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DROGA KRZYŻOWA
Panie Jezu, Pragniemy dzisiaj z tobą przejść drogą krzyżową - tą ciężką drogę, którą dla nas przeszedłeś
ponieważ tak nas umiłowałeś. Panie Jezu, chcemy Ci towarzyszyć, chcemy pokazać że cię kochamy.
Twoi uczniowie, ktorzy modlili sie z tobą, zasnęli, ale my będziemy z tobą czuwać. Judasz cię zdradził, Piotr
się zaparł. Chcemy z naszymi rodzinami iść za tobą, tak jak Matka Boża, gdy niesiesz ciężką belkę krzyża na
Golgotę, miejsce czaszki. Jestesmy z toba, Jezu czuwamy.

STACJA I. – Pan Jezus na śmierć skazany
Piłat cię skazuje na śmierć, a ty z pokorą i w ciszy przyjmujesz ten
wyrok. Nie bronisz się. Robisz to dla nas, aby pokazać nam swą miłość.
Przepraszamy cię Panie Jezu za te chwile, kiedy źle mówiliśmy o
naszych kolegach i koleżankach. Przepraszamy za obmowy, plotki,
które krzywdzą i niesłusznie osądzają. Panie Jezu miałeś siłę i odwagę,
aby zawsze mówić prawdę, nieść radość i pokój, a nie smutek i

STACJA II. - Jezus bierze krzyż na ramiona swoje
Krzyż jest ciężki. Czy twoja Mama lub Tato poprosili Cię byś poniósł
ciężkie zakupy, zrobił coś, pomógł w domu?. To są nasze krzyże.
Czasami nam się nie chce, nie mamy siły uczyć się, pomagać innym. Pan
Jezus dla nas, za nasze grzechy, przyjął krzyż. Za każdym razem, kiedy
pomagasz rodzicom, słuchasz nauczycieli, pomagasz Mu nieść ten ciężki
krzyż.
Niesiemy krzyż z tobą Jezu.

STACJA III. - Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
Ten krzyż jest ciężki, i pod tym ciężarem Pan Jezus upada. Panie Jezu,
ile razy upadłam, skaleczyłam sobie kolano,czy zwichnęłam kostkę –
jak to bolało! Dlatego, Panie Jezu upadasz pod tym ciężkim krzyżem,
aby zabrać od nas wszystkie nasze bóle i cierpienia. Dziękujemy Panie
Jezusu za to, za twoją miłość, która może znieść wszystkie bóle i
cierpienia.

STACJA IV. - Jezus spotyka Matkę swoją.
Mama jest zawsze z nami, jest tą osobą, której chce się opowiedzieć
wszystko. Mama wszystko rozumie, w rękach mamy czujemy się
bezpieczni. Na mamę można liczyć, ona zawsze chce nam pomóc,
abyśmy byli szczęśliwi i zdrowi. Ale twojej Mamie, Jezu, Maryi musialo
łamać się serce, kiedy szła z tobą drogą krzyżową. Za każdym razem,
kiedy chciała od ciebie wziąć ten wielki ciężar krzyża, czułeś jej obecność.

STACJA V. - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż
Jezusowi
Panie Jezu dalej niesiesz ten wielki ciężki krzyż, jesteś teraz
zmęczony. Ile to razy widzę Mamusię i Tatusia przepracowanych,
zmęczonych pracą czy domowymi obowiązkami. Nasi rodzice niosą
krzyż utrzymania naszej rodziny. Szymon pomaga ci Jezu nieść krzyż.
Mimo że jestem mała – pomogę ci. Kiedy pocieszę moich rodziców,
to i ciebie pocieszę. Jestem z tobą, Jezu i chce pomóc ci nieść krzyż.

STACJA VI. - Weronika ociera twarz Jezusowi
Panie Jezu pot i krew od ran korony cierniowej zalewa Ci
twarz. Ludzie patrzą, jak Jezus niesie ten ciężki krzyż, a tu
jedna odważna i miłosierna kobieta, Weronika chce Mu
pomoc. Pochodzi i wyciera jego twarz. Weronika pokazuje,
czym jest prawdziwa miłość i miłosierdzie. Ale co my możemy
zrobić, ażeby pokazać Jezusowi, że go kochamy i szanujemy
inne osoby, pomagamy bliźnim? Swoją miłość do Boga
pokazujemy kiedy nosimy medalik na szyi, gdy żegnamy się
przed kościołem czy krzyżem, kiedy codziennie modlimy się.
Wierzę w ciebie, Jezu, Kochamy cię, czuwam.

STACJA VII. - Jezus po raz drugi upada pod
krzyżem.
Upadasz po raz drugi. Odbijają się twoje ręce i nogi na brudnej
ziemi. Ten krzyż jest ciężki. Kiedy popełniamy wciąż i wciąż te
same grzechy, czynimy ten krzyż cięższym.Droga przez życie nie
zawsze jest łatwa, czasami popełniamy te same błędy. Po
spowiedzi przyrzekamy, że będziemy starać się, stać się
lepszymi, ale potem, szybko o obietnicy tej zapominamy.
Obiecuję ci Jezu stale próbować być lepszym. Obiecuje zrobić
coś dobrego dla bliźniego- kazdego dnia - jeden dobry uczynek,
pokazując tym samym, że naprawde staram byċ lepszy. Z
twoją pomocą będziemy próbować być lepsi. Pomagaj nam,
Jezu.

