
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Już zdjęte z krzyża ciało zakrwawione,* Przy sercu Matki 
spocznie umęczone.* Pragnę z Maryją uwielbić Twe rany,* Jezu 
kochany. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Zawitaj Ukrzyżowany,* Jezu Chryste, Przez Twe rany,* 
Królu na niebie, prosimy Ciebie,* Ratuj nas w każdej potrzebie. 
2. Zawitaj Ukrzyżowany,* Całujem Twe świete rany,* Przebite ręce, 
nogi w Twej męce,* Miejcież nas w swojej opiece.  
3. Zawitaj Ukrzyżowany,* Biczmi srodze skatowany;* Zorane boki, 
krwawe potoki,* Wynieścież nas nad obłoki. 
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Ciało chwalebne Boga i Człowieka * Złożone w grobie, 
zmartwychwstania czeka.* A ja Cię w moim sercu, Panie, złożę.* 
Uczczę w pokorze. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Śpiew: Twojej okrutnej męki rozważanie * Tobie w ofierze składam, 
dobry Panie.* Niech ono moje zimne serce wzruszy,* Łaskę da duszy. 
 
Śpiew: O Krwi i Wodo (3x) 
Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROGA KRZYŻOWA 
Pieśń: 1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny!* Widzę Pana 
mego, na twarz upadłego.* Tęskność, smutek, strach Go ściska!* 
Krwawy pot z Niego wyciska.* Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający! 
2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki.* Ochotnie przyjmujesz, 
za nas ofiarujesz.* Anioł Ci się z nieba zjawia,* O męce z Tobą 
rozmawia,* Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony! 
Śpiew: Po krwawych śladach Zbawiciela swego,* Pójdę rozważać 
wśród żalu szczerego,* Jak znosił straszne cierpienia i znoje * Za winy 
moje. 
Stacja I: Jezus na śmierć skazany 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Pojmały straże Zbawiciela świata,* Wśród drwin i szyderstw 
wiodą przed Piłata.* Śmierci haniebnej na Pana nad pany * Wyrok 
wydany. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił,* W czymem zasmucił, 
albo w czym zawinił,* Jam cię wyzwolił z mocy faraona,* A tyś 
przyrządził krzyż na me ramiona. 
2. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił,* W czymem zasmucił, albo 
w czym zawinił,* Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,* 
Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. 
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Krzyż na ramiona bierze Jezus cichy,* Tłum Go znieważa 
w zaślepieniu pychy.* Obym ja umiał w takiej znieść pokorze * 
Wyroki Boże. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,* W krzyżu 
miłości nauka.* Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,* Ten nic nie pragnie, 
ni szuka. 
2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda * Dla duszy smutkiem 
zmroczonej,* Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie * W boleści sercu 
zadanej. 



Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Pod ciężkim krzyżem Zbawiciel upada,* Milczy, gdy szydzi 
zeń katów gromada.* Kiedy wśród pokus dusza upaść może,* Ratuj 
ją, Boże. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Matko Najświętsza! Do Serca Twego,* Mieczem boleści 
wskroś przeszytego,* Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami:* Ucieczko 
grzesznych, módl się za nami! 
2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy,* I gdzie ratunku szukać 
będziemy?* Twojego ludu nie gardź prośbami:* Ucieczko grzesznych, 
módl się za nami! 
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Widzi Maryja Syna w poniewierce.* Matko Bolesna, jak cierpi 
Twe serce!* Chcę się z Nim złączyć, chcę się dzielić z Tobą * Twoją 
żałobą. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniej-
sze * W żadnym lesie takie nie jest,* Jedno, na którym sam Bóg jest,* 
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe * Rozkoszny owoc nosiło. 
2. Skłoń gałązki drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym,* 
Odmień teraz oną srogość,* Którąś miało z urodzenia.* Spuść 
lekuchno i cichuchno * Ciało Króla Niebieskiego. 
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Ciężkiego krzyża Pan już nieść nie może.* Szymon z Cyreny 
dźwigać go pomoże.* Niech wesprą Boga i moje ramiona,* Gdy 
z trudu kona. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia;* Napoju życia, 
z nieba dla nas dany!* O zdroju łaski, o ceno zbawienia,* 
Ty grzechowe leczysz rany! 

