
STACJA  I - JEZUS  NA ŚMIERĆ SKAZANY 

Jezus staje przed Piłatem. Ten fakt budzi nasze wątpliwości jak również medialną, sensację. Czy Oskarżony jest wiarygodny i prawdziwy, skoro Jego 

Królestwo nie jest z tego Świata?Chrystus pogrąża się w mroku, zamyka oczy przed ziemskim prawem, gdyż wie, że nie jest podsądnym, lecz Sędzią 

Niebieskim, który ponownie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Będzie Boskim Sędzią, dobrym i naturalnym jak słońce, w przeciwieństwie do Piłata, 

któremu przyświeca sztuczny blask reflektorów, aby wszyscy widzieli, jak obmywa ręce z krwi Baranka. 

STACJA II  -  JEZUS BIERZE KRZYŻ 

Ten, który rozpoczyna Golgotę wraz z dwoma przestępcami, jest Bogiem, a mimo to pokornie bierze na ramiona swój krzyż. Niech więc weźmie również 

nasze krzyże: kule i protezy wspierające ciężar ludzkiego kalectwa. Przez ciężar krzyża Jezus staje się podporą ludzi cierpiących i dokonuje cudu ich 

uzdrowienia."... w Jego ranach jest nasze zdrowie" (Iz,53,5) 

STACJA III  - JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA 

Jesteśmy zdziwieni i zrozpaczeni Chrystusową słabością i brakiem anielskiej interwencji. Odwracając oczy od tego poniżenia nie dostrzegamy w nim znaku 

słońca. Ślepi i wystraszeni zapieramy się Odkupiciela, wciąż powtarzając słabość Piotra - Opoki Jego Kościoła.Zapominamy, że "Bóg wyprowadzi zbawienie 

ludzkości z upadków Chrystusa pod krzyżem". (Kard. K. Wojtyła, Rekolekcje w Watykanie 1976 r.) 

STACJA IV  -  JEZUS SPOTYKA MARYJĘ 

W  Golgocie Redemptorystowskiej Chrystus nie spotyka Matki - Człowieka, ale Maryję w ikonie Nieustającej Pomocy i wszystkie Matki będące odbiciem 

Jej Oblicza.Matka Nieustającej Pomocy  ukazuje drogę do zbawienia. Pierwszy raz Chrystus w czasie Pasji i Chrystus - Emanuel stoją obok siebie. Emanuel - 

to początek drogi. Krzyż - to jej koniec.  Matka Nieustającej Pomocy i wszystkie Matki w wiecznej pielgrzymce podążają przez Golgotę do Boga. One rodzą, 

będą rodzić i będą grzebać, tworząc nieustanne dzieło Zbawienia i Odkupienia.Matki pod krzyżami synów człowieczych mają wymiar boski, bo ich serce 

przebije miecz, aby się wypełniło. 

STACJA V  -  PRZYPOWIEŚĆ O CYRENEJCZYKU 

"Był tak blisko, bliżej niż Maryja, bliżej niż Jan, którego - choć mężczyzna, nie wezwano, aby pomagał. Jak długo trwał ten przymus? Jak długo tak szedł 

obok zaznaczając, że nic go nie łączy ze skazańcem i Jego winą, i Jego karą?"  Trzeba było przymusu, żeby przerwać wynędzniałą codzienność i byle jakie 

obrzędowe świętowanie. Trzeba było upokorzenia, strachu przed obcymi, samotności wśród swoich, aby pod ciężarem krzyża zobaczyć sponiewierany Chleb 

Życia. 

