




 
Wczesny ranek. Jezusa związano i przyprowadzono do Piłata. Rozpoczyna się proces. 
Gdzie jest złoczyńca, którego trzeba osądzić? Wskazują na Jezusa. Piłat rozmawia z Nim.  
- Kim jesteś, Jezusie? Co to jest prawda? Czy nie wiesz, że mam władzę, aby cię uwolnić 
lub skazać?  
-Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną. Mój Ojciec dał ci tę władzę.  
- On jest niewinny – mówi do tłumu Piłat.  
Przyprowadzają do Piłata Barabasza, mordercę. Za chwilę jeden z więźniów będzie wolny.  
-Kogo mam uwolnić? – pyta Piłat.  
- Uwolnij Barabasza! – krzyczą. Piłat zgadza się. Barabasz się cieszy. Morderca jest wolny. 
Barabaszu, popatrz na Jezusa. Kim jest dla ciebie Jezus? 
-Co uczynić z Jezusem? – pyta Piłat.  
- Wydaj wyrok: śmierć na krzyżu.  
Jezus milczy, oni myślą, że w ten sposób przyznaje się do winy. Boży Baranek odezwie się 
dopiero na krzyżu: Ojcze, przebacz im. 
 

Pomyślę: jakie wyroki wydaję?  
Czy skazałem kogoś niewinnego?  
Jak przyjmuję wyroki innych, gdy czuję się niewinny? 
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą 
występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników 
 i nie siada w kole szyderców.” (por. Ps 1) 
 





Twoje grzechy - biorę je na Siebie.  
Z jaką radością wewnętrzną uścisnąłem Mój krzyż, gdy Mi go przyniesiono. Czy 
ty wiesz, co to znaczyło dla Mnie? Jestem Tym, który miłuje najwięcej. 
Dostrzegaj Mnie w bliźnich. Ćwicz się w tym, by zwracać się do bliźniego jak 
ktoś mało znaczący. Czy umieszczasz Mnie w twoim pochodzie jako Światło 
Przewodnie?  

Tak wielu używa wszystkich swoich sił, aby 
się ode mnie uwolnić, wynajdują preteksty, 
aby dobrodziejstwa, które im zsyłam, 
przypisać przypadkowi. Swój krzyż na każdy 
dzień podejmuj podobnie jak Ja przyjąłem 
Swój – z wielką miłością. Dojdź powoli do 
tego, by cierpienie pokochać - właśnie 
cierpienie zbliża do Mnie. Każdy 
chrześcijanin w stanie łaski jest drugim 
Chrystusem. Postępujcie ze Mną jak z kimś 
najbliższym, który nie tylko wybacza winy, 
które Mu się powtarza, lecz który jeszcze 
bierze je na siebie, aby dla nich uzyskać 
przebaczenie Ojca. Moja potęga zbawcza 
jest nieskończona. 





Jezus upadający pośród grzechów ludzkich. Okrywa Go zakrwawiony 
łachman, a Jego poraniona twarz stała się niepodobna do ludzkiej 
twarzy. Wydaje się, że Jezus jest już martwy. Służby czuwają. Oprawca 
czy może ratownik z pogotowia? Nie można pozwolić, by umarł za 
wcześnie, przed Nim jeszcze długa droga na szczyt wzgórza. Ufff… Jest 
jeszcze wyczuwalny puls, jeszcze nie umarł. 
Ktokolwiek przeżył moment omdlenia czy operacji w szpitalu, wie, co to 
znaczy, gdy leży się bezwładnie. Całkowita zależność od innych, coś z 
tobą robią, nie wiesz co. Sam już nie możesz zrobić nic. To paradoks, że 
Jezus najwięcej zdziałał nie przez własną aktywność, ale przez to, że 
pozwolił, by inni Mu coś zrobili. By Go ukrzyżowali. Wydany w nasze 
ręce.  
Panie, sprawdzam Ci puls. Chcę czuć, jak płynie Twoja krew, jak bije 
Twoje serce. By zrozumieć, jak działa Twoja miłość.  
 





