
Modlitwa wstępna. Przez ostatnie cztery lata rozważaliśmy wielkopiątkową 

Drogę Krzyżową w naszym kościele bazując na dociekaniach historyków (rok 

2013), opierając się na Apokalipsie Św. Jana (rok 2014), analizując treści 

perykop Wielkiego Postu (rok 2015) oraz ostatnio zwracając się do Miłosierdzia 

boskiego w minionym Roku Miłosierdzia. Dzisiaj inspirację do moich rozważań 

przyniósł pięknie wydany album „Dokąd zmierzasz” autorstwa Małgorzaty 

Kupiszewskiej, który z półki naszej biblioteki domowej wyjęła i podała mi żona. 

Jest to wspólne dzieło wielu artystów polskich, wydane pod patronatem kilku 

naszych biskupów, a zawiera trzy rozważania Drogi Krzyżowej oraz jedno 

rozważanie różańcowe. Album powstał jako podziękowanie Polaków za dar 

obecności Jana Pawła II tuż przed Jego kanonizacją. Do naszych przemyśleń 

pozwoliłem sobie użyczyć tło z jednej tam zawartych Dróg Krzyżowych. Są to 

freski namalowane w latach 2002- 2004 przez artystę Franciszka Maśluszczaka 

na ścianach kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim 

Ursynowie. Do tych inspiracji dołożyłem przemyślenia Mistrza Eckharta – 

średniowiecznego, niemieckiego mistyka, filozofa i dominikanina. Jako antyfony 

do stacji ponownie wykorzystałem cytaty z pięknego Psalmu 51 – 

lamentacyjnego. 

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

  



Stacja 1: Pan Jezus na śmierć skazany. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Chrystus wiedział w jakim celu przyszedł na świat. Wiedział, że jako człowiek 

umrze i to śmiercią krzyżową. Miał moc, by się przed tym ustrzec i miał 

wątpliwości, czy nie zaniechać cierpienia. „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech 

Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26,39). Nie 

zrobił tego. Przyjął wyrok, gdyż tylko w ten sposób mógł wybawić nas 

wszystkich, którzy go skazaliśmy i nadal skazujemy. Swoisty paradoks: my na co 

dzień przyczyniamy się do Jego śmierci, a On dwa tysiące lat temu uwolnił nas 

od tej winy. Można by zatem rzec, że nie ważne, co i jak będziemy robić. 

Przecież już niby winni, jesteśmy jednak uniewinnieni. Czy, aby na pewno? Czy 

Jezus nas wszystkich uwolnił od winy? „Zstąpił do piekieł”, by uwolnić tych, 

którzy odeszli przed narodzinami Chrystusa, a tym, którzy urodzili się później 

dał wolną wolę, byśmy wybrali, czy nadal chcemy Go skazywać na śmierć, a 

siebie na śmierć wieczną, czy skorzystać z łaski uniewinnienia. 

„Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni.” (Ps 51,1) 



Matko Bolesna, uproś nam łaskę, byśmy potrafili dojrzeć znaczenie tamtego 

uniewinnienia, byśmy coraz rzadziej skazywali Pana Jezusa na śmierć. 

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

 

Stacja 2: Pan Jezus bierze krzyż na Swe ramiona 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Wziął krzyż nas wszystkich na Swoje ramiona i jest nam to trudno zrozumieć. 

Często uważamy, że i my powinniśmy brać na siebie wszelkie trudności całego 

świata. A „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 

wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?” (Rz 

8, 32) Ks. Tischner interpretując te słowa przez pryzmat Mistrza Eckharta stara 

się nam powiedzieć: „Człowieku, bierzesz na siebie za dużo i nie możesz tego 

unieść… Ty nawet sam siebie nie możesz udźwignąć, a usiłujesz nosić grzechy 

twoich bliskich… Powierz to Panu Bogu. Zaufaj.”2) I znowu paradoks: zaufać, ale 

trzeba się martwić. Czy to nie część krzyża, który musimy i my ponieść, by 

nauczyć się ufać, a nie martwić? 



„Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,…” (Ps 51, 3) 

Matko Bolesna, która byłaś i jesteś ze swoim Synem podczas tej okrutnej drogi, 

pomóż nam zaufać Chrystusowi. 

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

Stacja 3: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Na fresku Franciszka Maśluszczaka tłem do stacji ukazującej pierwszy upadek 

Chrystusa jest miasto. Zapewne Jerozolima. Ale odbieram to tło, jako symbol 

świata w ogóle. Chrystus upada, a świat stoi niewzruszony. Jakby się nic nie 

stało. Wtedy i dzisiaj. W Syrii dzieci umierają od broni chemicznej w strasznych 

mękach – świat kłóci się, jak i czy zareagować. Europa stoi w strachu przed co 

rusz powtarzającymi się atakami terrorystycznymi – świat nic nie jest w stanie 

zrobić. Petersburg w ogniu szaleńca w metrze, Berlin, Sztokholm ofiarą 

kierowców ciężarówki – świat składa kondolencje i nic. Czy umiemy zareagować 

na upadek człowieka?  



„Boże, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego” (Ps 

51,2). 

Matko Bolesna, która w swoim matczynym sercu uczestniczyłaś w podnoszeniu 

upadającego Syna, wskaż nam drogę, którą powinniśmy kroczyć, byśmy potrafili 

reagować na upadek drugiego człowieka. 

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

Stacja 4: Pan Jezus spotyka swoją Matkę. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Od zawsze zastanawiało mnie użyte w nazwie tej stacji słowo: „spotyka”. W 

potocznym rozumieniu słowo to kojarzy się nam z trwającym raczej krócej niż 

dłużej wspólnym byciu razem co najmniej dwóch osób. Takie spotkanie trwa i 

się kończy. Czy Pan Jezus spotkał właśnie w ten sposób swoją Matkę? Przecież 

Ona tam była przez cały czas i On to wiedział. Oni duchowo zawsze byli razem, 

nawet wtedy, gdy Go szukała w synagodze. My też jesteśmy uczeni, aby 

„spotykać’ na swojej drodze Chrystusa. Ale czy nie bardziej powinniśmy dążyć 

do tego, aby być z Chrystusem, a nie Go tylko spotykać? 



 „(Boże) Uznaję … nieprawość moją a grzech mój jest zawsze przede mną” (Ps 

51,3). 

Módlmy się do Matki Chrystusa i prośmy, by nauczyła nas odpowiedniej relacji 

z Jej Synem. By bardziej z Nim być niż Go tylko spotykać. 

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

 

Stacja 5: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Spójrzmy jeszcze raz na wizję artysty towarzyszącego naszej dzisiejszej drodze. 

Artysta widzi Szymona rzeczywiście ledwo wspomagającego Jezusa w niesieniu 

krzyża. Wiele innych obrazów, czy rzeźb przedstawia Szymona samotnie 

niosącego ten krzyż. Która z tych wizji wydaje się być trafniejsza? Czy prosty 

człowiek jest w stanie sam unieść winy i grzechy całej ludzkości? Mistrz Eckhart 

raz to już nam dzisiaj tłumaczył. Jesteśmy często za słabi, by unieść swoje 

problemy. To nie znaczy jednak, by nie móc pomagać potrzebującym. 



"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). Słowa te Jezus powiedział 

w kontekście Sądu Ostatecznego. Pan Bóg oceni nas nie tylko za to, że nie 

zrobiliśmy czegoś złego, ale spyta komu i gdzie udzieliliśmy naszej pomocy.  

„Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą” (Ps 

51,4). 

Matko Bolesna, wskaż nam sposoby okazywania pomocy innym! 

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

 

Stacja 6: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Mistrz Eckhart jest głęboko przekonany, że człowiek nie przeżywa religii w 

sposób właściwy, jeśli nie staje się dzięki niej lepszy. Jak to zauważyć, czy 

stajemy się lepsi, czy przeżywamy religię właściwie? Spójrzmy na Weronikę. 

Ona, jako wyraz wdzięczności Jezusa otrzymała Jego wizerunek, bo wierzyła w 



Niego i w to co dla niego robi. Czy w naszym postępowaniu widać oblicze Boga? 