STACJA VI  - ULICA ŚW. WERONIKI 

VeraIcon, czyli Obraz Prawdziwy. Prawdziwy Obraz Chrystusa w człowieku jest jak gen bólu, chorób i cierpienia. Czy stworzeni na Jego Obraz                                

i Podobieństwo jesteśmy przez odrobinę miłosierdzia, odrobiną chusty Weroniki? Ta chusta mogłaby stać się flagą ludzkości na Ziemi, bez znaków, symboli 

i barw. Biała flaga z odbiciem Oblicza Chrystusa wyraża ludzką kapitulację przed Jego miłością, bo "wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, mnieście uczynili". (Mt,25,37-40) 

STACJA VII - JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA 

A wiadomo, że takie godziny przed świętem bywają gorączkowe. I uliczki są zatłoczone". (Kard. K. Wojtyła, Rekolekcje w Watykanie 1976 r.) Powtórny 

upadek Chrystusa ma miejsce w tłumie ludzi skrzętnych i zabieganych, bo to Wielki Tydzień i za parę dni - Wielkanoc. Z Niedzieli Palmowej, kiedy 

witaliśmy Chrystusa, na pamiątkę wjazdu do Jerozolimy zostały tylko obrzędowe palmy. Chrystus upadł, ale jeszcze walczy, jeszcze żyje, a myśmy Go już 

pogrzebali i zakryli fioletem. Tylko pies, który nie klasyfikuje zdarzeń, widzi, poznaje i czuje, że Bóg jest Żywy. 

STACJA VIII - JEZUS POCIESZ PŁACZĄCE KOBIETY 

Pocieszanie niewiast to drugie spotkanie z Matką - Wskazaniem Drogi do Zbawienia, lecz tym razem przez pokutę. Umęczony Chrystus, mówiąc: "nie 

płaczcie nade mną, ale nad sobą i synami waszymi" (Łk,23.28), budzi nadzieję, że przez prawdziwy żal jest szansa naprawy grzechu. 

W tej stacji rodzi się dialog miłosierdzia. Kobiety nie opłakują Boga, ale przez ból rodzenia tylko one naprawdę litują się nad Synem Człowieczym tak, jak 

im powiedział. 

STACJA IX – JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 

To dalszy ciąg poprzedniej Stacji, gdzie jest płacz nad  dziećmi. "Uniżył Samego Siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci". (Flp,2,8) Lecz tym razem, to 

Chrystus płacze. Przez cierpienie dzieci Syn Boży jest najbardziej cierpiący. Jest bezbronny jak dziecko w łonie matki. Chrystusowa Pasja to także bicie, 

molestowanie, gwałcenie i zabijanie najbardziej niewinnych. Ta Pasja również skończy się Zbawieniem. Za dziecięcym piekłem majaczy drabina ze snu 

Jakuba. Z niej, przed wszystkimi męczennikami, w pierwszej kolejności dopuszczone będą dzieci, "bo ich jest Królestwo Niebieskie". 

STACJA X – JEZUS DO NAGA ODARTY 

Ciało Chrystusa ikonograficznie łączy się z przypowieścią o jawnogrzesznicy i ciskaniu kamienia przez tych, co są bez grzechu. "Grzech" Chrystusa, to Jego 

człowieczeństwo, czyli Ciało - Boże Ciało. My jednak postrzegamy je jako białe Ciało w złotej monstrancji, adorowane wśród bicia dzwonów,                                     

w ceremonialnej procesji. Przed tym Ciałem, zamiast kamieni, rzucamy płatki róż, nie widząc upokarzającej nagości Ciała Syna Bożego, Tymczasem: "Ciało 

Chrystusa wyraża miłość Ojca. To Ciało obnażone pełni wolę Syna i wolę Ojca".(Kard. K. Wojtyła, Rekolekcje w Watykanie 1976 r.) "Ja zawsze czynię to, 

co się Jemu (Ojcu) podoba". (J,8,29) 

STACJA XI – JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY 

Przybicie do krzyża, chociaż brak oprawców. Chrystus sam kładzie się na krzyżu, "przygwożdżony" do niego ludzkim bólem, męczeństwem ofiar, co 

cierpiały i umarły w więzieniach, obozach i łagrach, za Boga i Ojczyznę. Pamięć o nich to symbole Polskiej Drogi wiodącej do naszego Zmartwychwstania. 

