Droga krzyŻowa dla dorosŁych
Wprowadzenie
Panie Jezu Chryste, pozwól nam pójść za Tobą drogą krzyżową, drogą,
którą każdego dnia podążają nasze siostry i nasi bracia misjonarze napotykający na sprzeciw świata w głoszeniu ewangelii życia i miłości. Chcemy
pamiętać o nich przed Twoim obliczem, gdy świat wydaje się pozostawać
obojętnym na cierpienia chrześcijan.
Stacja I – Pan Jezus skazany na śmierć
Zapadł najbardziej niesprawiedliwy wyrok w historii ludzkości. Każdego
dnia taki wyrok słyszą setki chrześcijan w krajach misyjnych. Każdego roku
ponad sto tysięcy wiernych składa świadectwo swej wiary i przynależności
do Chrystusa.
Panie Jezu, udziel im ducha męstwa, aby wytrwali wśród prześladowań,
a ofiarowane przez nich życie niech będzie darem życia dla misji i darem
misji dla ewangelii życia.
Panie, umocnij prześladowany Kościół w Algierii.
Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Jak podkreślał Jan Paweł II: „Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w Krzyżu Chrystusa i gotowych dla niego ponosić ofiary” (Siedlce, 11 VI 1999 r.). Takich świadków
potrzebują Kościoły misyjne.
Panie Jezu, niech Twój krzyż wkładany na ramiona naszych prześladowanych sióstr i braci przynosi obfite owoce dla misji. Niech pomnażają się szeregi nowych chrześcijan, kochających Kościół i za niego odpowiedzialnych.
Prosimy, umocnij naszych braci prześladowanych w Bangladeszu.
Stacja III – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
Upadek na początku drogi. Tak trudny do przyjęcia dla każdego człowieka, także dla tych, którzy wyruszają na misyjne szlaki pełni wzniosłych


ideałów. Przyczyną upadku może być własna słabość albo kłoda rzucona
przez ludzką wrogość.
Panie Jezu, wspomagaj tych, którzy głoszą ewangelię aż po krańce świata,
zwłaszcza tych, którzy na początku swej misyjnej posługi napotykają na mur
niezrozumienia, obojętności lub nienawiści.
Wspieraj swoją mocą Kościół cierpiący w Chinach.
Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Matka będąca świadkiem cierpienia własnego dziecka. Matka misjonarza
lub misjonarki, których Bóg posłał na trudne misyjne szlaki. Matka dziecka
cierpiącego z powodu głodu, choroby i wojny, z powodu prześladowań.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystkie matki, które dając Kościołowi
misjonarzy, oddają misjom to, co mają najcenniejszego. Dziękujemy Ci
za wszystkie chrześcijańskie matki. Udziel im, Panie, łaski wielkiej ufności i pokoju serca, aby wśród prześladowań znajdowały otuchę dla siebie
i swoich dzieci.
Udziel mocy naszym braciom w wierze cierpiącym w Egipcie.
Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Nikt nie jest samotną wyspą, każdy potrzebuje pomocy. Prześladowcy
chcieliby dla misjonarzy i dla tworzących się wokół nich wspólnot wierzących osamotnienia i opuszczenia. Jednak Bóg, który jest ponad ludzkimi rachubami, posyła pomoc: czasami wymuszoną jak w przypadku
Cyrenejczyka, a często zaskakującą i niespodziewaną.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za każdy odważny gest pomocy, za każdego
człowieka, który dla misji czyni coś dobrego, za każdego człowieka, który na
morzu ludzkiej obojętności podaje pomocną dłoń.
Pokrzepiaj, Panie, naszych braci cierpiących prześladowania w Iraku.
Stacja VI – Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Męstwo kobiety, która odważnie przeciska się wśród prześladowców, aby
Panu Jezusowi okazać współczucie i pomoc. Trudno sobie wyobrazić rozwój
misji bez takich kobiet – szlachetnych i świętych. Dzięki Bogu można je znaleźć w każdym miejscu ziemi.
Panie Jezu, spójrz z miłością na wszystkich, którzy w krajach misyjnych
ocierają zmęczoną twarz drugiego człowieka. Spójrz na lekarzy, pielęgniar

ki, personel szpitali, przytułków i przychodni. Daj im radość rozpoznania
w chorym Twojego oblicza.