Czy w codziennych czynnościach dostrzegamy uśmiech wdzięczności na twarzy 

naszych bliskich, znajomych i nieznajomych, którym w jakikolwiek sposób 

okazaliśmy wsparcie. Tak uśmiecha się do nas Bóg. Przekazuje nam swój 

wizerunek. Cierpiący, ale kochający nas Jezus pokazał Weronice i nam, że jest 

wdzięczny, jeśli Jemu uwierzymy i z przekonaniem pokażemy to wobec innych.  

„Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.” 

(Ps 51, 14) 

Matko Bolesna, naucz nas przeżywać religię w sposób właściwy, by móc 

zauważać wdzięczne oblicze Chrystusa. 

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

 

Stacja 7: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył.  

 



Tłem fresku, jak i przy pierwszym upadku Jezusa pod krzyżem, pozostaje 

miasto, Jerozolima, świat. Jakby na potwierdzenie tezy tamtego rozważania: 

świat nadal stoi niewzruszony. Chrystus upada, człowiek upada a my nadal nic 

nie robimy. Każdy pewnie zadaje sobie teraz pytanie: a cóż ja mogę zrobić? Co 

ja, porównywany w Biblii zaledwie do ziarnka piasku, mogę na tym świecie 

zmienić? Ale w innym miejscu tej samej Biblii psalmista mówi: „Uczyniłeś mnie 

(go) niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią mnie (go) 

uwieńczyłeś. Obdarzyłeś mnie (go) władzą nad dziełami rąk Twoich;  

złożyłeś wszystko pod moje (jego) stopy” (Ps 8,6). Tyle Bóg dla nas, a my co dla 

Niego? 

„Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.” 

(Ps 51, 13) 

Matko Bolesna, która z rozdzierającym z bólu sercem patrzyłaś na Mękę 

Swojego Syna, naucz nas korzystać z darów otrzymanych od Boga i aktywniej 

włączać się do pomocy upadającemu człowiekowi. 

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

 

  



Stacja 8: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.  

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Stare polskie porzekadło mówi: „Jak trwoga, to do Boga”. Gdy dzieje się źle, 

płaczemy. Gdy Bóg nam nie pomaga, tzn. że go nie ma, że umarł, więc 

lamentujemy. A jednocześnie wywołujemy Jego imię przy każdej sposobności. 

Często na wyrost, bez żadnej potrzeby. Imię Boga było w Konstytucji 

Trzeciomajowej, ale od wezwania tego Imienia zaczynały się także akty 

rozbiorów Polski. W imię tegoż Boga hitlerowcy szli na wojnę a dzisiaj z 

imieniem Boga na ustach terroryści wysadzają siebie i niewinnych ludzi. 

Przykładów wspierania się boskim imieniem każdy z nas mógłby wymieniać bez 

końca. Wystarczy dzisiaj otworzyć gazety czy posłuchać różnych prominentnych 

przedstawicieli władzy. Świetnie to tłumaczy ks. Tischner: „Warto czytać 

Psalmy. Można tam znaleźć znakomity zapis świadomości człowieka, który 

przegrywa, a przecież czyni to w imię Boga. Dlaczego? Psalmy pokazują nam 

wielkie ryzyko działania w imię Boga. Jeżeli działasz w Jego imię, bądź 

przygotowany na przegraną. Bo Pan Bóg, jak widać, bardziej odsłania się 

poprzez klęskę niż poprzez zwycięstwo.”2) Czy w takim razie nasz Bóg jest 



Bogiem przegranych? Odpowiedzią na to pytanie jest Krzyż i 

Zmartwychwstanie. 

„Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.” (Ps 51, 17) 

Matko Bolesna, naucz nas otwierać usta, by głosić chwałę Boga, a nie by 

lamentować i wywoływać Jego Imię nadaremno. 

