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1. Pan Jezus na śmierć skazany 

Pan Jezus stoi przed Piłatem. Tłum stojący wokół Jezusa krzyczy: „Ukrzyżuj Go! Na krzyż z 

nim!”, a On modli się za tych, którzy chcą Jego śmierci. My też często wydajemy wyroki nad 

kimś, sądzimy kogoś w naszych myślach, w naszej mowie, myśląc, że jest gorszy. Nie 

zachowujmy się tak jak ci ludzie, którzy pragnęli śmierci Jezusa, bo za każdy nasz grzech to 

On odpowiada i to On cierpi. Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy i dopomóż nam, 

abyśmy mieli wrażliwe sumienie, byli pełni pokory i pamiętali, że każdy jest ukochanym 

dzieckiem Bożym i daj nam siłę, abyśmy nikogo nie poniżali i nie osądzali. 

 

2. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Tłum patrzy jak Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Żołnierze krzyczą na Zbawiciela, 

śmieją się z niego i plują na Jego świętą twarz, a On modli się za każdego człowieka, 

który sprawia Mu ból. My też czasami zadajemy ból innej osobie, przezywamy ją, 

gnębimy, ranimy jej uczucia. Każda rana zadana przez nas sprawia, że Jezus cierpi jeszcze 

bardziej, ale nie przestaje nas kochać i nam wybaczać. Prosimy Cię Jezu, żebyśmy my 

także umieli przebaczać i kochać bliźniego jak Ty. 

 

3. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem 

 

Jezus upada pod ciężarem krzyża, wszyscy się z Niego śmieją i szydzą, żołnierze zadają 

ciosy biczami. Mimo, że Jezus tak boleśnie upadł, podniósł się, bo wiedział, że tylko 

tak może nas Zbawić. My także upadamy pod ciężarem naszych grzechów, ale mając 

wiarę, możemy za każdym razem powstać i naprawić swój błąd. Jest to możliwe tylko 

z Bogiem. Panie Jezu, prosimy abyśmy mieli zawsze silną wiarę, nadzieję i miłość, 

która pozwoli nam z każdym dniem zaczynać od nowa.  

 

4. Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Maryja spotyka zakrwawionego Jezusa, jest bardzo smutna widząc własnego Syna 

idącego pod ciężarem naszych grzechów. Wiedziała jednak, że to jest słuszny wybór. 

Pomyślmy, jak nasze mamy czują się, gdy my się ich nie słuchamy, krzyczymy, 

narzekamy na wszystko, choć one chcą dla nas tylko dobra i bardzo nas kochają. 



Panie Jezu, daj nam siłę, abyśmy byli posłuszni, dobrze się uczyli i nie zasmucali 

naszych mam.  

 

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. 

 

Gdy Jezus idzie drogą krzyżową przytłoczony ciężarem krzyża, żołnierze widzą, że jest 

już wycieńczony. Przydzielają do pomocy Jezusowi Szymona Cyrenejczyka, który 

wraca z pracy na polu. Cyrenejczyk czuł obojętność wobec skazańca, ale został 

przymuszony do niesienia krzyża. Nam też nie chce się często pomagać rodzicom, nie 

przejmujemy się naszymi obowiązkami, jesteśmy obojętni wobec cierpiących ludzi. 

Nasi rodzice nigdy nie odmawiają nam pomocy, zawsze są przy nas i zawsze możemy 

na nich liczyć. Panie Jezu prosimy Cię, abyśmy nasze obowiązki traktowali poważnie i 

nigdy nie pomijali człowieka będącego w potrzebie. 

 

6. Weronika ociera twarz Jezusowi 

Gdy Jezus idzie na szczyt Golgoty, podbiega do niego Weronika. Widząc Jego świętą, 

zakrwawioną twarz, ociera ją chustą z krwi i potu. W nagrodę otrzymuje odbicie Oblicza 

Jezusa. Żołnierze odganiali Weronikę od Zbawiciela, ale ona nie bała się, ani się nie 

wstydziła podejść do Niego i podać mu pomocną dłoń. Święta Weronika uczy nas 

poświęcenia dla drugiej osoby i odwagi nawet za cenę swojego cierpienia a nawet życia. 

Panie Jezu, pomóż nam rozumieć osoby, które są poniżane, bite, wyśmiewane przy 

innych ludziach i daj nam odwagę, abyśmy umieli wstawić się za nimi, nawet gdyby to 

nas wiele kosztowało.  

7. Jezus po raz drugi upada 

 

Jezus idąc na śmierć po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Ból staje się coraz większy, 

ale Jezus nie poddaje się, bo chce nas zbawić. My też wiele razy upadamy i często nie chce 

nam się już powstać, łatwo rezygnujemy z walki. W tych momentach przypomnijmy sobie, 

jak Jezus cierpiał za nas i spróbujmy postępować tak samo jak On. Panie Jezu, prosimy Cię, 

abyś dał nam siłę do powstawania po każdym upadku. Spraw, żeby nigdy nam nie zabrakło 

chęci i odwagi do wytrwania w dobrym do samego końca.  

