
1. Jezus na śmierć skazany  
Jezu, przyjmujesz wyrok śmierci bez żadnego oporu. Słysząc ludzi, którzy chcą Twojej 
śmierci, nie bronisz się. Chcesz umrzeć za nas, wziąć nasze grzechy że sobą na krzyż. 
Robisz to, dlatego że nas kochasz. Dziękujemy Ci. Maja Kroh


Piłat jako mądry i sprawiedliwy namiestnik wiedział, że kara krzyża jest zbyt okrutna za 
ogłaszanie się Mesjaszem. Dlatego próbował Cię uwolnić. Ale agresywny tłum, pod 
namową arcykapłanów, domagał się Twojej śmierci. Ty Jezu nie okazałeś lęku, pozwoliłeś 
się poprowadzić na cierpienie, bo chciałeś mnie ocalić.

Spokój i zawierzenie Bogu w obliczu spotykającego mnie zła wydaje mi się trudne, 
czasami wręcz niewykonalne. Proszę, pomóż mi tak jak Ty reagować na agresję i 
dotykające mnie niesprawiedliwości. Naucz mnie całkowicie Ci zaufać i zawsze zgadzać 
się na Twoją wolę.

Alicja Ławicka 7d


Według mnie król piłat zachował się bardzo źle i niesprawiedliwe ponieważ:

1. Znał Jezusa i wiedział, że Jezus mówi prawdę o bogu.

2. Wiedział też, że Jezus jest dobrym człowiekiem.

3. Skazał go na śmierć tylko po to by nie stracić władzy.

4. Piłat był człowiekiem skąpym, nie chciał się dzielić więc nie chciał tez oddać władzy.

Nie popieram zachowania Piłata. Według mnie człowiek powinien być honorowy; 
powinien nie bać się prawdy - Jacek Gancewski


Często osądzamy ludzi bazując na tym, co mówią ludzie dookoła nas, zamiast samemu 
zastanowić się, jak ta osoba zachowuje się w stosunku do nas. Powinniśmy oceniać ludzi 
na podstawie ich czynów, a nie tego, co mówi grupa, ponieważ większość nie zawsze ma 
racje.

Magdalena Romek


2 Jezus bierze krzyż  
Stacja 2 symbolizuje poświęcenie Pana Jezusa nad ludźmi, to, że wraz z krzyżem bierze 
on na swe ramiona grzechy całego świata.

Wiktor Cernusko 7d 


Większość z nas w swym życiu doświadczyła krzyża, jako trudnej chwili, gdy nie możemy 
dać sobie z czymś rady, czujemy się zrozpaczeni, bezsilni i bezradni wobec 
przytłaczających nas problemów. Najłatwiej było by wtedy zrezygnować, poddać się, 
odłożyć to na później. Ale Pan Jezus nie zrezygnował, nie poddał się. Niósł Krzyż cierpiąc 
za nas. Panie Jezu, gdy nadchodzi chwila zwątpienia, moment strachu i potrzeba 
zmierzenia się ze swoim krzyżem, pokaż nam jak być na to gotowym. Gdy brakuje nam 
sił, nie opuszczaj nas. Bo tylko z Tobą Panie jesteśmy zdolni podjąć ten trud. Pola Branas 
7c


W życiu nie jesteśmy w stanie uniknąć trudnych sytuacji. Można się na nie złościć, można 
przeklinać, można wreszcie szukać pomocy w alkoholu czy narkotykach... 

Można jednak inaczej. Można zwrócić się do Jezusa i wraz z Nim wziąć ciężar 
problemów. Może one nie znikną, ale łatwiej nam będzie się z nimi uporać, wiedząc ze nie 
jesteśmy sami. 




Panie Jezu,  ojciec bardzo ci zaufał składając na twoje barki krzyż odkupienia- mimo 
cierpienia nie zawiodłeś. Pomóż nam brać na siebie krzyż naszych problemów i trudności 
i pomóż nam wytrwać w miłości do Ciebie. Jan Libura


Panie Jezu  wziąłeś krzyż na swoje ramiona. To nie były zwykłe belki,  to krzyż moich 
codziennych grzechów, zaniedbań, lenistwa , braku cierpliwości.  To moja niechęć do 
niektórych ludzi, gniew, zazdrość... To mój bunt, moje ciągłe Dlaczego?. Ja wiem, że 
trzeba inaczej żyć, że każde dlaczego zmienić w Jezu ufam Tobie.