Pieśń: 1. Jezu Chryste, Panie miły,* o Baranku tak cierpliwy,* 
wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,* gładząc, gładząc 
nieprawości moje. 
2. Płacz Go człowiecze mizerny,* patrząc jak jest miłosierny!* 
Jezus, Jezus, na krzyżu umiera,* Słońce, słońce jasność swą zwiera. 
3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,* zwisła Mu na piersi głowa,* 
Matka, Matka pod nim frasobliwa,* stoi, stoi z żalu ledwie żywa.  
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Ostre Twe gwoździe serce moje czuje.* Miłość do ludzi tak 
Ciebie krzyżuje.* O, gdybym umiał za tę miłość płacić * Kochaniem 
braci! 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba;* Płakać za grzechy, 
człowiecze, potrzeba;* ach, ach, na krzyżu umiera,* Jezus oczy swe 
zawiera! 
2. Najświętsze członki i wszystko ciało * okrutnie zbite na krzyżu 
wisiało.* Ach, ach, dla ciebie człowiecze,* z boku krew Jezusa ciecze! 
3. Ostrą koroną skronie zranione,* język zapiekły i usta spragnione.* 
Ach, ach, dla mojej swawoli * Jezus umiera i boli! 
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Kiedy na krzyżu kona w strasznej męce,* Najlepszej Matce 
nas oddaje w ręce.* Uproś, Maryjo, niech ofiara krzyża * Niebo nam 
zbliża. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Stała Matka Boleściwa * Obok krzyża ledwo żywa,* Gdy 
na krzyżu wisiał Syn,* Gdy na krzyżu wisiał Syn.* Duszę Jej, co łez 

nie mieści,* Pełną smutku i boleści,* Przeszedł miecz dla naszych 

win,* Przeszedł miecz dla naszych win. 
2. O, jak smutna i strapiona,* Matka ta błogosławiona,* Której Synem 
niebios Król!* Której Synem niebios Król!* Jak płakała Matka miła,* 
Jak cierpiała, gdy patrzyła * Na boskiego Syna ból!* Na boskiego 
Syna ból! 



2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,* Abyś nas wszystkich 
życiem napawała,* Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,* 
Miłosierdzie wybłagała! 
3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,* Gdzie Twoje źródło 
miałaś na tej ziemi.* Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,* 
Z Aniołami, ze świętymi. 
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Twarz Boga mego cała zakrwawiona,* Na Weroniki chuście 
utrwalona,* Niechaj w mym sercu zostawi odbicie * Na całe życie. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* Na wieczne czasy 
bądźże pozdrowiony!* Gdzie Bóg, Król świata całego * Dokonał życia 
swojego. 
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* Na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!* Ta sama Krew Cię skropiła,* Która nas z grzechów 
obmyła. 
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* Na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!* Z Ciebie moc płynie i męstwo,* W Tobie jest nasze 
zwycięstwo! 
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Jakże przytłacza ciężkie krzyża brzemię.* Upada Jezus drugi 
raz na ziemię * Za moje grzechy nie odżałowane,* Wciąż ponawiane. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Płaczcie, Anieli, płaczcie, Duchy święte,* Radość wam 
dzisiaj i wesele wzięte;* Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy 
pogrzebie,* Króla waszego i Boga na niebie. 
2. Płacz, i ty, ziemio, którą człowiekowi,* Bóg oddał w darze, 
jak swemu Synowi:* Ten, który niegdyś powstał z mułu Twego,* 
Dziś ukrzyżował Stworzyciela swego. 
3. A na ostatek zapłacz, ty, człowiecze,* To przez twe zbrodnie Krew 
z Chrystusa ciecze,* Dla Ciebie umarł Syn Boga Jedyny,* By cię 
wybawić z grzechów twoich winy. 

