Droga Krzyżowa dla dzieci
Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Mimo tego, że wiedział, jakie cierpienie będzie musiał znieść, nie sprzeciwiał się. Nie
powiedział ani słowa, nie krzyczał, ale przyjął z pokorą wyrok skazujący.
Gdy ktoś nam dokucza, przezywa, czyni uszczypliwe uwagi, czy potrafimy jak Jezus przyjąć
je z pokorą?
Właśnie to milczenie ofiarować możemy Panu Jezusowi za ból i krzywdy, które Go spotkały,
aby zbawić każdego człowieka.

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Ten ciężki krzyż, który Jezus wziął na swe ramiona, to były nasze grzechy.
Jak często boimy się sytuacji, w które musimy włożyć trochę wysiłku? Przecież to, co teraz
wydaje nam się bardzo trudne i niewykonalne, jest czymś zupełnie błahym, w porównaniu z
tym, co przydarzyło się Jezusowi.
Jezus uczy, aby każdy z nas nie bał się trudności, jakie napotykamy na swej życiowej drodze,
a gdy przyjdzie chwila zwątpienia, niech Jego osoba będzie przykładem we wzrastaniu w
wierze.
Stacja III
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
Upadek Jezusa to doskonała lekcja dla każdego z nas. Bardzo Go bolało, lecz czy żalił się
komukolwiek? Nie. Cierpiał w osamotnieniu, bo nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc.
Gdy upadniemy, bierzmy przykład z Pana Jezusa. Nie użalajmy się nad sobą, On tego nie
chce. Przez naszą dzielność okazujemy, jak wiele nauczył nas Jego upadek pod krzyżem.
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Jak bardzo musiała cierpieć Maryja, Matka Jezusa? Rodzicom największy ból sprawia widok
dziecka, kiedy jest w potrzebie, a oni nie są wstanie mu pomóc. Tak właśnie czuła się Maryja.
Powinniśmy wspierać swoich rodziców duchowo oraz pomagać im fizycznie. Maryja byłaby
z nas wtedy na pewno bardzo dumna.
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż
Gdy Jezus potrzebował pomocy, zjawił się zupełnie nieznany człowiek imieniem Szymon,
który pochodził z Cyreny. On jeden miał odwagę wyrwać się z tłumu, by pomóc zmęczonemu
Jezusowi.
W obecnym świecie my także możemy mu pomagać. Powinniśmy mniej narzekać na życie,
nie bądźmy ciągle niezadowoleni, gdyż nasz smutek na pewno rani Jezusa.

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi
Odważna kobieta Weronika otarła chustą zmęczoną twarz Jezusa. Był to gest miłości wobec
bliźniego będącego w potrzebie. Na jej chuście pojawiło się wtedy odbicie Pana. Było to
podziękowanie za jej odwagę i dobroć.
Zdarza się, że ludzie opuszczeni przez wszystkich wymagają naszej troski. Jeżeli pomożemy
takiej osobie, staniemy wtedy w obronie Jezusa. Otrzemy mu twarz tak, jak zrobiła to
Weronika.
Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Jezus znów upadł.
Nasze grzechy są tak ciężkie, że nawet Jemu trudno je unieść. Zanim zrobimy coś niedobrego,
zastanówmy się najpierw. Złe uczynki chłoszczą Jezusa jak bicze. Czy chcemy skazywać Go
na nowo na tak bolesną mękę?
Stacja VII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kobiety z Jerozolimy litują się nad Jezusem. On jednak nie pozwala im cierpieć razem z sobą.
Nawet gdy jest nam smutno, duchowo czujemy się źle, nie pozwólmy, by inni ludzie cierpieli
obok nas.
Stacja IX
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Jezus upadł już trzeci raz. Dlaczego Ci ludzie są tak podli i nieczuli? Czy nie widzą, jaki ból
odczuwa Pan Jezus?
Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok ludzi cierpiących. Każdy gest pomocy skierowany do
bliźniego ma ogromne znaczenie, nie tylko dla nich samych, ale także dla Jezusa.
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Jezus nie ma już nic, nawet ubrania.
Pozbawili Go wszystkiego. Jeżeli pomożemy komuś biednemu, podzielimy się z nim tym, co
mamy, to tak jakbyśmy dzielili się z Panem Jezusem, jakbyśmy odziewali Go na nowo,
podawali mu pomocną dłoń naszymi dobrymi uczynkami.
Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity
Było Mu wtedy bardzo ciężko. Ręce i nogi przybite gwoździami, to było bolesne. Jak wiele
Jezus musiał znieść? Ile katuszy i cierpienia przysporzyło Mu ludzkie okrucieństwo.
Skazaliśmy Go na tak marny los... Wiemy, co przeżywał wtedy Jezus, dlatego dziś, nie
możemy martwić się i użalać się z powodu błahych problemów. Powinniśmy dzielnie znosić
każdy ból. Jezus cierpiał o wiele bardziej.

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Śmierć Jezusa na krzyżu była straszna: zrobiło się nagle bardzo ciemno, świat pogrążony był
w smutku. Pan umarł za nas na krzyżu.
Powinniśmy dziękować Mu za to i nie dopuścić do tego, by szatan kusił nas do popełniania
złych czynów. Zasmucamy takim postępowaniem Jezusa.
Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Cierpienie Jezusa dobiegło końca. Nie bolą Go już ręce, nogi. Ciało przestało krwawić.
Wielu z nas kocha Pana Jezusa tak, jak kochały Go najbliższe osoby. Nie zmieńmy tego
uczucia, gdyż On tak samo nas kocha. Przecież umarł za nasze grzechy, za nasze zło..., za zło
całego świata.
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Ciało Pana Jezusa jest już w grobie. Przestał nauczać i uzdrawiać. Leży w ciemnej jaskini
zabezpieczonej ogromnym kamieniem.
Udowodnijmy Jezusowi, że jesteśmy z nim, że Go kochamy. Poprzez modlitwę podziękujmy
Mu za wszystko. Za Jego śmierć, którą odkupił nasze grzechy.

Zakończenie
Jezu! Twoja Droga Krzyżowa nauczyła mnie iść przez życie, opierając się na pomocy innym.
Twoja śmierć pomaga każdemu z nas nieść swój krzyż, w wierze i miłości do Ciebie.
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