
Droga krzyżowa 
Ministranci krzyża starają się uczyć niesienia własnego krzyża na co dzień. Pomocą 
w tym może być pogłębiona znajomość nabożeństwa Drogi Krzyżowej, jej historii, 

teologii. Ministrant powinien znać poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, w oparciu o 
ich rozważanie stara się nieść swój krzyż i pomagać innym w cierpieniach. 

1. Modlitwa: 
● Zapalenie świecy i wypodiedzenie zdania: 

„Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki”  
● Fragment z Pisma Świętego: Łk 23, 26 
● Modlitwa do Ducha Św.: 

„Duchy Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i 
zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, 
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.” 

● Uwaga!: Jako osoba prowadząca możesz dodać własne modlitwy. 
 

2. Wprowadzenie w temat: 
● Swobodna rozmowa na temat tego co działo się w ostatnim czasie u 

uczestników, np.:  
Jak minął wam ostatni tydzień? Jak wam idzie w szkole? Co ciekawego 
porabiacie? 

● Połóż na stół Krzyż i zapytaj się uczestników z czym kojarzy się im krzyź. 
● Uwaga!: Warto zwrócić uwagę na to, aby każda osoba w grupie wyraziła 

swoje zdanie, wypowiedziała się. 
● Podsumowanie wypowiedzi oraz wprowadzenie w temat, np.: 

„Większości z nas krzyż kojarzy się z Chrystusem, Kościołem czy też drogą 
krzyżową, a ta jest tematem naszego spotkania.” 
 

3. Droga krzyżowa w Piśmie Świętym: 
● W Piśmie Świętym pojawiają się 4 opisy drogi krzyżowej – w każdej z 

Ewangelii. Dziś zajmiemy się Ewangelią wg. Św. Łukasza: 
Łk 23 – cały rozdział  
Waszym zadaniem jest sprawdzenie, które stacje drogi krzyżowej pochodzą z 
tradycji, a które z Ewangelii:  

Stacja I: Jezus na śmierć skazany Ewangelia 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona Ewangelia 

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem Tradycja 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę Tradycja 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi Ewangelia 

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi Tradycja 

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem Tradycja 



● Uwaga!: Możesz poprosić uczestników na początku o wymienienie 
stacji drogi krzyżowej oraz o wytypowanie, które pochodzą z tradycji, 
a które z Ewangelii. 

● Podsumuj przerabiane zadanie sensownym zdaniem, np.:  
„Jak można było zauważyć większość stacji pochodzi z Ewangeli, ale 
część z tradycji, ponieważ zostały one stworzone na potrzeby ludzi.” 
 

4. Droga krzyżowa w kościele: 
● Przedstaw uczestnikom historię drogi krzyżowej: 

Mniej więcej 800-900 lat temu na zachodzie Europy, a nieco później u nas, 
pobożność chrześcijan zaczęła się zmieniać. Dawniej więcej mówiono o potędze 
Boga, nawet jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego. 
Wynikało to z rywalizacji chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu z kultami 
pogańskimi. Księża chcieli przekonać swoich nowych wiernych, że Bóg, w którego 
uwierzyli jest potężniejszy od bożków, w których wierzyli ich dziadowie. 
Potem dopiero ludzie zaczęli dostrzegać właściwy wymiar Ofiary Chrystusa. I 
zapragnęli Ją zrozumieć i przeżyć. Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało 
się poznanie miejsc Męki Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące 
ludziom w miastach nowo utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli 
wówczas organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I 
połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult 
„dróg”, czyli przejścia Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, 
gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstały stacje Drogi 
Krzyżowej.  

● Uwaga!: Zwykła forma przeczytania historii drogi krzyżowej może być 
nudna. Sposobem urozmaicenia może być poproszenie jakiegoś innego 
uczestnika o przeczytanie, czy też wydrukowanie jakiś obrazków, albo 
zadawanie prostych pytań, np.: Czy wiecie dlaczego tak? Czy kiedyś się nad 
tym zastanawialiście? Czy wiecie co było dalej? Czy znacie takie zakony? Itp. 

