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Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

aby ta Droga Krzyżowa 

była dla nas z pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. 

Amen. 

  



1. Jezus w Ogrodzie Oliwnym. 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: Lk 22,39-44 

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 po-
kusie». 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. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Pycha: Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Ile tej Bożej woli jest w moim ży-
ciu? Czy żyję tak, jak Bóg tego ode mnie oczekuje? Czy pytam go o zdanie podejmując 
decyzje? Boże, mój Ojcze, mój Tato. Najczęściej żyję po swojemu, w świadomości swo-
jej domniemanej nieomylności. To ja wiem najlepiej co dobre dla mnie, moich bliskich. 
Ja wiem najlepiej jak powinno się rządzić krajem, jak kierować zakładem pracy, jak 
powinna funkcjonować moja żona, dzieci. A gdy pojawiają się problemy? Cóż - sam so-
bie z nimi poradzę, bo nikt nie zna się na tym tak dobrze jak ja. 

chwila ciszy…  

Ojcze mój, któryś jest w niebie. Jak dobrze, że czasami mną wstrząśniesz tak bardzo, że 
widzę swoją małość, widzę jak bardzo moja pycha pochłania mnie i to, co robię. Prze-
praszam Cię za to, że nie raz moje ego przesłania mi wszystko a przede wszystkim Cie-
bie. Przepraszam, że zapominam o tym, że jesteś moim Ojcem, że mogę oprzeć się na 
Tobie. Zapominam, że to Ty, nie ja, wiesz wszystko najlepiej. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



2. Jezus zdradzony przez Judasza. 

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Mt 26,47-50 

Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z 
mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, 
którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: 
«Witaj Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przy-
szedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Brak czasu: Zdrajca, zdrajca! Godny pogardy i odrzucenia, ten Judasz! Tylko czy ja tak napraw-
dę jestem od niego wiele lepszy? Gdzie Ty, Boże, jesteś w moim życiu? Czy mam dla 
Ciebie czas? Czy mam kiedy z Tobą się spotkać? Czy realizuję Twoje przykazania? Mó-
wią, że czas to pieniądz a tak naprawdę czas, to miłość! Ile tego czasu poświęcam na 
spotkanie z Tobą? Ile mojego czasu poświęcam dla mojej żony? Ile dostają go moje 
dzieci? Moi rodzice, dziadkowie? 

chwila ciszy…  

Jezu, przepraszam Cię za to, że nie raz zdradzam Cię, zdradzam moją rodzinę. Zabie-
ram im mój wolny czas i wykorzystuję go na egoistyczne rzeczy. Wolę wyjść na spotka-
nie z kumplami niż na spacer z żoną. Wolę posiedzieć przed telewizorem, pograć w gry 
komputerowe, oddać się mojemu hobby niż zająć się moimi dziećmi, pokazać im 
wspaniały świat, który dla nas stworzyłeś. Uczyć ich miłości, którą nas obdarowałeś. 
Pomagać im rozwijać pasje i zdolności. Przepraszam, że bez reszty pochłania mnie pra-
ca, zarabianie pieniędzy, których zawsze jest mi za mało. Przepraszam za to, że pozwa-
lam, by czas przelatywał mi między palcami. Naucz mnie dobrze go wykorzystywać. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



3. Jezus skazany przez Sanhedryn. 

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Mt 26,57-66 

Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, 
gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu 
najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, 
jaki będzie wynik.  

Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Je-
zusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych 
świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: «On powiedział: "Mogę zburzyć przybytek 
Boży i w ciągu trzech dni go odbudować"». Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do 
Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?» Lecz Jezus mil-
czał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz 
nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. 
Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 
Wszechmocnego19, i nadchodzącego na obłokach niebieskich». Wtedy najwyższy ka-
płan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto 
teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest 
śmierci». 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Zazdrość: Kapłani zazdrościli Jezusowi jego wpływów, Jego pozycji wśród ludzi. Bali się o swo-
je dobra więc wymyślili jedyny słuszny sposób na pozbycie się problemu. Oczernić, 
znieważyć, zniszczyć… Ile tej zazdrości jest w moim życiu? Czy potrafię się do niej przy-
znać? Czy potrafię ją zobaczyć? Sąsiad zasuwa nową bryką prosto z salonu a ja męczę 
się ze starym rzęchem. Ten mieszka w wypasionym domu a ja muszę kisić się w swoich 
dwóch pokojach w bloku. Ci zarabiają grubą kasę (na pewno wyciągają gdzieś na lewo) 
a ja ledwo ponad minimalną pensję wychodzę. Szlag mnie już trafia! Dlaczego tamci 
opływają w luksusach a, jak ten wół, całe życie zasuwam i nic z tego nie mam!? 

chwila ciszy…  

Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że ciągle widzę tylko braki. Przepraszam Cię, że cią-
gle jestem niezadowolony, skupiam się na tym, co mają inni a czego nie mam ja. Prze-
praszam, że nie potrafię zobaczyć tego, jak wiele mi dajesz, jak wiele każdego dnia od 
Ciebie otrzymuję. Przepraszam, że nie potrafię tego docenić. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



4. Piotr wypiera się Jezusa. 

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Mt 26,69-75 

Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty 
byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: 
«Nie wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, 
co tam byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą: 
«Nie znam tego Człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: 
«Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy począł się 
zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspo-
mniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się 
Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Zaparcie się wiary: „Ten był z Jezusem”, „i ty jesteś jednym z nich!”. Tchórzliwy ten Piotr – skała, na 
której Jezus oparł swój kościół. Tchórzliwy jestem ja, który wstydzę się przeżegnać 
przed posiłkiem na stołówce, przyznać do tego, że wierzę. W Boga, w Jezusa, w Ducha 
Świętego. Delikatnie się wycofuję, milczę, gdy ktoś atakuje Kościół, oczernia go. Wy-
śmiewa religię. Nie potrafię bronić Bożych wartości w życiu. Poddaję się światowej 
propagandzie, która mówi, że wiara to przeżytek, że chrześcijanie, to ciemnogród i 
średniowiecze. Zaczynam przesiąkać poglądem, że aby być nowoczesnym, należy od-
rzucić ten balast z przeszłości i zacząć w końcu czerpać z życia pełnymi garściami. 
Aborcja, związki partnerskie, ideologia gender – co mnie to obchodzi. Niech każdy żyje 
tak jak chce i jak mu się podoba! I nic do tego kościołowi i religii. W końcu każdy ma 
pełne prawo do decydowania o tym, jak wygląda jego życie! Mam prawo sam osobi-
ście decydować o tym jak wygląda moje życie! 

chwila ciszy…  

Boże mój, przepraszam Cię za to, że zapominam o tym, że to moje życie, to dar od Cie-
bie i to Ty masz do niego pełne prawo. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



5. Jezus sądzony przez Piłata. 

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Mt 27,22-26 

Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» 
Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego 
uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że nic nie 
osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: 
«Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: 
«Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał 
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Ucieczka przed odpowiedzialnością: Jak łatwo umyć ręce, uciec przed odpowiedzialnością. Zrzucić ją na innych. 
Tymczasem to właśnie ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. To moje decyzje spo-
wodowały, że wygląda ono teraz tak, jak wygląda. To ode mnie zależy czy uda się je 
zmienić na lepsze. To ja jestem odpowiedzialny za stan mojej rodziny. Ja odpowiadam 
za czystość przedmałżeńską. Do mnie należy odpowiedzialność za poczęte życie. Za 
szczęście żony, za radosne dzieciństwo, wychowanie i edukację dzieci. Ja odpowiadam 
za ich utrzymanie, zapewnienie dobrych warunków życia i godność. To ja jestem od-
powiedzialny za moje środowisko, mój kraj, Kościół. Po to Bóg stworzył mnie mężczy-
zną, bym był w stanie wziąć tą odpowiedzialność na swoje barki i ponieść ją przez ży-
cie. A On mi chce w tym pomóc. 

