
Maryja!
Droga Krzyżowa

Stacja I. Pan Jezus na śmierć skazany.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie: 
Z listu do Filipian: Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej nie

skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do lu-
dzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył same-
go siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzy-
żowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wy-
znał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Mówi św. Maksymilian: Gdy obejrzymy się wstecz, to zrozumie-
my jasno czuwającą ciągle nad nami Opatrzność Bożą. Bez woli Bo-
żej człowiek niczego spełnić nie może, cokolwiek by zaś uczynił,
wszystko staje się niedorzeczną głupotą świadczącą o marności istoty
ludzkiej.

Módlmy  się:  Wszechmogący  Boże,  uprzedzaj  swoim natchnie-
niem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, † aby każde nasze działa-
nie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
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Stacja II. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Filipian: To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze

względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko
uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystu-
sa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i
uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim
– nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa przez poznanie
mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach.

Mówi św.  Maksymilian:  Nie  potrzebujemy szukać  nadzwyczaj-
nych umartwień, ażeby mało jeść, sypiać na deskach, opasywać się
łańcuszkami, biczować się aż do krwi, albo całe dnie spędzać na mo-
dlitwie, czytaniu pobożnych książek itp.,  ale jedynie naszym zada-
niem jest  w najdrobniejszych  rzeczach  spełniać  Wolę  Bożą  przez
ochotne i doskonałe posłuszeństwo.

Módlmy się: Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte
dzieła pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzy-
szyła prawdziwa odnowa ducha. Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja III. Pan Jezus upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Galatów: Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was

łaską powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej
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jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród
was zamęt i którzy by chcieli przekręcić Ewangelię Chrystusową.

Mówi św. Maksymilian: Niepokalanej trzeba służyć bez granic.
Nie żałować siebie dla Niepokalanej! Ona narzędziem w ręku miło-
sierdzia Bożego, a my narzędziem w Jej ręku. Bez nas lepiej i sku-
teczniej by to uczyniła, co czyni: my tylko psujemy… Raczy jednak
posługiwać się nami, abyśmy też coś zasług zaskarbić sobie mogli.
Wybrała  nas,  choć tylu  innych  niezawodnie  by  Jej  lepiej  służyło.
Może najgorszy bandyta, gdyby tak hojnie był obsypany łaskami jak
my, stałby się świętym…

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na
naszą słabość w walce z mocami ciemności * i wyciągnij w naszej
obronie swoją potężną prawicę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IV. Pan Jezus spotyka Matkę swoją.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Filipian: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, je-

śli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli
jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że
będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha,
pragnąc  tylko  jednego,  a  niczego  nie  pragnąc  dla  niewłaściwego
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając
jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku
nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

Mówi św. Maksymilian: Co czynić, gdy się nie ma siły do wyko-
nywania woli Bożej? Otóż, modlitwa, modlitwa gorąca i serdeczna
do  Matki  Najświętszej,  chociażby  tym  króciutkim  westchnieniem
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„Maryja”, a Ona zrozumie, o co nam chodzi, Ona da siły do wykona-
nia, do Niej się uciekać jak dziecko do matki. Gdy upadniemy, do
Niepokalanej się zwróćmy, a Ona nas podźwignie, da siły do dalszej
walki.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dorocze-
ne  ćwiczenia  wielkopostne  postępowali  w  rozumieniu  tajemnicy
Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez Chry-
stusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Filipian: Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewange-

lii Chrystusowej, abym mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w
jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewange-
lię, i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie
dla nich jest  zapowiedzią zagłady, a dla nas zbawienia,  i  to przez
Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w
Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć.

Mówi św. Maksymilian: Matka ziemska nie może od wszystkich
niebezpieczeństw uwolnić,  ale  Matka  Najświętsza  może,  i  zawsze
uratuje, bylebyśmy Ją tylko wzywali na pomoc.

Módlmy się: Boże, nasz Zbawco, daj nam łaskę nawrócenia † i
otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego Prawa * aby okres po-
kuty odnowił nasze życie. Przez Chrystusa Pana naszego.
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Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VI. Weronika ociera twarz Pana Jezusa.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Kolosan: Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga

i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów
pojednał w doczesnym ciele swego Syna przez śmierć Jego, by sta-
wić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,
bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie
chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii.

