
Droga Krzyżowa ze Sługą Bożym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim 

 

WPROWADZENIE 

Z przemówienia Prymasa Polski wygłoszonego w 50 rocznicę 

sprowadzenia zwłok Nieznanego Żołnierza do Warszawy 31 X 1975 

r.: 

Bóg bowiem miłością, wszystko uczynił przez miłość, a my jesteśmy 

owocem Jego ojcowskiej miłości i mamy nieustanne dowody miłości 

Boga ku nam, swoim dzieciom.  

Życie współczesne pogłębia nieustanną zależność obywateli i rodzin 

od narodu. Miłość ku ojczyźnie uczy męstwa. A męstwo, wiemy, broni 

czasu wojny, służy słabym, potrzebującym opieki czasu pokoju. 

Miłość uczy roztropności, umiarkowania w wymaganiach dla siebie, 

uczy też wielkoduszności, gdy mamy myśleć o innych. Naród 

prawidłowo wychowywany i wychowujący młode pokolenie wie, że 

bez miłości nie przygotuje młodego pokolenia do wypełnienia 

przyszłych zadań. Miłość ku ojczyźnie jako wartość wychowawcza 

uczy też wspaniałomyślności i daje siłę ducha na chwile trudne, gdy 

trzeba zapomnieć o sobie. Miłość ku ojczyźnie uczy patrzeć daleko w 

przyszłość ojczyzny i pragnie jej istnienia i pomyślności – nie tylko 

dziś, ale i w przyszłości. Uczy też przebaczać innym! Szczęśliwi są tacy 

sąsiedzi, którym naród, choćby pokrzywdzony, umie przebaczać ich 

winy wobec niego popełnione. Ma to olbrzymie znaczenie nie tylko 

dla współżycia sąsiedzkiego, ale także dla umacniania pokoju 

światowego, międzynarodowego. 

 



STACJA I 

Pan Jezus na śmierć skazany 

Jezus skazany na śmierć przed trybunałem Piłata. To było zdarzenie 

historyczne, ale ono wciąż się powtarza. Zanim doszło do wyroku, 

Chrystus Pan był pytany, kim jest. Odpowiedział: „Jam jest Prawda”. 

Obudził wątpliwości: Cóż to jest Prawda? Ale wątpliwość była 

retoryczna, bez nadziei otrzymania odpowiedzi, bez wysiłku 

poznania.  

Cóż to jest Prawda? Gdyby człowiek na to pytanie rzetelnie 

odpowiedział, nie wydałby wyroku śmierci na Syna Bożego, na Słowo 

Przedwieczne, na Nauczyciela Prawdy, na Dobrą Nowinę. Postawię 

sobie pytanie: Cóż to jest Prawda? Dołożę wysiłków, by nie wydać 

wyroku na Boga bez rzetelnej odpowiedzi na to pytanie. Nie umiem 

odpowiedzieć – podejmę trud, który nakazany jest każdemu 

umysłowi; dopiero wtedy mogę wyrokować, kiedy już wiem, co to 

jest Prawda. 

Z Listu wielkopostnego Prymasa Polski na Popielec 1970 roku: 

Bóg i ludzie pragną, abyśmy wewnętrznie obmyci stanęli teraz w 

pełnym świetle. Wszyscy chcą widzieć całą naszą prawdę, światłość i 

uczynki. 

W codziennym życiu często zapominamy, że mając prawo do prawdy 

innych, sami musimy być w prawdzie. Bo tylko za cenę prawdy przez 

nas wypowiadanej możemy oczekiwać prawdy od innych. Warto więc 

pomyśleć nad tym, czy żyjemy prawdą, czy żyjemy z prawdy, czy 

obdzielamy innych prawdą, czy szanujemy ich prawo do całej 

prawdy? 



Wzywam Was, umiłowane Dzieci Boże, do odpowiedzialności za 

słowo. Połóżcie palec na ustach Waszych. Rozważcie każde słowo 

zanim je wypowiecie. Nie mówcie słów burzących w ludziach ich 

wiarę, zasady moralne, Boży sposób myślenia. Skończcie z bezpłodną 

gadaniną, która nic nie tworzy, a wszystko niszczy. Słowo musi stać 

się ciałem codziennego życia naszego, aby wydać pożywny owoc dla 

głodnych serc. 

 

STACJA II 

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona 

Nie chcę myśleć, że to był krzyż z drzewa. Owszem, pomyślę, że to był 

ciężar świata, ciężar człowieczeństwa, że to był i ten ciężar, który w 

pewnej cząstce na mnie spada. A więc mój krzyż i mój ciężar.  

