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Parafia Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej



Przygotowanie do modlitwy
1. Znajdź miejsce w domu, gdzie będziesz mógł modlić się      

w skupieniu! Zajęcie się chociaż na krótką chwilę modlitwą
wprowadza pokój w nasze serca.

2. Wyłącz wszelkie urządzenia telekomunikacyjne!        
To, z którego będziesz odtwarzał poniższe teksty wyloguj       
z kont i stron internetowych, aby nie zakłócało Twojej 
rozmowie z Bogiem.

3. Możesz zwrócić się w stronę krzyża i zapalić świecę! 
Zapalona świeca jest symbolem Chrystusa, który sam siebie 
nazwał „światłością świata”. Na modlitwie nigdy nie jesteś
sam – razem z Tobą modli się Jezus, Maryja i Święci.  

4. Przed rozpoczęciem modlitwy wzbudź w sobie intencję! 
Warto to zrobić, aby konkretne osoby mogły otrzymać 
owoce Twojej modlitwy. Taka modlitwa ma wielką wartość!

5. Możesz zaprosić do modlitwy członków Twojej rodziny! 
Jezus powiedział: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest            
w niebie” (Mt 18,19).



Wstęp

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen.

Droga śmierci, drogą życia. Jezus 

spotyka na tej drodze wielu ludzi. 

Życzliwych takich jak matka i wrogich, 

żołdaków prowadzących Go na śmierć. 

Zadaj sobie pytanie, kim ty jesteś na tej 

drodze?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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



Stacja I
Bóg skazany na śmierć

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Hosanna Królowi Dawida, Hosanna…                      

A za trzy dni namówieni przez arcykapłanów 

jeszcze głośniej krzyczą: Ukrzyżuj, ukrzyżuj!

Czy w swej obłudzie nie jesteś podobny do 

nich…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Grota Getsemani 
na Górze Oliwnej 

– Grota 
Pojmania Jezusa



Stacja II
Bóg bierze drzewo grzechu

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Ciężki, twardy, niewygodny krzyż win, Jezus się
nie wymawia, ale bierze z pokorą.

A ty, zwykły człowiek, czy bierzesz 

odpowiedzialność za swoje czyny…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Relikwie Świętych 
Schodów 

uświęcone 
stopami Jezusa 



Stacja III
Bóg upada pod naszym 

krzyżem

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Upada, ale powstaje. Nie tylko z przymusu,  

co z chęci naszego zbawienia.

Czy wierząc w zbawczą moc krzyża potrafisz 

podźwignąć się nawet z największego 

grzechu…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Droga Krzyżowa         
w Jerozolimie, 

kaplica I 
upadku Jezusa



Stacja IV
Bóg spotyka swoją matkę

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Mimo takiego upodlenia Jezus nie odtrąca 

swojej rodzicielki.

Jaki jesteś jako syn czy córka…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Tympanon nad 
wejściem do 

kaplicy IV stacji   
w Jerozolimie 



Stacja V
Człowiek pomaga Bogu 

nieść krzyż

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Przymuszony groźbami i przekleństwami, 

bierze drzewo hańby i idzie pod górę.

Czy nie omijasz swojego krzyża, żyjąc bez 

kłopotów…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Droga Krzyżowa        
w Jerozolimie, 

stacja V



Stacja VI
Ktoś ociera twarz boga

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Przez nienawiść i żądzę mordu przebija się
światełko miłości. Ktoś za miłość odpłacił 

Jezusowi miłością.

A ty, jak odpłacasz innym za ich dobro…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Wejście 
do kościoła greko-

katolickiego 
nazywanego 
„Domem św. 

Weroniki”



Stacja VII
Bóg powalony po raz 

drugi

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Niemoc, beznadzieja, ale miłość               

każe Mu iść dalej.

Czy jesteś miłością dla upadających…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Fragment Drogi 
Krzyżowej              

w Jerozolimie



Drugi fragment 
Drogi Krzyżowej        

w Jerozolimie,       
w kierunku 

dawnej bramy 
miasta

Stacja VIII
Bóg pociesza spotkanych 

na drodze

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Jezus ma w sobie tyle miłości, że nawet na 

drodze śmierci niesie pocieszenie innym.

Poddajesz się beznadziejności? Czy potrafisz 

pomóc jeszcze bardziej beznadziejnym…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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



Stacja IX
Powalamy Boga po raz 

trzeci

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Trzeci upadek i trzy powstania.               

Jezus dąży nieugięcie do celu.

Czy poddajesz się zniechęceniu i oddajesz 

bez walki swoje ideały…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Stacja IX                   
z panoramą na 
koptyjski zespół 
klasztorny nad 

kryptą Św. Heleny



Stacja X
Bóg odarty z szat

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

To prawie koniec, ale na jeszcze większe 

wyszydzenie zrywają z Niego resztkę odzieży.

Kto jest odpowiedzialny za tę stację? Może ty? 

Przez swój brak moralności…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Mapa Drogi 
Krzyżowej      

w Jerozolimie



Stacja XI
Bóg przybity do krzyża

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Zbity, opluty, nagi. Przybity grubymi 

gwoździami do drzewa naszych grzechów, 

ale wciąż świadomy swojego dzieła.

Kto jest odpowiedzialny za te gwoździe?   

Może ty…?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Krypta Świętej 
Heleny, Kaplica 

Znalezienia 
Krzyża Świętego



Stacja XII
Bóg umiera wywyższony 

na krzyżu

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Umarł, ale czy na pewno? Żołnierze dla 

pewności przebijają Mu bok.

Czy jesteś człowiekiem prawdziwej wiary?     

Bo jeżeli nie, to wszystko traci znaczenie.

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Ołtarz główny 
na Golgocie, 
tutaj Jezus 

skonał



Stacja XIII
Zdjęcie z krzyża

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Wydawałoby się, że już wszystko się skończyło. 

Ludzie wiary nie zostawiają swojego Boga na 

pośmiewisko.

Czy jesteś schronieniem dla Chrystusa?           

A może to ty naśmiewasz się z Jego niemocy?

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Kamień Namaszczenia, 
miejsce przygotowania 

ciała Jezusa przed 
złożeniem Go do grobu



Stacja XIV
Martwe ciało złożone   

do grobu

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

Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

Uczynek miłosierdzia posiadający swoje 

znaczenie. Jezus w tym ciele zwycięży śmierć.

Ty również będziesz potrzebował swego ciała 

w Królestwie Niebieskim, więc nie niszcz siebie 

na ziemi.

chwila zastanowienia i wzbudzenia osobistej modlitwy

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

Bazylika Grobu 
Świętego –

najważniejsza 
świątynia 

chrześcijańska



Zakończenie

Czy odpowiedziałeś sobie na te 

pytania? Może warto zastanowić się
nad swoim życiem. 

Ale pamiętaj, zawsze jest czas do 

zmiany swojego postępowania!

osobista modlitwa w ofiarowanej intencji

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



O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa św. Franciszka
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