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Rozważania Rodzinnej Drogi Krzyżowej przygotowane przez Tomasza i Justynę 

Rodzinna Droga Krzyżowa 

25 lutego 2021 

 

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

Wszyscy: Amen 

 

Prowadzący (rozważanie wstępne): Spotykamy się dzisiaj z naszym Zbawicielem podczas Jego drogi na 

Krzyż. Niech to wspólne przeżywanie Jego męki umocni naszą wiarę w to, że jest On obecny na drogach 

naszej rodzinnej codzienności.  

 

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja I. Jezus na śmierć skazany.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie  

A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy zapytał Go Piłat: “Nie słyszysz jak 

wiele zeznają przeciw Tobie?” On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. (Mt 27, 12-14) 

Święte milczenie Jezusa wobec obelg i kłamstw rzucanych w Jego kierunku. On nie dyskutuje ze złem. 

Nie tłumaczy się i nie próbuje zmienić zdania oprawców. 

Jakie jest nasze zachowanie, kiedy jesteśmy wyśmiewani, niesłusznie oskarżani?  Czy zostając w 

prawdzie potrafimy zachować spokój? Ile wlewamy czułości w słowa kierowane do siebie nawzajem? Czy 

w naszym domu obecne są wyzwiska i niesprawiedliwe traktowanie, raniące jak bolesne biczowanie? 

Panie, dodaj nam pokory, byśmy nie szukali swoich racji oraz odwagi do przyznawania się do winy i 

naprawiania błędów w relacjach rodzinnych. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 
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Stacja II. Jezus bierze Krzyż na swoje święte ramiona.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie do stacji II 

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować (Mk 15, 20) 

Pan Jezus przyjmuje Krzyż, biorąc nasze ciężkie grzechy na swoje ramiona, abyśmy mogli wiecznie żyć w 

chwale Nieba. Fakt ten jest podstawą naszej wiary. Powinniśmy pamiętać o tym każdego dnia, gdyż 

codziennie doświadczamy pewnych trudności. On pragnie je wszystkie dla nas dźwigać. 

Odwzajemnieniem Jego bezinteresownej miłości jest zgoda na nasz codzienny Krzyż. 

Panie Jezu prosimy daj nam poczucie Twojej obecności wtedy, kiedy jest najtrudniej, najciężej.. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

 

Stacja III. Jezus po raz pierwszy upada pod Krzyżem.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie do stacji III 

Trud jest tak wielki, że Jezus upada pod ciężarem naszych win. Upada lecz powstaje zdeterminowany 

naszym wybawieniem. 

Upadki są naturą ludzką, jednak po ludzku trudno je znosić i jeszcze trudniej powstawać. Miłość jest 

niestrudzonym motorem, który ciągnie nas do góry. W upadku jak w lustrze możemy się przeglądać, aby 

odkrywać prawdę o samym sobie. 

Panie Jezu, spraw prosimy, aby w naszym życiu nie zabrakło Miłości. Zalej nasze upadki morzem swoich 

łask, abyśmy powstali silniejsi i bardziej podobni do Ciebie. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nami! 
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Stacja IV. Jezus spotyka swoją Matkę.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie do stacji IV 

Maryja podchodzi do Syna pełna współczucia, łącząc się z Nim w Jego bolesnej męce. Tuż u Jego boku 

pragnie być także z każdym z Nas. Chce być obecna w naszych rodzinach, przy naszych dzieciach, aby 

troszczyć się o czystość ich serc i z zapałem upraszać błogosławieństwo. 

Maryjo Matko Boga i nasza Matko przynieś nam Ducha Świętego, by uzdolnił nas do przyjmowania 

Twojej miłości, abyśmy całą naszą rodziną zechcieli przylgnąć do Twojego Niepokalanego Serca. Schowaj 

nas pod swoim płaszczem, aby zło nie miało do nas dostępu. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! I Tyś która współcierpiała, Matko 

bolesna przyczyń się za nami. 

 

Stacja V. Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie do stacji V 

Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego 

krzyż, aby go niósł z Jezusem. (Łk 23, 26) 

Szymon wyrwany z biegu o własne sprawy, zostaje zmuszony do niesienia krzyża wraz z Jezusem. Z 

niechęcią udziela Mu pomocy. Czy w naszych domach zdarzają się podobne sytuacje? Jak to wygląda, 

kiedy dzieci kolejny raz nie wywiązują się ze swoich obowiązków, kiedy rodzice nie próbują wczuwać się 

w dziecięce postrzeganie i emocjonalność, kiedy małżonkowie nie pomagają sobie wzajemnie i nie dbają 

w pełni o rozwój rodzinnych relacji? 