„Położył Pan na ramiona Jego nieprawość nas wszystkich”. Niesie 

więc i moją nieprawość. Ale nie tylko! On niesie moje zadania 

życiowe, albowiem sam ich udźwignąć nie mogę. Może niekiedy 

myślę, że nie podołam, bom niemocny, słaby. Będę pamiętać i o tym, 

że w przeciwnościach jest moc doświadczeń i że wystarczy mi Łaska, 

której Bóg mi udziela. 

Może wydaje mi się, że jestem niezdolny do wielu zadań i trudów, do 

wyznania wiary, do zajęcia własnego stanowiska. Pomyślę: Nie idę 

sam, mój krzyż niesie mój Bóg. Jest nas dwóch: On i ja. Chrześcijanin 

nigdy nie jest samotny, jest z nim Chrystus. Idą razem. 

Z „Zapisków Więziennych” Prymasa Polski: 

Cierpienie rozpływa się w doznanej miłości. Kara przestaje być 

odwetem, bo jest lekarstwem, podanym z ojcowską delikatnością. 



Smutek dręczący duszę jest orką na ugorze, pod nowy zasiew. 

Samotność jest oglądaniem z bliska Ciebie. Złośliwość ludzka jest 

szkołą milczenia i pokory. Oddalenie od pracy jest wzrostem 

gorliwości i oddaniem serca. Więzienna cela jest prawdą, że nie 

mamy tu mieszkania stałego… By więc nikt nie myślał źle o Tobie, 

Ojcze, by nikt nie śmiał Cię ukrzywdzić zarzutem surowości – boś 

dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. 

 

STACJA III 

Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem 

Przygnieciony ciężarem krzyża, Bóg dał nam dowód, że jest 

Człowiekiem, że cierpi jak człowiek, że podobnie jak my ugina się pod 

ciężarem cierpienia, które Go gniecie aż do ziemi, jak każdego z nas. 

W upadkach ludzkich zawiera się często głęboka szkoła życia i 

sprawdzian duchowego hartu człowieka. Mamy w nich możność 

poznać samych siebie i zrozumieć, jak bardzo trzeba nam oglądać się 

za Bożą pomocą. 

Chrystus upada i natychmiast się dźwiga. Ja także upadam, ale czy 

dźwigam się natychmiast, jak On? Czy mam wolę powstania z moich 

upadków? Przykład Chrystusa uczy nas, że trzeba szybko powstawać. 

Powstanie Chrystusa jest przykładem, jak szybko musimy się dźwigać 

i powstawać. Może nas ogarnąć niekiedy jakaś bezmierna słabość, ale 

z każdej wydźwignie nas przykład powstającego z upadku Boga-

Człowieka. 

Z przemówienia Prymasa Polski do lekarzy Warszawy, 

wygłoszonego 23 III 1969 r.: 



Naród coraz bardziej składa się ze speców i zawodowców, a ginie i 

zagubia się człowieczeństwo. Może to zbyt krańcowe powiedzenie, 

ale można je wyrazić w zwięzłym myśleniu: coraz więcej dobrych 

zawodowców, coraz mniej porządnych ludzi! Dlatego życie wśród 

nich staje się coraz trudniejsze. Zjada nas nadmierna specjalizacja i 

przerost biurokratyzmu. To niebezpieczeństwo grozi dziś naszemu 

człowieczeństwu. A najbardziej zjada nas wstyd i brak odwagi 

przyznania się do naszej wysokiej godności. Brak nam męstwa w 

walce o zachowanie oblicza istoty rozumnej i wolnej – pragnącej 

dysponować w wolny sposób swoją rozumnością. 

 

STACJA IV 

Jezus spotyka Matkę swoją 

Ongiś w raju, Stwórca człowieka wypowiedział znamienne słowa: 

„Niedobrze być człowiekowi samemu; uczyńmy mu pomoc jemu 

podobną” (Rdz l2,18). Sam Bóg pragnął, aby człowiek korzystał z 

pomocy innych ludzi. „Uczyńmy pomoc…” – tak zaczęły się dzieje 

społecznego współżycia ludzi w drodze do Ojca Niebieskiego. 

(…) Gdy Ewa, człowiek stworzony jako pomoc, nie wypełniła 

położonych w niej nadziei, rozpoczął się wielki dramat ludzkości; 

odwrócenie się człowieka od Boga i ludzi – ku sobie, samolubstwo, 

nieustanne oczekiwanie pomocy i obsługi od innych. 