Matko Najświętsza, Matko Dziewico, niech żałość Twojej duszy i mnie 
się udzieli! Kocham Cię, Matko Boleściwa, która idziesz tą drogą, jaką 
kroczył Syn Twój najmilszy – drogą hańby i poniżenia, drogą wzgardy i 
przekleństwa. Wyryj mnie na swoim Niepokalanym Sercu i jako Matka 
Miłosierdzia wyjednaj mi łaskę, bym idąc za Jezusem i Tobą, nie 
załamała się na tej ciernistej drodze kalwaryjskiej, jaką i mnie 
miłosierdzie Boże wyznaczyło. 
Panie,  pomóż mi z ufnością kroczyć za Tobą. 
 





Dobrze znam to zmaganie, kiedy wiem, co powinnam zrobić, ale 
emocje, chęci i pragnienia, które są we mnie, próbują mnie od tego 
odwieść. Doskonale znam to rozdarcie, kiedy toczy się we mnie walka, 
a ja jestem w niej po obu stronach. Kiedy zachwycasz mnie i pociągasz 
Panie Jezu, ale kusi zło. Kiedy chciałabym kochać bezinteresownie, a 
koncentruję się na sobie… 
Szymon zostaje przymuszony do tego, by Ci pomóc, chociaż wcale nie 
chce przyłożyć swojej ręki do ociągającego Twoją świętą Krwią krzyża. 
Ty jednak nie koncentrujesz się na jego niechęci, ale widzisz to, co w 
nim dobre i szlachetne! Widzisz to także we mnie! Ty nie pamiętasz 
złego! Pamiętasz tylko dobro – moje i Szymona! 
 
Jezu, proszę Cię, naucz mnie miłości, która nie pamięta złego! 
 





Człowiek tak niewiele może… Może jednak ofiarować Ci 
Jezu swoje pragnienie bycia z Tobą i współdziałania, służąc. 
Weronika tak mało mogła, ale tak wiele uczyniła. Tylko 
otarła Ci twarz, bo chciała okazać nam Twoje Oblicze 
czyste, bez brudu, jakim zasłaniamy Ciebie w sobie. Bez 
brudu naszych grzechów, które przykrywają Twoje Oblicze 
w nas. Ona jedyna wśród wielu okazała największą miłość i 
odwagę. Dlatego Twoja Twarz został w niej: w jej dłoniach i 
w jej sercu. 
Jezu przychodzisz do naszych serc i w nich jesteś. Jaka jest 
tam Twoja Twarz? Czy czysta? Czy może są na niej ślady 
uderzeń, sińce, rany, brud…? Jezu dodaj mi odwagi  i 
miłości, abym w sobie umiała pokazać Twoją Twarz innym.  
Naucz mnie, jak w odruchach serca i czynach miłosierdzia 
pokazywać dobroć Boga. 
 





Upadłeś Panie nie tylko jeden raz. Krzyż taki ciężki, bo na nim są 
wszystkie nasze grzechy i mój grzech, i moje złości, wszelkie 
nieuporządkowanie, pycha, lęki… Lecz Ty, Panie, szybko powstałeś z 
ziemi i szedłeś drogą krzyżową dalej, pokornie, cicho. Dałeś przykład, 
że trzeba nam też szybko wstawać, gdy nas grzech przygniata i smutek 
wchodzi do duszy. Wspieraj mnie, Panie, we wszystkich trudnościach i 
dopomóż, bym żyła zgodnie z Twoją wolą. Przychodź do mnie z mocą, 
miłością i światłem w Sakramencie Pokuty i w każdej Eucharystii! Bo 
tylko z Tobą, z Twoją łaską wszystko mogę, wszystko zwyciężę… 
 Amen. 
 





