
ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ DLA DZIECI

STACJA 1 Pan Jezus na śmierć skazany
Skazali  Pana  Jezusa.  Nie  szukali  prawdy.  Mieli  zamknięte  serca.  Mieli  serca  pełne

nienawiści. Z nienawiści skazali na śmierć Syna Bożego. Jezus - Syn Boży i Król całego świata -
przyjął ten wyrok z godnością, w milczeniu, z Sercem pełnym Miłości i przebaczenia.
- Jezu pomóż mi z wiarą i ufnością przyjmować wszystkie złe, raniące słowa, fałszywe oskarżenia,
pomóż mi przebaczać tym, którzy będą mi dokuczać, pomóż mi modlić się za tych, którzy będą
odnosić się do mnie z nienawiścią.

STACJA 2 Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Panie Jezus przyjął krzyż - za mnie i za ciebie. W tym krzyżu wziął wszystkie grzechy i

cierpienia ludzi. Wziął krzyż, bo tak bardzo nas kocha. 
- Panie Jezu, proszę Cię o cierpliwość, wytrwałość i nadzieję w trudnościach, w chorobach. 
- Pomóż mi nie marudzić, nie narzekać, ale składać wszystko co trudne w ofierze.
  
STACJA 3 Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Krzyż był duży i ciężki.  Pan Jezus -  delikatny i słaby. Nie miał sił,  upadł.  Podniósł się
jednak, aby iść dalej. To miłość do Ciebie i do mnie pomogła wstać Jezusowi.
- Panie dodaj mi sił, gdy upadnę. Pomóż mi nigdy nie zwątpić w Twoje Miłosierdzie. Spraw, by
wiara w Twoją Miłość pomagała mi zawsze podnosić się moich upadków.

STACJA 4 Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Maryja  -  najlepsza,  najczulsza,  najmilsza  ze  wszystkich  mam.  Jak  każda  mama  -  nie

opuściła swego dziecka w cierpieniu. I jak każda mama - tak bardzo cierpiała patrząc na mękę
swego dziecka. Nie myślała jednak o sobie i swoim bólu. Myślała o Jezusie. Chciała dodać mu sił i
otuchy. Zrobiła to swoją obecnością i Sercem pełnym Miłości.
- Dziękuję Ci Jezu, za to że dałeś nam Maryję za Mamę, za jej opiekę, pomoc i obronę.
- Dziękujemy Ci też za nasze ziemskie mamy, za ich serce, za miłość.
- Prosimy Cię, wspieraj je w codziennym trudzie i Sam bądź dla nich nagrodą.

STACJA 5 Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Szymon nie chciał pomóc Jezusowi. Żołnierze zmusili go. Wziął więc krzyż Jezusa.    I

wtedy -  coś zmieniło się w jego sercu.  Może z bliska zobaczył umęczoną twarz Jezusa? Może
zobaczył Jego spojrzenie - pełne miłości i wdzięczności? Zrozumiał i już chciał pomagać.
- Dziękujemy Ci Panie Jezu, za każdego człowieka, który był dla nas takim "Szymonem", który
pomógł, uśmiechnął się, pocieszył.
- Pomóż każdemu z nas być dobrym "Szymonem" dla innych.
  
STACJA 6 Weronika ociera twarz Jezusowi

Tak wielu ludzi patrzyło, gdy Jezus niósł krzyż. Jedni płakali, inni się śmiali, innych nic to
nie obchodziło. Nikt się nie ruszył żeby pomóc. Tylko Weronika - odważna dziewczyna. Mogli ją
wyśmiać, może nawet aresztować. Była nie tylko odważna, ale wrażliwa i dobra.
- Panie Jezu, pomóż nam być jak Weronika. Daj nam wrażliwe, dobre i odważne serca.

STACJA 7 Pan Jezus upada po raz drugi
Droga na Golgotę była coraz trudniejsza. Pomimo pomocy Szymona i Weroniki, Pan Jezus

był coraz słabszy. Upadł znowu, ale nie poddał się. Znowu Miłość dodała mu sił, by powstać i dalej
nieść krzyż - Panie Jezu, pomóż nam nie zniechęcać się naszymi upadkami i słabościami. Pomóż
nam każdego dnia zaczynać od nowa.
- Powstawać, iść dalej, wciąż naprzód, z Wiarą, Nadzieję i Miłością.