Spójrz z miłością na naszych braci cierpiących w Iranie.
Stacja VII – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Drugi upadek ma swoją historię. Pierwszy był nagłym zaskoczeniem. Na
drugi nie patrzymy już jak na zdarzenie przypadkowe. A może upadłem, bo
oddaliłem się od źródła swej siły. To Bóg, który jest Miłością, wzywa ewangelizatorów, aby zaspokajali swoje pragnienia u źródła pierwszego i oryginalnego, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wypływa
miłość samego Boga.
Módlmy się za chrześcijan z krajów misyjnych, którzy przeżywają kolejne
upadki na drodze wiary. Panie Jezu, podźwignij ich, aby kroczyli drogą ku
wiecznemu szczęściu. Naucz ich nieść swój krzyż wytrwale.
Umocnij Kościół cierpiący na Kubie.
Stacja VIII – Pan Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie
„Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad dziećmi waszymi” – powiedział Jezus do kobiet jerozolimskich. Krzyż jest dziełem człowieka i godni
największego pożałowania są ci, którzy odrzucając Miłość Boga wkładają ten
krzyż na ramiona Zbawiciela.
Panie Jezu, udzielaj nam łaski poznania swoich win i szczerego żalu za
nie. Dajesz się znaleźć tylko tym, którzy podążają drogami skruchy i nawrócenia. Pocieszaj nas i wszystkich przygniecionych trudnościami życiowymi.
Pocieszaj naszych braci prześladowanych w Ziemi Świętej.
Stacja IX – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Trzeci upadek odziera nas z kolejnych złudzeń i wyobrażeń dotyczących
własnych możliwości. A przecież misja dopiero się rozpoczyna i w jej służbie
musimy zaangażować wszystkie siły. Ludzką rzeczą jest upaść, ale chrześcijańskim obowiązkiem jest dźwignąć się na nowo.
Panie Jezu, udziel nam siły do codziennego niesienia krzyża naszych obowiązków i do powstania z każdego upadku. Pamiętaj o chrześcijanach z krajów misyjnych, którzy w chwilach próby wracają do dawnego sposobu życia.
Wzmocnij ich wiarę, aby mogli prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie.


Wejrzyj na Twój Kościół cierpiący w Pakistanie.
Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony
Jezus pozwolił obnażyć się z szat. Uczynił to, aby zadośćuczynić za
wszystkie nasze grzechy. Jest ich bardzo wiele: etykietowanie bliźnich,
nieuprawniona krytyka, posługiwanie się półprawdą, karykaturą, mitem,
uproszczeniem i wszędobylską plotką. A przecież Jezus mówi: „poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Panie Jezu, Ty jesteś prawdą, która nas wyzwala. Udziel nam ducha prawdy, abyśmy czuli się odpowiedzialni za cały Kościół i zamiast przejawów
krytykanctwa ofiarowali naszym braciom modlitwę i pomoc.
Prosimy, daj łaskę wytrwania w przeciwnościach chrześcijanom cierpiącym w Sudanie.
Stacja XI – Pan Jezus przybity do krzyża
Jezus zostaje przez nas, ludzi, przybity do krzyża. Miłość Boga zostaje
poddana najwyższej próbie. To śmiertelna próba odrzucenia. Nawet ta
próba nie jest w stanie zniszczyć Bożej Miłości. Z wysokości krzyża padają
wypowiadane w bólu słowa „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”
(Łk 23, 34a).
Panie Jezu, Ty uczyłeś: „nie jest sługa nad mistrza” (Mt 10, 24). Podobnej
próbie poddawana jest wiara wielu chrześcijan w misyjnym świecie. Dla
wszystkich misjonarzy, misjonarek, katechistów, świeckich współpracowników misyjnych, którzy są prześladowani, prosimy Cię o siły do przetrwania.
Umocnij szczególnie Twoich wyznawców cierpiących w Turcji.
Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu
Nie ma większej miłości jak życie oddać za przyjaciół swoich. Pan Jezus
miarę takiej miłości określił słowem, a wypełnił życiem. Do takiej miłości
wezwał wszystkich swoich naśladowców. Najbardziej cierpiący w historii
Bóg-Człowiek z wysokości krzyża promieniuje miłością, która nie przestanie nigdy kochać.
