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"HONOROWI SĄ CZYSTEGO SERCA, BO ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ". 

Metoda Krzyża nie jest po prostu rozwiązaniem kultowym. To nawet 
nie jest po prostu wydarzenie sprzed 2000 lat. Bóg doświadczył, ale 
otworzył to swoje cierpienie na nasze troski i również frasunki. 
Codziennie możemy iść z Nim tą drogą i próbować dostrzec Go w 
trudnościach, które nas dotykają. On nie jest tylko w Kościele. On jest 
przede wszystkim tam, gdzie każdy człowiek doświadcza cierpienia. 
Dostrzeganie Jezusa w świecie jest po prostu wykonalne z czystym 
sercem, które jest prezentem od Boga: możemy do niego dążyć i 
również go zatwierdzić, albo obrać zupełnie inną drogę. 

Bóg twierdził, że "serce człowieka obmyśla swoje metody, Pan jednak 
umacnia jego kroki." (Prov. 16:9). Dlatego teraz chcemy wędrować 
razem z Chrystusem, jak również zaprosić Go do naszych serc, aby je 
oczyścić, jak również stąd nauczyć je sprawdzać życie Jego oczami. 
Zamierzamy dostrzec Jego metodę krzyża w codziennym życiu 
człowieka. Zobacz także – www. 

TERMIN I: JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, a także czcimy Cię, że 
odzyskałeś świat przez Twój krzyż i Twoją mękę. 

FAKT 

Jezus niesiony przed sądem żydowskim i rzymskim został oceniony 
według ludzkich kryteriów, w których zabrakło nie tylko miłosierdzia, 
ale i rzeczywistości. Tylko Piłat pyta Go o to, ale nie rozumie podanego 
rozwiązania. Dzisiaj fakt nie jest też stale składnikiem naszych myśli i 
punktów widzenia. Zazwyczaj dzielimy się nimi nie bezpośrednio, ale 
na przykład poprzez liczne fora dyskusyjne lub dyskutujemy w sieci. Ile 

https://www.kdm.org.pl/
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razy zadajemy sobie przy tym pytanie, czy nasz osąd jest rozsądny, czy 
nie krzywdzimy innych? Czy my również pochopnie rzucamy ostre 
słowa? Czy skazujemy osobę na przeżywanie niesprawiedliwego 
punktu widzenia? Słowo Boże wskazuje nam drogę dalszego 
postępowania: "nie sądźcie zbyt szybko aż do przyjścia Pana, który z 
pewnością oświeci to, co ukryte w ciemności, i ujawni myśli serca" (1 
Kor 4,5). 

Zapewnij nam, Panie, czyste i sprawiedliwe serce, które szanuje 
każdego człowieka. 

KTO WYTRZYMAŁ RANĘ DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ... TERMINAL 
II: JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i oddajemy Ci cześć, że 
odkupiłeś kulę ziemską swoim krzyżem, jak również swoim 
entuzjazmem. 

WARTO 

Jezus wziął na siebie krzyż niewinnie, wyłącznie po to, abyśmy my sami 
nie musieli umierać za nasze przewinienia. Biczowany, ukoronowany 
cierniem i wyszydzany, przyjął cierpienie ze względu na wartość, którą 
pragnął ogłosić - rzeczywistość miłości Boga do każdego człowieka. 
Dzisiaj również wielu niewinnie doświadcza imienia Jezusa, w 
niektórych przypadkach nie wymawiając go na głos, ale po prostu 
pozostając na Jego obrazie. Niektórzy umierają śmiercią świętą, jak 
nasi bracia i siostry na całym świecie, inni są wyśmiewani - również w 
naszych środowiskach: na uczelni, w pracy... Odrzuca się ich, ponieważ 
nie martwią się, że żyją w sposób doskonały. Czy podążamy za tymi 
wartościami, o których mówił nasz Bohater - miłość, prawda, 
elastyczność, szacunek dla każdego? Czy tak jak Jezus, potrafimy być 
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zdeterminowani i bronić naszych słusznych przekonań i czynników, 
naszej wartości - nawet jeśli staje się to tak ciężkie do udźwignięcia jak 
krzyż Jezusa? Niemniej jednak On sam powiedział: "gdzie jest wasza 
nagroda, tam i serce wasze będzie podobne". (Łk 12,34). 

Zapewnij nam, Panie, czyste, a także godne serce, które będzie bronić 
wartości. 

KTÓRE DOŚWIADCZYŁO ZA NAS ZRANIEŃ ... STACJA III: PIERWSZA 
STRATA POD KRZYŻEM. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, jak również błogosławimy Cię, 
że odzyskałeś glob swoim krzyżem, a także swoją męką. 

