
Droga 
Krzyżowa

dla dorosłych
Parafia Świętej Marii Magdaleny     

w Kuźni Raciborskiej



Przygotowanie do modlitwy
❖Zaplanuj czas na modlitwę i przygotuj 

miejsce w domu, gdzie możesz zebrać 
Twoich bliskich.

❖Postaw krzyż i świece oraz przygotuj 
modlitewnik z tekstami pieśni, które 
możesz zaśpiewać przed każdą ze stacji 
Drogi Krzyżowej. 

❖Wyłącz telewizję i radio, wyloguj się      
z aplikacji i kont, zostaw telefon 
komórkowy w sąsiednim pokoju, skup 
swoją uwagę na rozmowie z Jezusem.

❖Wzbudź intencję z jaką pragniesz 
odprawić to nabożeństwo.

❖Zachowaj chwile milczenia.



Wstęp
„Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na 
Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. 

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: 
Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam 

oddalił się od nich na odległość jakby rzutu 
kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi 
słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie 
ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja 
niech się stanie! Wtedy ukazał Mu się anioł 
z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce 
jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak 

gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy 
wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, 

zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: 
Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście 

nie ulegli pokusie” (Łk 22, 39–46).

chwila ciszy

Panie i Zbawicielu nasz. Grzechy i słabości nasze 
urosły do rozmiarów ciężkiego Krzyża. Wziąłeś ten 

Krzyż w swoje ręce i siebie Krzyżowi oddałeś, by stał 
się znakiem zbawienia. Chcemy tym nabożeństwem 

towarzyszyć Tobie swoją modlitwą, tak jak Ty 
nieustannie nam towarzyszysz swoją łaską.



Stacja I
Jezus i Piłat

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go 
uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara (…). Gdy więc Piłat 
usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa (…) i wydał Żydom,        

aby Go ukrzyżowano” (J 19,12.16).
chwila ciszy

To Piłat tak zdecydował? Nie, to ja decyduję i skazuję Jezusa 
każdym złym słowem, myślą, uczynkiem,                                          

a także zaniedbaniem dobrego.

Proszę Cię, Panie, o mądrość i odwagę,                                          
bym nigdy nie stal się Piłatem dla kogoś z ludzi bliskich

i kochanych, obcych i dalekich.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeżeli ktoś chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje” (Mt 10,38). „Kto nie bierze swego krzyża,           
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Łk 9,23).

chwila ciszy

Ciężki, bo drewniany, gruby, przywiązany do ramion.                     
A jeszcze cięższy, bo waży tyle, ile grzechy całego świata.        

Moje też.

Proszę Cię, Panie, bym nigdy nie dodawał ciężaru             
Twojemu krzyżowi mnożąc krzywdę, fałsz,                               

nienawiść, podłość w świecie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja II
Jezus i Krzyż



Stacja III
Jezus upada

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Kolana mi się chwieją…” (Ps 109,24).
„Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały 

moje stopy” (Ps 16,5). „Przykrość Mi zadałeś twoimi grzechami, 
występkami Twoimi Mnie zamęczasz” (Iz 43,24).

chwila ciszy

Twarzą do ziemi, szarpnięty sznurem.                                             
Ile razy doprowadzam do grzechu kogoś z ludzi                               

– tyle razy zwalam Jezusa z nóg.

Proszę Cię, Panie, daj mi wielką wrażliwość                                      
na dobro i zło, abym nie stał się powodem                                    

grzechu innych ludzi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Symeon (…) rzekł do Maryi, Matki Jezusa: Oto Ten przeznaczony 
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 

któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,34-35).

chwila ciszy

Oboje cierpią. On fizycznie, Ona – sercem. Ile razy jestem 
powodem cierpienia swych bliskich – rodziców lub dzieci             
– tyle razy sprawiam ból Matce Najświętszej i Jezusowi.