Panie Jezu, wzbudzaj ludzi o wielkim sercu, którzy będą miłością otaczali Kościół rosnący na misjach. Tylko miłość buduje, a misja to sprawa
miłości.
10

Udziel wszelkich łask chrześcijanom cierpiącym w Wenezueli.
Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża
Dokonała się ofiara Miłości. Martwe ciało Pana to obraz niszczącej potęgi
grzechu i wynik konfrontacji Miłości z nienawiścią. Lecz dla nas nie jest to
wynik ostateczny. Pozostaje nadzieja przerastająca ludzkie oczekiwania.
Panie Jezu, oddałeś swego ducha w ręce Ojca. Ciało powierzyłeś dobrym
ludziom. Ucz nas, Panie, prawdy, że to nie koniec, ale początek drogi. Drogi
paschalnego zwycięstwa.
Daj prawdziwe zwycięstwo naszym braciom cierpiącym w Wietnamie.
Stacja XIV – Ciało Pana Jezusa złożone do grobu
Ciało Zbawiciela złożono do grobu. Bóg kocha nas tak bardzo, że zapłacił
za nas nie tylko cenę cierpienia, ale także cenę życia w ludzkim ciele. Nie ma
większej miłości. Kto kocha, uświadamia sobie cenę, jaką Bóg płaci za miłość
do człowieka.
Panie Jezu, daj nam łaskę, abyśmy zwlekli z siebie „starego człowieka”
i pogrzebali w Twoim grobie. Pomóż misjonarzom oświecać tych, którzy
myślą, że umarłeś.
Udziel męstwa do życia wśród przeciwności naszym braciom w wierze
prześladowanym w wielu, bardzo wielu krajach świata.
Zakończenie
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami. Pragniemy być zawsze
z Tobą. Pragniemy myśleć nie tylko o swoich kłopotach, troskach, o swoim
cierpieniu, ale i o radości, którą budzisz i o chwale, którą nam dajesz.
Dziękujemy Ci za łaski, za światło, które dawałeś, za myśli, które budziłeś,
za oczy, które otwierałeś, za wolę, którą krzepiłeś, za uczucia, które w sercu
porządkowałeś. Całe to dziękczynienie ofiarujemy w intencji wszystkich
misjonarzy oraz tych, wśród których pracują.
Ks. Tadeusz Bożełko, Warszawa
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Droga KrzyŻowa dla mŁodzieŻy
Wprowadzenie
Panie Jezu, przybyliśmy tutaj, by wspólnie rozważać ostatnie godziny
Twojego życia na ziemi. Prosimy Cię, niech ta nasza wspólna modlitwa
uświadomi nam potrzebę życia Twoimi przykazaniami każdego dnia.
Stacja I – Pan Jezus skazany na śmierć
Piłat umył ręce. Chciał odciąć się od zbrodni. Wiedział, że skazanie
Ciebie na śmierć jest wyrokiem niesprawiedliwym. Nic nie zrobił. Nie stanął
w obronie sprawiedliwości i dobra.
My także codziennie umywamy ręce. Nie chcemy wiedzieć, że dzieci
wysyła się na wojnę i do ciężkiej pracy, że zabija się dzieci nienarodzone,
że ludzie umierają z głodu, mieszkają na ulicy, są zmuszani do niewolniczej
pracy. Odwracamy głowę i mówimy, że to nie nasza wina, nie nasza sprawa,
że nic nie możemy.
Panie, prosimy, obudź w naszych sercach świadomość, że nie tylko możemy coś zrobić, ale nawet musimy. Posłałeś nas, byśmy nieśli „Ewangelię całemu światu, Ewangelię miłości Boga do człowieka, Ewangelię godności osoby
i Ewangelię życia” (Evangelium vitae).
Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Jezu, bez chwili wahania przyjąłeś krzyż na swoje ramiona. Nie krzyczałeś, że jesteś niewinny, nie próbowałeś się bronić. Twój Ojciec nakazał Ci iść
tą drogą, a Ty poszedłeś.
My zaś tak bardzo boimy się tego, co nieprzyjemne, co ciężkie. Wybieramy
łatwe ścieżki, unikamy wszelkich trudności. Zatykamy uszy, gdy słyszymy
głos sumienia, który woła, byśmy stanęli w obronie słabszych, w obronie
tego, w co wierzymy.