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

 

Stacja 9: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Po raz ostatni na drodze krzyżowej Jezus upada pod krzyżem. Nie ma już 

niewzruszonego świata, jako tła dla tego upadku. Pozostali bardzo nieliczni – 

tak przynajmniej widzi to artysta na swoim fresku. Świat tak dalece odszedł od 

Boga, że nie tylko nic nie robi widząc upadek człowieka, ale nawet nie jest tego 

świadkiem. Po prostu tego nie widzi. A ci nieliczni? Tu tych dwoje. Różnie 

możemy interpretować wizję artysty. Każdy z nas może w nich widzieć kogo 

innego, lecz pytanie jest jedno: czy widzisz wśród nich siebie? Czy pozostałeś 



przy upadającym Jezusie? Czy mimo wszystko chcesz trwać przy Nim, a nie Go 

od czasu do czasu, spotykać? 

„Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną” (Ps 51, 16) 

Matko Jezusa upadającego, ale Zmartwychwstałego pokaż nam, jak trwać przy 

Chrystusie bez względu na wszystko. 

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

 

Stacja 10: Pan Jezus z szat obnażony 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

  



Wróćmy na chwilę do słów Mistrza Eckharta: 

„Mistrza Eckharta spotkał raz nagi chłopiec. 
- Skąd przybywasz? - spytał Mistrz. 
- Od Boga. 
- Gdzieś Go pozostawił? 
- W cnotliwych sercach. 
- Dokąd zmierzasz? 
- Do Boga. 
- Gdzie Go znajdziesz? 
- Wszędzie gdzie się wyrzekłem stworzeń. 
- Kim jesteś? 
- Królem. 
- Gdzie twoje królestwo? 
- W moim sercu. 
- Uważaj, żeby nikt inny nim nie zawładnął! 
- Uważam. 
Wtedy zaprowadził go do swojej celi i powiedział: 
- Weź szatę, którą tylko chcesz. 
- Wtedy nie byłbym królem. 
I znikł. 
Był to sam Bóg.”2) 

„Stwórz, Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.” (Ps 51, 12) 

Matko Bolesna, naucz nas pokory, byśmy nauczyli się wyrzec się wszystkiego i 

zrozumieć trudne słowa św. Jana „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a 

kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” (J 12, 

25). 

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

 

  



Stacja 11: Pan Jezus do krzyża przybity. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Krzyż, do którego został przybity Jezus został nazwany „drzewem życia”. Dla nas 

chrześcijan, krzyż – drzewo życia niesie wielką nadzieję. Czy na pewno wiemy 

jaką nadzieję mamy pokładać w krzyżu? „Tym o co chodzi w chrześcijańskiej 

nadziei, jest zbawienie – ocalenie siebie. … Tu i teraz jesteśmy niedokończeni. 

Oczekujemy, że spotkamy Boga i dzięki temu zostaniemy dopełnieni.”2) By tak 

się stało, by móc siebie odzyskać, by móc otrzymać to „dopełnienie” Pismo 

Święte nakazuje nam najpierw siebie porzucić. I jednocześnie by nadzieja nasza 

była w ogóle możliwa, potrzebny jest nam ktoś, w kim ją pokładamy. Tu 

odpowiedź zdaje się prosta: jest Nim Pan Bóg, do którego wraz z upływającym 

czasem coraz bardziej się zbliżamy i w Nim się dopełniamy. 

„Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twojej dobroci, ...” (Ps 51, 20) 

Matko Bolesna, prowadź nas do Jezusa Ukrzyżowanego, byśmy ze czcią i 

miłością całując Jego przebite stopy, umieli pokładać w Nim naszą 

chrześcijańską nadzieję. 

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



Stacja 12: Pan Jezus umiera na krzyżu. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Śmierć Boga-człowieka. Następny paradoks w naszych rozważaniach. Bo jeśli 

człowiek, to nic nadzwyczajnego, że jest i śmierć. A jeśli Bóg, to jaka śmierć? 

Przecież Bóg jest nieśmiertelny. Pięknie na ten temat mówi nasz katechizm, do 

którego z pewnością za rzadko zaglądamy. „Śmierć, jako ofiara przede 

wszystkim jest darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje swego Syna, 

aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał 

się człowiekiem; dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje życie Ojcu przez 

Ducha Świętego.”3) A wszystko to, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo. Jest 

zatem i Bóg i człowiek – syn Boga i jest Duch Święty, przez którego spełnia się 

ofiara śmierci. Warto się nad tym fenomenem pochylić i przemyśleć i nie tylko z 

okazji Świąt Wielkanocnych. 