Proszę Cię, Panie, abym nie tylko potrafił                                
mówić swoim najbliższym, że ich kocham,                                     

ale bym nigdy nie ranił ich serc.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IV
Jezus i Matka



Stacja V
Jezus i Szymon

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra             
i Rufusa, który wracając z pola, właśnie przechodził, żeby niósł 

krzyż Jego” (Mk 15,21-22).
chwila ciszy

Ulżył Jezusowi swą pomocą. Ale przecież nie mógł ulżyć całkiem. 
Została nie tylko część ciężaru belki. Został cały ciężar naszych 

grzechów. Ile razy przezwyciężę grzech – tyle razy ulżę Jezusowi 
bardziej, niż Szymon.

Proszę Cię, Panie, daj mi serce czujne, bym potrafił z daleka 
zobaczyć niebezpieczeństwo grzechu. Daj mi serce czyste,       

bym potrafił grzechu uniknąć.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Łk 7,23).
„Przecież gdym ujrzał Twe oblicze, było ono odbiciem istoty 
nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość” (Rdz 33,10).

chwila ciszy

Co bardziej podziwiać? Jej odwagę, czy jej dobre serce?               
A dzisiaj ludziom tak bardzo brakuje jednego i drugiego.          

Chcę być odważny w dobrym.

Proszę Cię, Panie, o serce Weroniki. Najodważniejsze                      
i najwrażliwsze. Wtedy moje czyny będą odbiciem Twojej 

dobroci. Będę mógł nimi ocierać ludzkie cierpienie,                     
jak Weronika chustą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VI
Jezus i Weronika



Stacja VII
Jezus bezradny

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie schodzą 
się obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują       
i szydzą ze Mnie, zgrzytają przeciw Mnie zębami” (Ps 35,15-16).

chwila ciszy

Nie może sobie pomóc. Bezradny. Nie ma sposobu,                     
by złagodzić uderzenie belki wbijającej się

w ramiona. Ile razy przechodzę obojętnie obok człowieka 
bezradnego, tyle razy dodaję bólu Jezusowi.

Proszę Cię, Panie, niech wspomnienie Twego upadku                   
nie pozwala mi przechodzić obok ludzi bezradnych.                         

I proszę Cię o natchnienie, bym wiedział, jak im pomóc.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad 
sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy 
mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły,             

i piersi, które nie karmiły...” (Łk 23,28b-29).
chwila ciszy

One płakały i zawodziły. On usłyszał, przystanął, powiedział parę 
słów. Ile razy usłyszę czyjś płacz i przystanę, by powiedzieć choć 
jedno dobre słowo - tyle razy staję się Twoim, Panie, posłańcem.

Proszę Cię, Panie, abym potrafił twoje posłannictwo wobec 
plączących i smutnych spełniać ochoczo, naucz mnie nieść 

uśmiech wszędzie tam, gdzie go brak.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII
Jezus i kobiety



Stacja IX
Jezus z nóg zwalony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Jestem nędzny i zbolały” (Ps 69,30).
„Złożyłem w Panu całą nadzieję; schylił się nade Mną i wysłuchał 

Mego wołania. Wydobył Mnie z dołu zagłady i z kałuży błota,      
a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki” (Ps 40,2-3).

chwila ciszy

Czy będzie miał siłę dojść do końca? Tak, dojdzie do końca.           
I dlatego nigdy nie powinienem mówić „nie dam już rady”. 

Przecież słabość Jezusa stała się moją siłą.

Proszę Cię, Panie, dodawaj mi zawsze sił, gdy moje, ludzkie siły 
słabną. Dodawaj sił wszystkim, którzy nie są w stanie się 

podnieść, aby iść przez życie dalej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę, wszyscy co 
Mnie dręczą, są przed Tobą” (Ps 69,20).

chwila ciszy

Ogołocony i zawstydzony. Bo ja chcę się stroić i imponować 
swoim wyglądem, rzeczami, które posiadam.                                

Bo ja zapominam o wstydzie i przyzwoitości – czynem,         
słowem, grubym dowcipem, myślą.