Pan Jezus dostrzega wśród otaczającego Go tłumu osób niewiasty z Jerozolimy 
reagujące na Jego mękę rozpaczliwym płaczem. Zwraca się wówczas do nich 
słowami: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą 
i nad waszymi dziećmi!(…) Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie 
z suchym?”(Łk 23, 28-31) 
Przemawiając w ten sposób, Jezus chce uspokoić kobiety, ale przede wszystkim 
pouczyć, by nie potraktowały Jego cierpienia wyłącznie  emocjonalnie, gdyż  
to, co się na ich oczach wydarza, ma wagę mocy wyjątkowej, otwierającej 
drogę nadziei Zbawienia. Chrystus chce przestrzec przed dramatycznymi 
konsekwencjami grzesznego życia, powagą osądu Boga  i  zobowiązać do 
odpowiedzialności za wychowanie  przyszłych pokoleń  w duchu religii 
chrześcijańskiej.   
Panie Jezu kochany, aż trudno pojąć, jakąż  przeogromną miłością do nas 
przepojone jest Twoje Przenajświętsze Serce. Wówczas, gdy sam tak potwornie 
cierpiałeś, padając pod krzyżem ciężaru ludzkich  grzechów, nie rozczulałeś się 
nad sobą, nie koncentrowałeś na bólu, którego doświadczałeś, lecz troskałeś 
się o drugiego człowieka, każdego człowieka z osobna i o całą ludzkość. 
Ocierałeś łzy płaczącym nad Tobą niewiastom, by przejrzały na oczy i na nowo 
poczuły moc bicia Twego serca, by same pokochały dar radości trwania  w 
Tobie i zadbały o trwałość tej więzi w przyszłych pokoleniach.   
  
 



Dzisiaj też bardzo cierpisz, tak, wiem, że bardzo, Jezu Najdroższy, przez 
człowieka - przez nas, przeze mnie. A ciągle miłujesz  tego  grzesznego 
człowieka, chyba dziś jeszcze goręcej, bo o niego  zabiegasz, bo go 
pocieszasz, łzy mu ocierasz, nawet  wtedy, gdy on sam jeszcze nie 
odczuwa potrzeby kontaktu z Pocieszycielem. 
Nie wiem, jak Ci dziękować, mój Jezu, a chciałabym najpiękniej. Za  
pochylenie nad płaczącymi niewiastami, za pouczenia i ostrzeżenia im 
przekazane, a szczególnie za bezcenne przesłania pedagogiczne. Dopomóż 
mi, Panie Jezu, abym Tobą umacniana kontynuowała swój wysiłek 
pedagogiczny jak najdłużej i najowocniej. Wspieraj, proszę, wszystkich 
rodziców i wychowawców, a szczególnie  tych pogubionych. 





Upadasz Jezu po raz trzeci  
na krzyżowej drodze. 
Podnosisz się dla nas,  

abyśmy idąc Twoimi śladami, umieli powstać,  
żeby dojść tam, gdzie Ty doszedłeś. 





Panie, stałem jak Ty przed ludźmi, popatrzyli i powiedzieli: „ To było takie sobie”. 
„Podpis jak twórca już ma, ale do dzieła musi dorosnąć”. „Widzę, że pan się 
dopiero uczy, jak się pan nauczy, to wtedy od pana coś kupię”. „Szacunek wobec 
pana? Nie, to nie jest do rozważenia”. Dla niektórych będę zawsze przeciętny, 
gorszy i niedouczony. Ciebie wyszydził cały naród, całkiem podważył Twój 
autorytet, chciał ograbić Cię nawet z godności, patrzył na Ciebie jak na 
niewolnika, zwierzę na sprzedaż, przestępcę, niegroźnego wichrzyciela, który 
wkrótce przestanie istnieć i nikt nie będzie o nim pamiętał.  
 
Ale to Ty prawdziwie żyjesz i nie usłyszałeś od nas: „Przepraszam, że Cię nie 
broniłem”. „Wybacz, że pozwoliłem Cię bezkarnie opluwać”. „Daruj mi, że 
przehulałem za bezcen relikwie po Tobie…”. Zostawiliśmy Cię, Panie, w 
najgorszym bólu i wstydzie. Nie daliśmy sobie szansy, by czymkolwiek okryć Twe 
Boże Ciało, opatrzyć Twe rany, przynajmniej otrzeć z krwi i brudu, tak jak 
welonem Twe Oblicze obmyła Weronika. A mieliśmy szansę! Mogliśmy podbiec 
do Ciebie, ukrytym w drugim człowieku. Objąć ramieniem. Nie osłoniliśmy 
naszymi ciałami Ciebie. Ale Ty, wystawiony na wstyd, czekasz na nas. Na nas 
samych, którzy osłonią Cię przed zniewagami, otoczą Cię ścisłym kordonem 
adoracji i skryją przed wzgardą i poniżeniem całego świata…  
 