„Ofiarą (naszą) bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie 

przyjmiesz.” (Ps 51, 18) 

Matko Bolesna, „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”. 

Byśmy potrafili zrozumieć i przyjąć z pokorą Tego, który przyszedł „dać swoje 



życie, jako okup za wielu” (Mt 18, 14) i byśmy nasze życie zwieńczyli śmiercią, 

którą Bóg dopełni na życie wieczne. 

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

 

Stacja 13: Pan Jezus zdjęty z krzyża. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Moment niesamowity ukazywany przez setki, a może tysiące różnych wizji 

artystycznych, kiedy Matka trzyma na kolanach Swojego Syna po zdjęciu z 

krzyża. Jakże ciężka jest to chwila dla Niej, ale i dla wszystkich, którzy wcześniej 

mu zaufali. Miał wyzwolić Żydów spod ręki rzymskiej okupacji. Tymczasem 

umarł, jak każdy człowiek. Czy aby na pewno? Nie, nie odszedł. „On „zstąpił do 

piekieł” ale nie po to, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło 

potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili.”3) To były 

te trzy dni, które dużo wcześniej zapowiedział, jako czas na odbudowę świątyni. 

„Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.” (Ps 51, 17) 



Matko Bolesna, trzymająca na kolanach zdjętego z krzyża Jezusa Chrystusa, 

pomóż nam codziennie potwierdzać przynależność do członków odbudowanej 

świątyni. 

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

 

Stacja 14: Pan Jezus do grobu złożony. 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją świat odkupić raczył. 

 

Ostatnia droga krzyżowa Wielkiego Postu zachęca nas już do tego, aby 

optymistycznie spojrzeć, jeśli nie na jej cały przebieg, to z pewnością na jej 

ostatnią stację. Czym jest dla Boga złożenie w grobie? Czym jest nawet 

trzydniowe w nim leżenie? Czyż Jezus już raz nie pokonał śmierci w przypadku 

swojego przyjaciela Łazarza? A zatem dlaczego mielibyśmy mieć wątpliwość, 

czy nie poradzi z nią sobie we własnym przypadku? Nie miejmy! Uwierzmy, ale 

tak naprawdę. Nie tylko okazyjnie, od święta. Mamy na to jeszcze te kilka dni. 

Jezus złożony w grobie czeka jeszcze na nasze przemyślenia. Po raz nie 



wiadomo już który, znowu daje nam szansę. Jezus cierpiał, umarł, został 

złożony do grobu i…?  

„Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.” 

(Ps 51, 9) 

Matko Bolesna, dziękujemy Ci, że mogliśmy Ci towarzyszyć w odprawieniu tej 

Drogi Krzyżowej. Prosimy spraw, byśmy naprawdę uwierzyli. 

 

ZAKOŃCZENIE  

Jak co roku, zakończymy Drogę Krzyżową słowami świętego Jana Pawła II. 

Modlitwa św. Jana Pawła II: 

Ojcze nasz, wysłuchaj wołania Syna Twego, który dla zawarcia nowego i 

wiecznego przymierza stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej; spraw, 

abyśmy czerpali skuteczną naukę z Jego Męki i zasłużyli na uczestnictwo w 

chwale Jego Zmartwychwstania. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego 

Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez 

wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

W intencji papieża Franciszka – Ojcze nas… 

 

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. (3x) 

 

Przy opracowywaniu tekstów i inspiracji graficznych do Drogi Krzyżowej 

korzystałem z następujących źródeł: 

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydanie Tysiąclecia. 

2. Ks. Józef Tischner – Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem z książki „Miłość 

nas rozumie”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001 

3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994 

4. Małgorzata Kupiszewska – Dokąd zmierzasz, Apostolicum 2014 (freski 

Drogi Krzyżowej Franciszka Maśluszczaka z kościoła p.w. 

Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie) 