Panie, prosimy Cię, daj nam siły, byśmy potrafili każdego dnia swoim
postępowaniem głosić „wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności”
(Evangelium vitae), pamiętając, że głoszenie Dobrej Nowiny jest zadaniem
każdego z nas i zaczyna się w życiu codziennym.
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Stacja III – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
Upadłeś Jezu. Nie wiemy, dlaczego. Może krzyż okazał się za ciężki, może
potknąłeś się o kamień. Wstałeś i tylko to się liczy.
Tak często upadamy i nie możemy wstać, potrzebując pomocy. Potrzebujemy
Ciebie – i jesteś tuż obok. Przychodzisz pod postacią kapłana w konfesjonale,
matki upominającej dziecko, przyjaciela modlącego się za nas.
Panie, prosimy, stawiaj koło nas ludzi, którzy pomogą nam wstać, gdy
upadniemy i spraw, byśmy i my stali się dla innych pomocą, gdy upadną.
Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Jezu, na tej trudnej drodze spotkałeś swoją Matkę. Nie mogła podejść
i Cię przytulić, nie mogła wziąć za Ciebie krzyża. Mogła tylko być przy Tobie
i choć nie było to dla niej łatwe, była.
Obecnie wiele matek zabija swoje nienarodzone dzieci, porzuca je, sprzedaje, podczas gdy inne matki umierają dla swoich dzieci, ciężko pracują, by
mogły one żyć.
Panie, misjonarze starają się pomagać dzieciom opuszczonym i biednym,
dać im poczucie, że są kochane, dać im wykształcenie, a co najważniejsze dać
im Ciebie. Utrwalaj w nas świadomość, że naszym chrześcijańskim obowiązkiem i przywilejem jest wspomaganie w tym dziele misjonarzy.
Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Jezu, podobno Szymona zmuszono, by Ci pomógł. Pewnie czuł się zirytowany, że ograniczono jego wolność, upokorzony, że musi nieść krzyż. Nie
wiemy tego, ale wierzymy, że to spotkanie zmieniło jego życie.
Wolność – obecnie bardzo popularne hasło. Nie lubimy być zmuszani do
czegokolwiek, sami nie lubimy się przymuszać do poświęceń nawet w imię
dobra. Świat nie może być wolny, dopóki istnieją wojny i głód, dopóki ludzie
wykorzystują i ranią innych ludzi, dopóki życie fizyczne, psychiczne i duchowe nie może rozwijać się bez przeszkód.
Panie, prosimy Cię, byś natchnął swoim Duchem wszystkich chrześcijan,
żeby aktywnie włączali się w walkę o życie w każdym jego aspekcie, poprzez
pomoc misjom i działalność ewangelizacyjną w swoim otoczeniu – w każdy
możliwy sposób.
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Stacja VI – Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kimże była Weronika? Nie mówią nam o niej Ewangelie, tylko tradycja.
Niewiele o niej wiemy, liczy się jednak to, co uczyniła. Przebiła się przez
prześmiewczy tłum żołnierzy rzymskich i otarła twarz Jezusa.
Boimy się. Kpin innych, ich śmiechu. Dlatego chowamy krzyżyki, bagatelizujemy swoją obecność w Kościele. Nie chcemy się wyróżniać. Dlatego
kryjemy swoje życie duchowe, swoją wiarę, podczas gdy inni oddawali
i nadal oddają za nią życie.
Panie, daj nam świadomość, jakie to ważne, abyśmy nie kryli swojej
wiary i spraw, byśmy umieli wystąpić przeciw prześmiewcom.
Stacja VII – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Jezu, znowu upadłeś. Wstać po raz drugi było dużo trudniej. Już wtedy
wiedziałeś, że to nie jest ostatni upadek i ta świadomość tak samo jak ciężar
krzyża przygniatała Cię do ziemi. Jednak wstałeś.
Jakże często, kiedy upadamy ponownie i zdajemy sobie sprawę, że to nie
będzie ostatni raz, rezygnujemy z powstania. Wydaje się nam, że nie ma sensu
walczyć dalej z grzechem, gdyż nie odnieśliśmy natychmiastowego zwycięstwa, że nie jesteśmy godni głosić Ewangelii, gdyż nie jesteśmy doskonali.
