


WSTĘP: 
„ZNACIE DROGĘ DOKĄD JA IDĘ (…).  
JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ I ŻYCIEM” (J 14,4-6).

PRZYCHODZIMY PANIE, BY IŚĆ ZA TOBĄ TWOJĄ DROGĄ KRZYŻOWĄ. CHCEMY W NASZYCH 
MODLITWACH SZCZEGÓLNIE ZATRZYMAĆ SIĘ NAD TWOIM CIERPIENIEM I CIERPIENIEM 
UMĘCZONEJ OD ROKU UKRAINY. DOKŁADNIE 24 LUTEGO JEJ MIESZKAŃCY STANĘLI W OBLICZU 
NIESPRAWIEDLIWEGO ATAKU, NIEPEWNOŚCI I NIEKOŃCZĄCEGO SIĘ STRACHU. SOLIDARNI Z UKRAINĄ 
IDZIEMY DZIŚ, PANIE ZA TOBĄ I Z TOBĄ, BY BŁAGAĆ O POKÓJ I POWSTANIE Z UPADKU NASZYCH 
SĄSIADÓW. NIECH TO BĘDZIE DROGA KU ZMARTWYCHWSTANIU. 

STACJA 1 
JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

„Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz,  
nie jesteś przyjacielem Cezara (…). Gdy więc Piłat usłyszał te słowa,  
wyprowadził Jezusa (…) i wydał Żydom, aby Go ukrzyżowano” (J 19,12.16).

Każdy z nas chciałby uwolnić Ukrainę z rąk niesprawiedliwego prześladowcy,  
z ogromnym smutkiem patrzymy jak każdego dnia, ich marzenia,  
plany na przyszłość są skazywane na śmierć, pozostaje niepewność i ból.  

Jezu, który zostałeś niesprawiedliwie skazany na śmierć, bądź blisko wszystkich  
cierpiących z powodu wojny, wlej w ich serca nadzieję i daj odczuć Twoją bliskość. 

STACJA 2
PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

„Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeżeli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,  
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 10,38).

Od roku Ukraina dźwiga krzyż wojny, podjęła go bardzo odważnie i nie poddaje się mimo  
nierównych szans i trudnej sytuacji. Ten krzyż bardzo dużo kosztuje i wymaga ogromnego wysiłku. 

Jezu, który przyjąłeś niesprawiedliwy krzyż na swoje ramiona  
dodaj odwagi i siły, tym, którzy go dźwigają w Ukrainie. 



STACJA 3 
PIERWSZY UPADEK  
PANA JEZUSA

„Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, 
aby się nie chwiały moje stopy” (Ps 16,5).

Ataki na miasta i wsie, zbrodnie wojenne, grabieże, 
to rzeczywistość, która przytłacza, odbiera spokój 
i odwagę. Każdy dzień wojny to trud, który wydaje 
się nie do uniesienia, a jednak trwa…

Jezu, Ty znasz trud upadku i powstania – daj 
siłę walczącym w Ukrainie i podnieś ich, gdy 
zrezygnowani upadają

СТОЯННЯ 3 
ПЕРШЕ ПАДІННЯ  
ІСУСА 

«Зміцни мої кроки на Твоїх стежках, аби 
ноги мої не спотикались» Пс 17,5 

Атаки на міста і села, військові злочини, 
грабунки – це реальність, яка пригнічує, забирає 
спокій і мужність. Кожен день війни – це зусилля, 
яке здається не підйомне, але воно триває...

Ісусе, Ти знаєш труднощі падінь і підйомів – дай 
сили тим, хто воює в Україні, і підійми їх, коли 
вони знесилені падають.

STACJA 4 
PAN JEZUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ

„Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej,  
co Mnie przytłacza, którą doświadczył Mnie Pan” (Lm 1,12).

Wiele matek ukraińskich, obecnie doświadcza smutku z powodu niesprawiedliwej śmierci swoich dzieci,  
są udręczone i niepewne swoim losem i losem bliskich, szukają spokoju, bezpieczeństwa.

Maryjo, która z miłością i troską patrzyłaś na swego Syna podczas drogi krzyżowej  
przytul do serca wszystkie matki z Ukrainy. 

STACJA 5 
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

„Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola,  
właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15,21-22).

Szymon został przymuszony, by pomóc w drodze krzyżowej, my bardzo chętnie odpowiadamy na kryzys 
wojny i niesprawiedliwości, otwieramy swoje domy, serca…. Chcemy być blisko cierpiącego narodu.

Jezu, daj i nam siłę i odwagę, byśmy wytrwale wraz z Ukrainą dźwigali krzyż wojny.



STACJA 7 
PAN JEZUS UPADA  
POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, 
przeciwko Mnie schodzą się obcy, których nie 
znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują 
i szydzą ze Mnie, zgrzytają przeciw Mnie 
zębami” (Ps 35,15-16).

Kolejny upadek jest zawsze trudniejszy, bardziej 
boli, przychodzi osłabienie i zniechęcenie. Ileż 
takich upadków przez ten rok przeżyła już Ukraina, 
ile razy powstawała, by walczyć dalej? Każdy 
kolejny dzień to krok do zwycięstwa!

Jezu, podnoszący się z kolejnego upadku, dodaj 
siły tym, których przygniata ciężar wojny. 

СТОЯННЯ 7 
ІСУС ДРУГИЙ РАЗ ПАДАЄ  
ПІД ТЯГАРЕМ ХРЕСТА

«Коли спотикався я, вони тішились, 
– сходилися разом, негідники, таємно 
зговорювались, кричали і не замовкали.  
Як злосливі облудники, глузують, 
скрегочучи на мене своїми зубами.»  
Пс 35, 15-16

Кожне наступне падіння завжди важче, більш 
болюче, опановує слабкість і зневіра. Скільки 
таких падінь пережила Україна цього року, 
скільки разів вона повставала, щоб боротися 
далі? Кожен наступний день – це крок до 
перемоги!