Mówi św. Maksymilian: Starajmy się we wszystkich sprawach tak
zachować, jak by Niepokalana sama to czyniła. Szatan się wścieka i
jeszcze bardziej będzie się wściekał i to pod wzniosłymi pozorami.
Będzie się starał ostudzić w nas miłość ku Niepokalanej. Niepokala-
na miażdży mu łeb, a on syczy, ale nic nie zrobi, bo nie ma takiej siły
jak nasza niebieska Matka.

Módlmy  się:  Wszechmogący  Boże,  wejrzyj  na  zgromadzenie
Twoich  wiernych  †  i  spraw,  aby  nasze  dusze  oczyszczone  przez
umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie.  Przez
Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VII. Pan Jezus upada po raz drugi.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Kolosan: Jak przyjęliście naukę o Jezusie Chrystusie

jako Panu, tak w Nim postępujcie. Baczcie, aby kto was nie zagarnął
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w niewolę przez filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludz-
kiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

Mówi św. Maksymilian: Powinniśmy pozbyć się wszelkiej gnu-
śności  i  wspólnymi  siłami  dążyć,  aby  Niepokalana  królowała  we
wszystkich sercach, Ona bowiem jest Królową nieba, Rozdawczynią
łask  Jezusa  Chrystusa;  jest  jakby źródłem niewyczerpanym,  pełną
rzeką, która wzbiera ożywczą rosą i wody Zbawiciela przelewa na
wszystkie dusze.

Módlmy  się:  Miłosierny  Boże,  wejrzyj  łaskawie  na  gorliwość
Twojego ludu, † spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrze-
mięźliwość  *  odnowił  ducha  przez  pełnienie  dobrych  uczynków.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Kolosan: Zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne w

waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i
chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi
gniew Boży na synów buntu. A teraz odrzućcie to wszystko: gniew,
zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych.

Mówi św. Maksymilian: Niepokalana, gdy się w Lourdes objawi-
ła,  to powiedziała trzykrotnie:  „pokuty” z różańcem w ręku, dając
poznać, że te dwa środki są bardzo potrzebne do uświęcenia się: po-
kuta i modlitwa.
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Módlmy się: Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie może-
my † udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, *
abyśmy żyli zgodnie z  Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IX. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Tesaloniczan: Dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w

nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak
niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. Ale wy, bracia, nie jeste-
ście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
Bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm na-
dziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłuży-
li na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem
z Nim żyli.

Mówi św.  Maksymilian:  Przez  Maryję  do  Najświętszego Serca
Pana Jezusa wszystkich i  każdego z osobna musimy zaprowadzić,
czyli inaczej Niepokalana musi się stać Królową wszystkich dusz i
każdej z osobna. Istotnie, jeśli chodzi o nawrócenie dusz, to tylko
przez Maryję, a nie inaczej możemy to uczynić.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim
usposobieniem przeżyć  przygotowanie  do  świąt  wielkanocnych,  †
aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne * przyniosły wszystkim
odnowienie ducha. Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
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Stacja X. Pan Jezus z szat obnażony.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Tymoteusza: Nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic też

nie możemy z niego wynieść. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają
w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożą-
dania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korze-
niem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając
się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli
wielu boleściami.

Mówi św. Maksymilian: Niepokalana potrafi dopiąć swego i nic a
nic nie jest w możności przeszkodzić w spełnieniu się Jej zamiarów.
Cały świat i wszyscy szatani nie mogą nic zdziałać przeciwko woli
Bożej. Pozwólmy się zatem Niepokalanej prowadzić! Jeśli Ona do-
puści coś na nas, to tylko dla naszego większego dobra.

Módlmy się: Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, †
abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc uczynki
miłości, * oddawali Tobie należną chwałę. Przez Chrystusa Pana na-
szego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XI. Pan Jezus do krzyża przybity.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Tymoteusza: Dla Ewangelii znoszę niedolę aż do wię-

zów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego
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znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zba-
wienia w Chrystusie Jezusie. JeżeliśĶy bowiem z Nim współumarli,
wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z
Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On
nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje,
bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Mówi św. Maksymilian: Nieszczęśliwa jest dusza, która nie chce
pozwolić, by Niepokalana ją prowadziła, która ustawicznie wytrąca
się z Jej rąk. Takiej duszy Niepokalana nie może użyć do spełnienia
większego zadania. Dlatego głęboko zastanówmy się nad tym, co jest
właściwie naszym celem, co jest jego istotą i pozwólmy się Niepoka-
lanej powadzić, by nas użyła za coraz podatniejsze narzędzie do swe-
go dzieła.