STACJA 8 Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty
Niektóre kobiety z Jerozolimy współczuły Panu Jezusowi. Okazywały to współczucie łzami.

Pan Jezus był wdzięczny za ich życzliwość. Wezwał je jednak do nawrócenia się i poprawy życia. -
Naucz mnie, Panie Jezu, wdzięczności za życzliwość okazywaną mi, kiedy cierpię.
  
STACJA 9 Pan Jezus upada po raz trzeci

Ten  trzeci  upadek  był  najboleśniejszy.  Pan  Jezus  był  już  u  kresu  sił  -  a  koniec  drogi
krzyżowej tak bliski. Trzeba wielkiej Miłości, by nie ustać przed samym końcem. Przed metą. -
Pomóż mi, Panie Jezu, abym niósł swój krzyż do końca.
- Abym zawsze potrafił wytrwać do końca - tak jak Ty.

STACJA 10 Pan Jezus z szat obnażony
Skazanym  na  śmierć  krzyżową  zabierano  wszystko  co  mieli,  nawet  ubranie.  Żołnierze

dzielili je między siebie. O szatę Pana Jezusa rzucili losy. Pan Jezus z pokorą i Miłością przyjął
nawet  to  cierpienie.  Przyjął  je,  by odkupić grzechy naszej  nieskromności  i  braku szacunku dla
ludzkiego ciała. - Proszę Cię Jezu o czyste serca dla wszystkich dzieci.
- Proszę Cię o serca piękne, szlachetne, przyozdobione skromnością.
  
STACJA 11 Pan Jezus przybity do krzyża

Trudno wyobrazić  sobie  ból  przebitych  rąk  i  stóp.  Trudno wyobrazić  sobie  ból  i  mękę
konania. Była ona jeszcze większa z powodu tych, którzy wyśmiewali Jezusa i wołali: "jeśli jesteś
Synem Bożym, zejdź z krzyża, a uwierzymy Ci". Pan Jezus nie potępił ich. Modlił się za nich;
"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią".
- Pomóż mi Panie Jezu zawsze modlić się za tych, którzy mnie prześladują i mówią źle o mnie.
  
STACJA 12 Jezus umiera na krzyżu

Pan Jezus powiedział: "jeżeli ziarno pszenicy rzucone w ziemię obumrze, przyniesie plon
obfity." Śmierć Pana Jezusa na krzyżu przyniosła obfity plon.  Zgładziła grzechy całego świata.
Przywróciła ludziom pokój z Bogiem i między sobą.
- Panie Jezu, Ty przez śmierć Swoją pojednałeś nas z Ojcem i z braćmi.
- Prosimy, napełnij serca wszystkich ludzi Twoim pokojem.
- Obdarz łaską pokoju nasze rodziny, Ojczyznę i cały świat.

STACJA 13 Pan Jezus z krzyża zdjęty
Józef z Arymatei prosił Piłata o ciało Jezusa. Razem z przyjaciółmi zdjął je z krzyża i z

szacunkiem przygotował do pogrzebu. Józef uczynił to, bo kochał Pana Jezusa, chociaż Pan Jezus
już umarł. Miłość jest potężniejsza niż śmierć. Sięga poza grób. Kto kocha, pamięta o tych, którzy
umarli.
- Pomóż nam Jezu pamiętać o naszych zmarłych i ogarniać ich zawsze serdeczną modlitwą.
 
STACJA 14 Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony w grobie przez przyjaciół, spoczywał w nim bardzo krótko. Już trzeciego
dnia zmartwychwstał, wbrew nienawiści i zabezpieczeniom swoich prześladowców. Powstawszy z
martwych daje nam pewność, że my też zmartwychwstaniemy.
- Prosimy Cię Jezu o żywą wiarę, Nadzieję i Ufność, że dla nas, w naszym życiu przyjdzie kiedyś
poranek zmartwychwstania.


