
STACJA I 

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY 

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 
Posłuchaj, jak ogłaszają wyrok Mojej śmierci. 

Popatrz, w jakim milczeniu, z jaką cierpliwością i łagodnością 
przyjmuje go Moje Serce. 

 
Wszyscy, którzy chcecie  Mnie naśladować, 

uczcie się zachowywać milczenie i pogodę ducha wobec tego, 
co was boli i co się wam sprzeciwia. 

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 

pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
„Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie" Mt, 11,28-30 

 
Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 

 
Ojcze Przedwieczny, 

przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 
przelał w czasie swej Męki. 

Przez Jego Rany, 
przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 

przez Jego Serce, 
przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 

przebacz ludziom i zbaw ich. 
 

 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 
adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 

by wynagrodzić Ci za zniewagi, 
które spotykają Cię od ludzi. 



 
STACJA II 

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 
Wpatruj się w krzyż włożony na moje ramiona. 

Wielki jest jego ciężar, lecz o ile większa  
jest moja miłość dla ludzi! 

 
Wszyscy, którzy Mnie kochacie, 

porównajcie swoje cierpienia z miłością, jaką macie dla Mnie 
i nie pozwólcie, by znużenie zgasiło płomień tej miłości. 

 
„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje”. Łk, 9, 23 
 

 
Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 

 
Ojcze Przedwieczny, 

przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 
przelał w czasie swej Męki. 

Przez Jego Rany, 
przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 

przez Jego Serce, 
przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 

przebacz ludziom i zbaw ich. 
 

 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 
adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 

by wynagrodzić Ci za zniewagi, 
które spotykają Cię od ludzi. 



STACJA III  

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM 

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 
Ciężar krzyża powala Mnie na ziemię, 

lecz pragnienie zbawienia dusz ludzkich 
podnosi Mnie i dodaje nowej odwagi 

do dalszej drogi. 
 

Wszyscy, których wzywam do uczestnictwa w dźwiganiu mego Krzyża, 
zobaczcie, czy zapał o zbawienie bliźnich 
dodaje wam nowych sił w postępowaniu 

drogą zaparcia się i wyrzeczenia, 
czy zbytnia miłość własna 

 nie przygnębia was pod jego ciężarem. 
 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” J, 1,29 

 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 



STACJA IV  

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ 

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

Tutaj spotykam moją Najświętszą i Ukochaną Matkę. 
Kontempluj męczeństwo naszych dwóch Serc... 

Wspólny ból łączy nas i wzmacnia tak,  
że mimo ogromnego bólu, miłość triumfuje. 

 
Wszyscy, którzy zdążacie tą samą drogą i kochacie te same ideały,  

 niech widok waszych wspólnych cierpień 
umacnia was, by Miłość w was zwyciężyła. 

Niech zjednoczenie w cierpieniu podtrzymuje was  
i pomoże wielkodusznie przyjąć ciernie wspólnej drogi. 

 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się 
będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.”  

J, 16,20 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 



STACJA V  

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 
Patrzcie, jak ten człowiek (z Cyreny) przyjmuje drobną zapłatę 

za ten przykry i okrutny ciężar. 
Przyjrzyjcie się także memu Ciału,  

które upada z braku sił. 
 

Jeśli wobec wysiłku, 
który musicie podejmować przeciwko swojej naturze 

brakuje wam odwagi, 
to uprzytomnijcie sobie, że nie dla ziemskiej rozkoszy podjęliście się  

dźwigania krzyża, lecz w celu osiągnięcia życia wiecznego 
i zdobycia tego samego szczęścia dla innych, licznych dusz. 

 
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili". Mt, 25,40 

 
Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 

 
Ojcze Przedwieczny, 

przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 
przelał w czasie swej Męki. 

Przez Jego Rany, 
przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 

przez Jego Serce, 
przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 

przebacz ludziom i zbaw ich. 
 

 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 
adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 

by wynagrodzić Ci za zniewagi, 
które spotykają Cię od ludzi.  



STACJA VI  
WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 
Popatrzcie z jaką miłością ta niewiasta podchodzi, 

by wytrzeć moje Oblicze zalane krwią 
i jak jej miłość potrafi przezwyciężyć wszelki wzgląd ludzki. 

