siłą do dźwigania każdego dnia własnego 
krzyża oraz do wiernego podążania za naszym 
Zbawicielem. Który żyje i króluje na wieki wie-
ków. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja III
JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

PO RAZ PIERWSZY
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie 
jest Mnie godzien. (Mt 10, 38)

To jest zbrodnia, gdy człowiek rezygnuje z sa-
mego siebie, z tego, z czego został uczyniony, to 
znaczy z samego siebie, gdy człowiek rezygnuje 
z samego siebie. Grzech. Jakże wstrząsająco waż-
ne staje się więc to słowo – grzech. A słowo to 
staje się zrozumiałe u swojego początku, u swo-
jego korzenia, którym jest zapomnienie o Tobie, 
Ojcze. 
 Zawierzenie się Jemu oznacza podążanie za 
Nim, przyjęcie Jego prawa. To może wydawać się 
ofiarą, ale prowadzi do radości. Opłaca się nam 
ta droga, na której ofiara jest warunkiem osiąg-
nięcia dojrzałości, dorosłości. Nasza świadomość 
stanie się głębsza, zostanie zesłany nam Pocie-
szyciel. Zbawienie jest darem – nie jest to wynik 
naszych poszukiwań, naszych wysiłków – i ma 
imię: Chrystus.
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O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.

O, jak smutna i strapiona 
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król! 

Módlmy się:

Panie Boże, Ty umiłowałeś nas jako pierwszy, 
gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Daj nam siłę, 
abyśmy podnosili się z grzechu i żyli w Twojej 
łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja IV
JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Mat-
ki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 
(Łk 2, 34-35).

Pierwszym znaczeniem spojrzenia, którym 
Matka obdarzyła swojego Syna, jest rozpoznanie. 
Kto by uwierzył, że Stwórca po to, byśmy mogli 
żyć w relacji ze wszystkim, będzie musiał wszyst-
ko stracić, aby następnie to odzyskać?! Jego Mat-
ka zrozumiała to od razu. 
 O Maryjo, spraw, byśmy współdzielili z Tobą 
świadomość, z którą patrzyłaś na swojego umie-
rającego w osamotnieniu – samotnie – Syna! 
Patrzyłaś na swojego Syna chodzącego pośród 
ludzi, do których przyszedł, aby umrzeć, umrzeć 
samotnie.
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Quae moerebat et dolebat,
pia Mater cum videbat
Nati poenas incliti.

Jak płakała Matka miła, 
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból. 

Módlmy się:

Ojcze, z Twojej woli Dziewica Maryja miała 
udział w męce Twojego jedynego Syna. Pozwól 
nam, uczestniczącym w Jego cierpieniach, wraz 
z Nią osiągnąć radość zmartwychwstania. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
I Ty, któraś współcierpiała, 
Matko Bolesna, przyczyń się za nami!
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Stacja V
SZYMON CYRENEJCZYK

POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI



16

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyre-
ny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł 
Krzyż Jego. (Mt 27, 32)

Jest pewien fakt, który przychodzi wcześniej, 
wielki jak góra, i twoja droga musi tamtędy pro-
wadzić – Bóg umiłował nas jako pierwszy. Nikt 
z nas nie może usunąć z treści swojego życia tego 
faktu – zostałeś powołany. Bóg nas wybrał, je-
steśmy szczególną własnością Boga, nasze życie 
należy do Niego.
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Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, 
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?

Módlmy się: 

Panie Jezu, z wdzięcznością przyjąłeś pomoc 
Szymona z Cyreny w niesieniu Krzyża Twej męki. 
Udziel nam łaski, abyśmy z radością przyjmowali 
krzyż służenia Tobie, a naszą miłością umacniali 
braci w ich cierpieniu. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja VI
WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
On wyrósł przed nami jak młode drzewo 
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. 
Nie miał On wdzięku ani też blasku, 
aby na Niego popatrzeć, 
ani wyglądu, by się nam podobał. 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, 
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (Iz 53, 2-3)