Panie, spraw, byśmy ujrzeli, że żaden człowiek prócz Ciebie nie jest bez
grzechu. Byśmy pojęli, że to właśnie my, ułomni i słabi ludzie, mamy mówić
o Tobie, walczyć o lepszy świat, walczyć o każde życie na ziemi. Właśnie
poprzez ciągłe powstawanie z upadków.
Stacja VIII – Pan Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie
Jezu, Ty zatrzymałeś się pomimo zmęczenia i rzekłeś do niewiast: „(…)
nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”
(Łk 23, 28).
Rodzina powinna dawać nam poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkową
miłość. Dziś jednak nie potrafimy dzielić się codziennością z bliskimi. Nie
starcza nam czasu na zwykłą rozmowę, życzliwy gest czy ciepłe słowo.
Panie, prosimy, otwórz nasze serca i pozwól zobaczyć, że to nasi najbliżsi dają nam siłę do życia. Naucz nas mówić im jak najczęściej „Kocham!”.
Spraw, by Twa bezgraniczna miłość poprzez wspólnotę rodzinną mogła
objąć wszystkich ludzi na świecie.
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Stacja IX – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Jezu, upadłeś zmęczony. Tak już było niedaleko do miejsca Twojej śmierci. Wstałeś i szedłeś dalej, bo wiedziałeś, że tylko tak możesz nas zbawić.
Tak często nie wiemy, co mamy robić dalej. Kim chcemy być. Jaki powinniśmy obrać cel w naszym życiu. Zagubieni poszukujemy go, często błądząc
i popadając w różne nałogi.
Panie, prosimy, naucz nas kroczyć Twoimi ścieżkami i słuchać Twego
głosu. Pozwól odważnie wyznawać wiarę w Ciebie, Jedynego Boga.
Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony
Jezu, zostałeś obdarty ze wszystkiego: z ubrania, z godności i ludzkiego
szacunku. Stałeś jednak ufając, że w ten sposób dodasz odwagi tym, którzy
nie mają już nadziei.
Tak łatwo naśmiewać się z ludzi, którzy nie potrafią się bronić. Wstydzą
się tego, że ich ubrania są stare, że nie mają pieniędzy na jedzenie. My zaś
nie potrafimy oprzeć się pokusie i niszczymy ich poczucie własnej wartości.
Dzięki temu czujemy się lepsi.
Panie, pokaż nam, że prawdziwe szczęście leży w dzieleniu się tym, co
posiadamy, z potrzebującymi. Otwórz nasze oczy, przecież tyle osób na
świecie nie ma gdzie spać, co jeść i w co się ubrać. Naucz nas im pomagać.
Stacja XI – Pan Jezus przybity do krzyża
Jezu, zostałeś przybity do krzyża. Cierpiałeś. Ból przez cały ten czas Ci
towarzyszył. Ty jednak nawet wtedy myślałeś o nas i powierzyłeś nas opiece
Swej Matki.
Cierpienie, zmęczenie i ból często sprawiają, że nie chce nam się żyć. Nie
widzimy sensu, brak nam motywacji. Po co dalej mamy to znosić?
Panie, pokaż nam, że właśnie przez cierpienie i ból możemy ofiarować się
innym. Naucz nas w ten sposób pomagać misjom.
Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu
„(…) Jezus zawołał (…): Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”
(Łk 23, 46).
Śmierć jest tuż obok nas. Spotyka naszych bliskich i przyjaciół. W naszych
sercach pozostaje jedynie smutek i żal, choć wierzymy, że poszli oni do
Ciebie, Panie.
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Panie, nie pozwól nam zobojętnieć na śmierć niewinnych. Naucz nas
odważnie przeciwstawiać się bezmyślnym aktom przemocy. Otwórz nasze
oczy, byśmy mogli zobaczyć, że my także możemy pomagać naszym bliźnim,
szczególnie tym na innych kontynentach.
Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża
Jezu, po śmierci pozostali przy Tobie już tylko najbliżsi. Oni nie zapomnieli, kim byłeś i co głosiłeś.
W zabieganiu często zapominamy, że tuż koło nas są inni ludzie.
Zapominamy o ich urodzinach, o umówionych spotkaniach, o tym, że oni
też mają problemy. Zapominamy również o Tobie. Nie mamy czasu na niedzielne spotkania, na spowiedź, na znak krzyża co rano. Zapominamy o tym,
że naszym zadaniem jest głosić Ewangelię wszystkim ludziom.