KONFESJA. 

Droga, którą przeszedł Chrystus na Golgotę nie była długa, ale 
niezwykle męcząca. Przyniesiony przez Niego krzyż - krzyż naszych 
przewinień - był tak ciężki, że nawet Król Wszechświata załamał się pod 
nim, choć On sam zawsze chodził metodą Bożego rozporządzenia. Ile 
razy błądzimy, ile razy nasze konkretne krzywdy przygniatają nas do 
ziemi ... Bóg prosił: "Nie dajcie się pociągnąć licznym, jak również 
obcym mentorom, gdyż znakomicie jest wzmacniać serce 
opanowaniem" (Hbr 13,9). Czy potrafimy wzmacniać się elegancją, jaką 
dają nam obrzędy, a konkretnie przyjęcie? Czy czerpiemy z zasobu 
obrzędów, które przeniosły się z krzyża Chrystusa? 

Ofiaruj nam, Panie, serce czyste i otwarte na Ciebie, takie, które potrafi 
przyjąć Twoją zbawczą łaskę. 
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KTÓRY WYCHODZI Z KRZYŻA DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ... STACJA 
IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MAMĘ. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, a także błogosławimy Ciebie, że 
przez Twój krzyż i także Twój entuzjazm odzyskałeś kulę ziemską. 

CZŁONKÓW RODZINY. 

Na swojej drodze Chrystus spełnił wymagania swojej Matki. Nasz Bóg 
dojrzewał w zwykłym domu, aby w ostatnich chwilach swego 
ziemskiego życia móc sprawdzić w twarz tej, która wychowała Go z 
miłością. My również dorastamy w rodzinach, choć nasze relacje 
rodzinne mają czasem wiele wspólnego właśnie z metodą krzyża. Nie 
zapominajmy jednak, że każdy człowiek podobnie pochodzi z innej 
rodziny - takiej, której Tatusiem jest Bóg, a ponadto "aby sprawdzić, 
czy jesteśmy chłopcami, Bóg zesłał prosto do naszych serc Ducha 
swego Syna, który woła: Abba, Papa!" (Ga 4,6). Czy wiemy dokładnie, 
jak graniczyć z szacunkiem dla członków naszej rodziny - tej najbliższej, 
ale i gospodarstwa domowego, jakim jest Ojczyzna czy Kościół? Czy 
rozumiemy, jak to robić, pomimo tego, że ludzie często nas ranią? Czy 
sami tworzymy rozważny, a także troskliwy dom - taki, do którego 
zapraszamy Jezusa, a także Maryję? 

Daj nam, Panie, czyste jak również troskliwe serce, które może 
rozwinąć szanujących się członków rodziny. 

KTO DOŚWIADCZYŁ OBRAŻEŃ ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI ... STACJA 
V: SZYMON Z CYRENY POMOC W NIESIENIU KRZYŻA JEZUSA. 

Uznajemy Cię, Panie Jezu Chryste, jak również czcimy Cię, że krzyżem i 
męką Twoją odzyskałeś kulę ziemską. 
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LIGA. 

Troska o krzyż nawet dla Bohatera była zbyt wielka, by Jezus mógł ją od 
początku do końca udźwignąć sam. Dzielił ją z Szymonem, którego 
strażnicy zmusili do asystowania skazańcowi. My również zazwyczaj 
czujemy się zmuszeni do pomocy tym, którzy są niedołężni, przeciągają 
się. Ale jeśli zamierzamy zastosować się do Chrystusa w Jego podróży, 
musimy podobnie przyjąć te słowa: "Duch Święty (...) posłał mnie, 
abym ubogim głosił doskonałą informację, abym wiązał rany 
złamanych serc, abym głosił wybawienie zakładnikom, jak również 
więźniom wolności" (Iz. 61, 1). Czy widzimy wokół nas ludzi, którzy 
cierpią, w sensie dosłownym i etycznym? Czy rozumiemy, jak można 
być w jedności i dzielić z kimś swój krzyż? 

Ofiaruj nam, Panie, czyste i sprawiedliwe serce, które docenia każdego 
człowieka. 

KTO WYTRZYMAŁ USZKODZENIA DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ... 
STACJA VI: WERONIKA WYCIERA TWARZ JEZUSOWI. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i oddajemy Ci cześć, że przez 
Twój krzyż i Twój interes odkupiłeś świat. 

ŚWIADEK. 

