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Adam

Mam na imię Adam. Nazywam się Szafraniec. W szkole wo-
łali na mnie Szafa. Nawet gdy grałem w piłkę, bo przez wiele 
lat byłem sportowcem, to też nazywali mnie Szafa. Jestem od 
Ciebie starszy mniej więcej pięć-sześć razy. Opowiem Ci kilka 
historii o różnych małych krzyżach, dźwiganych przez dzieci. 
Jedna z nich jest moją historią z dzieciństwa. Nie zdradzę jed-
nak, która. Może nią być historia dziewczynki lub chłopca. Nie 
domyślaj się, to nie ma znaczenia, która opowieść jest moja. Po 
prostu przeczytaj.

W środku książeczki zostawiłem puste kartki, abyś tam 
opowiedział(ła) swoją historię. Abyś napisał(ła) o swoim ma-
łym krzyżu i przyjaźni z Jezusem. Przechowuj tę książeczkę jak 
maleńki pamiętnik z Twojego życia. Niech to będzie Twoja ta-
jemnica. Nikomu jej nie pokazuj, aż do czasu. Kiedyś przeczyta 
ten pamiętnik ktoś Ci bliski. Może nawet Twoje dziecko…

Marta

Marta odpowiedziała niegrzecznie, gdy mama prosiła, by po-
sprzątała po śniadaniu. 

– Ejże, córko, jak Ty się odzywasz do mamy? – zwróciła jej 
uwagę mama.

– Nie chcę rozmawiać! – odburknęła Marta.
– Nie podoba mi się Twoje zachowanie – rzekła mama.
– Nie mów nic do mnie! Rozumiesz? – denerwowała się Marta.
Mama spojrzała na córkę, podeszła, kucnęła przy niej i zaczę-

ła delikatnie głaskać po policzku.
– Boisz się wizyty u dentysty…? – zapytała czule. Ale Marta 

nie odpowiedziała. Była smutna. Mama wiedziała, że za chwilę 
się rozpłacze. Znała swoją córeczkę.
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– Kochanie, rozumiem Cię, wiem, co musisz czuć, ale przy-
pomnij sobie, ostatnią wizytę… Pamiętasz? Pani dentystka była 
bardzo delikatna, mówiłaś, że nie bolało.

– Pamiętam, ale się boję – odpowiedziała drżącym głosem 
Marta. Mama ją przytuliła i ucałowała, dłonią otarła łzy z jej po-
liczka, wzięła Martę za rękę i zaprowadziła do łazienki. Z szafki 
wyciągnęła tajemnicze pudełko i wolno je otworzyła.

– Mamo! – zawołała Marta. – Ale mnie wystraszyłaś. Czyje 
to zęby?

– Dziadka. Chcesz nosić taką szczękę, czy wolisz mieć swoje 
piękne i zdrowe kły?

– Ha, ha, ha – śmiały się obie. 
Marta posprzątała ze stołu naczynia, zebrała okruszki i wy-

rzuciła ptakom. Mama na godzinkę weszła do łazienki, aby się 
wystroić przed podróżą. Marta pobiegła do swojego pokoju. Za-
dzwoniła do taty, a on powiedział, że ją kocha i że wszystko 
będzie dobrze. Dziewczynka położyła się na sofi e i włączyła te-
lewizor. Pokazywali jakiś ogród i opowiadali, jak przed prawie 
dwoma tysiącami lat, gdzieś tutaj Pan Jezus klęczał i modlił się 
przed męką. Aż pocił się ze strachu, a jego pot był zmieszany 
z krwią. Tak się bał – mówił ksiądz redaktor. Marta sięgnęła po 
krzyżyk podarowany przez dziadka i przytuliła go. 

Bartek

Bartek zamknął drzwi do swojego pokoju. Właśnie wrócił 
z sypialni rodziców. Na jutro ma zadane rachunki, z którymi 
sam sobie nie radzi. Postanowił poprosić o pomoc rodziców, ale 
szybko zrezygnował. Mama zapłakana leżała na łóżku z twarzą 
w dłoniach. Tata stał w oknie wpatrzony w ciemność. 