Jezu! Przybliż do mnie swą Świętą Twarz. Dotknij swą na wpół 
wyrwaną brodą mojego policzka, dotknij i drugiego, którego 
nakazałeś nam nadstawiać, zostaw na mej twarzy ślady Twego 
poniżenia, obmyj ją w Twej Krwi… 
 
Jezu, ile razy chcę odegrać się na zawziętym na mnie człowieku, 
daj mi serce, bym w modlitwie go przygarnął ramieniem, tak jak 
Ty odarty z szat objąłeś spojrzeniem pełnym miłości swych 
oprawców... 





„Przyprowadzili Go na miejsce Golgota i tam Go ukrzyżowali” (Mk 15,22) 
„Przebodli moje ręce i nogi moje”(Ps 21,7) 
 
Panie Jezu Chryste, umiłowałeś nas aż do oddania życia na krzyżu. 
Miłość ta wzywa nas do zmiany życia. 
Pragniemy sprostać temu wyzwaniu wsparci Twoją łaską. 
Daj nam lepiej zrozumieć, że tylko wtedy możemy należeć do Ciebie i nazywać się 
chrześcijanami, gdy zapanujemy nad samowolą i zmysłowością. 
 
Twój Apostoł poucza: 
„To wiedzcie, że dawny nasz człowiek został razem z Tobą ukrzyżowany po to, byśmy 
już więcej nie byli w niewoli grzechu.” (Rz 6,6) 





Co to jest miłość? Zauroczenie, motyle w brzuchu, chwile uniesień, radosne 
oczekiwanie na ukochaną osobę? Jeśli szukamy prawdziwej odpowiedzi na to 
pytanie, to popatrzmy na krzyż. 
To właśnie jest miłość. Miłość pełna, gorliwa, prawdziwa… 
Jak mówił ks. Franciszek  Blachnicki: „Osoba wtedy żyje, kiedy miłuje, kiedy 
posiada siebie w dawaniu siebie”.  
Jak to rozumieć? Żyjesz tylko wtedy, kiedy kochasz… 
 
Będziesz miłował Pana Boga swego… - tu jest początek i fragment prawdziwej 
miłości. 
 
Jak wygląda miłość do Boga… Czy znam Go? Znam Jego Słowo? Czy potrafię 
poświecić Mu czas, tęsknię za spotkaniem z Nim? Czy ufam, że On rozwiązuje 
wszystkie problemy lepiej niż ja?  



Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 
 
W tym momencie zaczyna się wyjście ku drugiemu… kiedy świadomie staję się 
darem… Czasami trzeba walczyć ze sobą, aby ten moment nieustannie w sobie 
odkrywać. Mogę dać tyle, ile sama mam i ile byłam w stanie przyjąć… od innych 
ludzi, a przede wszystkim od Boga, bo to On jedynie jest źródłem miłości. Czy wierzę, 
że tylko Jego Miłość jest doskonała, bezwarunkowa, bez skazy? Czy wierzę, że kocha 
mnie taką, jaka jestem? Pomimo moich grzechów i upadków? Ufam, że kiedy skończą 
się moje możliwości, zaczynają się Jego? 
Miłość to gotowość do poświęcenia się dla drugiej osoby, aż po cenę własnego życia. 
Gotowość do rezygnacji z własnych przyzwyczajeń, z wygody, pychy… Prawdziwa 
miłość wolna jest od zazdrości i egoizmu, chęci posiadania na własność czy 
zdominowania drugiej osoby, ale wyraża się w służbie, w byciu dla…. drugiej osoby, 
w postawie pomocy i przebaczenia. 
Ludzie będą mówili, że to marnotrawienie życia, naiwność, frajerstwo, że trzeba 
walczyć o swoje, o swój sukces i powiedzenie, nie dać się wykorzystać i dbać tylko o 
siebie. 
Tak. My musimy marnować życie, ciągle obumierając dla świata egoizmu, 
przekraczając go w miłości ofiarnej, mądrej, miłosiernej, w miłości Chrystusowej. 
Panie Jezu, naucz mnie tak kochać innych, jak Ty mnie umiłowałeś, oddając za mnie 
życie na drzewie krzyża.  