Św. Weronika miała odwagę wyjść z grupy, jak również ulżyć w 
cierpieniu bitemu człowiekowi. Oczyściła z Jego twarzy krew, pot, a 
także brud. Zachętą dla jej tupetu był obraz Bohatera ukazany nie tylko 
na jej serape, ale najprawdopodobniej dodatkowo w jej duszy. Była 
jedną z tych osób, które mogą powiedzieć: "O Tobie mówi moje serce": 
Szukajcie Jego oblicza! Szukam, Panie, Twojego oblicza" (Ps. 27:8). W 
jakim stopniu obraz Chrystusa jest widoczny w naszych sercach? Czy 
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potrafimy wobec ludzi, zwłaszcza tych cierpiących, świadczyć o Bogu, 
który mieszka w naszych sercach? 

Udziel nam, Panie, serca czystego, jak również emitującego Boga, które 
będzie świadectwem dla dzisiejszego świata. 

KTO WYSTĄPIŁ Z WOJNY O STANY ZJEDNOCZONE ... STACJA VII: DRUGA 
STRATA PRZY KRZYŻU. 

TOUGHNESS. 

Jezus po raz drugi upadł pod krzyżem. Wyczerpanie i wizja kolejnych 
tortur sprawiły, że zabrakło Mu sił. Nam też się to często zdarza, 
zwłaszcza gdy przygniata nas niepokój o grzechy, doświadczenia, 
znoszone porażki ... Może od czasu do czasu mamy ochotę powielić za 
psalmistą: "Czy dlatego bezowocnie zachowałem czyste serce, a także 
w dowód niewinności umyłem ręce?" (Ps 73,13). Chrystus swoimi 
czynami odpowiada - nie na próżno dbamy o serce! Nie jest ważne ile 
razy upadniemy, ale ile razy - jak Chrystus - podniesiemy się z 
przegranej. Czy jesteśmy na tyle konsekwentni, aby wyeliminować 
nasze słabości? Czy jesteśmy w stanie spotkać się z własnym 
cierpieniem? 

Daj nam, Panie, czyste i niezmienne serce, które potrafi walczyć z 
grzechem. 

KTÓRY SPOTKAŁ SIĘ Z CIERPIENIAMI DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ... 
STACJA VIII: JEZUS ZASPOKAJA PŁACZĄCE PANIE. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, a także błogosławimy Cię, żeś 
odkupił świat swoim krzyżem, a także swoją męką. 
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PŁOMIEŃ. 

Wśród grupy gapiów cieszących się z wyzwania Jezusa były podobnie 
płaczące kobiety. Te, które widziały w wleczonym więźniu cierpiącego 
mężczyznę, a nie tylko widowisko. Chrystus prosił je, aby płakały nie 
nad Nim, ale nad sobą i swoimi dziećmi. Z czystym sercem dostrzegamy 
prawdę, że osoby przygarbione, biedne i poranione są znakami Boga na 
całym świecie, ponieważ identyfikując ich nieszczęście i starając się im 
pomóc, możemy potwierdzić, że człowieczeństwo w nas nie 
przeminęło. Czyniąc to z pewnością będziemy, jak stwierdza Apostoł: 
"listem Chrystusa (...), listem stworzonym nie atramentem, lecz 
Duchem Boga żywego; z tablic skalnych, lecz na żywych tablicach 
serca" (2 Kor 3,3). Płaczące panie widziały w Bogu gościa, jednak czy 
my potrafimy dostrzec Boga w cierpiącym człowieku. 

Ofiaruj nam, Panie, czyste, a także czujne serce, które jest gotowe do 
pomocy tym, którzy cierpią. 

KTÓRY CIERPIŁ ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI ... TERMINAL IX: TRZECIA 
JESIEŃ POD CIĘŻAREM KRZYŻA. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, a także oddajemy Ci cześć, że 
odkupiłeś świat swoim krzyżem, jak również swoją męką. 

UFNOŚĆ. 

Prawie na końcu swojej zbawczej podróży, umęczony Chrystus upada 
po raz trzeci. Czy Bóg Ojciec w swojej strategii zbawczej nie mógłby 
tego przynajmniej naprawić, zachować swoje Dziecko, nie dopuścić do 
tego dodatkowego cierpienia? Czy również w naszym życiu Bóg nie 
mógłby naprawić wielu błędów, powielanych w kółko grzechów, 
dokładnie tych samych męczących i powtarzających się wydarzeń? Nie 
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rozumiemy, a jednak możemy ufać, że Bóg ma dla każdego z nas jakiś 
plan, choć pewnie mglisty i także niezrozumiały teraz "bo nie tak jak 
widzi człowiek, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co jest łatwo dostępne 
dla oczu, ale Pan widzi serce" (1 Sm 16,7). Po drugiej stronie życia być 
może odkryjemy, dlaczego te upadki były zaplanowane. Czy jednak 
teraz możemy liczyć na Boga? 