STACJA VIII. - Jezus pociesza płaczące niewiasty
Wiele ludzi w dzisiejszym świecie płacze. Płaczą z powodu choroby
lub śmierci bliskiej osoby. Pan Jezus prosi byśmy nie płakali, gdy dla
nas cierpi. Przypomina nam, że największą chorobą jest grzech. A
więc za każdy nasz grzech powinniśmy przeprosić Pana Jezusa.
Musimy próbować stawać się
coraz lepsi.
Przepraszamy cię Jezu!

STACJA IX. - Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Pan Jezus już jest zmęczony. Trudno mu iść, ale dalej niesie ten krzyż
ciężki. Kolejny raz pod nim upada. Upada, aby przez swą nieskończoną
miłość, dać nam życie wieczne - niebo. Każdy z nas upada, każdy z nas
musi także wstać, by pokazać innym, że jestesmy wierni. Będziemy zawsze z Tobą.

STACJA X. - Jezus z szat obnażony
Teraz żołnierze rzucają kości o jego ubrania. Pan Jezus nie
złorzeczy- hojnie oddaje suknię. Popatrzmy na siebie, jesteśmy
ubrani. Ktoś zadbał, byśmy byli odziani, czyści i by było nam ciepło.
Są jednak ludzie, tak dorośli jak i dzieci, o których nie dba nikt. Nikt
nie okazuje im miłości
Panie Jezus okaż biednym swoja miłość. Może w domu, mamy
stare zabawki lub ubrania, które moglibyśmy oddaċ biednym, aby
okazać im miłość.
Kochamy cię Jezu!

STACJA XI. - Jezus do krzyża przybity
Już jesteś na szczycie Kalwarii. Teraz żołnierze przybiją Wtedy
pojawia się pokusa by nie uważać i rozrabiać.Nie zawsze chce nam
się uczyć i nie zawsze chcemy pomagać w domu. To są nasze krzyże.
Jezus pozwala żołnierzom przybić się do krzyża. Uczy nas abyśmy
szanowali naszych nauczycieli, wychowawców oraz rodziców. Ważne
jest żebyśmy nie odrzucali naszych szkolnych i domowych trudów naszych krzyży.

STACJA XII. - Jezus
umiera na krzyżu

Tak bardzo cierpi dla nas, za nasze grzechy. Nie zapomina o nas ciągle o nas pamięta. Czy ty o nim także pamiętasz - czy ty dzisiaj
rano modliłeś się do Pana Jezusa, czy rozmawiałaś z nim na
koniec dnia? Jezus przebacza nam nasze grzechy. Zostawił nam
Matkę Boza, by była z
nami ciągle, czuwała i
wspierała nas. Kiedy ostatnio pomyślałam o
potrzebach Mamusi i Tatusia, kiedy ostatnio
powiedziałam im że ich kocham, przytuliłam ich. Panie
Jezu kocham cię i pamiętam o twojej Matce Maryi,
Czuwam.

STACJA XIII. - Jezus z krzyża zdjęty
Żołnierz oddają ciało Jezusa jego Matce. Maryja bierze je z miłością
w swoje ramiona. Wierzy, że śmierć to nie koniec, Jezus
zmartwywstanie ażeby dać nam życie wieczne. Z Matce Bozej
dziekujemy ci za ten wielki dar - za to że oddałeś swoje życie dla nas.
Dziękujemy że do końca nas umiłowałeś. Dziękuję Panie Jezu, za
twoją miłość.

STACJA XIV. - Jezus do grobu złożony
Panie Jezus umarłeś, twoje ciało zostało zdjęte z krzyża, teraz Józef z Arymatei znajduje dla ciebie miejsce

“ Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste,
i _________ (yiłmowaogbsł) Ciebie,
żeś przez _______ (zżrky) i _____(kęęm)
swoją _____(tiwśa) odkupić ______(arcłzy)”
A żołnierze
uplótłszy
koronę z
cierni,
włożyli

JEZUSOWI
ją na głowę
jego i okryli
Go płaszczem
purpurowym.

Ewangelia
Św. Jana 19:2
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Droga Krzyżowa to nabożeństwo przypomina drogę Jezusa z
krzyżem z miejsca wydania wyroku na miejsce jego wykonania poza
murami Jerozolimy (aram. Golgota, łac. Calvaria, czyli Czaszka).
W nabożeństwie tym chodzi o rozważanie Męki Pańskiej polegające
nie tyle na współczuciu Chrystusowi, ile na gotowości uczestnictwa
w Jego cierpieniach dla dobra Jego Mistycznego Ciała, którym jest
Kościół. Choć dominuje tradycyjna liczba 14 stacji, mamy możliwość
przyjęcia nietypowej liczby, dla innego rozłożenia akcentów. Aby
ułatwić medytację całego misterium paschalnego Jezusa, jedna z
propozycji zawiera 15 stacji - ostatnia dotyczy Zmartwychwstania.
Celem Drogi Krzyżowej jest ożywienie wiary i apostolstwa;
ukształtowanie postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiarności i
wdzięczności.
Na Prawach Rękopisu
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