Jakże głęboko wnika miecz boleści w Serce Matki Najświętszej, gdy 
obejmuje w ramionach tak strasznie umęczone i sponiewierane Ciało 
Swojego ukochanego Syna! 
Matko Najświętsza! To nasze dzieło. To my, Twoje dzieci taką zadaliśmy Ci 
boleść naszymi grzechami! 
 
Jesteśmy przy Jezusie tylko dlatego, bo potrzebujemy zdrowia i szczęścia. 
Jesteśmy po to przy Nim, by inni to widzieli i podziwiali. Możemy szukać u 
Niego sensu dla swojego życia lub duchowego ładu i harmonii. Czy jak 
bogaty młodzieniec z Ewangelii  - prosimy Jezusa o receptę na życie 
wieczne. 
 
Więc czy my tak naprawdę jesteśmy przy Jezusie? My jesteśmy raczej z 
samymi sobą niż z Chrystusem.  
Być przy Jezusie to przede wszystkim być przy Nim tak, jak Maryja na 
trzynastej stacji Drogi Krzyżowej. 



Boleje Maryja, ale nie wzywa Bożej pomsty na oprawców Jej Syna. 
Ból Swojego Serca za nas grzeszników ofiaruje, modli się, by ta ofiara 
Jej Syna nie była daremna, by wszystkim przyniosła zbawienie. W 
oczach Maryi widzimy ból, ale za razem matczyną dobroć i miłość, 
które nam mówią, że Ona, tak jak Syn Jej, przebaczy każdemu, kto 
uzna swoja winę, przeprosi, przyrzeknie poprawę. 

 
O Matko Najboleśniejsza! Ja także swoimi grzechami ukułam ten 
miecz, który przeszył Twoje Serce. O Matko przebacz i daruj! Wyproś 
przebaczenie u Swojego Syna dla mnie i dla wszystkich grzeszników 
tej ziemi! Nie daj nam zginąć na wieki! 
Co mam robić, Panie? Jezus na tę stację pozostawił nam słowa: Nie 
bój się. Wierz tylko. Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. 





57 Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, 
który też był uczniem Jezusa. 58 On udał się do Piłata i poprosił o ciało 
Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. 59 Józef zabrał ciało, owinął je w 
czyste płótno 60 i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w 
skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. 
 
Aby uzyskać zbawienie muszę tu, na ziemi zostawić wszystko. Tracę 
powoli: beztroskie dzieciństwo, radosną młodość, zdrowie, rodzica – 
mamę pożegnałam nad grobem. 
To przeraża. Teraz WIEKSZOŚĆ a niebawem WSZYSTKO zostanie mi 
zabrane. Jestem czasem jak grób.  Martwa. Strzegę swojego stanu 
posiadania, zamykam serce wielkim kamieniem. Grób to symbol wielkiej 
przegranej. Wierzę, że jest potrzebny na krótko, aby za chwilę opustoszeć 
na zawsze. Jest końcem starego życia i początkiem nowego, pełniejszego. 
Jest symbolem zwycięstwa. Wierzę, że ostatecznie będzie on pusty. Ten 
prawdziwy przy końcu mojego życia, ale też ten na codziennej drodze, na 
której żyję. 
 



Jezus przechodzi od śmierci do życia. Porażka 
jest tylko pozorna, bo w rzeczywistości 
prowadzi do wygranej. 
 
 
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, 
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 
 
 
Panie Jezu spraw, abym w każdej porażce 
odnalazła drogę do zwycięstwa. Pomóż mi 
zamknąć za sobą stare życie oraz otwórz mnie 
na nowe i prawdziwe. 