Zapewnij nam, Panie, czyste i ufne serce, które nie pozwoli nam 
kwestionować Ciebie. 

KTO WYTRZYMAŁ USZKODZENIA DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ... 
STACJA X: JEZUS ODARTY Z SZAT. 

CZYSTOŚĆ. 

Przed przybiciem do krzyża Chrystus został jeszcze raz zdegradowany. 
Jego zniszczone ciało zostało pozbawione ochrony, jaką dawało mu 
ubranie. Szaty zostały zdjęte, jak również Ratownik został ponownie 
ujawniony na publiczne szyderstwa. Dziś ciało pozbawione jest 
zabezpieczenia - nie tylko tego zarządzanego przez ubranie, ale 
szczególnie tego, które wyznacza poczucie wstydu. Publicznie skażone 
jest nie tylko serce, ale i godność człowieka. Coraz bardziej niezwykłe 
jest wołanie: "Stwórz we mnie, o Boże, serce schludne i przywróć w 
mojej piersi ducha niezwyciężonego!" (Psalm 51:12). Wartość czystości 
jest bufonowana, a także odrzucana. Czy my dodatkowo nie dołączamy 
do tej techniki? Czy doceniamy siebie, swoje ciała, ciała innych ludzi? 
Czy otwarcie nie "pozbawiamy" innych poczucia przyzwoitości jak 
również godności? A przede wszystkim - czy modlimy się i walczymy o 
czystość? 

Udziel nam, Panie, czystego, a także odważnego serca, abyśmy strzegli 
szacunku do samego siebie osoby ludzkiej. 
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KTO Doznał obrażeń za Stany Zjednoczone ... STACJA XI: JEZUS 
PRZYBITY DO KRZYŻA. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Cię, żeś krzyżem 
swoim, jak i męką swoją odzyskał świat. 

MIŁOSIERDZIE. 

Przybity do krzyża, Jezus nie mógł już zrobić żadnego kroku. Tam, na 
Golgocie, dokończył swój zbawczy czyn. Oprawcy wybrali takie 
narzędzie kary, że Chrystus odchodząc miał rozłożone ręce - tak jakby 
chciał wziąć każdego człowieka do siebie. Miłość do drugiego człowieka 
dzielimy z porównywalnym ruchem, a i ta miłość wymaga niekiedy 
złożenia ofiary - jak to uczynił Jezus. Z tego ruchu Boga, z ruchu 
otwartych ramion, wypływa nauka dla ludzi, że każdy musi kochać 
Pana Boga swego całym swoim sercem i całą swoją duszą, aby mógł 
żyć" (Pwt 30,6). Czy i my możemy upodobnić się do Boga i z czystym 
sercem pójść całkowicie na krzyż? Czy potrafimy czasem zrzec się 
siebie, swoich dążeń na rzecz dodatkowego człowieka? 

Zapewnij nam, Panie, czyste jak również kochające serce, które może 
zrodzić ofiarę z siebie. 

 

KTÓRY ZA NAS CIERPIAŁ RANY ... STACJA XII: JEZUS UMIERA NA 
KRZYŻU. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Cię, że przez 
Twój krzyż, a także Twój entuzjazm odzyskałeś kulę ziemską. 
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LIBERTY. 

Jezus, choć otoczony ludźmi, umarł na krzyżu samotnie. Śmierć to 
minuta, przez którą każdy człowiek powinien przejść sam. W takiej 
chwili człowiek może powielać za psalmistą: "serce moje trzepocze we 
mnie, siły moje opuszczają mnie, nawet światło oczu moich zawodzi 
mnie" (Ps 38, 11). Jezusowi jednak nikt nie odebrał życia. On sam oddał 
je swojemu Tacie, w całkowitej elastyczności. Jak wiele jest w naszym 
życiu okoliczności, w których trzymamy się rzeczy i osób, które nas 
uciskają i wiążą... Jak również tylko jednostki takie jak Bóg, tak samo 
komplementarne jak On, widzimy Go już tutaj na tej kuli ziemskiej. Czy 
jesteśmy w stanie poddać naszą wolę Ojcu? Czy jesteśmy w stanie 
odejść w życiu do grzechu i zależności? Czy jesteśmy naprawdę 
komplementarni? 

Daj nam, Panie, serce, które jest czyste i wolne od kosztów, abyśmy 
mogli widzieć Ciebie. 

KTÓRY ZA NAS CIERPIAŁ RANY ... STACJA XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA. 

UCZUCIA. 

