Stacja pierwsza: Jezus na śmierć skazany

Minister:
Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

VIA CRUCIS 2020
+ " W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen "
Pierwsza modlitwa:
Minister:

Boże mocy i miłosierdzia, w miłości zesłałeś
swojego Syna, abyśmy mogli zostać
oczyszczeni z grzechu i żyć z tobą na zawsze.

Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego
uczynił? Nie znalazłem w Nim nic
zasługującego na śmierć. Każę Go więc
wychłostać i uwolnię». Lecz oni nalegali z
wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go
ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat
więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało
spełnione. Uwolnił im tego, którego się
domagali, a który za rozruch i zabójstwo był
wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich
wolę (Łk 23,22-25).
cicha medytacja
Modlitwa:

Pobłogosław nas, gromadząc się, aby
zastanowić się nad twoim cierpieniem i
śmiercią, abyśmy mogli nauczyć się z twojego
przykładu ścieżki, którą musimy podążać.

Proszę Cię Panie, czuwaj nad naszymi
wyborami, rozjaśniaj je Twoim Światłem,
kultywuj w nas zalążek wątpliwości: tylko Zło
nigdy nie wątpi.

Prosimy o to przez tego samego Chrystusa,
naszego Pana.

Drzewa, które zapuszczają korzenie w ziemi,
jeśli podlewane są Złym, więdną, ale Ty
umieściłeś nasze korzenie w Niebie
a liście na ziemi, abyśmy Ciebie rozpoznawali i
podążali za Tobą.

Wszyscy:

Amen.
(Teksty modlitw czternastu stacji Drogi
Krzyżowej zostały napisane w tym roku przez
piętnastu młodych ludzi w wieku od 16 do 27
lat.)

Wszyscy:

Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi
krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Stacja druga: Jezus bierze krzyż na swoje
ramiona

Minister:

Stacja trzecia: Jezus upada po raz pierwszy

Minister:
Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Minister:

Potem przywołał do siebie tłum razem ze
swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje!» (Mk 8, 34).
cicha medytacja
Modlitwa:
Proszę, Panie, spraw abyśmy w świetle krzyża,
symbolu naszej wiary, mogli przyjąć nasze
cierpienia i oświeceni Twą miłością, objąć
nasze krzyże, uczynione chwalebnymi przez
Twą śmierć i zmartwychwstanie.
Daj nam łaskę spojrzenia na nasze historie
i odkrycia w nich Twej miłości do nas.
Wszyscy:

On się obarczył naszym cierpieniem, On
dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za
skazańca uznali, chłostanego przez Boga i
zdeptanego (Iz 53, 4).
cicha medytacja
Modlitwa:

Proszę Cię, Panie, przebudź w nas ludziach
młodych odwagę, by powstać po każdym
upadku, tak jak Ty uczyniłeś w drodze na
Kalwarię.
Proszę, spraw, byśmy zawsze umieli doceniać
wspaniały i cenny dar życia i aby
niepowodzenia i upadki nigdy nie były
powodem, żeby je odrzucić, będąc świadomi,
że jeśli polegamy na Tobie możemy powstać i
znaleźć siłę, by zawsze iść dalej.

Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Czwarta stacja: Jezus spotyka swoją matkę

Minister:

Piąta stacja: Szymon z Cyreny pomaga
dźwigać krzyż Jezusowi

Minister:

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi,
Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły
zamysły serc wielu» (Łk 2, 34-35).
cicha medytacja
Modlitwa:

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego
Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i
włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem
(Łk 23,26).
cicha medytacja
Modlitwa:

Proszę Cię, Panie, pomóż nam, byśmy zawsze
pamiętali o przykładzie Maryi, która przyjęła
śmierć swojego Syna jako wielką tajemnicę
zbawienia.

Panie, proszę Cię, aby każdy z nas mógł
znaleźć odwagę, by być jak Cyrenejczyk,
który bierze krzyż i podąża za Twoimi krokami.
Niech każdy z nas będzie tak pokorny i silny,
by wziąć na siebie krzyż ludzi, których
spotykamy.