Pan Bóg nie pozwolił jednak zniszczyć swoich planów. Człowiek miał 

nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a nawet Bogu w dziele zbawienia 

świata. I oto Maryja, nowa Ewa, stanęła przy nowym Adamie, Jezusie 

Chrystusie, jako Pomoc Jemu podobna. Jako Służebnica Pańska 

pomogła Synowi Bożemu przyjść na świat w postaci ludzkiej. Pomogła 



Chrystusowi w dziele Odkupienia – w Betlejem, w Nazaret, w Kanie 

Galilejskiej, na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych Świąt. Matka 

Chrystusa, Pomocnica Jego w dziele Odkupienia, jako Matka Kościoła 

jest najwspanialszą Pomocą odkupionej rodziny ludzkiej i każdego 

człowieka.  

Najmilsi! Pragnę Was wszystkich pozyskać dla wspierania Kościoła 

przez Matkę Chrystusową. Poczujcie się odpowiedzialni za Kościół 

święty, za jego losy i rozwój, za waszą ochrzczoną Ojczyznę, za wiarę 

naszych braci. Stańcie przy biskupach waszych w wypełnianiu 

Milenijnego Aktu Oddania, za który wszyscy musimy poczuć się 

odpowiedzialni. 

 

STACJA V 

Szymon z Cyreny pomaga dźwigać Krzyż Jezusowi 

Szymon Cyrenejczyk był przymuszony, zapewne przez żołnierzy. A 

więc wywarli na niego presję, by chciał pomagać w dźwiganiu krzyża. 

Ale to nie był tylko przymus żołnierski, to był jakiś delikatny wpływ 

Boga, który niósł krzyż ludzkości. On też przymuszał człowieka, aby 

niósł krzyż ludzkości razem z Bogiem.  

Świat nie może być zbawiony jedynie przez Boga, bez udziału 

naszego. I człowiek nie może być zbawiony bez własnego udziału. W 

mojej duszy nic się nie odmieni bez osobistego wysiłku, bez 

współdziałania z Łaską Bożą. Człowiek więc musi dźwigać krzyż 

odkupienia. Nie możemy się zwolnić od tego obowiązku. Nie możemy 

stać z boku, jako rzesza widzów. 

Musimy wziąć czynny udział w trudzie Boga zbawiającego świat. 



Jakże to jest wysoce ludzkie, że człowiek nie zawdzięcza wszystkiego 

Bogu, że musi brać udział osobisty w trudzie – zbawiającego świat – 

Boga. To jest szacunek dla człowieka, dla mnie, dla każdego z nas. Ale 

zarazem jest to wskazanie, jak bardzo jesteśmy wszyscy Bogu i 

Kościołowi potrzebni w dziele Bożym na ziemi i w dziele Kościoła. 

Z rozważań Prymasa Polski pt. „Duch pracy ludzkiej”: 

Praca ludzka ma zmierzać do dobra, zamierzonego przez Ojcowską 

Opatrzność Bożą. W tym znaczeniu praca nasza będzie służbą Bogu, 

sobie i bliźnim, w granicach zakreślonych Bożym planem. Będzie ona 

współdziałaniem z Bogiem. 

Człowiek ma obowiązek być użytecznym społecznie przez pracę. 

W naszej pracy musi się ukrywać duch miłości, ofiary, 

bezinteresowności, służba tym, co pracować nie mogą, ubogim, 

sierotom, niezdolnym do wysiłku i trudu, zwłaszcza chorym. Ubodzy 

to rodzina Boża, – ubogi – u Boga, na Bożym wikcie i utrzymaniu. 

Opiekę nad nimi sprawuje Bóg przez nasze ręce, zdolności, talenty, 

gorliwość, pracowitość i… miłość. 

Głębia miłości chrześcijańskiej tutaj właśnie się ujawnia! Bóg mi 

zaufał! „Daję Ci siły, zdolności, chęci, abyś przez nie służył innym!” 

STACJA VI 

Weronika ociera twarz Jezusowi 

Oblicze Chrystusa, przez które przebija wielka godność Boga, zostało 

zniekształcone i zbrudzone przez samo życie. Czyż miałoby tak 

pozostać? Czyż Bóg może pozwolić, aby oblicze człowieka, stworzone 

na obraz i podobieństwo Boże, miało być zniekształcone? 



To nasze zadanie – ocierać oblicza ludzkie, omywać z nich trud i pot 

życia, przywracać człowiekowi właściwy obraz Boży, przywracać mu 

radość, piękno nadane przez Boga, uczłowieczać człowieka, dźwigać 

go a nie spychać, podnosić i podtrzymywać. 