Panie Jezu, spraw, abyśmy mieli otwarte serca na potrzeby naszych najbliższych i aby nigdy nie zabrakło 

nam zapału do wzajemnej pomocy. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 
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Stacja VI. Weronika ociera twarz Jezusowi.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie do stacji VI 

Rezygnując z własnego bezpieczeństwa, Weronika decyduje się podjąć próbę pomocy Jezusowi. Jej 

własne wyrzeczenie staje się darem niosącym ulgę w Jego cierpieniu. W dzisiejszych czasach pozostanie 

w strefie własnego komfortu jest  głównym codziennym celem, który kradnąc serce może doprowadzić 

do skrajnie egoistycznych zachowań. W pracy, w szkole trudno jest nam podjąć wysiłek większy niż ten 

jaki jest konieczny. 

Czy uczymy naszych dzieci czym jest wyrzeczenie i jaką ma wartość? Post jest jednym ze sposobów. Czy 

zachowywanie postów w naszych domach jest tylko tradycją czy raczej żywą pobudką serc do pamięci o 

cierpiącym Panu Jezusie? 

Panie Jezu prosimy, przemień nasze oblicza, abyśmy doceniając wysiłek codziennych naszych zajęć 

napełnili się wytrwałością i ufnością w Twoje prowadzenie. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja VII. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

 Rozważanie do stacji VII 

Pan Jezus upada, jak cenny kamień w błocie nie traci swojej wartości. Jest to moment kiedy ludzka 

słabość i umęczenie spotykają się z siłą Bożej miłości. Nasz Pan powstaje i kroczy dalej. 

Kolejne nasze upadki przynoszą uczucie niechęci, nawet do samych siebie. Bywają powodem do złości i 

frustracji, najczęściej kiedy próbujemy polegać na własnych możliwościach. 

Panie Jezu, Ty włączyłeś nas w swoje życie i mocą Twojej łaski podnosisz z nas upadku w egoizmie. 

Prosimy dodaj nam sił, abymśmy nie upadali w realizacji Twojej woli w naszym rodzinnym życiu. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 
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Stacja VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji VIII 

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i 

nad Waszymi dziećmi (Łk 23, 28) 

Pan Jezus upomina lamentujące nad Nim kobiety, gdyż nie potrzebuje litości tego typu. Jezus jest 

świadomy celowości swojego poświęcenia współbrzmiącego z wolą Ojca. Wskazuje On na tych, którzy 

stracili cel swojej ziemskiej drogi - pogubieni, wątpiący, niewierzący. 

Coraz częściej spotykamy się w naszych rodzinach z sytuacjami, w których bliskie nam osoby, bracia, 

siostry odchodzą od wiary, podejmują życiowe decyzje przekreślające katolickie wychowanie, które 

otrzymali od rodziców. Coraz więcej osób żyje w grzechu, zupełnie nie przywiązując uwagi do wiecznych 

konsekwencji swoich wyborów. Mass Media, internet, telewizja z impetem wchodzą w nasze życie 

zagłuszając ciszę i promując całkowicie odwrócony system wartości. 

Czy mamy odwagę świadczyć, uświadamiać tych, którzy oddalają się od Boga na naszych oczach? Czy 

strach przed wykpieniem lub utratą pozytywnych relacji bywa silniejszy? Czy kontrolujemy czas 

spędzony przed ekranem telewizora, telefonu, komputera ? Czy mamy świadomość płynących z nich 

zagrożeń dla funkcjonowania naszej rodziny? 

Panie Jezu daj nam Ducha Świętego z darem odwagi głoszenia dobrej nowiny. Wspomóż wszystkich tych, 

którzy tracą sens i cel swojego ziemskiego pielgrzymowania. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja IX. Jezus trzeci raz upada pod krzyżem.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji IX 

Jezus, który po raz trzeci upada, nie użala się nad swym losem. Nie poddając się, nie schodzi z drogi 

krzyżowej. 
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Jakże często brakuje nam takiej determinacji, z jaką Jezus wypełniał wolę swego Ojca, zarówno w 

sprawach codziennych i poważnych jak przysięga małżeńska. Wraz z trudnościami niejednokrotnie 

przychodzi pokusa, aby zejść z obranej drogi, odejść, poddać się. 

Panie Jezu, prosimy Cię o siłę do walki o naszą wierność przysiędze małżeńskiej, abyśmy nie uciekali od 

sytuacji kryzysowych, ale wsparci Twoją łaską potrafili je przezwyciężać. 