Panie Jezu naucz mnie cenić trud życia, chorobę, każde cierpienie i zmagania 
codziennego życia, abym z miłością potrafiła dźwigać swój krzyż. Zofia Ruszczyk


3 Jezus upada  
Pan Jezus upada po raz pierwszy. Jest mu ciężko, ale powstaje i idzie dalej. Jest to znak 
dla nas, żeby się nie poddawać. Musimy być silni i przygotowani na to, że zło nadejdzie 
prędzej czy później. Nie możemy wtedy leżeć, tylko musimy wstać i iść przez życie dalej, 
ponieważ z każdym upadkiem stajemy się silniejsi.Zuzanna Babiarz z klasy 8a


Panie Jezu, przygnieciony Krzyżem, dopuściłeś ten upadek, byśmy poznali, że każdy 
człowiek może przeżywać takie chwile, kiedy jest mu za cieżko, kiedy przychodzi smutek 
i wydaje mu się, że wszyscy go opuścili. Dzisiaj dziękuję Tobie Panie, za lekcje twojego 
upadku i powstania, za to, że nie zatrzymałeś się na własnym niedomaganiu, lecz 
podniosłeś się, by oddać się do końca. Wskazuj Mi Panie drogę do powstawania, do 
umocnienia sił duchowych, przez rozważanie Słowa Bożego i przez Eucharystię. Kacper 
Dąbrowski


Panie, Ty upadając pod ciężarem krzyża, upadłeś pod ciężarem ludzkich grzechów. 
Wśród nich były też moje grzechy. Dziękuję Ci jednak Panie, że nie poddałeś się i 
podniosłeś się. Proszę Cię, pomóż mi podnosić się po porażkach i uwierzyć w siebie. 
Kornelia Sipowicz 7c


4 Jezus spotyka swoją Matkę  
Obecność cierpiącej Najświętszej Matki Bożej obok Jezusa na drodze krzyżowej oraz pod 
Jego krzyżem pokazuje nam, jak wielka była rola Maryi w dziele odkupienia świata.

Jej ból nie poszedł na marne. Wychwalajmy Ją za to, jak bardzo nas kocha i nieustannie 
ma nas w swej opiece. Uczmy się od Niej, jak postępować, jak kochać i jak cierpieć. 
Bartosz Ostruszka


Obecność Matki Bożej obok swojego syna na drodze krzyżowej, a potem pod krzyżem 
oraz jej cierpienie które wraz z nim przeżywała pokazuje nam jak wielka rolę odegrała ona 
w dziele naszego odkupienia. Właśnie dlatego powinnyśmy być jej wdzięczni oraz czcić ją 
całym swoim sercem. Karolina Dzieża


Niosąc swój krzyż na Kalwarię, Jezus zauważa swoją Matkę. Ich spojrzenia się spotykają. 
Z jego ran, zadanych koroną cierniową spływa krew. Jej serce przeszywa ból, smutek. 
Jak wielkie katusze musiała przeżywać Maryja? Przecież rodzicom największy ból 
sprawia widok cierpiącego dziecka, któremu nie są wstanie pomóc. Jednak Maryja 
wiedziała, na czym polega misja Jezusa. Wiedziała, że cierpi za wszystkich ludzi, tych z 
wczoraj, dzisiaj i z przyszłości. Cierpiała także ona. Choć nie rozumiała do końca woli 
Bożej, potrafiła zaufać Bogu i pozostać mu wierna.




Maryjo, doświadczyłaś tak wielu cierpień. Pokazałaś nam, jak ważna jest sama obecność 
u boku cierpiącego. Jak ważne jest zaufanie Bogu, nawet gdy wydaje się nam, że 
cierpienie jakie nas spotkało jest bezsensowne.

Jezu! Przy tej stacji chcemy prosić Twoją Matkę o siłę, byśmy mogli kochać Boga w 
każdym momencie naszego życia. Nie tylko w dobrych i radosnych chwilach, ale również 
gdy przychodzi kryzys, smutek, ból i samotność. Niech dusza nasza chwali Boga za 
każdą chwilę życia, za wszystkie dary, które od Niego otrzymujemy. Kajetan Bocian


Należy pomyśleć o naszej mamie i o tym jak wiele jej zawdzięczamy. Ta stacja 
przypomina nam to ile mama dla nas zrobiła. Radek Skowron


5. Szymon pomaga Jezusowi 
Chociaż Szymon nie chciał pomagać, zmuszono go siłą do niesienia krzyża z panem 
Jezusem. Po chwili poczuł się lepiej i już chętnie mu pomagał. Czasem jesteśmy niechętni 
do pomocy, ale czasem jak przyjdzie taki moment, że trzeba pomóc, później dzięki swoim 
przemyśleniom człowiek potrafi się zmienić na lepsze. Maja Sierpowska