 
Nie pozwólcie, by obawa przed utratą czci u ludzi 

miała wam dziś przeszkodzić w wielkodusznym geście  
otarcia Ran Mego Oblicza. 

Spójrzcie, jak zalewa je Krew! 
 

(O wy wszyscy, którzy z miłości dla Mnie porzuciliście świat 
i to wszystko, co najbardziej kochaliście na tej ziemi,  

nie pozwólcie, by lęk przed utratą czci u ludzi  
miał wam dziś przeszkodzić w wielkodusznym geście 

otarcia Ran Mego Oblicza. 
Spójrzcie, jak zalewa je Krew!) 

 
„Jak wielu osłupiało na Jego widok -  

 - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd  
 i postać Jego była niepodobna do ludzi” Iz, 52,14 

 
Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 

 
Ojcze Przedwieczny, 

przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 
przelał w czasie swej Męki. 

Przez Jego Rany, 
przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 

przez Jego Serce, 
przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 

przebacz ludziom i zbaw ich. 



 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 
 
 

 
 

STACJA VII  

PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 
Krzyż wyczerpuje moje siły. 

Droga staje się długa i bolesna. 
Nikt nie zbliża się do mnie z pomocą 

i pod naporem wyczerpania 
drugi raz upadam pod Krzyżem. 

 
Dusze idące w moje ślady, nie zniechęcajcie się, 

jeżeli życie wasze jest bez pociechy, pełne oschłości 
i przygnębienia, pozbawione wszelkiej podpory duchowej. 

Nabierzcie odwagi kontemplując wasz Wzór. 
Już po raz drugi upada. Podnosi się jednak 

i odbywa dalej swą drogę krzyżową. 
Jeśli pragniecie umocnienia, przyjdźcie 

i ucałujcie Jego stopy. 
 

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię”  Mt, 11,28  
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Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 

 

 
 

STACJA VIII  

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 
Niewiasty jerozolimskie płaczą,  

widząc mnie w takim pohańbieniu. 
Świat płacze na widok cierpień. 

 

Lecz Ja zapewniam was, dusze, 
 które idziecie za mną ciasną drogą,  

później świat będzie inaczej na was patrzył,  
gdy przechadzać się będziecie wśród niebiańskich łąk i kwiatów, 
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podczas gdy on i jego zwolennicy pójdą w ogień, 
który przygotują im ich przyjemności i rozkosze. 

 
„Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie.” Łk, 13, 3 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 
 

 
 

STACJA IX  

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 
Kontemplujcie mnie zbliżającego się na szczyt Kalwarii 

i upadającego po raz trzeci... 
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Tutaj umocnię tych, którzy stoją nad przepaścią wiecznej zguby. 
Obmyje ich Krew Ran otwartych trzecim upadkiem, 
wyprosi im łaskę podźwignięcia się po raz ostatni, 

by dzięki temu mogli dojść do Życia wiecznego. 
 

Dusze, które pragniecie upodobnić się do Mnie, nigdy 
nie odmawiajcie nawet najbardziej kosztującej was ofiary,  

choćby miała zadać wam nową ranę. 
Ta krew da życie niejednej duszy. 

Naśladujcie wasz Wzór, 
który wstępuje na Kalwarię. 

 
 

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony” Łk, 14, 11 

 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 
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STACJA X  

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył 

 

 

 

 
Przyjrzyjcie się z jakim okrucieństwem zdzierają ze mnie szaty. 

Kontemplujcie w jakim trwam milczeniu i poddaniu się. 
 

Pozwólcie się i wy ogołocić ze swoich dóbr, 
z własnej woli i ze wszystkiego, co posiadacie. 

W zamian za to przyoblekę was w czystość 
i obsypię skarbami mego Serca. 

 
„Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” Rz, 13, 14 

 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 

 



 

STACJA XI  

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA 

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 

 
Oto staję na szczycie Kalwarii, gdzie poddam się śmierci. 

Oprawcy rozciągają mnie i gwoźdźmi przybijają do Krzyża. 
Nic już mi nie zostaje... nawet możliwość poruszenia ręką, czy nogą. 

