
KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA 

SIOSTRY JÓZEFY 

 
Mój Jezu, 

 

Niech ta droga krzyżowa 

będzie dla wszystkich lekarstwem, 

które daje światło, 

by wyjść z grzechu; 

i niech będzie pocieszeniem  

dla Twego Serca. 

 

 

I  STACJA 

Jezus skazany na śmierć. 

 

O Jezu, mój Oblubieńcze, 

który z miłości dla mnie, 

chciałeś poddać się śmierci, 

spraw, bym nauczyła się  

umierać dla siebie samej 

z miłości dla Ciebie. 

 

Ojcze nasz... 

Mój Jezu, miłosierdzia 

Najświętsze Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. 

 

 

II STACJA 

Jezus obciążony Krzyżem 

 

O Jezu, mój Oblubieńcze,  

naucz mnie przyjmować z poddaniem 

krzyż twojej woli 

i niech każdego dnia 

nauczę się kochać Ciebie więcej. 

 

Ojcze nasz... 

 

 

III STACJA 

Jezus upada po raz pierwszy 

 

O mój Jezu, 

jeśli moja słabość sprawi,  

że nieraz jeszcze upadnę, 

przebacz mi 

i spraw, bym powstała z miłością 

jeszcze większą dla Ciebie. 

Tak, Jezu, moje życie! 

To jedyna rzecz, której pragnę: 

kochać Ciebie każdego dnia więcej. 



 

Ojcze nasz ... 

 

 

IV STACJA 

Jezus spotyka swoją Najświętszą Matkę 

 

O mój Jezu, 

spraw, bym we wszystkich moich troskach, 

i we wszystkich moich trudnościach 

a przede wszystkim we wszystkich moich pokusach 

i zagrożeniach umiała spotkać 

moją Matkę, Najświętszą Dziewicę, 

by nauczyła mnie udawać się do Ciebie. 

Matko Moja, pragnę Cię pocieszać 

w cierpieniu, którego doświadczyłaś 

widząc Jezusa w takim stanie! 

 

 

V STACJA  

Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi 

 

O mój Jezu, 

chcę być twoim Cyrenejczykiem 

Chcę dźwigać twój Krzyż 

by pocieszyć twoje Serce. 

Chcę dla Ciebie zbawiać dusze. 

W tym celu, będę czynić wysiłki, 

by kochać Cię każdego dnia więcej 

i złączę się z pragnieniami twego Serca, 

wyrzekając się swoich upodobań 

i mojej własnej woli. 

 

Ojcze nasz... 

 

 

VI STACJA  

Weronika wyciera twarz Jezusa 

 

O mój Boski Oblubieńcze 

spraw, by moje serce było tak czyste, 

by mógł się w nim wyryć 

obraz twego Boskiego Serca. 

Niech wszystkie plamy, które może ono mieć 

z powodu grzechów mego przeszłego życia, 

zostały wymazane przez miłość. 

Niech ta miłość mnie wyniszcza, 

abyś to Ty już żył we mnie... 

 

Ojcze nasz... 

 

 



VII STACJA 

Jezus upada po raz drugi 

 

O mój Jezu, Jakże żałuję, 

że zgrzeszyłam wobec Ciebie, 

bo to moje grzechy sprawiły,  

że twój Krzyż jest tak ciężki! 

Chcę nie tylko  

już więcej nie zgrzeszyć, 

ale Cię pocieszać 

i zbawiać wiele dusz 

przez swoją miłość i swoje cierpienia. 

 

Ojcze nasz ... 

 

 

VIII STACJA 

Jezus pociesza niewiasty Jerozolimy 

 

O mój Jezu i całe moje dobro! 

Błagam Cię, 

racz pocieszyć moją duszę 

w momencie mojej śmierci. 

Panie, spraw, bym Cię kochała 

i bym potrafiła pocieszyć twoje Serce 

w cierpieniu, jakie Ci zadają grzesznicy. 

 

Ojcze nasz... 

 

 

 

IX STACJA  

Jezus upada po raz trzeci 

 

Mój Jezu, 

jedyna miłości mojej duszy, 

błagam Cię, byś udzielił  

mojej duszy gorącej miłości 

przez pragnienie zbawienia dusz; 

a przy tym trzecim upadku, 

proszę Cię o przebaczenie 

dla tych, którzy przejdą dziś 

z czasu do wieczności. 

 

Ojcze nasz ... 

 

 

 

X STACJA 

Jezus ogołocony z szat 

 

O mój Jezu i moje Wszystko; 



Chcę ogołocić się z siebie samej 

i z wszystkich rzeczy ziemskich, 

by złączyć się ściślej z Tobą. 

O mój Oblubieńcze, 

naucz mnie żyć w oderwaniu  

od wszystkiego,  

co nie jest Tobą. 

 

Ojcze nasz ... 

 

 

 

XI STACJA  

Jezus przygwożdżony do krzyża 

 

O mój ukochany Oblubieńcze, 

chcę żyć i umierać 

przybita do Krzyża 

przez trzy błogosławione gwoździe 

moich ślubów. 

 

Ojcze nasz... 

 

 

XII STACJA  

Jezus umiera na Krzyżu 

 

Mój Jezu, mój Boże, 

błagam Cię, udziel mi wytrwałości 

w moim powołaniu aż do śmierci 

i spraw, bym umiała dawać się Tobie  

z wielkodusznością; 

naucz mnie, 

bym nigdy nie myślała o sobie, 

ale jedynie o duszach 

i o pocieszeniu Ciebie przez swoją obecność. 

 

Ojcze nasz ... 

 

 

 

XIII STACJA 

Jezus zdjęty z Krzyża  

i złożony w ramionach Maryi. 

 

O mój Jezu, o moja Matko, 

naucz mnie 

zawierzać się twoim ramionom 

z prostotą dziecka. 

 Moja Matko kochana, 

spraw, bym kochała Jezusa i Ciebie 

z czułością córki 



i bym nigdy nie sprawiała Ci zmartwienia. 

 

Ojcze nasz ... 

 

 

XIV STACJA  

Jezus złożony w grobie 

 

O mój Jezu, 

Chcę, by moje serce było jak grób, 

w którym spoczywasz 

a moja wieczność przebiegała 

w mieszkaniu twojego Serca; 

ukryj mnie w nim 

i nie pozwól mi z niego wyjść. 

 

Ojcze nasz... 

 

 

Ojcze Przedwieczny, 

który z miłości dla nas 

dałeś na śmierć swego jedynego Syna, 

przez Jego Krew 

przez Jego zasługi 

i przez jego Serce, 

zlituj się nad całym światem 

i przebacz wszystkie grzechy, 

które popełnia. 

 

O Wieczny Ojcze 

miej litość nad światem 

i nie zapominaj, 

że nie nadszedł jeszcze  

czas sprawiedliwości, 

ale czas miłosierdzia. 