Szymon z Cyreny przez przypadek natrafił na orszak. Dostał rozkaz od żołnierzy, aby 
wziąć krzyż z barków Jezusa, co zrobił pomimo niechęci. Z każdą chwilą w jego sercu 
kiełkuje radość, że może dzielić los i trud Mesjasza. Nigdy nie lekceważmy człowieka 
proszącego o pomoc, nawet jeśli prośba przychodzi niespodziewanie, a my mamy inne 
sprawy do załatwienia. Zawsze pomagajmy proszącym nas o pomoc, ponieważ 
pomagając im pomagamy także Jezusowi. Julia Domagała 


Tak, jak Szymon pomógł nieść krzyż Jezusowi, pomagajmy naszym bliskim w trudnych 
chwilach nieść ciężar codziennych problemów i wskazujmy drogę za Jezusem. Katarzyna 
Łopata 


Zmęczony Jezus niesieniem krzyża naszych grzechów.Żołnierze przymuszają Szymona z 
Cyreny.Ten jednak tknięty łaską Bożą nie lęka sie i bierze Chrystusowy krzyż.Droga nie 
jest łatwa lecz Cyneryjczyk chce pomóc.Tak jak wyczerpany Szymon z Cyreny pomógł 
nieść krzyż Chrystusa tak my pomagajmy bliskim iść za Jezusem oraz pomagajmy im w 
codziennym życiu. Laura Huk


Z pośród tłumu to akurat Szymon został wybrany aby pomóc nieść krzyż Jezusowi. Nie 
chciał tego robić, ale bez sprzeciwu wykonał to zadanie. Z każdym kolejnym krokiem 
coraz bardziej rozumiał, że to co robi jest darem od Boga, bo mógł towarzyszyć Jezusowi 
w jego męce i dzielić z nim to doświadczenie. I tak ból i trud przerodził się w radość i 
chęć do pomocy. Natalia Dzieża


6 Weronika ociera twarz Jezusa 
Niezwykły gest, jaki dokonała Weronika widząc strudzonego i konającego Jezusa, 
świadczy o jej ogromnym oddaniu oraz dobrym sercu. Mimo iż dużo ryzykowała, to 
podeszła do Jezusa i otarła jego zakrwawioną i spoconą twarz. Jej poświęcenie dla 
drugiej osoby, otwartość serca oraz wielkie oddanie to cechy, które powinny 
charakteryzować każdego prawdziwego chrześcijanina. Panie Jezu Chryste, pozwól 
byśmy na swojej drodze życia mogli spotykać osoby wrażliwe na cierpienie innych oraz 
chętne do pomocy. Dominika Iskierko




W naszym życiu spotykamy wielu ludzi. Niektórzy są naszymi przyjaciółmi na dobre i na 
złe, a inni odwracają się od nas w trudnych momentach naszego życia. Kiedy zaczynają 
się kłopoty, wtedy dopiero przekonujemy się, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, 
służy nam swoim wsparciem, pomocą i nie wyrzeka się nas.  W czasie pandemii 
pielęgniarki potrzebują w szpitalach maseczek. Niektórzy z nas włączają się w akcję ich 
szycia bezinteresownie. To akt wsparcia za który powinniśmy być wdzięczni. Szymek 
Szawul


Weronika chciała ulżyć panu jezusowi ponieważ go kochała, wszyscy ludzie są skorzy do 
pomocy. Jakub Jurczyk


7. Jezus upada  
Łatwo jest pocieszać  innych , kiedy nam samym jest dobrze. Ale kiedy cierpimy, może 
pojawić śię pokusa zamknięcia w sobie, bo ból zamyka serce. Nie wolno zdać się 
zaślepić bólowi. Właśnie wtedy trzeba zapomnieć o swoim cierpieniu i iść  ku innym, żeby 
pomagać. Mateusz Gibas 


Wyczerpany Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Z pomocą przychodzi mu 
Szymon pomagając Mu podnieść krzyż. Tym czynem udowodnił, że jest wierny Jezusowi i 
będzie gotowy Mu pomóc w razie potrzeby. Dla Jezusa dalsza droga jest bardzo trudna, 
lecz udaje Mu się ruszyć dalej. Bartek Strzelecki


