
 

 

 

WSTĘP: 

Panie Jezu, pójdę teraz                      

za Tobą Drogą Krzyżową.                                    

Ty bardzo mnie kochasz,                         

a ja chcę być blisko Ciebie.                   

Nie martw się, że Twoi dorośli 

uczniowie Ciebie opuścili.                                     

Dzieci na pewno pozostaną przy 

Tobie. 



 

 

 

Stacja I 

Pan Jezus na śmierć skazany 

Źli ludzie skazali na śmierć Pana 

Jezusa. Przyjęcie wyroku jest 

bardzo trudne. Jezus nie buntuje 

się, bo kocha nas nad życie. 

Panie Jezu, pomóż mi, żebym nie 

osądzał kolegów, koleżanek                           

i innych ludzi. Naucz mnie mówić 

o innych z miłością. 



 

Stacja II                                                

Pan Jezus bierze krzyż                            

na swoje ramiona 

Pan Jezus nie buntuje się, gdy 

ludzie Go krzywdzą. Jest cichy, 

jak baranek. Czuje ciężar na 

ramionach. Panie Jezu, pomóż mi 

pokonać lenistwo, żeby stać się 

lepszym człowiekiem.  Ty                               

wycierpiałeś przecież dużo 

więcej. 



 

 

 

Stacja III 

Pierwszy upadek Jezusa 

Jezus przewraca się.   Krzyż jest                 

za ciężki. A to dopiero początek 

drogi. On się nie poddaje,                               

bo jest miłością. A miłość jest 

wytrzymała i dzielna.                             

Panie Jezu, czasem brakuje                        

mi siły i wytrwałości.                             

Ale z Tobą wszystko mogę. 



 

Stacja IV 

Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

W tej stacji spotykają się 

cierpiący Jezus i Maryja. My też 

czasami cierpimy mimo, że 

jesteśmy kochani przez rodziców  

i rodzeństwo. Ale dzięki ich 

miłości nigdy się nie poddajemy. 

Panie Jezu, pomóż mi pocieszać                

i pomagać tym, których kocham.  



 

 

 

Stacja V                                                

Szymon pomaga Jezusowi                                           

Szymon wcale nie chce dźwigać 

krzyża Pana Jezusa. Zostaje do 

tego zmuszony, ale i tak naprawdę 

pomaga. Panie Jezu, naucz mnie 

pomagać moim bliskim oraz 

kolegom i koleżankom nawet 

wtedy, gdy mi się trochę nie chce 

albo gdy nie wierzę, że potrafię 

dobrze pomóc. 



Stacja VI                                              

Weronika ociera twarz Jezusa 

Weronika wychodzi z tłumu                            

i wyciera twarz Jezusa. W                         

nagrodę otrzymuje Jego odbicie 

na chuście. Panie Jezu, proszę, 

żebym był odważnym dzieckiem, 

które broni ludzi skrzywdzonych           

i wyśmianych. I żebym ciągle był 

zapatrzony w Twoją twarz, która 

patrzy na mnie z miłością. 



 

 

Stacja VII 

Drugi upadek Jezusa 

Znowu ciężki krzyż przewraca 

Pana Jezusa. Jest Mu coraz 

trudniej. Ale Chrystus nas kocha  

i znajduje siłę. Znowu się podnosi 

i idzie dalej. Panie Jezu, pomóż 

mi szybko powstawać. Żebym nie 

robił tego, co łatwe czy przyjemne 

ale to, co mądre i dobre. 



 

Stacja VIII                                               

Jezus pociesza płaczące kobiety 

Pan Jezus pociesza kobiety, które 

płaczą. One nie są takie mądre i 

silne, jak Matka Boża czy jak 

Weronika. Panie Jezu, ja często 

współczuję Tobie i innym 

ludziom w ich cierpieniach, ale 

rzadko zastanawiam się nad tym, 

ile razy przeze mnie ktoś płakał.  



 

 

Stacja IX                                               

Trzeci upadek Jezusa 

Już trzeci raz Pan Jezus upada pod  

krzyżem naszych grzechów. Ten 

upadek boli jeszcze bardziej. 

Panie Jezu, żałuję, że ja nie 

zawsze mam siłę i zapał, by się 

poprawiać i czynić dobro. Gdy 

jestem blisko Ciebie, to mogę 

podnieść się z najgorszych nawet 

upadków. 



 

 

Stacja X                                                      

Z Pana Jezusa zdejmują szaty 

Żołnierze są bez litości. Zrywają 

szaty z Pana Jezusa. To rani Go 

najbardziej. Panie Jezu, nie chcę 

nigdy wyśmiewać innych, a 

jednak często zachowuję się jak 

żołnierze pod Twoim krzyżem. 

Chcę teraz powiedzieć Tobie, 

Jezu, i tym ludziom: przepraszam. 



 

 

Stacja XI                                     

Pan Jezusa przybijają                          

do krzyża 

Żołnierze wbijają gwoździe                       

w ręce i nogi Pana Jezusa.                      

Panie Jezu, jest mi bardzo 

smutno, że aż tak okropnie       

przeze mnie cierpiałeś. 

Przypominaj mi o tym za każdym 

razem, gdy chcę zrobić coś złego                

i komuś sprawić przykrość.  



 

Stacja XII                                              

Pan Jezus umiera na krzyżu 

Pan Jezus w ostatnich chwilach 

życia modli się do swojego Ojca. 

„Ojcze, w Twoje ręce oddaję 

ducha mego”. Każdy z nas może 

ufać Bogu bardziej niż ludziom i 

niż samemu sobie. Wtedy nic 

mnie nie załamie. Dziękuję Jezu 

za Twoją miłość i Ciebie kocham. 



 

Stacja XIII 

Pan Jezusa zdejmują z krzyża 

Ciało Jezusa jest teraz złożone                  

w ramionach Maryi. Jezus wraca 

do Ojca w niebie, ale nie 

zapomina o nas. Po swoim 

zmartwychwstaniu wróci do nas, 

bo On tak bardzo nas kocha,                    

że już nigdy nas nie opuści. 

 



 

 

Stacja XIV                                               

Pan Jezus leży w grobie 

To ostatni smutny przystanek. 

Panie Jezu dzięki Tobie nie boję 

się już grobu, ani śmierci. Proszę, 

pomóż mi, żeby w moich słowach 

i czynach było widać, że Twoja 

miłość nadal żyje. A na koniec 

chcę Ci powiedzieć, że bardzo 

Ciebie kocham. I dziękuję Ci za 

Twoje zmartwychwstanie. 