Proszę Cię, Panie, bym w naszym zwariowanym świecie potrafił 
imponować wartościami ducha: odwagą, prawdomównością, 

opanowaniem, skromnością.                                                           
Przecież świat tak bardzo tego potrzebuje.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja X
Jezus ogołocony



Stacja XI
Jezus przybity

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali (…). Razem z Nim 
ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po 

lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet 
złoczyńców został zaliczony” (Mk 15,25; 27-28).

chwila ciszy

Czy potrafiłbym tam, wtedy, wziąć gwóźdź, młot i to zrobić?... 
Gwoździe? Przecież nie o gwoździe tu chodzi, lecz o każdy dzień  

i godzinę, o każdą chwilę przeżytą w grzechu.

Proszę Cię, Panie, niech rozlega się w mym sercu głuchy stuk 
młota z góry ukrzyżowania. Niech to echo będzie napomnieniem 

do życia w przyjaźni z Tobą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do 
godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym 

głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych 
słowach wyzionął ducha” (Łk 23,44-46).

chwila ciszy

To jest odpowiedź na pytanie, jak kocha nas Bóg. Kocha bez 
reszty. Kocha do samego końca. Stał się człowiekiem dlatego, by 
ludziom pokazać tę miłość po ludzku. Co więcej mógł uczynić?

Proszę Cię, Panie, bym mógł zrozumieć Ciebie – Boga. Proszę      
o serce tak otwarte i umysł tak jasny, bym mógł choć trochę 
pojąć kim jesteś. Więcej: bym pojął kim Ty jesteś dla mnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XII
Jezus umiera



Stacja XIII
Jezus i Nikodem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Potem Józef z Arymatei, […] poprosił Piłata, aby mógł zabrać 
ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Przybył również i Nikodem, […],        
i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali 

więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna z wonnościami…”           
(J 19,38-40a).

chwila ciszy

Bo Nikodem i Józef z Arymatei zdjęli Go z krzyża. Nikodem 
niegdyś bał się za dnia pójść do Jezusa. Obawiał się ludzkiej 

opinii. Teraz pojął, że wobec tajemnicy Jezusowej śmierci nawet 
ludzka obawa przed śmiercią jest niczym.

Proszę Cię, Panie, wypłosz z mego serca lęk. Bym nigdy nie bał 
się być dobrym, szlachetnym, pobożnym, czystym, uczciwym.           

Abym nie przyszedł do Ciebie za późno.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.



Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, ale jeżeli 

obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).
chwila ciszy

Zwyciężył – ale nie zniszczył, nie zdruzgotał swych przeciwników 
i prześladowców. Bo On ofiarował się także za nich. On każdego 

człowieka chce zbawić. Mnie też. Gdzie moja wdzięczność?

Proszę Cię, Panie, bym w radościach życia nie zapomniał nigdy 
o Tobie. Bym pod twój krzyż wracał każdego dnia – nie smutny, 
ale uśmiechnięty. Uśmiechem chcę okazywać Ci wdzięczność.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XIV
Jezus żyje



Zakończenie

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał              
z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32). 
„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, 

jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14).

chwila ciszy

Prosimy Cię, Panie, byśmy pamiętali o Tobie i gdy 
będzie ciężko, i gdy radość będzie wypełniała serce. 

Daj każdemu i każdej odważne i dobre serce 
Weroniki, byśmy potrafili ocierać twarze ludzi 

płaczących i oszpeconych grzechem. Daj każdemu    
i każdej silne ramiona Szymona, byśmy mogli 

pomóc tam, gdzie wiele sił potrzeba. A u kresu 
wszystkich krzyżowych dróg pozwól nam spotkać 

Ciebie w chwale zmartwychwstania, gdzie Ty żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. 

Amen.



Modlitwa papieża Franciszka 
o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Strzeż, święty opiekunie, naszego kraju.
Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne,
aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się
o osoby powierzone ich odpowiedzialności.
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują
odpowiednich środków służących zdrowiu
i dobru fizycznemu braci.
Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących:
wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy,
którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych,
także za cenę własnego bezpieczeństwa.



Modlitwa papieża Franciszka 
o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego
szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem
Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą
buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi,
szczególnie pamiętaj o najmłodszych.
Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt
nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu,
kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.
Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana,
aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen.
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