Znowu upadłeś Panie pod ciężarem krzyża, ale podnosisz się by iść dalej. Uczysz nas 
abyśmy się podnosili po porażce, grzechu. Panie Jezu dodaj nam sił do powstawania z 
upadków. Patryk Charuza


Na świecie panuje pandemia i każdy boi się zarażenia nową, groźną i nieznaną wcześniej 
chorobą  , a nas oprócz tego dotykają problemy codziennego życia tj. kłótnie, inne 
choroby, zwykły stres, wyczerpująca praca czy złe stosunki w rodzinie. W takich trudnych 
chwilach musimy pokładać całą naszą ufność w  Jezusie, mając nadzieję, że już wkrótce 
wybawią nas od największego zagrożenia jakim jest koronawirus oraz, że ulżą naszym 
cierpieniom, jakiekolwiek mamy. Pamiętajmy, że Pan Jezus również w swojej drodze 
upadał, ale za każdym razem również powstawał i prośmy go, by wspomagał nas i dawał 
nam nadzieję na lepsze jutro. Małgosia Janik


Jezus tak bardzo kochał ludzi, że zamiast się poddać, dźwignął się na nogi i wchodził 
dalej na Golgotę.Ta stacja pokazuje, że pomimo wielu niepowodzeń nie wolno się 
poddawać trzeba iść dalej, nawet kiedy już raz upadłeś i zdarza ci się to po raz następny 
nie dawaj za wygraną, dwa razy można upaść i dwa razy można powstać.Warto 
zauważyć, że podczas upadku Jezus nie był sam, tak samo my musimy pomagać tym, 
którzy upadli a nie jeszcze bardziej ich upokarzać i poniżać. Szymon Seredyński 


8 Jezus pociesza kobiety  
Nie smućcie się niewiasty, płaczcie lepiej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Przy tej stacji 
pomódlmy się za kobiety i dzieci, które się w tym czasie smucą. Odmówmy za nich 
modlitwę Ojcze Nasz. Piotr Krzyworzeka




I znowu, kolejne zaskoczenie, niewiasty zostały upomniane, spodziewały się innej reakcji 
Jezusa. Ty jednak, Panie wskazałeś kierunek pracy nad sobą, nie płaczcie nade Mną, ale 
nad sobą i nad waszymi dziećmi Przy tej stacji myślę o własnej jakości życia. Łatwiej 
innym współczuć, trudniej jednak przyglądać się własnemu zachowaniu. Jakość życia to 
codzienne wybory, domaga się nazywania po imieniu własnych błędów po to aby je 
zniwelować. Jezus oczekuje od każdego z nas poprawy jakości życia. Przepraszam Cię, 
Panie za moje codzienne złe wybory. Przepraszam za moje potknięcia i obniżenia jakości 
mojego życia chrześcijańskiego. Wybacz mi, Panie za te chwile mojego życia, w których 
zabrakło odpowiedzi na Twoje wezwania. Patrycja Skuta


Tak jak Jezus, powinniśmy z otwartym sercem pocieszać innych zwłaszcza w obecnej 
sytuacji.Powinniśmy także nawzajem sobie pomagać, aby razem jak najlepiej przetrwać 
ten  czas trudny dla nas, naszego państwa oraz całego świata. Ola Świstak 


9. Jezus upada  
Ernest Hemingway „Chrystus jest wycieńczony, ale jednak wie, że na krzyżu czeka 
zbawienie dla jego ludu” Zofia Giebuta


Pan Jezus upada po raz trzeci niedaleko góry Golgota, nie ma już sił aby wstać i modli 
się. Następnie Jezus wstał i idzie dalej. Również ty musisz przezwyciężyć siebie, żeby nie 
zejść z drogi, wyznaczonej przez Boga. Jest to prawdziwy dowód na to, że miłujesz Boga, 
który chce żebyś był mocny. Milena Kurowska


Pan Jezus nie jest w stanie się podnieść: tak bardzo jest przygnieciony ciężarem naszej 
nędzy. Wloką go na miejsce kaźni. W milczeniu oddaje się wrogim rękom. Michał Słowik 


10. Jezus z szat obnażony  
Jezus został rozebrany ze swych szat 

Panie Jezu ile razy dzisiaj ludzie obdzierają cię z szat chcemy wolności a sami nie 
szanujemy czyjejś wiary są i tacy którzy publicznie przyznają się do Chrystusa. Jezu daj 
nam odwagę i siłę w  aby przyznać się do ciebie w tych trudnych czasach. Oskar Legutko