Panie, naucz nas na nowo odkryć Ciebie w naszym życiu i radość z głoszenia Dobrej Nowiny.
Stacja XIV – Ciało Pana Jezusa złożone do grobu
Jezu, w ciemnym grobie zakończyła się Twoja ziemska droga. Ty jednak
powrócisz, by dać nam zbawienie.
W ciemnościach trudno odnaleźć drogę. Często całe nasze życie jest
ciemnością, w której po omacku poszukujemy właściwego kierunku. Nie
pomagają nam w tym ani nowoczesna technologia, ani mądre książki, ani
ludzie, którzy twierdzą, że mają receptę na życie. Coraz trudniej nam odnaleźć siebie w tym wszystkim.
Panie, pomóż nam zrozumieć, że Ty jesteś naprawdę „naszym pokojem”
(Ef 2, 14) i że Twoja „miłość przynagla nas” (2 Kor 5, 14), nadając sens
i radość naszemu życiu.
Zakończenie
Panie Jezu Chryste, dziękujemy za lekcję miłości. Niełatwą wskazujesz
nam drogę, wysokie stawiasz wymagania, ale chcemy je podjąć, bo chrześcijanin to ten, kto kocha tak jak Ty. A my jesteśmy chrześcijanami, Twoimi
uczniami. Prosimy Cię, abyś dodawał nam sił, byśmy byli świadkami nadziei
i miłości w naszym codziennym życiu. Amen.
Joanna i Justyna Jasonek, Niepołomice
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Droga krzyŻowa dla dzieci
Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany
Stoisz, Panie, przed Piłatem. Patrzysz w jego oczy, on patrzy w Twoje. Ty
patrzysz w jego serce, a czy on widzi Twoje? Pewnie coś widzi, bo chce Cię
uwolnić. Niestety, sprawy światowe wzięły górę. Ważniejsze dla niego stało
się stanowisko i co inni pomyślą. A Twoje, Jezu, SERCE bije dla wszystkich,
nawet tych, którzy wydają niesprawiedliwe wyroki.
Misjonarze często spotykają się z niesprawiedliwością, nawet od tych,
którym czynią dobro.
Panie Jezu z SERCEM bijącym dla wszystkich, wspieraj misjonarzy, aby
mieli serca przepełnione gotowością przebaczania tym, którzy im źle czynią.
Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Stoisz, Panie, a Twoje SERCE bije. Ludziom, którzy stoją wokół Ciebie,
również biją serca, ale jakże inaczej. Teraz robisz pewien ruch. Wszyscy
jakby zamarli, wstrzymali oddech, bo co ujrzeli? Czy to może być? Tak,
na własne oczy widzą, jak podchodzisz i całujesz z wielką miłością drzewo
krzyża – drzewo, na którym oddasz swoje życie. Pragnąłeś tego, Panie.
Każdy misjonarz jest świadomy, że opuszczając swój kraj i udając się na
misje, przyjmuje krzyż – krzyż różnych sytuacji dnia codziennego.
Panie Jezu, trzymaj w swoich dłoniach dłonie misjonarzy, którzy trudzą
się dla Ciebie.
Stacja III – Pierwszy upadek Pana Jezusa pod krzyżem
To szybko, Panie, upadłeś? Jeszcze przed chwilą wydawało się, że masz
tyle siły, że Twoje Najświętsze SERCE jest tak mocne.
Czy podobnie czują się misjonarze na początku swojej służby misyjnej?
Może załamują się w pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach? Może jest
im trudno, a ich serca wołają o ratunek, pomoc, o moją modlitwę.
Od czego jestem, Jezu? Spraw, aby moje serce zrozumiało, że nie może
bić tylko dla siebie.
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Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matką
Jezu, co czuło Twoje SERCE, kiedy zobaczyłeś swoją Matkę? Maryjo, co
czuło Twoje serce, gdy zobaczyłaś swego Syna?
Co czują serca rodziców misjonarzy, kiedy słyszą o wojnach w kraju,
gdzie jest ich dziecko? A co czuje moje serce? Czy interesuje się losem misjonarzy, czy wspiera ich, zwłaszcza modlitwą. Czy może też jest obojętne, bo
nie ma w rodzinie misjonarza?
