Dziękując Panu Bogu za wybór nowego papieża, odpowiedzmy na jego prośbę i dzisiejsze modlitwy
drogi krzyżowej wraz z naszym codziennym krzyżem niesionym z Chrystusem, ofiarujmy w intencjach
papieża Franciszka. Prośmy Boga w Trójcy Jedynego o wszelkie potrzebne łaski do wypełnienia woli
Bożej przez Franciszka, prośmy o dobre zdrowie dla niego oraz o spełnieniem jego pragnień wyrażonych
podczas Mszy św. celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej na zakończenie konklawe. Franciszek
Ipowiedział: “Chciałbym, abyśmy my wszyscy, po tych dniach łaski, mięli odwagę chodzić w obecności
Pana, z Jego krzyżem. I budować Kościół na krwi Pana, która została przelana na krzyżu. I wyznawać
jedyną chwałę: Chrystusa ukrzyżowanego. W ten sposób Kościół będzie się rozwijać. Życzę tego nam
wszystkim, abyśmy za sprawą Ducha Świętego i modlitwy Maryi, naszej Matki, otrzymali tę łaskę: Iść,
budować i wyznawać Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego".

Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany
„Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie” – wyjaśniał Jezus
nierozpoznany i niezrozumiany przez ludzi. Jeszcze wczoraj, w Wieczerniku
przynaglał Judasza - "Co chcesz czynić, czyń prędzej!". – śpieszno Mu było,
by "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą
otoczony. (…)” Śpieszno Mu było objawić człowiekowi pełnię Bożej miłości
przez przyjecie niesłusznego wyroku i śmierć krzyżową.
Jezus pragnie chwały Ojca w naszym życiu, lecz nikt z nas, tak jak On, nie zostanie niewinnie
skazany na śmierć.
Jeśli ty i ja pragniemy chwały Ojca postępujmy tak, jakbyśmy samych siebie skazali na
umieranie! Niech i nam śpieszno będzie uwolnić się z niewoli grzechu, abyśmy byli ludźmi
prawdziwie wolnymi.
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie, krąg…
Stacja II - Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Baranek bez skazy, bierze na siebie grzechy nas wszystkich i składa za nas ofiarę przebłagalną
Ojcu, aby świat z niebem pojednać. Z miłości do człowieka obejmuje krzyż i jest gotowy do
drogi na Golgotę, gdzie zostanie wywyższony na krzyżu.
Jeśli chcesz być uczniem Chrystusa, nie lękaj się złożyć swego życia w ofierze Bogu! On nie
wymaga od Ciebie takiej ofiary, jaką złożył za nas Jego Syn. Nie bój się! Twoja wola oddana
Bogu, twoja gotowość pełnienia woli Ojca, sprowadzi na Ciebie zdroje łask, a Twoje brzemię
niesione z Chrystusem stanie się lekkie.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk…
Stacja III - Pierwszy upadek Pana Jezusa
Panie Jezu, upadasz pod ciężarem naszych grzechów! Twoje Ciało wyniszczone biczami i
upływem krwi woła o zbawienie dla upadłego człowieka. Twoja dusza, smutna aż do śmierci,
pragnie przekazać całemu światu miłość i miłosierdzie Boga! Powstajesz Panie, aby podnieść z
upadku każdego człowieka.
Przychodzisz Panie w Eucharystii do każdego, kto teraz jest sprawcą Twojego bólu i cierpienia!
Nie chcesz pamiętać naszych przewinień i zadanych ran! Boże, obecny w Eucharystii, umocnij
nas do powstania! Przyjmij nasz trud i nasze ziemskie zmagania, kiedy spragnieni Twej chwały
pragniemy pełnić Twoją świętą wolę.
O! Duchu Pocieszycielu, Tyś namaszczeniem naszych dusz…

Stacja IV- Pan Jezus spotyka Matkę swoją
O Panie, przez zalane krwią oczy dostrzegasz swoją Matkę! I dziękujesz Ojcu za pełnię miłości
w Niepokalanym Sercu Maryi, którą Bóg wybrał na Twoją ziemską Matkę. Jakże bolejesz nad
Jej bólem! Maryja, której Serce przebijają miecze boleści współcierpi z Tobą za nasze
okrucieństwa i lekkomyślności, które sprowadzają na nas niewolę grzechu.
I my stańmy przy Maryi, abyśmy ulżyli cierpieniom Matki i Syna, i stali się współuczestnikami
odkupienia i zbawienia, bo miłość mierzy się ofiarą krzyża.
O, Duchu Święty, który napełniasz serca pragnieniem ofiary, Tyś zdrojem żywym, miłością i
ognia żarem…
Stacja V - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Panie Jezu, Ty w swej gotowości do złożenia największej ofiary nie pragnąłeś żadnej ulgi, ani
pomocy! W niezgłębionej samotności idziesz poniżony, wzgardzony, potępiony, w poczet
złoczyńców zaliczony i między łotrami postawiony. Pomoc jednak nadeszła, ale tylko dlatego,
abyś przedwcześnie nie umarł! Ci, których do końca umiłowałeś, znają tradycje krzyżowania.
Zatroszczyli się o to, abyś umierał przybity do krzyża!
Człowiek niosący pomoc bliźniemu kieruje się różnymi powodami. Udzielona pomoc nie zawsze
jest bezinteresowna i czyniona z miłości do Boga i bliźniego.
Panie Jezu, pragniemy iść za Tobą, by wraz z Tobą złożyć najczystszą ofiarę Ojcu. Dla większej
chwały Twojej, odbierz nam Panie radość z udzielonej przez nas pomocy naszym bliźnim, bo
sługami nieużytecznymi jesteśmy i wykonujemy to, co wykonać powinniśmy.
Duchu Święty, w serca nam miłość świętą wlej…