● Wraz z uczestnikami zastanówcie się nad pytaniem: „Dlaczego Jezus musiał 
nas zbawić właśnie na krzyżu?” 
Odpowiedź: Krzyż, na którym został okrutnie stracony niewinny Jezus, jest 
miejscem skrajnego upokorzenia i opuszczenia. Chrystus, nasz Zbawiciel, wybrał 
krzyż, aby ponieść winę świata i doświadczyć cierpień świata, W ten sposób przez 
swoją doskonałą miłość znów przyprowadził świat do domu Ojca (KKK 613-617, 
622-623).  
Wytłumaczenie: Bóg nie mógł nam dobitniej pokazać swojej miłości, niż pozwalając 
się przybić w swoim Synu do krzyża za nas. W starożytności krzyż był najbardziej 
haniebnym i najokrutniejszym narzędziem wykonywania kary śmierci. Obywatele 

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty Ewangelia 

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża Tradycja 

Stacja X: Jezus z szat obnażony Ewangelia 

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity Ewangelia 

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu Ewangelia 

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty Ewangelia 

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony Ewangelia 



rzymscy nie mogli być krzyżowani niezależnie od przestępstwa, jakiego się dopuścili. 
Bóg zatem wszedł w najpotworniejszą otchłań ludzkiej męki. Odtąd nikt nie może już 
powiedzieć: „Bóg nie wie, jak cierpię”. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rozważania drogi krzyżowej w kontekście niesienia własnego krzyża: 
● Wraz z uczestnikami przeczytajcie rozważania drogi krzyżowej i zastanówcie 

się (w ciszy, wspólnie, każdy swoje zdanie itp.- twój wybór) jak wygląda 
nasze/moje niesienie krzyża w codzienności. 

początek Panie Jezu, pójdę teraz za Tobą Drogą Krzyżową. Ty bardzo mnie 
kochasz, a ja chcę być blisko Ciebie. Nie martw się, że Twoi dorośli 
uczniowie Ciebie opuścili. Dzieci na pewno pozostaną przy Tobie. 

Stacja I Źli ludzie skazali na śmierć Pana Jezusa. Przyjęcie niesprawiedliwego 
wyroku jest bardzo trudne. Jezus nie buntuje się, bo kocha nas nad życie. 
On uczy nas, że miłość jest ważniejsza niż cierpienie. Panie Jezu, pomóż 
mi, proszę, żebym nie osądzał moich kolegów, koleżanek i innych ludzi. 
Naucz mnie mówić o innych z przyjaźnią i życzliwością. 

Stacja II Pan Jezus nie buntuje się, gdy ludzie Go krzywdzą. Jest cichy, jak 
baranek. Czuje okropny ciężar na ramionach. Tak ciążą Mu nasze grzechy. 
Jednak z miłości do nas, bierze krzyż i rusza. Pan Jezus uczy nas 
wytrwałości w czynieniu dobra. Panie Jezu, pomóż mi podejmować 
wysiłek, a nawet cierpieć dla kogoś, kto tego potrzebuje, żeby stać się 
lepszym człowiekiem. Ty wycierpiałeś przecież dużo więcej. 

Stacja III Pan Jezus przewraca się, bo krzyż jest za ciężki. A to dopiero początek 
góry, na którą chce wejść, żeby dobrze było widać, jak bardzo nas kocha. 
On się nie poddaje, bo jest miłością. A miłość jest wytrzymała i dzielna. 
Panie Jezu, wiem, że za mało Cię kocham, a przez to za słabo kocham 
innych ludzi. To dlatego czasem brakuje mi siły i wytrwałości. Ale z Tobą 
wszystko mogę. 