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,* Abyś nas wszystkich 
życiem napawała,* Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,* 
Miłosierdzie wybłagała! 
3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,* Gdzie Twoje źródło 
miałaś na tej ziemi.* Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,* 
Z Aniołami, ze świętymi. 
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Twarz Boga mego cała zakrwawiona,* Na Weroniki chuście 
utrwalona,* Niechaj w mym sercu zostawi odbicie * Na całe życie. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* Na wieczne czasy 
bądźże pozdrowiony!* Gdzie Bóg, Król świata całego * Dokonał życia 
swojego. 
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* Na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!* Ta sama Krew Cię skropiła,* Która nas z grzechów 
obmyła. 
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* Na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!* Z Ciebie moc płynie i męstwo,* W Tobie jest nasze 
zwycięstwo! 
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Jakże przytłacza ciężkie krzyża brzemię.* Upada Jezus drugi 
raz na ziemię * Za moje grzechy nie odżałowane,* Wciąż ponawiane. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Płaczcie, Anieli, płaczcie, Duchy święte,* Radość wam 
dzisiaj i wesele wzięte;* Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy 
pogrzebie,* Króla waszego i Boga na niebie. 
2. Płacz, i ty, ziemio, którą człowiekowi,* Bóg oddał w darze, 
jak swemu Synowi:* Ten, który niegdyś powstał z mułu Twego,* 
Dziś ukrzyżował Stworzyciela swego. 
3. A na ostatek zapłacz, ty, człowiecze,* To przez twe zbrodnie Krew 
z Chrystusa ciecze,* Dla Ciebie umarł Syn Boga Jedyny,* By cię 
wybawić z grzechów twoich winy. 



Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Mówi do niewiast przejętych żałobą:* O, nie nade mną 
płaczcie, lecz nad sobą * I nad synami, bo z ich to przyczyny * Cierpię 
bez winy. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam.* Panie, Ty widzisz, 
krzyża się nie wstydzę;* Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam,* 
bo na tym krzyżu Boga mego widzę. 
2. Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia,* na krzyż przybijam 
błędnych myśli roje,* Bo z krzyża płyną promienie zbawienia,* 
bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje.  
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Nielitościwy ciężar krzyża gniecie.* Upada Jezus pod nim 
po raz trzeci.* Tak pragnę, Panie, przestać wreszcie grzeszyć,* By Cię 
pocieszyć. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.* Ciało Chrystusowe, 
zbaw mnie.* Krwi Chrystusowa, napój mnie.* Wodo z Boku 
Chrystusowego, obmyj mnie.* Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.* 
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.* W ranach Twoich, ukryj mnie.* 
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.* Od złego wroga obroń mnie.* 
W godzinę śmierci wezwij mnie.* I każ do Siebie zbliżyć się,* abym 
z świętymi Twymi chwalił Cię,* na wieki wieków.* Amen. 
Stacja X: Jezus z szat obnażony 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Z szat swych odarty, żółcią napojony,* Cierpi z poddaniem 
Bóg mój znieważony.* Zrzec się swej woli, iść za Twoją, Panie,* 
Pragnę z poddaniem. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
 
 

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Mówi do niewiast przejętych żałobą:* O, nie nade mną 
płaczcie, lecz nad sobą * I nad synami, bo z ich to przyczyny * Cierpię 
bez winy. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: 1. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam.* Panie, Ty widzisz, 
krzyża się nie wstydzę;* Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam,* 
bo na tym krzyżu Boga mego widzę. 
2. Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia,* na krzyż przybijam 
błędnych myśli roje,* Bo z krzyża płyną promienie zbawienia,* 
bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje.  
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Nielitościwy ciężar krzyża gniecie.* Upada Jezus pod nim 
po raz trzeci.* Tak pragnę, Panie, przestać wreszcie grzeszyć,* By Cię 
pocieszyć. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
Pieśń: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.* Ciało Chrystusowe, 
zbaw mnie.* Krwi Chrystusowa, napój mnie.* Wodo z Boku 
Chrystusowego, obmyj mnie.* Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.* 
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.* W ranach Twoich, ukryj mnie.* 
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.* Od złego wroga obroń mnie.* 
W godzinę śmierci wezwij mnie.* I każ do Siebie zbliżyć się,* abym 
z świętymi Twymi chwalił Cię,* na wieki wieków.* Amen. 
Stacja X: Jezus z szat obnażony 
K.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie. 
L.: Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
Śpiew: Z szat swych odarty, żółcią napojony,* Cierpi z poddaniem 
Bóg mój znieważony.* Zrzec się swej woli, iść za Twoją, Panie,* 
Pragnę z poddaniem. 

Rozważanie, „Któryś za nas” (3x), „I Ty, któraś” (3x). 
 