chwila ciszy…  

Panie Jezu, przepraszam za uciekanie od odpowiedzialności. Za te wszystkie chwile, 
kiedy się chowam, udaję, że nie widzę problemu, nie chcę podjąć wyzwania. Przepra-
szam za te wszystkie momenty, kiedy dezerteruję i nie chcę przyznać się do bycia 
prawdziwym mężczyzną, odpowiedzialnym za swoje czyny i powierzonych mi ludzi, 
dobra i przede wszystkim za swoje życie. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



6. Jezus biczowany i koronowany cierniem. 

Z Ewangelii wg św. Jana: J 19,1-3 

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, 
włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Nie-
go i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Gniew: Ile złych emocji musiało być w sercach żołnierzy, którzy masakrowali ciało Jezusa. Ile 
pogardy dla Boga-człowieka, któremu zraniono głowę wbijając cierniową koronę by Go 
później wyszydzić i wyśmiać. Ile zła czai się w moim sercu, gdy daję się ponieść emo-
cjom i pozwalam by gniew nade mną zapanował? Mężczyzna w autorytecie siły, nie-
siony silnym uczuciem gniewu staje się bardzo niebezpieczny. Może zranić, zniszczyć a 
nawet zabić. Ile razy kierowałem swój gniew w stronę moich bliskich? Ile razy budzi-
łem lęk w mojej żonie? Ile razy dzieci patrzyły na mnie przerażone? A przecież mam ich 
chronić. Mam zapewniać im poczucie bezpieczeństwa! 

chwila ciszy…  

Jezu, przepraszam za to, że niewłaściwie wykorzystuję przymioty męskości, którymi 
Bóg mnie obdarował. Przepraszam, że zamiast ochraniać wzbudzam lęk. Zamiast wy-
korzystywać moją siłę do budowania – niszczę. Zamiast kierować mój gniew do walki z 
grzechem i swoimi słabościami – wyżywam się na innych. Przepraszam… 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

 

  



7. Jezus bierze krzyż na swe ramiona 

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Mt 27,31 

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odpro-
wadzili Go na ukrzyżowanie. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Brak rozwoju, lenistwo: Jezus, pobity, znieważony, wymęczony, bierze na swoje ramiona krzyż. Oto 
przykład mężczyzny, który walczy do końca. Dopełnia celu, dla którego Bóg zesłał Go 
na świat. A ja? Ojciec niebieski złożył w moje serce pragnienia, obdarzył mnie umiejęt-
nościami i zdolnościami, których często nie wykorzystuję, o których zapominam. Po-
przestaję na tym, co mam. Zapominam o tym, do czego Bóg mnie powołał. Czy osią-
gam pełnię swoich możliwości? Czy nie zakopuję talentów, którymi zostałem obdarzo-
ny? Czy nie marnuję czasu, jaki otrzymałem od Ojca, żyjąc z dnia na dzień, bojąc się 
zmiany i wypłynięcia na głębokie wody? A przecież On tam cały czas jest i mnie woła! 
Poda mi rękę i będzie mnie prowadził! 

chwila ciszy…  

Boże, przepraszam za to, że nie wykorzystuję wszystkich darów, jakie mi ofiarowujesz. 
Przepraszam, że marnuję swój talent, swoje zdolności. Że gaszę w sobie pragnienia, 
które Ty kiedyś złożyłeś w moim sercu. Daj mi siłę i odwagę bym potrafił uczynić ten 
pierwszy krok i nie ustał w drodze. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



8. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: Łk 23,26 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i 
włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Nałogi: Jezus, syn Boga żywego, musiał przyjąć pomoc innego człowieka w wypełnieniu swo-
jej misji. Czy ja tak potrafię? Czy potrafię uświadomić sobie, że znajduję się w sytuacji, 
w której sam nie dam sobie rady? Na pewno potrzebuję pomocy by wydostać się z na-
łogów. Tylko czy jestem w stanie przyznać się do uzależnienia? Czy nie jest tak, że nie 
potrafię ukoić nerwów i przeżyć dnia bez wypalenia papierosa? Czy nie jest tak, że 
każdą imprezę, każdy wieczór uważam za udany tylko wtedy, gdy towarzyszy mi alko-
hol, choćby w postaci butelki piwa? Czy nie jest tak, że potrafię zrelaksować się dopie-
ro po kilku godzinach spędzonych przed telewizorem? Czy dzień nie nabiera sensu do-
piero po kilkugodzinnej sesji przed ekranem komputera, tabletu, telefonu? Czy jestem 
w stanie poradzić sobie z moją seksualnością tylko wtedy, gdy zanurzę się w pornogra-
fii i masturbacji? Każdy nałóg wyniszcza, zniewala a przecież Bóg wzywa mnie do 
prawdziwej wolności! 

chwila ciszy…  

Jezu, przepraszam Cię za to, że dałem się zniewolić, wpędzić w nałóg, który ma nade 
mną władzę. Proszę Cię o pomoc. Podaj mi rękę. Postaw na mojej drodze ludzi, którzy 
pomogą mi się wyzwolić. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



9. Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie. 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: Łk 23,27-31 

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Je-
zus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie ra-
czej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: 
"Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną 
wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym 
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?» 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Nieczystość: Jezus często otaczał się kobietami. One słuchały Jego słów, traktowały Go z wiel-
kim szacunkiem. On przywracał im godność. A jak ja traktuję kobiety? Czy widzę w nich 
Jezusa? Czy też raczej traktuję jako obiekt chorego pożądania? Czy patrzę na kobietę 
jak na drugiego człowieka, czystym spojrzeniem i czystymi myślami? Czy też raczej 
przede wszystkim skupiam się na fizycznej atrakcyjności pozwalając sobie na fantazjo-
wanie i wulgarne komentarze? Czy dbam o to, by moja seksualność podobała się Bo-
gu? 

chwila ciszy…  

Jezu, przepraszam Cię za poniżanie kobiet. Czy to słowem, czynem czy też myślami. 
Przepraszam Cię za przedmiotowe traktowanie żony. Za niszczenie związku poprzez 
czerpanie kłamliwych wzorców z pornografii i stawianie wymagań niemożliwych do 
spełnienia. Za to, że nie szukam jedności i miłości w intymnych relacjach. Przepraszam 
za niewybredne komentarze i przyjmowanie za normę tego, co lansuje rozerotyzowa-
ny świat. Przepraszam za seks przedmałżeński. Przepraszam za antykoncepcję, którą 
wykorzystuję jako środek do mojego zaspokojenia. Przepraszam za to, że nie uczę 
dzieci Bożego podejścia do seksualności, nie pokazuję współżycia jako piękny dar bu-
dujący małżeństwo, dar otrzymany od Ojca, który nas stworzył. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



10. Jezus przybity do krzyża. 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: Łk 23,33-37 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali 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. A lud 
stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z 
Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś 
królem żydowskim, wybaw sam siebie». 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Bracia w Chrystusie. Trzymacie w swoich rękach kartki z wypisanymi grzechami. 
Grzech towarzyszy nam cały czas i tak będzie do końca naszych dni na ziemi. Nie po-
zwólmy, by przyległ do nas na stałe. Pamiętajmy o tym, że Jezus przez swoją mękę i 
zmartwychwstanie pokonał grzech. Zabrał go na krzyż i tam razem z nim został do nie-
go przybity. Oddajmy nasze słabości, nasze wady, nasz grzech Jezusowi. Wybierzcie 
spośród wypisanych grzechów te, które choć w najmniejszym stopniu dotyczą waszego 
życia i oddajcie je naszemu Zbawicielowi przybijając je do krzyża. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



11. Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi. 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: Łk 23,39-43 

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie 
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Niesamowita scena jest ta scena. Pełna nadziei dla nas, grzeszników. Bóg czeka na nas 
z otwartymi rękami i ma przygotowane dla nas miejsce w niebie. Nie pozwólmy, by zo-
stało ono puste. W najgorszej nawet sytuacji, w najgorszym upodleniu, nawet gdy cały 
świat nas nienawidzi, gdy my sami siebie nienawidzimy, Bóg nas kocha i na nas czeka. 

chwila ciszy…  

Jezu, wspomnij na mnie nawet wtedy, gdy ja zapomnę o Tobie. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



12. Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa. 