Stacja VI - Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Panie Jezu, Ty już niczego dobrego nie spodziewałeś się otrzymać od człowieka na swej
ostatniej drodze! Zanurzony w ofierze składanej Ojcu z pokorą i cierpliwością czyniłeś ogromny
wysiłek, aby postawić kolejny krok w stronę krzyża. O! Z jak wielką wdzięcznością przyjąłeś
gest Weroniki, która w swym sercu doświadczyła współcierpienia z Tobą. To jej ból sprawił, że
zapragnęła przynieść choćby krótkotrwałą ulgę Twoim cierpieniom i dać ujście swej miłości do
Ciebie. Z wdzięczności, odcisnąłeś na chuście swe święte oblicze, jakbyś przez Weronikę chciał
do nas powiedzieć: Jestem obecny w każdym człowieku, który kocha miłość.
Przyjmij od nas Ojcze, gest współczucia i dobroci względem cierpiących i potrzebujących.
Napełnij nas Boże Twoim dobrem i miłością, bo wszelkie dobro od Ciebie pochodzi.
Duchu Święty, wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy Twej…

Stacja VII - Pan Jezus upada po raz drugi
Synu Boży, wbrew słabości ciała, siłą woli i z nieugaszonym pragnieniem, by do końca wypełnić
wolę Ojca, znów powstajesz, by dojść do miejsca, gdzie Cię ukrzyżujemy! Tak, to Twoja miłość
do mnie zmusza Cię do powstania, aby każdy mógł zaczerpnąć od Ciebie tej siły, jaką pragniesz
dzielić z każdym, kto Ciebie Panie przyjmuje w Eucharystii.
My jednak, choć postanawiamy poprawę, wciąż upadamy. W Twój drugi upadek wpisują się
nasze upadki - te, na które sami się zgadzamy, kiedy relatywizujemy grzech i usprawiedliwiamy
go gorszym złem.
Panie, udziel nam Twojej mocy, bo możemy być silni tylko dzięki twoim zasługom!
Duchu Święty, Duchu Mocy, Ty moc z prawicy Ojca masz…
Stacja VIII - Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty
Płaczemy nad Tobą Panie, kiedy widzimy Cię skutego łańcuchami, i jak niewinnego Baranka na
rzeź prowadzonego. Trwoży się ludzkie serce na ten widok i… płaczemy! Wpierw jednak
powinniśmy zapłakać nad własną grzesznością.
Wdzięczni za odpuszczenia grzechów przyjmujemy Twoje Ciało i pragniemy radować się Twoją
obecnością zapominając o Twojej przelanej Krwi, za jaką zostaliśmy zbawieni. Panie wybacz
nam, że tak rzadko myślimy o własnej niegodności wobec niezgłębionych zasług Twojej ofiarnej
miłości.
Jezu, przyjmij w ofierze nasz smutek i płacz, który prowadzi do prawdy o naszej grzeszności.
O! Duchu Święty, Duchu Prawdy, światłem rozjaśnij naszą myśl…

Stacja IX - Trzeci upadek Pana Jezusa
Do kolejnego upadku prowadzi zatwardziałość ludzkich serc. Doszedłeś już na miejsce, gdzie
mocne ręce oprawców zadadzą śmierć Twemu Ciału. Nikt nie widzi w Tobie miłości Ojca, którą
właśnie obajawiasz! Jesteś zbyt cichy, zbyt słaby, zbyt cierpiący, aby ktokolwiek mógł się z
Tobą liczyć!
Panie, wybacz nam obojętność na tzw. sytuacje bez wyjścia, kiedy milcząco zgadzamy się na
prawo do zabijania nienarodzonych i więźniów, na eutanazję przeprowadzaną w imię niesienia
ulgi w cierpieniu. Wybacz nam bierność i brak działania, które jest konieczne, aby
przeciwdziałać złu.
Przyjmij w ofierze nasze pragnienie do naprawy zła oraz ból i cierpienie tych, którzy są ofiarami
naszej obojętności.
Duchu Święty, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas…