Pomóż nam działać ze wzrokiem skierowanym
ku dobru innych i umierać w nadziei
zmartwychwstania oraz ze świadomością, że
nigdy nie jesteśmy sami, ani porzuceni przez
Boga, ani przez Maryję, dobrą matkę, która
zawsze troszczy się o swoje dzieci.

Spraw, abyśmy, gdy czujemy się sami,
potrafili rozpoznać na naszej drodze Szymona z
Cyreny, który staje i bierze na siebie nasze
brzemię.

Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Daj nam, abyśmy potrafili w każdej osobie
szukać dobra, być otwartymi na każde
spotkanie, nawet w różnorodności.
Proszę Cię, aby każdy z nas potrafił
niespodziewanie odkryć siebie u Twego boku.
Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Szósta stacja: Weronika ociera twarz
Jezusowi

Siódma stacja: Jezus upada po raz drugi

Minister:

Minister:
Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Minister:

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na
Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam
podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś,
przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak,
iż mieliśmy Go za nic (Iz 53, 2-3).
cicha medytacja
Modlitwa:

Proszę Cię Jezu, daj mi siłę, by zbliżyć się do
innych ludzi, do każdej osoby, młodej lub
starej, biednej lub bogatej, drogiej mi, lub
nieznanej, i zobaczyć w tych twarzach Twoją
twarz.
Pomóż mi nie zwlekać z pomocą bliźniemu, w
którym przebywasz, jak Weronika przyszła do
Ciebie w drodze na Kalwarię.
Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się
przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z
krainy żyjących; za grzechy mego ludu został
zbity na śmierć [...] Spodobało się Panu
zmiażdżyć Go cierpieniem (Iz 53, 8.10).

cicha medytacja
Modlitwa:
Proszę Cię, Panie, byśmy byli gotowi powstawać
ponownie po upadku, byśmy mogli się czegoś
nauczyć z naszych porażek.
Przypominaj, że gdy zdarza się nam popełniać
błędy i upaść, jeśli jesteśmy z Tobą i ściskamy Twą
rękę, to możemy nauczyć się i ponownie wstawać.
Spraw, abyśmy my młodzi mogli nieść wszystkim
Twoje orędzie pokory i by przyszłe pokolenia
otworzyły oczy na Ciebie i potrafiły zrozumieć
Twoją miłość.
Naucz nas pomagać temu, kto cierpi i upada obok
nas: otrzeć jego pot i wyciągnąć rękę, by go
podnieść.

Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Stacja ósma: Jezus spotyka niewiasty z
Jerozolimy

Stacja dziewiąta: Jezus upada po raz trzeci

Minister:

Minister:

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.
Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Minister:

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet,
które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus
zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie,
nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad
sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem
przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe
niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które
nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór:
Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie
nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż
się stanie z suchym?» (Łk 23, 27-31).
cicha medytacja
Modlitwa:

Proszę Cię, Panie, spraw, abym razem z
kobietami i mężczyznami tego świata, mógł się
stać się coraz bardziej życzliwy wobec
potrzebujących, tak jak Ty czyniłeś.

On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany
za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna
dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas
się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na
Niego winy nas wszystkich (Iz 53, 5-6).
cicha medytacja
Modlitwa:

Proszę Cię, Panie, dawaj nam każdego dnia
odwagę, by iść naprzód na naszej drodze.
Spraw, byśmy aż do końca przyjęli
nadzieję i miłość, którą nam dałeś.
Że każdy może stawić czoła wyzwaniom życia
z siłą i wiarą, z jakimi przeżywałeś ostatnie
chwile na swojej drodze ku śmierci na krzyżu.
Wszyscy:

Daj nam siłę, by iść pod prąd i nawiązać
autentyczny kontakt z innymi, przerzucając
mosty i unikając zamykania się w egoizmie
prowadzącym nas do samotności grzechu.
Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Stacja dziesiąta: Jezus z szat obnażony

Stacja jedenasta: Jezus przybity do krzyża

Minister:

Minister:

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:

Wszyscy:

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Minister:

Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli
Jego szaty i podzielili na cztery części, dla
każdego żołnierza po części; wzięli także
tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała
tkana od góry do dołu (J 19, 23).