8. Jezus spotyka płaczące niewiasty 

Umęczony Zbawiciel spotyka na swojej drodze kobiety, które płaczą ze wzruszenia nad Jego 

cierpieniem. Jezus zwraca się do nich, by nie płakały nad Nim, ale nad swoimi dziećmi, które 

popełniają grzechy. Nie oczekuje bowiem litości, ale liczy, że człowiek nawróci się i będzie 

trwał w łasce Bożej.  Panie Jezu, uświadom nam, że lepiej jest zacząć naprawiać świat od 



siebie, niż narzekać na to, że jest wokół tyle zła. Daj nam mądrość do czynienia dobra i 

unikania zła.  

9. Pan Jezus po raz 3 upada pod krzyżem 

 

Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Jest już bardzo zmęczony, coraz 

bardziej opada z sił, krzyż staje się coraz cięższy, a żołnierze nie mają litości nad Nim. 

Krew i pot spływają po Jego świętej twarzy, a niektórzy ludzie drwią z Niego. Pan 

Jezus mimo tego wielkiego bólu wstaje i idzie dalej. My tyle razy upadamy, tak jak 

Pan Jezus, choć nie zawsze chce nam się z tych upadków podnieść. Panie Jezu, 

dopomóż nam, abyśmy nie zrażali się upadaniem, ale daj nam siłę do ponownego 

wstania z grzechów i pójścia dalej.  

 

10. Pan Jezus z szat obnażony 

 

Z Pana Jezusa zdzierają szaty, co powoduje straszny ból. Jezus czuje się także bardzo 

zawstydzony swoją nagością. Choć jest Mu ciężko, nie prosi o litość, bo wie, że to 

jedyny sposób do zbawienia ludzi. Tak naprawdę to nasze grzechy zawstydzają Pana 

Jezusa – nasze nieposłuszeństwo, pycha, głupota, lenistwo, upokarzanie innych i 

wiele innych. Panie Jezu prosimy Cię, abyśmy nigdy nikogo nie upokorzyli tak jak 

żołnierze Ciebie, gdy obnażyli Cię z szat. Spraw, abyśmy wstydzili się za popełnione 

przez nas zło.  

 

11.  Pan Jezus do krzyża przybity 

Pan Jezus czuje potworny ból przez gwoździe wbijane w Jego ręce i nogi. Wszyscy 

dookoła patrzą na cierpienie Zbawiciela, ale nikt Mu nie pomaga, nikt Go nie wspiera. 

Żołnierze rzucają losy o tunikę Jezusa, która jest bardzo ładna, cała tkana. My także 

czujemy ból, gdy ktoś nam sprawia przykrość, ale często sami go zadajemy innym. Tak 

naprawdę to nie gwoździe ranią Jezusa, ale nasze grzechy. Panie Jezu, przepraszamy 

Cię za ten ból, który zadajemy innym ludziom, a tym samym Tobie. 

12. Pan Jezus umiera na krzyżu.  

 

W momencie śmierci Pana Jezusa trzęsie się ziemia i rozdziera się zasłona w świątyni 

jerozolimskiej. Wcześniej jeden ze złoczyńców ukrzyżowanych razem z Nim 

powiedział: „Jeśli jesteś Bogiem, to uratuj nas”. Drugi łotr prosi o to, żeby Pan Jezus 

pamiętał o nim w niebie. Zbawiciel mu odpowiada, że jeszcze dziś będzie wraz z nim 

w Raju. W tym momencie na całym świecie umierają ludzie. Kiedy umiera nam ktoś 



bliski, jesteśmy zrozpaczeni. Gdy jesteśmy zrozpaczeni,  myślimy o tym czy osoby 

bliskie są zbawione i czy poszły do nieba. Czasami zapominamy o ich dobru dla nas.  

Panie Jezu prosimy cię o zbawienie dla naszych bliskich i nie tylko. Daj nam sił abyśmy 

nie rozpaczali nad jego śmiercią, tylko się cieszyli, że w niebie będzie miał lepiej. 

 

13.  Pan Jezus zdjęty z krzyża  

Wrogowie odeszli. Piłat rozkazał oddać ciało Twoje - Twej Matce. Biedna Matka, która 
musi wziąć na kolana martwe ciało dziecka. Biedniejsza jest jednak ta matka, która 
ma złe dziecko, która słyszy o wybrykach dziecka, która miała być jej pociechą. 

Matko Boża trzymająca na kolanach ciało Chrystusa, pomóż mi, by moi rodzice nie 
płakali z powodu moich win. 

14.  Jezus do grobu złożony 

Annasz i Kajfasz są zadowoleni - zwyciężyli. To ich wysłannik uroczyście zapieczętował 
grób, w którym spoczywa Twoje ciało. Nie ma Chrystusa, leży w grobie - tak myślą, 
lecz ja wiem, że za trzy dni zmartwychwstanie. 

  
Pozwól mi Boże, zachować tę wiarę przez całe życie. Ja, mimo że widzę grób, chcę 

wierzyć, że zmartwychwstałeś. Ufam obietnicom Twoim teraz, ale chcę ufność 

zachować na całe życie. 

 

  

  