Stacja IV W tej stacji spotykają się dwie święte i niewinne osoby, które ogromnie 
cierpią. Jezus i Maryja nie buntują się, bo wiedzą, że są w ręku Boga Ojca. 
My też czasami cierpimy mimo, że jesteśmy kochani przez rodziców i 
rodzeństwo. Ale dzięki ich miłości nigdy się nie poddajemy. Panie Jezu, 
proszę pomóż mi pocieszać i wspierać tych, których kocham. Zwłaszcza 
wtedy, gdy bardzo cierpią. 

Stacja V Szymon Cyrenejczyk wcale nie chce dźwigać krzyża Pana Jezusa. Zostaje 
do tego zmuszony, ale i tak naprawdę pomaga. Nawet dzieci mogą 
pomagać Panu Bogu i ludziom wtedy, gdy kochają innych ludzi i gdy się 
za nich modlą. Panie Jezu, proszę pomóż mi widzieć Ciebie w każdym 
człowieku. Naucz mnie pomagać moim bliskim oraz kolegom i 
koleżankom nawet wtedy, gdy mi się trochę nie chce albo gdy nie wierzę, 
że potrafię dobrze pomóc. 

Stacja VI Weronika odważnie wychodzi z tłumu i wyciera zmęczoną twarz Pana 
Jezusa. W nagrodę otrzymuje Jego odbicie na swojej chuście. Kiedy 



odważnie pomagam ludziom, którzy są pokrzywdzeni, to Pan Jezus 
zostawia swoje odbicie w moim sercu. Z takim Przyjacielem czuję się 
silny i bezpieczny. Panie Jezu, modlę się o to, żebym był odważnym 
dzieckiem, które broni ludzi skrzywdzonych i wyśmianych. I żebym ciągle 
był zapatrzony w Twoją twarz, która patrzy na mnie z miłością. 

Stacja VII Znowu ciężki krzyż przewraca Pana Jezusa. Jest Mu coraz trudniej. Ale 
Chrystus nas kocha i dlatego znajdzie siłę, żeby znowu się podnieść i pójść 
dalej. Gdy patrzę na Jezusa, to łatwiej mi jest podnosić się z lenistwa i 
innych grzechów. Panie Jezu, pomóż mi szybko powstawać, gdy poddam 
się lenistwu, zazdrości albo zniechęceniu. Daj mi mądrość, żebym nie 
robił tego, co łatwe czy przyjemne ale to, co mądre i wartościowe. 

Stacja VIII Pan Jezus pociesza kobiety, które płaczą, bo współczują Mu, że tak bardzo 
cierpi. Ale te kobiety nie są takie mądre i silne, jak Matka Boża czy jak 
Weronika. Te płaczące kobiety nie rozumieją, że Pan Jezus cierpi także z 
ich winy, bo one i ich bliscy za mało kochają. Panie Jezu, ja często 
współczuję Tobie i innym ludziom w ich cierpieniach, ale rzadko 
zastanawiam się nad tym, ile razy przeze mnie ktoś płakał. Ja nie jestem 
jeszcze kimś świętym. Czasem o tym zapominam i myślę, że już nie 
muszę się zmieniać. Proszę, pomóż mi wyczulić moje sumienie. 

Stacja IX Już trzeci raz Pan Jezus jest przywalony krzyżem naszych grzechów. Ten 
upadek boli bardziej od dwóch pierwszych. Na szczęście Pan Jezus potrafi 
podnieść nawet najcięższe nasze grzechy, żeby nas od nich uwolnić. Panie 
Jezu, podziwiam Ciebie, bo i tym razem nie poddałeś się. Znowu 
powstałeś. Żałuję, że ja nie zawsze mam siłę i zapał, by się poprawiać i 
czynić dobro. Gdy jestem blisko Ciebie, to mogę podnieść się z 
najgorszych nawet upadków. 