Panie Jezu, spraw, by moje serce nie było obojętne na sprawy misji. Daj
mi serce wrażliwe.
Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi dźwigać krzyż
Szymonie z Cyreny, prawie słyszę łomot twego serca. Dudni, jakby było
wewnątrz puste. Nie chciałeś pomóc Panu Jezusowi dźwigać krzyż. Opierałeś
się. Miałeś wiele powodów, aby odmówić. W końcu jednak zostałeś przymuszony. Kiedy twoje serce znalazło się bliżej Najświętszego Serca Pana
Jezusa, uspokoiło się, a nawet odczuło radość.
Panie Jezu, jestem jeszcze dzieckiem i czasem trzeba mnie przymuszać,
abym wypełniał swoje obowiązki. Naucz mnie, abym umiał ofiarować swoje
trudy za rówieśników w krajach misyjnych, zwłaszcza tych, którzy z różnych
powodów zamiast chodzić do szkoły, muszą ciężko pracować, a nawet walczyć podczas wojen.
Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kogo tu widzę? Wiem, jesteś św. Weronika. Dlaczego święta? Bo twoje
serce nie było obojętne na krzywdę i cierpienie innych, w tym wypadku
na cierpienie Pana Jezusa. Z wielką miłością i delikatnością otarłaś Jego
umęczoną Twarz. Musiałaś stanąć blisko Jego SERCA, aby tego dokonać.
Co wtedy czułaś? Strach przed silniejszymi i uzbrojonymi? Bałaś się, że cię
wyśmieją albo tobą wzgardzą? Nie, ty odczułaś wielką radość i pokój w sercu.
Tak to już jest, że gdy pomaga się innym, to ma się w sercu radość. Ta radość
wypływa prosto z SERCA Pana Jezusa.
Panie Jezu, jakże często misjonarze ocierają Twoją Twarz w ludziach chorych, odrzuconych i pogardzanych przez innych. Często przez to narażają
swoje życie. A co ja mogę powiedzieć o sobie w tej sprawie?
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Stacja VII – Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Mój najdroższy Jezu, dlaczego upadłeś po raz drugi? Miałeś przecież
pomoc. Pomagał Ci Szymon, ulżyła św. Weronika. Dlaczego upadłeś? Słyszę
Twoją odpowiedź. Mówisz, że zabrakło mojej pomocy, moich dobrych
uczynków, mojego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i mojej modlitwy za
misjonarzy.
Panie Jezu, pragnę pocieszyć Twoje Najświętsze SERCE. Nie chcę, żebyś
przeze mnie upadał. Przepraszam Cię za swoje zaniedbania. Przy tej stacji
razem ze wszystkimi tu zgromadzonymi pragnę z całego serca modlić się o siły
dla wszystkich misjonarzy, zwłaszcza polskich misjonarzy. Chwała Ojcu…
Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Panie Jezu, kogo słyszysz przy tej stacji? To kobiety, które płaczą nad
Twoim położeniem. Kobiety z natury mają bardzo wrażliwe serca, ale Ty,
Panie, masz SERCE najwrażliwsze, bo najświętsze. Nie ubolewasz nad sobą
w tak strasznej dla siebie chwili, myślisz o innych, pocieszasz, pouczasz
zasmucone kobiety.
Mój Jezu, misjonarze biorą z Ciebie wzór. Chociaż sami wiele cierpią, nie
obnoszą się z tym, ale nieustannie mówią o Tobie innym.
Czy moje serce jest gotowe przyjąć Twoją naukę, Panie? Czy chętnie
uczestniczę w lekcjach religii? Czy zdobywam wiadomości o misjach? A co
robię, kiedy dowiaduję się o trudnym położeniu misjonarzy? Czy tylko ubolewam, czy podejmuję konkretne działanie?
Stacja IX – Trzeci upadek Pana Jezusa pod krzyżem
Panie Jezu, przy tej stacji aż trudno jest mi cokolwiek mówić. Ty – Bóg,
Stwórca nieba i ziemi – upadasz. Po raz trzeci upadasz. Twoje najświętsze
SERCE spotkało się z prochem ziemi. Przylgnęło do ziemi, która podtrzymuje życie. Czy wyczuła ona bicie Twego SERCA? Pewnie tak, bo było ono
tak blisko.