Z Homilii, wygłoszonej przez Prymasa Polski podczas uroczystości bł. 

Ładysława z Gielniowa, patrona stolicy 25 IX 1961 r.: 

Szukamy dzisiaj człowieka! Oglądamy się na wszystkie strony za 

człowiekiem, za prawdziwym człowiekiem. Nieśmiało mówimy: 

pragniemy człowieka, który by… miłował. Czekamy na człowieka, 

który umiałby… kochać. Takiemu uwierzymy! Za takim pójdziemy! On 

nas pozyska! Jeżeli nas zdobędzie wielki człowiek, to tylko taki, który 

będzie miał wielką miłość.  

Największe i najpierwsze prawo? – Będziesz miłował! Będziesz 

miłował Boga i ludzi! Kochajcie nas! – wołają wszyscy do wszystkich. 

Tak woła żona do męża, dziecko do matki, pracownik do 

zwierzchnika, naród do władców, którzy nim rządzą, wszystkie 

państwa zebrane w ONZ do całego świata: kochajcie nas!  

 

STACJA VII 

Jezus drugi raz upada pod krzyżem 

Gdy patrzę, jak Chrystus wdeptany jest w błoto ziemi, przypominają 

mi się te przedziwne procesy myśli, akty woli ludzkiej – to wszystko, 

co spycha Go w błoto. Leży w tym błocie Człowiek, o którym już 

prorok mówił, że jest „robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i 

wzgarda pospólstwa”. 



Ale ten Człowiek w błocie jest jak ziarno pszeniczne, które musi 

wpaść w błoto i obumrzeć, bo jeśli obumrze – owoc stokrotny 

przynosi, a jeśli nie obumrze – samo pozostaje. Wydaje owoc 

stokrotny ze swojej męki, z pokory i ze swego cierpienia.  

I mój upadek nie może uczynić mnie błotem. Chrystus się podniósł. 

Tyle razy w dziejach wepchnięto Go w błoto i tyle razy powstawał, 

otrząsał się z błota, żywił i prowadził rzesze do Życia. Tak uczynił 

Chrystus po drugim upadku, tak czyni każde jego dziecko: powstaje i 

idzie naprzód. 

Z Listu Prymasa Polski na Wielki Post 1958 r.: 

Jako członkowie nadprzyrodzonej społeczności Kościoła świętego 

mamy czuwać, byśmy byli żywymi członkami żywego Kościoła. Bo 

Kościół jest płodną matką, która nieustannie rodzi Chrystusowi żywe 

dzieci. Mamy czuwać, by to życie zachować i nie zatruwać swoją 

śmiercią duchową zdrowego organizmu nadprzyrodzonego Matki-

Kościoła.  

Wierność Kościołowi okazujem przez wierność łasce stanu, do jakiego 

jesteśmy powołani w Kościele. Macie więc dochować wierności łasce 

stanu płynącej z sakramentu małżeństwa, skoro zostaliście powołani 

przez Ojca niebieskiego do życia rodzinnego. Macie usilnie czuwać 

nad tym, aby rodzina Wasza była – na wzór Rodziny nazaretańskiej – 

świętą rodziną, aby kwitła w niej wierność i czystość, poświęcenie się 

dla dzieci w trzeźwości i oszczędności, miłość dla ogniska domowego i 

czujność nad powierzonym skarbem życia! Trzeba będzie zwyciężać 

siebie, by dobrze służyć rodzinie.  

 

STACJA VIII 



Jezus spotyka płaczące niewiasty 

Nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad synami waszymi. 

Chrystus na drodze krzyżowej nie przestaje myśleć o innych. Jego 

myśl jest skierowana ku tym, których trzeba pocieszać. Cierpienie nie 

zamyka Mu oczu na dolę ludzką. On nadal jest człowiekiem i bratem 

cierpiących, uczestnikiem człowieczeństwa i braterstwa. Dostrzega 

płaczące niewiasty. 

Chodzi o to, ażeby człowiek współczujący Bogu pamiętał, że 

najbardziej pomaga wtedy, gdy wchodzi w siebie i odmienia samego 

siebie. Ten Chrystus, nad którym płaczę, jest moją siłą. On mi 

przypomina mnie samego, obowiązki moje i moich synów. 