Ofiara nie ma piękna ani uderzającego wyglą-
du. Ofiarą jest Chrystus, który cierpi i umiera. 
On jest znaczeniem naszego życia, dlatego musi 
mieć wpływ na teraźniejszość, bo to, co nie jest 
kochane w teraźniejszości, nie jest kochane, a to 
co nie jest uznawane w teraźniejszości, nie jest 
uznane. „Twoje imię bierze początek w tym, w co 
się wpatrywałeś” (Jan Paweł II). 
 Prawem istnienia jest miłość, ponieważ mi-
łość jest potwierdzeniem w działaniu czegoś 
innego. Celem całego życia jest coś większego, 
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celem jest Bóg. Celem naszego życia jesteś Ty, 
Chryste. „Szukam Twojego oblicza” – to jest isto-
ta czasu. „Szukam Twojego oblicza” – to jest isto-
ta serca. „Szukam Twojego oblicza” – to jest natura 
rozumu.

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Kto się smutkiem nie poruszy, 
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Módlmy się: 

O Boże, który oświecasz światłem Twojej praw-
dy błądzących, aby mogli odnaleźć właściwą 
drogę, daj wszystkim Twoim wyznawcom łaskę 
odrzucenia tego, co niegodne imienia chrześcija-
nina, i pozwól czynić to, do czego ono zobowią-
zuje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja VII
JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

PO RAZ DRUGI
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, 
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 5)

Jeśli jesteśmy uważni na to, co przynoszą nasze 
dni, na każdy wkład ofiary, którą podejmujemy 
jako narzuconą przez powołanie, rzeczywiście 
czujemy się odkupicielami, rekonstruktorami 
zburzonych miast, odkupicielami wraz z Chry-
stusem. Wówczas nasze działanie otwiera się, 
otwiera się szeroko – w obecności Chrystusa, 
wraz z sercem Chrystusa, nasze życie osobiste 
rozsadza horyzonty, otwierając się na Nieskoń-
czoność, na Nieskończoność, która jak światło 
słońca przenika nawet zakamarki i najciemniej-
sze miejsca, czyniąc wszystko nowym. 
 Musimy współpracować na rzecz sprawy, dla 
której Chrystus poniósł śmierć. „Powołanie” 
znaczy bycie wezwanym do tego w sposób szcze-
gólny, wezwanym do tego, by uczynić w nas to 
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czymś nieuniknionym – udział w tym działaniu, 
w wyniku którego Chrystus umarł, by odkupić, 
by ocalić ludzkość. Będziemy mogli podążać 
drogą i patrzeć na twarze innych tylko wtedy, gdy 
poczujemy dręczący niepokój, niedające spokoju 
pragnienie zbawienia ich. To w tym dręczącym 
niepokoju człowiek ocala siebie.
Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.
Za swojego ludu zbrodnię, 
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, pozwól nam, czującym 
pośród wielu przeciwności, że nie domagamy na 
skutek ludzkich słabości, odzyskać siły za sprawą 
zasług męki Twojego jedynego Syna. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja VIII
JEZUS SPOTYKA

NIEWIASTY JEROZOLIMSKIE
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które 
zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił 
się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płacz-
cie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad wa-
szymi dziećmi!». (Łk 23, 27-28) 

Patrząc na Chrystusa, nie można nie być świa-
domym swojej grzeszności. Świadomość tego, 
że jesteśmy grzesznikami, nie jest osądem, jeśli 
nie wyłania się ona, gdy patrzy się na twarz Tego, 
którego zasmuciliśmy. Tymczasem nasze dni są 
zdominowane przez rozproszenie, w ten sposób 
serce pozostaje jałowe, a to, co robimy, przepeł-
nia roszczenie.
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Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.
Widzi Syna wśród konania, 
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Módlmy się:

O Boże, obdarz swoim miłosierdziem i po-
wstrzymaj swój gniew na tych, którzy w Tobie 
pokładają nadzieję, spraw, byśmy opłakiwali 
popełnione przez nas grzechy i zasłużyli na ła-
skę Twojego pocieszenia. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja IX
JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

PO RAZ TRZECI



28

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. 
Jak baranek na rzeź prowadzony, 
jak owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich. (Iz 53, 7)

„Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpie-
niem”. Bóg jest pozytywnością, Bóg jest Istnie-
niem; wszystko, co nie zawiera się w tym słowie, 
nie istnieje, nie jest prawdziwe, nie jest rzeczywi-
ste. Wszystko zawiera się w tym słowie za sprawą 
ofiary. To w ofierze wszystko staje się prawdziwe, 
nie wyłączając ciebie i twojego życia.
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Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Matko, coś miłości zdrojem, 
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Módlmy się:

Boże, nasz Obrońco, ogarnij swoim spojrze-
niem nas, przygniecionych ciężarem naszych 
grzechów, i udziel nam Twojego przebaczenia, 
tak byśmy mogli Ci służyć z całym zapałem. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja X
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego 
szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. 
(Mk 15, 24)

Musimy odrzucić pierwsze wrażenie, z jakim 
jawią nam się i do którego ponaglają nas rzeczy. 
Musimy przylgnąć do tajemniczej drogi Boga, 
który zaprasza nas do podążania za swoim sło-
wem, do podążania za swoim objawieniem, za 
sposobem, w jaki On sam przyszedł, by nas zba-
wić. Poszedł na Krzyż, by wyzwolić nas z zafascy-
nowania nicością, by wyzwolić nas z zafascyno-
wania pozorami, ulotnością.
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Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Spraw, by serce me gorzało, 
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Módlmy się: 

Panie Jezu, Ty ukochałeś swój Kościół i ofiaro-
wałeś samego siebie dla jego uświęcenia, oczysz-
czając go w wodach chrztu. Spraw, byśmy zrzu-
cili to wszystko, co jest złe, i na nowo przyodziali 
się w Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja XI
JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy przyszli na miejsce zwane «Czaszką», ukrzy-
żowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: 
«Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». 
Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając 
losy. (Łk 23, 33-34) 

Chrystus na Krzyżu jest grzechem potępionym 
przez Ojca. Krzyż Chrystusa jest eksplozją świa-
domości zła. Nawiązanie relacji z Chrystusem 
zależy od naszej świadomości grzechu. Tu urze-
czywistnia się w nas nieustanny upadek – wsku-
tek braku świadomości grzechu oraz wskutek 
fałszywej świadomości grzechu; ponieważ wy-
rzuty sumienia, sceptycyzm nie są świadomością 
grzechu. Ten, kto jest świadomy własnego grze-
chu, jest także świadomy wyzwolenia.
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Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Matko, ponad wszystko świętsza, 
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Módlmy się: 

Panie Jezu Chryste, który dla zbawienia wszyst-
kich ludzi rozpostarłeś swoje ramiona na Krzy-
żu, przyjmij ofiarę naszych czynów i spraw, aby 
całe nasze życie było znakiem i świadectwem 
Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja XII
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych 
słowach wyzionął ducha. (Łk 23, 46) 

Nigdy nie możemy zapominać o cenie naszego 
zbawienia. Ofiara nie jest obiekcją, nawet ludz-
ka porażka nie jest obiekcją, ale jest korzeniem 
zmartwychwstania, jest możliwością prawdziwe-
go życia. 
 Wydarzenie, które dokonuje się na nowo tu 
i teraz, jeśli jest przede wszystkim faktem – fak-
tem, którego nie można zredukować do niczego, 
którego nie można ocenzurować, którego nie 
można już usunąć – jeśli jest przede wszystkim 
faktem – jest faktem dla ciebie, który dotyczy 
ciebie w najwyższym stopniu. Jest faktem dla 
ciebie! Dla ciebie, dla mnie, dla mnie! To „dla 
ciebie” jest głosem, który wydobywa się z serca 
Ukrzyżowanego. „Dla mnie” natomiast jest jego 
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echem, dotykającym boleśnie mojego serca, mo-
jej świadomości. 
 Wszystko pogrążyłoby się w śmierci bez tego 
głosu, bez tej Obecności.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Cierpiącego tak niezmiernie 
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Módlmy się:

Miłosierny Ojcze, z Twojej woli Twój Syn wy-
cierpiał dla nas męki Krzyża, aby uwolnić nas 
z  mocy wroga, pozwól nam osiągnąć chwałę 
zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja XIII
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
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Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Ary-
matei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezu-
sa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 
Wówczas Piłat kazał je wydać. (Mt 27, 57-58)