Wagon - pomnik Pomordowanych na Wschodzie - i samochód - "pomnik" męczeństwa ks. Popiełuszki.  Obok ukrzyżowanego Chrystusa stoi z krzyżem 

misyjnym w ręku o. Kazimierz Smoroński, redemptorysta i męczennik, który nawet w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, nie przestał byś świadkiem 

Obfitego Odkupienia.Zwieńcza je Stacja - Pomnik Krzyżowanego Chrystusa, gdzie nie ma dumy męczeństwa, lecz ludzki ból i strach. "Przebodli ręce i nogi 

moje, policzyli wszystkie kości moje". (Ps,22(21)-17,18) 

STACJA XII – JEZUS NA KRZYŻU UMIERA 

Consumatumest. Wypełniło się. Kiedy Jezus woła z krzyża: "Eli, Eli lemasabachthani" (Mt,27,46), jest najbliżej współczesnego człowieka przez swoje 

zagubienie i zwątpienie. W swoim "bluźnierczym" apogeum osamotnienia i umierania staje najbliżej nas, zniżając swoje Bóstwo do ludzkiej nędzy i słabości. 

Przez to właśnie chwila śmierci Ciała Chrystusowego rozmnożyła i wyzwoliła krzyże na całej Ziemi, a ludzkość zrozumiała, że idąc za Chrystusem, trzeba 

umierać, żeby żyć."Człowiek, który patrzy na te ramiona, może pomyśleć, że z najwyższym wysiłkiem ogarniają one człowieka i świat. Ogarniają! Oto 

człowiek. Oto sam Bóg". (Kard. K. Wojtyła,Rekolekcje w Watykanie 1976 r.) "Bo w nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy". (Dz,17,28). Również                                   

i zgromadzenie redemptorystów rodzi naśladowców Chrystusa i podażą za Nim w bólu Jego Matki, Maryi Nieustającej Pomocy. Tak było 6 sierpnia                        

1944 roku, w czasie powstania warszawskiego gdzie swoje za wiarę w Boga i za to że byli Polakami zginęło 30 redemptorystów z klasztoru przy kościele                      

św. Klemensa. 

STACJA XIII – JEZUS Z KRZYŻA ZDIĘTY 

Chrystus w ramionach Mary, Matki Nieustającej Pomocy przez Swoja mękę i śmierć na krzyżu wyzwala Polskie Piekło. To Anastazis, czyli zstąpienie do 

piekieł, aby uwolnić uwięzione tam dusze naszych męczenników i bohaterów. Chrystus jednak nie wchodzi do Szeolu - otchłani, jak bohater, wchodzi tam 

jako Umęczone Ludzkie Ciało, które wyzwala i otwiera bramy, "a Jego panowaniu nie będzie końca". (Łk,1,33) 

STACJA XIV – JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY 

Przez 2000 lat zakłócamy spokój cielesnej śmierci Chrystusa, od czasu grobu Józefa z Arymatei do dzisiaj. Grób Chrystusa od wieków budują teorie i księgi, 

głoszące Jego klęskę lub niebyt. Dzisiaj na polskim cmentarzu przygniata Go sterta krzyży zbezczeszczonych i wyrzuconych z Krakowskiego Przedmieścia . 

Ale Jezus w tym Grobie żyje i zmartwychwstanie Trzeciego Dnia, jak oznajmia Pismo. "Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 

twój oścień?" (l Kor.15,55) Umierając, zniweczył naszą, śmierć, a Zmartwychwstając przywrócił nam życie. 

 

Alleluja! Jezus Żyje, lecz Jego Golgota się nie kończy. Dalej jest Drogą przez Zmartwychwstanie, odnawiając Księgę Genesis, staje się Duchem Bożym 

unoszącym się nad ludzkimi "wodami". 

Twarz Chrystusa to jedyna widoczna twarz, choć ludzi jest wielu. Chrystus w każdym człowieku jest Nowym Adamem, Pierwszym i Ostatnim Człowiekiem, 

jest każdym z nas i w każdym z nas. 

W Jego Zmartwychwstaniu spełnia się Idea Boskości. Jezus wychodzi z nas, a my wchodzimy w Niego. "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do 

Boga mego i Boga waszego". (J,19) 

 