11 Jezus przybity do krzyża  
Czemu przybiliście do krzyża baranka bez skazy. Nie wstyd wam, że człowiek, który 
odpuścił wam grzechy musi cierpieć? Dzięki niemu nasze grzechy zostały przybite do 
krzyża, wiec nie powtarzajmy ciagle tych samych grzechów lecz starajmy się poprawiać, 
polepszać.  Jakub Zając


Ciało Jezusa, ból przenika srogi, gdy gwoździe biją w obie ręce i nogi. Razem z nimi do 
krzyża przybito moje grzechy. To one skazały Boskiego Zbawiciela na tak okrutną mękę.A 
ty Panie nie bronisz się przeciw okrucieństwom, lecz sam poddajesz się katom 
swoim.Przepraszam Cię Jezu za każdy mój grzech, za który Ty musiałeś tak wiele 
wycierpieć. Spraw bym i ja zawsze spełniał wolę Twoją. Zofia Ziobro


Pan Jezus poświęcił swoje życie dla naszego zbawienia. Nie pozwólmy, by jego ofiara 
poszła na marne. Starajmy się być lepszą wersją samego siebie nawet w obliczu 
pandemii korona wirusa. Alicja Tyszkiewicz




Rany duszy bolą nawet bardziej niż rany ciała. Dlatego niemiłe, złośliwe słowo innego 
człowieka sprawia, że czujemy się fatalnie. Boli nas nawet gorzej niż rana fizyczna. Także 
Jezusa niezwykle bolało, że ludzie których przyszedł zbawić przybili Go do krzyża.

Panie Jezu, pomóż mi cierpliwie znosić ból zadawany przez innych ludzi. Basia Michałek 


Jezus zostaje przybity do krzyża.Pomimo tego, że to straszna tortura, znajduje się wielu, 
by Go wyśmiać czy wręcz prowokować. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. 
Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem 
Synem Bożym (Mt 27, 42-43). W ten sposób szydzą nie tylko z Niego, ale także  z misji, 
którą Jezus właśnie na krzyżu kończył. 

Jednak w swym wnętrzu Jezus doznaje o wiele większego cierpienia, przez które 
wykrzykuje: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mk 15,34).  Te słowa wyrażają 
największą próbę, jakiej został poddany. 

Czasem, my też doświadczamy takiej próby. Czasem myślimy, że zostaliśmy zapomniani 
lub opuszczeni przez Boga. Czasem jesteśmy w stanie nawet stwierdzić, że Boga nie ma. 
Jednak On cały czas opiekuje się nami. Starajmy się o tym nie zapomnieć. Emilia Góralik


12 Jezus umiera 
Panie Jezu, umarłeś na krzyżu za nas. Ci, którzy stali pod krzyżem w tamtych czasach 
czuli Twój ból razem z Tobą, a dziś? Czy czujemy Twój ból i Twoja udrękę, to że oddałeś 
swe życie za nas? Czy nie zastanawiamy się nad tym, przechodząc nad Twoja śmiercią 
do porządku dziennego. Czy uronimy łzę wzruszenia nad Twoja śmiercią? Czy zdajemy 
sobie z tego sprawę jak dużo nam ofiarowałeś? Samego siebie. Basia Migas


13 Jezus zdjęty z krzyża 
Choć Maryja trzymając swojego, zdjętego z krzyża syna, rozpacza nad jego losem, to 
wzrokiem wiary widzi w nim Nowy Raj. Kontemplujmy moc wiary Serca Maryi. Nie bójmy 
się, kiedy widzimy jakby klęski Bożych obietnic. Jeśli wytrwamy w wierze, osiągniemy 
zwycięstwo. 

Jakub Łysek


Pan Jezus nie żyje.  
Zostaje oddany w ręce swej matki Maryji. Maryja jest załamana, a co najgorsze śmierć 
Jezusa to nasza wina -  wina człowieka… Wiktor Partyka


14 Jezus złożony do grobu  
Złożenie do grobu. Wszystkie nasze plany i nadzieje legły w jednym momencie, to koniec 
ziemskiej wędrówki.  Gabriela Moskała 8b


Złożenie ciała do grobu było przygotowaniem do zesłania największego daru, jaki 
człowiek mógł otrzymać od Boga - możliwości znalezienia się po śmierci w niebie.

Jest to już ostatnia stacja podróży pańskiej, lecz nie zakańcza ona dokonań Jezusa. 
Śmierć stanowi symbol nowego i lepszego początku. Ciało Jezusa spoczywające w 
grobie, czeka na duszę, która po 3 dniach powróci by dać ludziom największe 
świadectwo prawdy. Gabriela Rejczyk