– Pomożecie mi w rachunkach? – zapytał rodziców.
– Dziecko, jutro nie czekaj na mnie. Mamusia nie wróci z pra-

cy do domu. 
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ROZWAŻANIA I

Mój Przyjacielu
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Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

I Ty któraś współcierpiała – Matko Bolesna – przyczyń się za nami.

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie

Ludzie zdradzili Jezusa

Boga znienawidzili

Piłat osądzić Go musiał

Krzyż mu zadali i bili 

Mój przyjacielu, dobry, łagodny i kochany 

Pragnę przytulić Cię, całować Twoje rany 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.



17



18

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie

Drzewo tak ciężkie jak grzechy 

Musiał nieść osłabiony 

Ludzie złośliwie szydzili

Oto Bóg – Człowiek zdradzony

Mój przyjacielu, dobry, łagodny i kochany 

Pragnę przytulić Cię, całować Twoje rany 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.
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STACJA III – Pan Jezus upada pod krzyżem 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie

Upadł pod krzyża ciężarem

Potknął się nieszczęśliwie

Wstawaj! – Wołali i bili

Jezus to znosił cierpliwie 

Mój przyjacielu, dobry, łagodny i kochany 

Pragnę przytulić Cię, całować Twoje rany

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.



ROZWAŻANIA II

Jezus ubogi w duchu



Na wstępie piosenka pt. MAŁE KRZYŻE, str. 14

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Piłat wystraszył się tłumu
Stchórzył i umył ręce
Chociaż nie widział w Nim winy 
Skazał Jezusa na mękę
Jezu ubogi w duchu na krzyżu wywyższony 
Za miłość Twą ofi arną bądź błogosławiony 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Serce w koronie cierniowej
Smutek i przerażenie 
W oczach mrok drogi krzyżowej
Krzyż na ramionach – cierpienie 
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Jezu ubogi w duchu na krzyżu wywyższony 
Za miłość Twą ofi arną bądź błogosławiony 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA III – Pan Jezus upada pod krzyżem 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Mdleje, upada na ziemię
Twardą i zakurzoną
Ranią Go ostre kamienie
Twarz ma od bólu skrzywioną
Jezu ubogi w duchu na krzyżu wywyższony 
Za miłość Twą ofi arną bądź błogosławiony 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA IV – Pan Jezus spotyka Swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Matka podąża wciąż za Nim
Szlocha, nie wytrzymuje
Z tłumu wybiega – są sami
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ROZWAŻANIA III

Ach! Jak cierpisz!
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Na wstępie utwór pt. MAŁE KRZYŻE, str. 14

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
I Ty któraś współcierpiała – Matko Bolesna – przyczyń się za nami.

STACJA I – Pan Jezus złożony w grobie 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Naród wyrzekł się swojego Pana zdradził Go, zdradził Go 
Piłat umył ręce, skazał Go na krzyż i śmierć 
Ach jak cierpisz, Przyjacielu – Zbawco mój 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za 
nami.

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Drzewo krzyża wziął na siebie Jezus – Boży Syn, Boży Syn
Wyśmiewany niósł okrutny ciężar naszych win 
Ach jak cierpisz, Przyjacielu – Zbawco mój

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.
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STACJA III – Pan Jezus Upada pod krzyżem 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Osłabiony nie wytrzymał, upadł wprost na twarz, wprost na 
twarz
Jęczał z bólu ten Baranek cichy, Zbawca nasz
Ach jak cierpisz, Przyjacielu – Zbawco mój

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA IV – Pan Jezus spotyka Swoją Matkę 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Rozważanie
Czy zdążyła Go przytulić? Szepnąć: Synku mój, Synku mój?
Matka wyszła Mu naprzeciw, czuła żal i ból
Ach jak cierpisz Przyjacielu – Zbawco mój

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.
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Tabela obecności i punktów
Ilość punktów za obecność na Drodze Krzyżowej może być uza-
leżniona od zachowania, czy stopnia zaangażowania w nabo-
żeństwo.

DATA PUNKTY PODPIS/PIECZĘĆ
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