Nie płaczcie więc nade mną! Siła kościoła nie polega na łzach jego 

dzieci. Siła Kościoła polega na tym, ażeby Chrystus idący drogą 

przemówił do mnie, ażebym głos jego usłyszał, żeby dotarł do mej 

duszy, poruszył ją i odmienił, przez Łaskę z Bogiem zjednoczył. Przez 

to wzrasta Chrystus, przez to też rośnie siła Kościoła. 

Chrystus widzi ciebie, mój bracie, widzi twój płacz. Niech będzie 

owocny, niech będzie skuteczny… 

Z Listu wielkopostnego Prymasa Polski na Popielec 1970 roku: 

Apostoł nas ostrzega: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa 

szkodliwa, „lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by 

wyświadczała dobro słuchającym (Ef 4,29).  

Odrobina szlachetności powinna pouczyć, że nie wolno burzyć w 

innych wiary, nadziei i miłości. Zamiast szarpać więzy z Bogiem i 

Kościołem w duszach braci gadulstwem i wątpieniem, sami 



powinniśmy tę więź nawiązać przez modlitwę, żal za grzechy 

nieprawdy, przez spowiedź, pokorne uznanie popełnionych błędów. 

 

STACJA IX 

Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci 

Na drodze krzyżowej wspominamy trzy upadki Chrystusa. A ile ich 

było – któż to policzy – gdy wspinał się na górę po ostrych kamieniach 

stromego wzgórza Kalwaryjskiego? 

Ile razy upadam, ile razy opuszczam ręce? Ile razy dochodzę do 

wniosku, że już się nie warto podnosić, że i tak już jestem upadłym 

człowiekiem, a moja pierwotna niewinność nie wróci. I tak już ludzie 

znają mnie i niełatwo zapomną, niełatwo odmienią sąd o mnie. Cóż 

więc jest wart mój wysiłek i trud? 

Chociażbym w tej chwili miał najgorsze wyobrażenie o moich 

słuchaczach, chociażbyście popełnili wszystkie grzechy całego świata, 

o których nawet się nie wie, nic to! Bo każdy grzech, chociażby 

pracował w konkretnej materii, jest tylko brakiem bytu i 

doskonałości. Dopiero cnota jest bytem. Tyle człowiek wniesie do 

życia wiecznego, ile weźmie miłości ku Temu, który nie umiera. 

Nie wiem, czy trzeci raz upadłeś, ale choćbyś upadł raz trzydziesty 

trzeci, wstań i chodź prosto! 

Z przemówienia Prymasa Polski do wychowawców, wygłoszonego 

18 III 1961 r.: 



Z wolności, prawdy i miłości powstaje nadzieja. I Wy, Dzieci 

Najmilsze, wychodzicie z tego domu Bożego z nadzieją. Otucha 

wstąpiła w wasze dusze. 

My wszyscy mamy nadzieję. Biada narodowi, który ją stracił i już się 

nie żywi nadzieją.  

Nawet jednak taki człowiek, zda się doskonale obojętny na wszystko, 

ma jeszcze odrobinę nadziei… My jesteśmy Narodem zahartowanym 

w wyczekiwaniach i w nadziei. 

Bóg sam daje dowód, że nie zapomina o człowieku. Pamięta dobrze, 

jak go ukształtował i uformował, jakie tęsknoty i pragnienia wszczepił 

w jego duszę. On sam będzie się upominać o człowieka. Mogą przyjść 

wielkie klęski i beznadziejne lata. Zdawałoby się, że już wyjścia nie 

ma. Ufajcie wtedy rozumnej naturze osoby ludzkiej, bo na niej 

wszystko się buduje.  

 

STACJA X 

Jezus z szat obnażony i żółcią napawany 

Chrystus przyszedł nagi na ten świat. Ojciec wszechświata i Stwórca 

wszechrzeczy nie wyposażył Syna swego inaczej niż każdego z nas. 

Najbardziej autentyczny jest człowiek nagi. Każdy z nas chce poznać 

człowieka, jaki jest. Każdy z nas chce zedrzeć maskę swojego życia, 

całą sztuczność narzuconą przez świat, całą „szminkę”, z którą się 

przedstawiamy w fałszywych barwach. Człowiek autentyczny, 

człowiek rzeczywisty, człowiek prawdziwy – Oto Człowiek! — Ecce 

Homo! 



Świat chce poznać Boga w całym wymiarze. Sam Bóg to ułatwia, dając 

Synowi wymiary ludzkie, aby Bóstwo przejawiło się przez 

Człowieczeństwo. 