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką»,
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz
Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią» (Łk 23, 33-34).

cicha medytacja

cicha medytacja

Modlitwa:

Modlitwa:

Proszę Cię, Panie, spraw byśmy wszyscy uznali
godność właściwą naszej naturze, nawet gdy
stajemy nago i samotnie przed innymi.

Proszę Cię, Panie, spraw abym wobec dobra
była gotowa je rozpoznać; spraw, bym w
obliczu niesprawiedliwości, mogła mieć
odwagę, by wziąć życie w swoje ręce i działać
inaczej; pozwól mi pozbyć się wszystkich
lęków, które jak gwoździe paraliżują mnie i
trzymają z daleka od życia, jakie oczekiwałeś i
przygotowałeś dla nas.

Spraw, byśmy zawsze mogli dostrzegać
godność innych, szanować ją i strzec.
Prosimy Cię, daj nam niezbędną odwagę,
by zrozumieć samych siebie ponad tym, co nas
przyodziewa; i zaakceptować przynależną nam
nagość, przypominającą nam o naszym
ubóstwie, które umiłowałeś aż po oddanie za
nas życia.
Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Stacja dwunasta: Jezus umiera na krzyżu

Stacja trzynasta: Jezus zdjęty z krzyża

Minister:

Minister:

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:

Wszyscy:

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:

Minister:

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. Na widok tego, co się działo, setnik
oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek
ten był sprawiedliwy» (Łk 23, 44-47

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem
Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami,
poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A
Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
Przybył również i Nikodem, ten, który po raz
pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i
przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i
aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je
w płótna razem z wonnościami, stosownie do
żydowskiego sposobu grzebania (J 19, 38-40).

(klęczeć) cicha medytacja

cicha medytacja

(stoisko) Modlitwa:

Proszę Panie, otwórz moje oczy,
abym Cię widział także w cierpieniu,
w śmierci, w końcu, który nie jest prawdziwym
kresem.
Zakłóć moją obojętność Twoim krzyżem,
wstrząśnij moim odrętwieniem.
Zawsze zadawaj mi pytanie Twoją wstrząsającą
tajemnicą, która pokonuje śmierć i daje życie.

Modlitwa:

Proszę Cię, Panie, spraw, aby zawsze była w
nas żywa nadzieja, wiara w Twoją
bezwarunkową miłość.
Byśmy mogli zawsze podtrzymywać żywe
spojrzenie ku wiecznemu zbawieniu i mogli
znaleźć ukojenie i pokój na naszej drodze.
Wszyscy:

Wszyscy:

Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.

Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.

(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

Stacja czternasta: złożony Jezus do grobu

WNIOSEK:

Minister:

Minister:

Uwielbiamy cię, o Boże, i błogosławimy cię.

Wszyscy:
Ponieważ przez swój święty krzyż odkupiłeś świat.

Minister:
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w
ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie
złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na
żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo
grób znajdował się w pobliżu (J 19, 41-42).

cicha medytacja
Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, twoja pasja i śmierć są
ofiarą, która jednoczy ziemię i niebo i jednoczy
wszystkich ludzi z tobą.
Niech my, którzy wiernie zastanowimy się nad
tymi tajemnicami, pójdziemy twoimi krokami i
przyjdziemy, aby dzielić się swoją chwałą w
niebie, gdzie żyjesz i królujesz z Ojcem i
Duchem Świętym.
Jeden Bóg, na wieki wieków.
Wszyscy:
Amen.

Proszę, Cię Panie, który nie objawiłeś się w
chwale, lecz w milczeniu ciemnej nocy.
Ty, który nie patrzysz na to, co zewnętrzne, ale
widzisz w ukryciu i wkraczasz do głębi,
z głębokości usłysz nasz głos: byśmy mogli
utrudzeni spocząć w Tobie, rozpoznać w Tobie
naszą naturę, w miłości Twej śpiącej twarzy
zobaczyć nasze utracone piękno.
Wszyscy:
Panie Jezu, pomóż nam kroczyć Twoimi krokami.
(Ojcze nasz, Boże, zbaw cię, Chwała)