Ісусе, який встаєш після чергового падіння, дай 
силу ти, хто пригнічений тягарем війни.

STACJA 6
ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ PANA JEZUSA

„Przecież gdym ujrzał Twe oblicze, było ono odbiciem istoty nadziemskiej  
i okazałeś mi wielką życzliwość” (Rdz 33,10).

Odwaga Weroniki jest dla nas ogromnym przykładem i podpowiedzią, jak działać.  
Szukajmy oblicza Boga w drugim, umęczonym wojną człowieku.  
Szukajmy i biegnijmy z pomocą. Czasem jeden prosty gest ma tak wielkie znaczenie. 

Jezu, daj nam uważność i miłość św. Weroniki, byśmy potrafili  
zaradzać tym najprostszym potrzebom walczących o pokój w Ukrainie. 



STACJA 9 
TRZECI UPADEK PANA JEZUSA

„Złożyłem w Panu całą nadzieję; schylił 
się nade Mną i wysłuchał Mego wołania. 
Wydobył Mnie z dołu zagłady i z kałuży 
błota, a stopy moje postawił na skale 
i umocnił moje kroki” (Ps 40,2-3).

Kolejne ataki, bombardowania, upadki wojsk 
ukraińskich. Wydaje się, że więcej nikt nie jest 
w stanie już znieść, jednak odwaga każe  
powstać i iść dalej, bo cena jest ogromna  
– pokój i bezpieczeństwo. 

Jezu, powstający ze wszystkich upadków,  
daj siłę i wiarę walczącym w Ukrainie,  
daj nadzieję, że wojna wkrótce się skończy.

STACJA 8 
PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

„Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:  
chwalić należy niewiastę, co boi się Boga” (Prz 31,30).

Kobiety umęczone krzyżem wojny to bardzo częsty obraz,  
cierpią, szukają pomocy i modlą się o pokój.  
Tak ważne jest ich wsparcie i zrozumienie. 

Jezu, spójrz na cierpiące i umęczone wojną kobiety z Ukrainy  
i obdarz je swoim spojrzeniem i pociesz z miłością. 

СТОЯННЯ 9 
ТРЕТЄ ПАДІННЯ ІСУСА

«З великою тугою очікував я Господа, і Він 
прихилився до мене й почув моє благання, 
– витягнув мене з погибельної ями, з багнистого 
болота й поставив на скелі мої ноги та зміцнив 
мої кроки» Пс 40, 2-3

Чергові атаки, бомбардування, втрати 
українських військ. Здається, що ніхто більше не 
в змозі витримати, але мужність змушує встати 
і йти далі, адже ціна величезна – мир і безпека.

Ісусе, який встаєш з усіх падінь, дай силу і віру 
тим, хто воює в Україні, дай надію, що війна 
скоро закінчиться.



STACJA 10 
PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27,35).

Ten rok wojny pokazuje, jak daleko może posunąć się wróg, ile złości przelewa się przez niewinnych ludzi 
i jak bardzo cierpią dotykani działaniami wojennym. 

Jezu, Ty rozumiesz każdy ból i cierpienie, przyjdź i utul tych, którzy w czasie wojny w Ukrainie stracili 
wszystko. 

STACJA 11 
PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna 
Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez 
Boga” (Ga 2,19-21).

Ukrzyżowanie to ból i niesprawiedliwość, jak każda wojna – niesie zniszczenie i cierpienie.  
Wydaje się, że to jest koniec…

Jezu, przybity do krzyża wraz z tymi, którzy niesprawiedliwie cierpią z powodu wojny w Ukrainie,  
utul swoją miłością każdego, kto traci nadzieję. 

STACJA 12 
PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się 
zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23,44-46).

Śmierć… - to trudne doświadczenie, które jest obecne podczas każdej wojny. Przez ten rok tak wiele 
niewinnych osób straciło życie. Z bólem patrzymy i modlimy się za dzieci i dorosłych – ofiary wojny. 
Pozostaje nam tylko milczenie i ból.

Jezu, umierający na krzyżu, przygarnij do siebie wszystkich, którzy stracili życie w wojnie w Ukrainie, bądź 
pocieszeniem dla tych, którzy opłakują swoich bliskich.



STACJA 13 
PAN JEZUS ZOSTAJE ZDJĘTY Z KRZYŻA

„Idźcie, dzieci, idźcie, ja zaś sama i opuszczona zostać muszę (…). Ja z ufnością  
oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mię Święty miłosierdziem,  
jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca” (Ba 4,19-22).

Ogromny smutek, gdy widzimy matki tulące zmarłe dzieci, zabitych żołnierzy…  
tu słowa są zbyteczne, pozostaje obecność…

Jezu, Twoja Matka doświadczyła bólu Twojej śmierci,  
weź w swoje ramiona wszystkich którzy tracą nadzieję wraz ze śmiercią swoich bliskich. 

STACJA 14 
PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię  
nie obumrze, zostanie samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).

Ileż grobów pozostaje w Ukrainie po tej wojnie, ile nowych przybyło…  
to wszystko jest takie trudne, niesprawiedliwe i bolesne…

Jezu, przyjmij wszystkich oddających życie w obronie pokoju,  
niech ich ofiara będzie zasiewem zwycięstwa!

STACJA 15 
JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁ

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.  
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,  
żyć będzie.” J11,25

To nie jest ostatnia stacja, to dopiero początek – Jezus zmartwychwstał!  
On żyje i chce byśmy my żyli. 

Jezu zmartwychwstały – obdarz cały świat pokojem! 