Chrystus jest obnażony… Przyjrzyjcie się Chrystusowi w całym Jego 

wymiarze! Otwórzcie oczy na Chrystusa! Nie ma tajemnic! Pozostał 

autentyczny Człowiek, taki, jaki wyszedł z łona swej Matki. 

Chrystus i Jego dzieje są zarazem dziejami każdego człowieka… 

Z rozważań Drogi Krzyżowej dla pracowników pióra, 

przygotowanych przez Prymasa Polski w 1959 r.: 

Świat nie chce Boga nieznanego. Świat chce znać Boga, jak Tomasz, i 

palce swoje włożyć w Jego bok. I ma do tego prawo. Bo to jest Bóg 

zbliżający się do nas, Bóg, który karmi, który żywi, który się daje 

spożyć, zjeść. Błogosławiony, który Bogiem żyje, który się Nim karmi, 

który ogląda całą Jego nagą Prawdę. 

Odsłonił ci się Bóg, a ty chciałbyś przejść przez życie nie obnażony? 

Chciałbyś ukryć twoje prywatne sprawy? Nie masz prywatnego życia. 

Twoje najbardziej osobiste sprawy są własnością wspólną, społeczną i 

przynoszą społeczeństwu dobro lub zło: zależy to od tego, co 

ukrywasz i czym jesteś. Świat chce poznać całą, nawet bolesną 

prawdę twoją.  

 

STACJA XI 

Jezus do krzyża przybity 

Patrzymy na krzyż: „Ecce Homo!” Oto Człowiek przybity do krzyża, 

niejako pozbawiony swej woli. Jego dłonie już są unieruchomione, 



chociaż błogosławiły… Jego nogi już nie mogą przebiegać ziemi, 

chociaż dążyły zawsze do przepowiadania Ewangelii pokoju. 

Pozostaje Mu tylko jedno: patrzeć w niebo, poddać się twardemu 

prawu drzewa, materii. 

Jakże ten obraz milczeniem swoim przemawia! Oto Człowiek 

wywyższony na krzyżu, wyniesiony na ołtarze, postawiony przed 

oczyma ludzkości! Obraz Człowieka na krzyżu, na szczytach wieży 

kościelnej, to wywyższenie człowieczeństwa! Nie jest to tylko 

wywyższenie Krzyża świętego, ale wywyższenie Człowieka.  

Niech Was krzyż nie zraża, niech nie dotyka waszego estetyzmu. Krzyż 

jest sztandarem społecznym! Krzyż jest programem i awangardą 

wywyższenia człowieka! Krzyż jest zawsze postępowy, i tylko krzyż 

jest postępowy, bo pokazuje nam obraz wywyższenia człowieka. 

Z przemówienia Prymasa Polski do pisarzy i literatów Warszawy, 

wygłoszonego 28 III 1981 r.: 

Krzyż ma liczne wymiary. Dźwiganie go jest nieodłącznym udziałem 

narodu, rodziny, osoby ludzkiej, łączy się z przeróżnymi zadaniami 

społecznymi, zawodowymi i politycznymi na wszystkich szczeblach 

naszego życia. Ale to, co jest najważniejsze, co jest szkołą dźwigania 

krzyża, to przede wszystkim dźwiganie krzyża godności człowieka. 

Jest to zagadnienie ogromnej wagi. Ten krzyż wiąże się przede 

wszystkim z naszą osobowością, z naszym rozumem, wolą i sercem, z 

bogactwem uczuć, jakimi obdarzył nas Ojciec niebieski, który stworzył 

nas na obraz i podobieństwo swoje. 

Dlatego pierwszym warunkiem dźwigania krzyża osobistego i 

społecznego, krzyża każdego obywatela, ojca, matki czy dziecka, a 

nawet krzyża politycznego i kultury narodowej – jest zaufanie do 



człowieka, bo nosi on w sobie wysoką godność istoty obarczonej 

krzyżem. 

Wszystko wymaga zaufania do krzyża, do trudu i cierpienia, ale z tym 

łączy się dźwiganie odpowiedzialności osobistej za nasze własne 

życie, za życie naszej rodziny, otoczenia, środowiska, w którym 

żyjemy i pracujemy – szkoły, biura, urzędu czy instytucji. 

Dzisiaj nieustannie przerzuca się odpowiedzialność na społeczeństwo, 

naród, państwo, na układy społeczno-polityczne. Wszyscy są winni. 

Widzimy winowajców wokół siebie, tylko „ja jestem niewinny”. Nie 

przerzucajmy odpowiedzialności na innych! Musimy  dobrze zbadać 

nasze sumienie, w czym my zawiniliśmy. 