Z Ewangelii wg św. Jana: J 19,25-27 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Jezus oddaje pod opiekę Maryi św. Jana. Jana, który symbolizuje rodzący się Kościół. 
Czy ja pamiętam o tym, że matka Jezusa jest także moją matką? Że to Jezus, Boży syn, 
ustanowił Ją matką także dla mnie? Czy proszę o Jej wstawiennictwo w trudnych chwi-
lach? Czy dzielę się z Nią moimi radościami? Czy jednocześnie pamiętam, że Maryja, 
jak sama mówi, jest tylko naszą przewodniczką, przyprowadza nas do swego syna, Je-
zusa Chrystusa? Jej pragnieniem jest bym Jezusowi oddał swoje życie. 

chwila ciszy…  

Pod Twoją obronę… 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



13. Jezus umiera na krzyżu. 

Z Ewangelii wg św. Marka: Mk 15,33-37 

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O 
godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to 
znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, sły-
sząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył 
na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby 
Go zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. 
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, 
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju. 

Jezus recytuje Psalm 22. Odmawia sam nad sobą słowa, którymi Żydzi odprowadzają 
na cmentarz zmarłych. Dla Niego jest to uwieńczenie dzieła zbawienia. Dla mnie to 
krzyk rozpaczy, kiedy pogrążony w smutku i lęku, przytłoczony grzechem nie potrafię 
podźwignąć się z podłogi. Czuję się samotny, bezradny, opuszczony przez Boga. Boże 
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I zaczynam wątpić w Jego istnienie. A przecież 
Jezus, umierając, zawołał donośnym głosem: „Wykonało się! Odwagi! Jam zwyciężył 
świat! Uwolniłem Cię od grzechu! Jesteś synem samego Boga!”. 

chwila ciszy…  

Cierpienie i śmierć były dla Jezusa tylko przystankiem na drodze do zmartwychwstania. 
Niech trudne chwile mojego życia będą tylko etapem, na którym umieram stary „ja” i 
rodzę się na nowo, jako nowy człowiek. Bardziej święty, bliżej nieba i Bożej chwały. 

chwila ciszy…  

Któryś za nas cierpiał rany… 

  



14. Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu. 

Z Ewangelii wg św. Jana: J 19,38-42 

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, 
poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Je-
go ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w 
nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i 
obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grze-
bania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w 
którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygo-
towania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. 

Oto słowo Boże. 

chwila ciszy…  

Może Twoje życie jest jak grób: skończone, zimne, ciemne, bez przyszłości. Może wy-
daje Ci się, że to już koniec, nie ma szans na cokolwiek dobrego. Szczęśliwe chwile 
umarły, plany zostały pogrzebane, staczasz się po równi pochyłej. Pamiętaj jednak, że 
te myśli nie pochodzą od Boga. Bo w Bogu zawsze jest nadzieja. Jezus ostatecznie 
zmartwychwstał w chwale. Ciebie też to czeka i to jeszcze tutaj, na ziemi. Tylko uchwyć 
się Jezusa! Zgrzeszyłeś, upadłeś? Wstań i pojednaj się w sakramencie spowiedzi. Pod-
nieś dumnie głowę, bo jesteś dziedzicem Bożego królestwa! Ojciec niebieski ma wspa-
niały plan dla twojego życia! Odkryj go i idź za nim nie oglądając się za siebie. Jezus za-
brał na krzyż całe zło grzechu by Cię od niego uwolnić. Byś mógł swobodnie zaczerpnąć 
powietrze w płuca i głośno zawołać: dam radę! Z Bogiem dam radę! Zawsze! 

Amen! 

 