Stacja X Żołnierze są bez litości. Okrutnie zrywają szaty z Pana Jezusa. To rani Go 
bardziej, niż wszystko inne, co do tej pory wycierpiał. Panie Jezu, nie chcę 
nigdy wystawiać innych ludzi na pośmiewisko, a jednak często zachowuję 
się jak żołnierze pod Twoim krzyżem. Tak postępuję na przykład wtedy, 
gdy plotkuję, kogoś osądzam albo wyśmiewam się z czyichś słabości. 
Chcę teraz powiedzieć Tobie, Jezu, i tym ludziom tylko jedno: 
przepraszam. 

Stacja XI Żołnierze wbijają gwoździe w ręce i nogi Pana Jezusa. Ale On, pomimo 
bólu, którego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, nie cofnął się przed 
cierpieniem i upokorzeniem. On mnie zachwyca taką miłością. Panie Jezu, 
jest mi bardzo smutno, że aż tak okropnie przeze mnie cierpiałeś. 
Przypominaj mi o tym za każdym razem, gdy chcę zrobić coś złego i 
komuś sprawić przykrość. Przecież wtedy wbijam kolejny gwóźdź w 
Twoje ręce i nogi. 

Stacja XII Pan Jezus w ostatnich chwilach życia nie stracił zaufania do swojego 
Ojca. „Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego”. Każdy z nas może ufać 
Bogu bardziej niż ludziom i niż samemu sobie. Wtedy nic mnie nie 
załamie. Panie Jezu, często pytam Ciebie o to, dlaczego ludzie umierają? 
Czemu chorują? Dlaczego jest tyle wojen i prześladowań? Gdy myślę o 
Twojej śmierci na krzyżu, to odwołuję wszystkie moje pytania, bo Ty 
jesteś odpowiedzią, a Ja Tobie ufam. 

Stacja XIII Pan Jezus umarł po trzech godzinach męki na krzyżu. Jego Ciało jest teraz 
złożone w ramionach Matki. Jezus wraca do Ojca w niebie, ale nie 
zapomina o nas. Po swoim zmartwychwstaniu wróci do nas, bo On tak 
bardzo nas kocha, że już nigdy nas nie opuści. Panie Jezu, kiedy nie 



 
6. Podsumowanie: 

● Każdy niesie swój krzyż, który potrzebny jest nam do zbawienia. Chociaż 
czasem wydaje się nam, że nas przygniata to warto pamiętać, że Jezus poniósł 
najcięższy krzyż – krzyż naszych grzechów i On wie co to cierpienie. 

● Jakie postanowienie pragniemy przyjąć na najbliższy czas?  
● Uwaga!: Postanowienie powinno być takie, aby dało się je wykonać i sprawdzić,            

np.: W codziennej modlitwie powierzać swój krzyż Bogu. 
 
 
 
 

7. Modlitwa: 
● Ojcze nasz … 
● Chwała Ojcu … 3x  
● Zgaszenie świecy ze słowami: 

„Swiatło Chrystusa niech pozostanie wśród nas – teraz i na wieki. Amen” 

● Uwaga!: Jako osoba prowadząca możesz dodać własne modlitwy. 

potrafię poradzić sobie z cierpieniem i smutkiem, to przypominaj mi, że 
kiedyś przyjdzie czas zdjęcia z krzyża. Pomóż mi być pamiętać, że 
najstraszniejsze cierpienie jest wtedy, gdy odchodzę od Ciebie. 

Stacja XIV To ostatni smutny przystanek. Pan Jezus wiedział, że gdy ktoś cierpi w 
dobrej sprawie, to później przeżywa Radość. Jak to dobrze, że ja też już o 
tym wiem! Dzięki Tobie nie boję się już grobu, ani śmierci. Prawdziwa 
śmierć jest tylko wtedy, gdy ktoś nie kocha. 

koniec Proszę, pomóż mi postępować tak, żeby w moich słowach i czynach było 
widać, że Twoja miłość nadal żyje. A na koniec chcę Ci powiedzieć, że 
bardzo Ciebie kocham. Dziękuję Ci, Jezu, że zmartwychwstałeś i że dzięki 
Tobie nigdy nie jestem samotny. Bo z Tobą nikt nie czuje się samotny. 