 

STACJA XII 

Jezus umiera na Krzyżu 

 „W ręce Twoje, Ojcze, oddaję ducha mego”. Chociaż materia 

skrępowała ciało Chrystusa, niezdolna była skrępować Jego ducha. 

Duch się wyzwolił, bo nie ma takiej siły, która zdolna byłaby go 

skrępować. Można uwięzić ciało, ale żadna siła nie zdoła uwięzić 

ducha. 

Z dziejów naszego Narodu wiemy, że najwięksi mistrzowie pióra, 

pisarze i myśliciele, często wyzwalali swego ducha dopiero wtedy, gdy 

było uwięzione ich ciało. Nie masz siły na ducha ludzkiego! Krzyż 

zatrzymuje ciało, ale duch idzie wyżej – do Ojca… 

Z przemówienia Prymasa Polski po beatyfikacji ojca Maksymiliana 

Kolbego w Rzymie, wygłoszonego 18 X 1971 r.:  



Ojciec Maksymilian Maria Kolbe wśród zmagających się potęg świata 

wygrał wojnę! Wtedy, gdy zmagały się potężne moce, nie dające się 

ogarnąć ani powstrzymać, gdy do głosu doszła nienawiść, której nie 

można było przezwyciężyć większą jeszcze nienawiścią – bo zda się, 

że większej już być nie mogło! – pozostał jeden wybór: nienawiść 

przezwyciężyć większą jeszcze miłością. Taki właśnie środek 

zwycięstwa wybrał nasz rodak – ojciec Maksymilian Maria. Wobec 

tego przykładu zatrzymały się niejako potęgi nienawiści, zdumione 

tak wielką miłością. Zwycięstwo ojca Maksymiliana Marii ma dwa 

wymiary: wymiar osobisty i wymiar ogólnoludzki. 

Stał się znakiem dla ludów i narodów, jaką drogę mają wybrać, aby w 

świecie całym zapanował pokój Boży, sprawiedliwość, miłość, jedność 

między ludami i narodami. 

 

STACJA XIII 

Jezus z krzyża zdjęty i w ramionach swej Matki  

Skończyła się droga krzyżowa… Jezus wraca na łono Matki. Już tam 

kiedyś był… Ojciec Niebieski Go tam złożył. Matka oddała Go światu, 

świat postąpił z Nim jak chciał, ale musiał oddać Go Matce, a Matka 

odda Ojcu. 

Takie są i nasze dzieje. Wyszliśmy także z łona matki. Matka oddała 

nas światu, a świat obchodzi się z nami, jak tylko chce… Oddaje nas 

na krzyż… Szczęście, że z krzyża droga jest tylko w ramiona Matki 

Chrystusowej, a z Jej ramion – do Ojca! Do niezmąconego życia w 

Bogu! 



Z przemówienia Prymasa Polski wygłoszonego podczas I 

Ogólnopolskiego Kongresu Królowej Polski 15 VIII 1960 r.: 

Ukazała się na świecie nowa Pomoc dana nowemu Adamowi, 

Jezusowi Chrystusowi, w dziele Odkupienia świata i w dziele 

ponownego Życia. Jak ongiś pierwszemu ojcu życia przyrodzonego 

Bóg dał pomoc w Ewie, tak nowemu Adamowi – Jezusowi 

Chrystusowi, dana była nowa Pomoc – Maryja. Ona będzie z Nim w 

Betlejem i w Nazaret, w Jego pracy apostolskiej, a szczególnie na 

Kalwarii.  

Słowa ślubowań padły z Jasnej Góry i dlatego ożywiły cały Naród, tak 

wrażliwy na dobre oczy i głos swej dwakroć zranionej Matki. 

Na progu Tysiąclecia, w tej godzinie sumień, Ona budzi sumienia 

chrześcijańskie w Ojczyźnie naszej. Przychodzą do Niej na Jasną Górę 

rodzice, przychodzą matki, a Maryja im mówi: Oddawajcie Ojcu 

Niebieskiemu dane Wam dzieci Boże! 

Jest Matką życia Narodu.  

Maryja wyniesiona na ołtarze przez Kościół Chrystusowy, patrząca ze 

wszystkich niemal ołtarzy w nasze twarze, oczy, serca i sumienia, uczy 

nas przedziwnej delikatności i szacunku dla naszych matek i sióstr. 

Ten szacunek jest podstawą ładu i prawdziwego postępu. Prawdziwy 

bowiem postęp Narodu wiąże się zawsze ze czcią dla polskiej kobiety, 

zwłaszcza wtedy, gdy ona sama umie się szanować. 