Wielu ludzi z różnych powodów musi opuszczać swoją rodzinną ziemię.
Misjonarze opuszczają ją, aby innym nieść Dobrą Nowinę. Wielu chrześcijan, np. w Indiach, opuszcza swój kraj, aby móc żyć Dobrą Nowiną.
A ja? Co ja robię z tym pięknym darem od Ciebie, którym jest ziemia?
Jaki jest mój stosunek do ojczyzny, własnego otoczenia, rodziny?
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Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony
Patrzę na Ciebie, mój Jezu, i widzę Człowieka, którego upokorzono,
zawstydzono i wyśmiano. Z pewnością wielu było, którzy zasłonili sobie
oczy, nie chcąc patrzeć na Twoją nagość. Panie Jezu, przepraszam za tych,
którzy kpili z Ciebie. Dla mnie liczy się Twoje najczystsze SERCE, pełne
miłości i dobroci.
W telewizji i w prasie często można zobaczyć ironiczne opinie o ludziach,
którzy Tobie służą.
Jezu, daj mi czyste serce, dobre myśli i czyny. Naucz mnie być odpowiedzialnym za misjonarzy: kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie. Chcę
o nich zawsze myśleć i dobrze o nich mówić. Chcę ich wspierać modlitwą,
bo przecież tak bardzo jej potrzebują. Chwała Ojcu…
Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity
Krzyż, gwoździe, młotek i Ty, Jezu, ze swoim spokojnym SERCEM.
Nie bronisz się, nie krzyczysz, nie wyrywasz, nie przeklinasz – pozwalasz
przybić się do krzyża. W swoim najświętszym SERCU odczuwasz radość,
że oto wypełnia się chwila, dla której przyszedłeś na świat jako BógCzłowiek.
Znowu patrzę na Ciebie, mój Jezu, z wielką miłością i wdzięcznością.
Myślę o misjonarzach męczennikach. Każdego roku ginie ich ponad dwudziestu. Myślę o tych, którzy naśladując Ciebie, pozwalają przybić się do
krzyża codziennych obowiązków. Nie narzekają, bo liczą na moją pomoc,
liczą na moją modlitwę. A ja, co im powiem, gdy spotkam się z nimi w niebie? Że im pomagałem…
Stacja XII – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Wykonało się. Twoje najświętsze SERCE przestało bić.
Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Matki
Najświętszej
Jaka pustka wokoło. Świat się zachwiał, a pod krzyżem Maryja z Jezusem
na kolanach. Jeszcze trzy godziny wcześniej w całym wszechświecie biły dwa
najczystsze Serca. Teraz bije tylko jedno – Maryi. Tuli w swoich ramionach
Syna, jakby chciała przelać życie ze swojego serca do Jego SERCA.
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Wiele matek w krajach misyjnych patrzy na śmierć swoich dzieci. Na
śmierć, która niekoniecznie musiała nastąpić. Wystarczyłaby szczepionka
za kilka złotych, aby uratować życie dziecku. Ja też jestem odpowiedzialny
za życie tamtych ludzi. Czy umiem zrezygnować ze słodyczy albo zabawek
lub innej przyjemności, a zaoszczędzone pieniądze przekazać na misje? Czy
dowiaduję się, w jaki sposób mogę pomóc dzieciom z krajów misyjnych?
Jest tyle możliwości, a co ja z tym robię? Przecież moje serce, gdy stanę przed
Jezusem, nie może być puste.
Stacja XIV – Pan Jezus do grobu złożony
Zimny grobie, ukrywasz w sobie Zbawiciela świata. Nie myśl, że zatrzymasz Go na zawsze. O nie! Jeszcze tylko trzy dni, bo tak musi być, i najświętsze SERCE mojego Pana znowu zacznie bić i już nigdy nie przestanie.
A w Nim będę żył ja, moi najbliżsi i ci, których nawet nie znam, bo dobro
zwycięży, pokój zwycięży, życie zwycięży.
Niech Dobra Nowina poprzez misjonarzy dotrze do wszystkich, bo BÓG
ZWYCIĘŻY, a ja w Bogu.

Zakończenie
Panie Jezu, Ty zmartwychwstałeś, a ja mam do Ciebie wielką prośbę.
Zanurz cały świat w swoim najświętszym SERCU.

s. Irena Zakrzewska RM, Warszawa
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