Stacja X - Pan Jezus z szat obnażony
Stałeś się nikim, Panie! Pozbawiono Cię nawet ludzkiej godności, obnażono Twoje Ciało, by Cię
do końca wyszydzić! Mówiłeś Jezu, o chwale Ojca w Tobie… gdzież ona jest?
Wszyscy pobłądziliśmy! Nie rozpoznajemy chwały Boga w słabości, pokorze, ofiarnej miłości
Syna Człowieczego, który dał się pojmać, aby więźniom przynieść wolność, łaknących nasycić,
smutnych pocieszyć, prześladowanym dać Królestwo niebieskie.
Boże, przyjmij nasze obnażenie z grzechu i uczyń nasze serce na podobieństwo Serca
Jezusowego.
Jezu, Synu Boga, daj nam przez Ciebie Ojca znać!
Stacja XI - Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Oprawcy wykonujący wyrok, to zdeprawowani żołnierze, którzy mogli chlubić się zwodniczą
siłą i bezwzględnością, jak również przynależnością do nobilitowanej grupy społecznej.
Ręce i nogi krzyżowanego Chrystusa objawiają prawdę o ofiarnej miłości Boga. Boża miłość
stanie się zaczynem wszelkich zmian, które upodobnią ludzką miłość do ofiarnej miłości Jezusa.
Ona stanie się inspirującym i niewyczerpanym darem, który otwiera ludzką wolę na pełnienie
woli Boga.
Boże, przyjmij również nasz krzyż, i złącz nas z Twoim krzyżem składanym Ojcu w
przebłagalnej ofierze za nasze grzechy.

Jezu, Synu Boży, Tyś Najwyższego Boga dar!
Stacja XII - Śmierć Pana Jezusa
Umarłeś, Panie! Wyprzedziłeś nas w drodze, aby przygotować nam miejsce w domu Ojca.
Śpieszno Ci było obwieszczać chwałę i zwycięstwo ofiarnej miłości, która przyniosła światu
odkupienie grzechów i zbawienie.
A my, wciąż nastawieni na przyjmowanie darów od Ciebie, sprzeciwiamy się temu, co trudne, co
wymaga od nas wyrzeczenia i ofiary. W zatrwożeniu szybko przechodzimy do następnej stacji
drogi krzyżowej, i trudno nam pojąć, że Twoje trzygodzinne konanie na krzyżu łączy nas z
wiecznością, abyśmy i my, mogli być tam, gdzie Ty jesteś.
Panie Jezu, prosimy Cię, zjednocz nasze umieranie z Twoim i wyprowadź z naszych ludzkich
ofiar, modlitw i intencji chwałę Boga na ziemi… Przyjmij nas za uczniów Twojego krzyża.
Duchu Święty, Boże, daj, by i Syn poznany był…

Stacja XIII - Zdjęcie z krzyża.
Matczyne ręce obejmują martwe Ciało Syna, poczętego z Ducha Świętego. Faryzeusze potrząsali
głowami i szydzili z Ciebie, bo nie zeszedłeś z krzyża. Naigrywali się z Twojej Boskiej mocy, bo
widzieli w Tobie tylko człowieka. A Ty, nawet wtedy z pokorą zanosiłeś błagania, aby nam
wszystkim Ojciec wybaczył, bo nie wiemy, co czynimy!
A kiedy nie uczyniłeś oczekiwanego cudu, wszyscy zwątpili i odwrócili się od Ciebie. Jedynie
Matka Twoja nigdy Ciebie nie opuściła. Ona pierwsza nosiła w sobie największą tajemnicę Boga
w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Maryjo, pełna łaski Oblubienico Ducha Świętego, nauczaj nas ofiarnej miłości i prowadź do
Twojego Syna.
Boże, Duchu Święty, i nam niebieską łaskę zesłać racz…
Stacja XIV - Pogrzeb Pana Jezusa
Z pośpiechem złożyli Twe święte Ciało w grobie, by zdążyć przed zachodem słońca. Tłum się
rozproszył i przy Tobie pozostali tylko ci, którzy Cię prawdziwie umiłowali. Przeniknięci
dogłębnym smutkiem i lękiem przed życiem, bez Twojej obecności, pragnęli namaścić Cię
wonnościami.
Zapowiadałeś zmartwychwstanie, ale… jak można w tym momencie myśleć i mieć nadzieję na
wypełnienie Twoich przepowiedni?

Jezu, przyjmij nasze „beznadziejne” sytuacje, nasze opuszczenie i samotność i uczyń z nich miłą
Tobie ofiarę.
Duchu Pocieszycielu, Tyś jest przez Boga obiecany nam…
Stacja XV - Zmartwychwstanie – chwała Boga w Trójcy Jedynego
Chwała Boga w Trójcy Jedynego objawia się najpierw Marii Magdalenie, która pragnęła
namaścić Twoje ciało złożone w grobie, później Twoim uczniom: Piotrowi i Janowi… i nam,
dzięki łasce wiary, którą nas obdarzasz, i do których przychodzisz w Eucharystii, aby nas Sobą
ubogacić, strzec od Złego i w miłości prowadzić do domu Ojca.
Zmartwychwstałeś Jezu, by obwieścić zwycięstwo życia nad śmiercią, otworzyć bramy nieba
grzesznikom spragnionych Twojej miłości.
Jezu, Zwycięzco śmierci, nieprzyjaciela odpędź w dal, i Twym pokojem obdarz nas…