 

STACJA XIV 

Jezus do grobu złożony 



W pokoju śpię i spoczywam!… – Jakże błogosławiony to widok, pełen 

błogiego pokoju! Świat zrobił z Chrystusem, co chciał, i nareszcie… 

poszedł. Przestał Go dręczyć, zostawił Go w świętym spokoju! 

Odpłynęła cała rozkrzyczana rzesza, która na Kalwarii pastwiła się nad 

Synem Człowieczym. Odpłynęli rzekomi przyjaciele, którzy stali z 

daleka… Zostali tylko ci, którzy w ciszy głębokiej trwali pod krzyżem 

do końca, jedynie wierni… Garsteczka! Matka i parę niewiast. 

I my kiedyś spoczniemy w Panu. Odpłynie świat… Już nas nie będą 

upominać, już nie będą o nas zabiegać. Nie będziemy na nic światu 

potrzebni. Wykreślą nas z ksiąg rejestracji, nie będą nas w 

statystykach obliczać – bo świat nic więcej nie może. I oto Ojciec 

nasz, który jest Ojcem żywych, a nie umarłych, Bóg życia, a nie 

śmierci, On dojdzie do głosu. Wszak życie nasze tylko się odmienia, 

ale nie ustaje – zapewnia nas Kościół w Prefacji żałobnej. 

Dzieci Boga Żywego biorą, w spuściźnie po Najlepszym Ojcu, trwałe i 

wieczne życie. Okrutny byłby Bóg, gdyby sam sobie zabezpieczył życie 

wieczne, a nam wyznaczył tylko jego chwilę. On nie jest Bogiem 

umarłych, ale żywych! Powstaną kości i żyć będą! 

Z ambicją wiecznego życia wyjdziecie stąd, Dzieci Moje Najlepsze, z 

kolebki Matki życia, aby rodzić się do nowego, wciąż nowego, 

nieprzemijającego… życia. 

Z przemówienia Prymasa Polski wygłoszonego do sióstr zakonnych 

w Wielką Sobotę 1 IV 1961 r.: 

(…) Chrystus trwa. I Jego krzyż trwa. Może biurokracja tego świata 

ułożyć cały skomplikowany system uśmiercania Chrystusa. Ile razy 

myśmy to już przeżywali i na osobie Chrystusa, i na osobie Kościoła 

który jest żyjącym Chrystusem, i w dziejach duszy każdego niemal z 

nas. I to mija.  



Niektórzy mówią, że szczytem zwycięstwa Kościoła są święci. 

Szczytem zwycięstwa Kościoła, Dzieci Najmilsze, są grzesznicy, 

których ani Bóg, ani Kościół się nie wyrzeka.   

 

 

ZAKOŃCZENIE 

Z Listu Prymasa Polski na Wielkanoc 1961 r. 

„O niepojęte w miłości nas ukochanie, które dla odkupienia sług, Syna 

na śmierć wydało!” 

Niezwykła jest pojemność serca ludzkiego. Wszak ma ono ogarnąć 

całego Boga, który jest Miłością. A jednak to bezdenne serce 

człowieka nie zdoła odtworzyć całej swej radości z odzyskanej 

wolności, wywalczonej na krzyżu przez Zwycięzcę śmierci. Za małe są 

usta nasze, by przez nie przeszła pochwała godna Boga życia!  

*** 

Życie człowieka, dzieje rodzin, ludów i narodów, wypełnione są 

krzyżującymi się okresami zwątpień i nadziei, ciemności i świateł, 

upadków i wzlotów, śmierci i życia. Raz biorą górę męki śmierci, to 

znów rodzący się nowy ład. Te przemiany ludzkie człowiek skłonny 

jest przenosić na całość sensu bytowania świata. Jedni tracą sprzed 

oczu nadzieję na wschód słońca; inni nawet o zachodzie dnia wołają 

do Sprawcy dziejów: „A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen 

nasz chwali!” 

Bo nad minimalnym programem ludzkim zawsze góruje odwieczny 

plan Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Króla wieków i dziejów i Ojca 



narodów. To ludzie, nawet najlepszej woli, umieją stworzyć tyle 

udręki i beznadziejności, że już prawie nie ma wyjścia. Sam Bóg 

wskazuje zawsze wyjście! 

       

 Dziękujemy siostrze Joannie Moś ze Zgromadzenia 

Najświętszego Serca Jezusa za przygotowanie tekstów do rozważania.  