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja X. Jezus z szat obnażony.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji X 

Król odarty z szat. Zostaje poniżona Jego święta godność. W dzisiejszych czasach zanika poczucie 

godności ludzkiego ciała, które staje się przedmiotem handlu i bezwstydu. Powszechny brak skromności i 

poczucia granic przyzwoitości staje się poważnym zagrożeniem dla czystości dziecięcych serc, czystości 

przedmałżeńskiej, co w konsekwencji może prowadzić do trudności w pojmowaniu istoty małżeństwa. 

Rozerotyzowana kultura masowa wdziera się do naszych domów przez telefony, komputery. Czy 

dostrzegamy negatywny jej wpływ na nasze dzieci? Czy mamy świadomość jakie treści przeglądają one w 

internecie?  

Panie Jezu, prosimy dopomóż w zachowaniu czystości małżeństw oraz serc naszych dzieci. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja XI. Jezus przybity do krzyża.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji XI 

A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. (Mk 15, 25) 

Wbijano ostre gwoździe w ręce i nogi Zbawiciela. Został przybity do krzyża, unieruchomiony. Bóg 

trzymany na uwięzi, z dala od naszych spraw, naszego życia. Bóg, który nie zakłóca naszego spokoju i się 
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nie wtrąca. Sprzyja temu nasze niekontrolowane wysokie mniemanie o sobie, przesadna wiara we 

własne możliwości, chęć posiadania, zachwyt odmiennościami. Tworzymy własny system wartości, 

najwygodniejszy dla nas samych naginając Boże prawo. Znaleźliśmy się w czasach, w których matki 

prowadząc własne dzieci za ręce wykrzykują o prawo do zabijania dzieci jeszcze nienarodzonych, a to 

wszystko w imię nie właściwie pojmowanej własnej wolności.. Miłość własna krzyżuje Przykazanie 

Miłości. 

Panie Jezu, w ogromie swego Miłosierdzia ulituj się nad nami. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu. 

 

 Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji XII 

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach 

wyzionął ducha. (Łk 23, 46) 

Nadszedł kres męczeńskiej drogi. Pan Jezus przekracza próg śmierci po to, aby obdarzyć nas życiem 

wiecznym. Kiedy ludzie patrzyli na Jego martwe ciało, On był już w otchłaniach, zwiastując zmarłym 

wyzwolenie. Nam żyjącym pozostawił natomiast swoją Ewangelię Nadziei, abyśmy krocząc Jego śladem 

nieśli ze sobą Wiarę, Nadzieję i Miłość.  

Panie Jezu naucz nas, abyśmy potrafili obumierać dla świata i zawsze ponad wszystko pragnęli spotkania 

z Tobą w modlitwie, pokucie, poście i jałmużnie. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja XIII. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Matki.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji XIII 
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Martwe ciało Jezusa ściągnięto z krzyża i złożono w rękach Jego Matki. Maryja stale obecna u Jego boku, 

nawet po śmierci. Tylko ufność woli Bożej może poskromić ból rozdzierający Jej serce. Jezus wskazuje 

nam, abyśmy także zaufali planu Bożemu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy, gdy cierpimy najmocniej. 

Chce, abyśmy jak On oddali się w Jej ramiona, aby niosła nas drogą prostą i najbezpieczniejszą do Ojca w 

Niebie. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami! 

 

Stacja XIV. Złożenie Jezusa do grobu.  

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy: I Żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. 

Rozważanie do stacji XIV 

Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed 

wejście do grobu zatoczył kamień. (15, 46-47) 

Włożono ciało Jezusa do grobu i zasunięto ciężki kamień. Po ludzku nastąpiło zakończenie Jego 

działalności, oprawcy odnieśli zwycięstwo.. Ale czy na pewno? Jezus złożony do grobu to Jezus, który 

wchodzi w to wszystko, co jest w nas martwe. Jezus wchodzi w naszą duchową śmierć, aby nas z niej 

wydobyć. On chce wyciągnąć nasze życie z grobowca grzechu, porzuconych pragnień, zmarnowanych 

Bożych natchnień i upadłych nadziei. 

Panie Jezu prosimy pomóż wszystkim tym, którzy sami skazali się już na przegraną i potępienie, aby 

mogli uwierzyć w Twoje Miłosierdzie i powstać do nowego życia. 

 

Zakończenie 

Stacja piętnasta – powrót do domu, spotkanie z najbliższymi, 

Stacja szesnasta – problemy zdrowotne w rodzinie. 

Stacja siedemnasta – niepowodzenie w pracy 

Stacja czterdziesta – śmierć kogoś bliskiego 

Stacja setna. 

Stacja tysięczna... 

Ta droga krzyżowa się nie kończy. Niech trwa w naszym życiu, wydając owoce, jakich pragnie dla nas 

Jezus. 