Cały świat w bólu upatruje karę, osądza czło-
wieka naznaczonego bólem, zmuszonego do 
rezygnacji, do ofiary, jako kogoś dotkniętego 
i upokorzonego przez Boga, ale nie Maryja. Jak-
że jasne było dla Jej serca, ukrzyżowanego wraz 
z  sercem Chrystusa, że kara, która daje zba-
wienie, która wywyższa życie, spadła na Niego 
i przez to Bóg wyniósł Go i dał Mu imię ponad 
wszelkie imię. Fac ut ardeat cor meum in amando 
Christum Deum ut sibi complaceam – Spraw, aby 
moje serce rozpaliło się miłością do Boga Chry-
stusa, aby On stał się moją radością. Oto wielkie 
prawo moralne. Tu rodzi się prawdziwe prawo 
moralne, które jest źródłem moralności – podo-
bać się Tajemnicy, podobać się ukrzyżowanemu 
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Człowiekowi, podobać się tajemnicy Boga, któ-
ry stał się człowiekiem, został ukrzyżowany dla 
mnie i zmartwychwstał, abym został wyzwolony.

Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.
Spraw, niech leję łzy obficie 
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Módlmy się: 

Panie Jezu Chryste, składamy Ci nasze pokorne 
modlitwy oraz ofiary, abyśmy, rozważając mękę 
serca Twojej Przenajświętszej Matki, dzięki Jej 
matczynemu wstawiennictwu oraz wstawien-
nictwu Świętych, stojących wraz z Nią u stóp 
Krzyża, otrzymali razem z wybranymi nagro-
dę wyjednaną przez Twoją śmierć. Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Stacja XIV
JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY



43

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i błogosławimy Tobie, 
żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i zło-
żył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć 
w  skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży 
kamień i odszedł. (Mt 27, 59-60)

Początek prawdy ofiarowania zawiera się w proś-
bie: „Boże, pospiesz ku ratunkowi memu!”. W tym 
wołaniu zaczyna się poruszać kamień zamykają-
cy grób naszych pustych czynów. Zmartwych-
wstanie zaczyna się od tego aspektu naszej nie-
skończonej bezsilności, którą jest żebranie; od 
tego najważniejszego rozpoznania, że tylko Bóg 
ma moc, oraz od największej wdzięczności za to, 
że On, który dał początek naszemu życiu, chce 
dać mu spełnienie. Nie ma nic bardziej wymow-
nego od powszechnej, katolickiej, ekumenicznej 
zdolności przekazu serca, które stało się nowe 
za sprawą „tak” powiedzianego Chrystusowi, za 
sprawą tej nadziei pokładanej w Nim, dzięki któ-
rej każdy z nas codziennie podejmuje na nowo 
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poszukiwania, pragnienie, pytanie, ofiarę czysto-
ści. Żyjąc nieprzerwanie w pokoju pośród urze-
czywistniającego się ciągle umartwienia.

Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
Paradisi gloria. 

Gdy ulegnie śmierci ciało, 
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.

Módlmy się:

Ześlij na Twój lud, który pobożnie rozważał 
mękę i śmierć Twojego Syna, obfite błogosła-
wieństwo, prosimy Cię o to, Panie, a wraz z nim 
o przebaczenie, pocieszenie, wzrost wiary oraz 
pewność zbawienia. Przez Chrystusa, Pana Na-
szego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
I Ty, któraś współcierpiała, 
Matko Bolesna, przyczyń się za nami!
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Zakończenie

Chrystus, światło życia, dopomaga nam w dro-
dze. Jesteśmy oporni, ale nie możemy przekreślić 
mocy, z jaką nas kocha, z jaką usilnie o nas za-
biega. Błagamy o pomoc, a On odpowiada: „Oto 
jestem!”. Jego obecność jest naszą radością, a Jego 
radość jest naszą siłą. Jest to radość wypływająca 
z miłości, która ostatecznie zwycięży.

Módlmy się: 

Wszechmogący Boże, wejrzyj na ludzkość 
udręczoną swoją śmiertelną słabością i spraw, 
by odzyskała życie przez mękę Twojego jedyne-
go Syna. On jest Bogiem, żyje i króluje z Tobą 
w jedności z Duchem Świętym przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.