Po cierpieniach spowodowanych pójściem z Chrystusem w Jego 
podróż, jak również po wstrząsie spowodowanym Jego śmiercią, 
musiał spaść na wielbicieli Pana wspaniały smutek, jak również rozpacz 
i zapewne wyrzuty kierowane do Boga z powodu tego, co się właściwie 
stało. Ciało zdjęte z krzyża, złożone w ramionach Jego mamy, musiało 
wywołać wspaniałe przygnębienie i być może szok, że wszystko, co się 
wydarzyło, było prawdą. Droga naszego życia jest w niektórych 
przypadkach naznaczona porównywalnymi wrażeniami, z którymi 
ciężko sobie poradzić. Pokusa dotyczy zwątpienia i odwrócenia się od 
drogi, którą wskazał Jezus, szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że Bóg 
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rzeczywiście niewątpliwie umarł, uchylił się, zostawił nas samych. 
Mimo to Pan woła: "Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meribah, jak 
na pustyni w dniu Massa" (Psalm 95, 8), nie odwracajcie się ode Mnie, 
nawet jeśli wasze odczucia obecnie twierdzą inaczej! Czy nasze 
odczucia nie obejmują również faktu, jakim jest? Czy nie kierujemy się 
nimi częściej niż tym, co dyktuje nam czynnik i pewność siebie? Czy 
umiemy mądrze przeżywać uczucia? 

Daj nam, Panie, czyste i przystępne serce, które nie jest pochopne. 

KTÓRY DOŚWIADCZYŁ DLA NAS RAN ... TERMINAL XIV: JEZUS ZŁOŻONY 
W GROBIE. 

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, a także czcimy Cię, że odzyskałeś 
glob przez Twój krzyż, jak również Twój entuzjazm. 

HOPE. 

Dla uczniów Jezusa minuta, w której Jego zranione ciało zostało 
złożone w grobie, musiała być niesamowitym uderzeniem. 
Niezaspokojone nadzieje, brak wychowawcy, a także więcej 
potencjalnych klientów ewentualnie sprawiły, że ich droga krzyżowa 
paradoksalnie wydaje się być po prostu początkiem ... Jednak Chrystus 
nie zostawił ich samych, zostawił swoje słowo: "podobnie teraz 
doświadczacie smutku. Ale ja na pewno zobaczę was znowu, a wasze 
serce na pewno będzie świętować i nikt nie może wyeliminować 
waszej radości" (J 16, 22). Jak również w naszym życiu jest mnóstwo 
trosk, tych mniejszych i tych, które. 
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Wygląda na to, że to koniec świata. Czy w takich minutach mamy 
jeszcze nadzieję? Czy nasza firma wierzy w prawdziwość Boga, który 
złożył obietnicę ludziom? Czy nasz zespół wierzy, jak wyznawcy, że 
pewnego dnia zobaczymy Go? 

Zapewnij nam, Panie, serce czyste i mądre w nadziei. 

KTÓRY ZA NAS CIERPIAŁ RANY ... TERMINAL XV: 
ZMARTWYCHWSTANIE. 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, jak również oddajemy Ci cześć, 
że przez Twój krzyż, a także Twój entuzjazm odkupiłeś glob. 

ŻYCIE. 

Droga krzyżowa nie kończy się na krzyżu. Nie kończy się również przy 
grobie. Kończy się życiem - nowym, zmienionym życiem, do którego 
jesteśmy powołani i o którym mówią słowa proroka: "Z pewnością dam 
im nowe serce, a także tchnę nowego ducha w sam środek ich duszy. 
Zabiorę im serce kamienne i dam im serce z ciała" (Ez 36, 26). Czy 
czekamy na to nowe, doskonałe serce, które będzie widziało Boga 
twarzą w twarz? 

Ofiaruj nam, Panie, czyste serce, bo ono będzie świadkiem Ciebie. 

Biorąc pod uwagę, że Chrystus jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem, 
nasze codzienne dźwiganie krzyża powinno nas dodatkowo 
przemieniać. A stanie się to wtedy, gdy zaufamy Jego słowu: "Mój 
chłopcze, nie zaniedbuj moich pouczeń, niech twoje serce strzeże 
mandatów, bo wiele dni i lat życia, a także wiele radości ci przyniosą: 
Niech miłość jak również wierność strzegą cię; przymocuj je do twojej 
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szyi, na tablecie komputera twojego serca skomponuj je, jak również 
zlokalizujesz hojność jak również wsparcie w oczach Boga jak również 
ludzi. Licz na Boga całym swoim sercem; nie licz na swój czynnik; 
uwzględniaj Go w każdym sposobie, a On wyrówna twoje drogi." (Prov. 
3:1 -3). 