Ale to nie gwoździe, to miłość ofiarna tak mnie unieruchamia. 
Z moich ust nie wychodzi żadna skarga, żaden jęk. 

 
Jeśli jesteście przybici do Krzyża  

zakonnego więzami miłości, które stanowią wasze śluby, 
nie skarżcie się i nie narzekajcie, gdy te błogosławione gwoździe 

rozrywać wam będą ręce i nogi. 
Przyjdźcie i ucałujcie moje Rany. 

W nich znajdziecie siłę! 
 

„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” J, 12,32 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 



STACJA XII  

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU 

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 
Krzyż stał się moim towarzyszem 

na drodze prowadzącej na Kalwarię. 
Na Krzyżu też oddałem moje ostatnie tchnienie. 

 

Dusze, które, miłujecie krzyż jako nieodłącznego 
towarzysza waszego życia, bądźcie przekonane, że w jego ramiona 

oddacie wasze ostatnie tchnienie. 
Bądźcie pewne, że Krzyż stanie się waszą bramą, 

przez którą wejdziecie do życia wiecznego! 
Całując ten błogosławiony znak nadziei, 
obejmujcie go z czułością i kochajcie go 

jako swój największy skarb. 
 

„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” J, 12, 32 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 

przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 



STACJA XIII  
ZDJĘCIE Z KRZYŻA CIAŁA PANA JEZUSA  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 

 
Rozważcie, z jaką miłością ten człowiek 

 zdejmuje moje Ciało z krzyża.  
Składa je w ramiona mojej Matki, 

która je adoruje, całuje, oblewa łzami moją twarz 
i wszystkie zranione członki mego ciała. 

Następnie oddaje tym, którzy mają 
je przygotować do pogrzebu. 

 
Dusze wybrane, powołane do tego, by stać się 

oblubienicami i ofiarami, przyjdźcie, weźcie moje Ciało 
i nabalsamujcie je aromatem waszych cnót... 

Adorujcie moje błogosławione Rany, 
całujcie je, zraszajcie łzami moje Oblicze... 

złóżcie mnie w grobie waszego serca. 
A mojej i waszej najdroższej Matce 

wyraźcie słowa serdecznego współczucia. 
 

 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie 

obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” J, 12, 24 
 
 

Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 
 

Ojcze Przedwieczny, 
przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 

przelał w czasie swej Męki. 
Przez Jego Rany, 



przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 
przez Jego Serce, 

przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 
przebacz ludziom i zbaw ich. 

 
 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 

adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 
by wynagrodzić Ci za zniewagi, 

które spotykają Cię od ludzi. 

 

 

STACJA XIV  
ZŁOŻENIE DO GROBU CIAŁA PANA JEZUSA  

Kłaniamy sie Tobie, Chryste,  

i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

 

 

 
Przypatrzcie się, z jaką delikatnością 

składają mnie do grobu. 
Jest to nowy, czysty grób, niczym nie zbrukany. 

 
 

 Starajcie się okazać delikatność, 
którą podpowie wam miłość, 
aby wasze serce było czyste, 

gotowe pochować mnie z miłością czułą, 
mocną, miłością stałą i wielkoduszną. 

 
A teraz, adoruj moje Rany, ucałuj je 

i odmów psalm MISERERE. (Psalm 51) 
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„Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z 

ufnością, 
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał 

grobu. 
Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej 

prawicy.” Ps, 15, 9-11 

 

 
Po każdej stacji Siostra Józefa odmawiała tę modlitwę: 

 
Ojcze Przedwieczny, 

przyjmij Boską Krew, którą Jezus, twój Syn 
przelał w czasie swej Męki. 

Przez Jego Rany, 
przez Jego Głowę przeszytą cierniami, 

przez Jego Serce, 
przez wszystkie Jego Boskie Zasługi, 

przebacz ludziom i zbaw ich. 
 

 Boska Krwi mojego Zbawiciela, 
adoruję Cię z największą czcią i najgłębszą miłością, 

by wynagrodzić Ci za zniewagi, 
które spotykają Cię od ludzi. 

 
 
 

 