Módlmy  się:  Wszechmogący,  wieczny  Boże,  aby  dać  ludziom
przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przy-
jął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; † daj nam pojąć naukę płynącą z
jego męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez
Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XII. Pan Jezus umiera na krzyżu.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Hebrajczyków: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan

dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie
na tym świecie – uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i ciel-
ców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świę-
tego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i
cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych,

9



sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa oczy-
ści  wasze  sumienia  z  martwych  uczynków,  abyście  służyć  mogli
Bogu żywemu.

Mówi św. Maksymilian: Pozwólmy, żeby Pan Bóg w ogniu cier-
pienia oczyścił  dusze nasze. Starajmy się odczuwać rękę Bożą we
wszystkim. Nie dajmy się pokusie omamić. Módlmy się do Niepoka-
lanej o prawdziwą, ofiarną miłość w codziennym życiu.

Módlmy się: Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na
drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, † spraw, abyśmy
wiernie  Tobie  służyli  *  i  dostąpili  łaski  zmartwychwstania.  Przez
Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIII. Pan Jezus złożony na rękach Matki.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu do Hebrajczyków: Odłożywszy wszelki  ciężar,  a przede

wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec
w wyznaczonych zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze
przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecy-
wano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po pra-
wicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony
grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście
nie  ustawali,  złamani  na duchu. Jeszcze nie  opieraliście  się  aż do
przelania krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Mówi  św.  Maksymilian:  Matka  Najświętsza  jest  Pośredniczką
wszystkich bez wyjątku łask. Od stopnia więc zbliżenia się duszy do
Niej zależy życie łaski. Im bardziej dusza zbliża się do Niej – tym
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bardziej  staje  się  czystsza,  wiara  jej  żywsza,  miłość  piękniejsza  i
wszystkie cnoty wzmacniają się i ożywiają. Nie możemy gdzie in-
dziej szukać łaski, bo Ona jest Pośredniczką.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, daj nam tak sprawo-
wać misteria Męki Pańskiej, * abyśmy mogli otrzymać Twoje prze-
baczenie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu świętego Piotra Apostoła: Nie oddawajcie złem za zło ani

złorzeczeniem  za  złorzeczenie.  Przeciwnie  zaś,  błogosławcie.  Do
tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławień-
stwo.  Kto  bowiem chce  miłować  życie  i  oglądać  dni  szczęśliwe,
niech wstrzyma język od złego i wargi – aby nie mówić podstępnie.
Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze.

Mówi św. Maksymilian: Dusza sama przygotowuje sobie wiecz-
ność. Pan Bóg tak urządził, dając człowiekowi wolną wolę, aby on
sam był autorem wieczności. Z tego jednak odnosi korzyść tylko du-
sza dobrej woli. Takiej duszy nawet przeszkody służą za pomoce do
miłości Bożej; odwrotnie – tym, którzy się zaniedbują, nawet pomo-
ce służą za przeszkody.

Módlmy się:  Wszechmogący Boże,  z  powodu własnej  słabości
upadamy w grzechy, † daj nam nowe życie * przez zasługi Twojego
jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wie-
ków.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
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Stacja XV. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Rozważanie:
Z listu świętego Piotra Apostoła: Niech będzie błogosławiony Bóg

i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miło-
sierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zro-
dził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepo-
kalanego, i niewiedniąego, które zachowane jest dla was w niebie. 

Mówi św. Maksymilian: Na tym świecie ma być życie z wiary.
Gdyby tu było widzenie i słyszenie – wiara byłaby niepotrzebna. Je-
śli zaś nie byłoby wiary, to nie byłoby zasługi.

Módlmy się: Boże, Ty przez wielkanocną Ofiarę Chrystusa dałeś
swojemu ludowi zbawienie, † udzielaj mu obficie Twoich darów, *
aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której
pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz… Wierzę w Boga Ojca… Chwała Ojcu…
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