
Droga Krzyżowa (do śpiewania na melodię: "Oto Jezus umiera") 

 

Przed rozpoczęciem 

 

Pójdę dziś na Golgotę  

Tą bolesną drogą,  

Pójdę tam za Jezusem,  

Święci mi pomogą.  

Będę patrzył i myślał,  

I zapłaczę może,  

Gdy Ty dasz łaskę skruchy,  

Miłosierny Boże.  

 

I Piłatowy wyrok śmierci 

 

Dziwna scena w pretorium -  

Piłat Boga sądzi,  

Lecz nie wie, gdzie jest prawda,  

I dlatego błądzi.  

Prawdą niewinny Jezus,  

Przed Nim winy moje,  

Jego sądu się lękam  

I kary się boję.  

 

II Jezus bierze krzyż 

 

Wyciąga Jezus ręce  

Ku swemu krzyżowi,  

Wie, że to Jego męka  

Może świat odnowić.  

O Jezu dobry,  

To ja powinienem  

Cierpieć razem z Tobą,  

By zyskać zbawienie.  

 

III Pierwszy upadek 

 

Oto runął na ziemię  

I potłukł się srodze,  

Tyle razy upada  

Na krzyżowej drodze.  

Ale to z miłości  

Dla mnie i dla ciebie,  

Abyśmy z Nim byli  



Razem kiedyś w niebie.  

 

IV Spotkanie z Matką 

 

Nagle kogoś spotyka -  

Tak, to Jego Matka.  

Jest tu przy Nim, współcierpi,  

Wierna do ostatka.  

Ile ulgi, ciepła  

Jest z tego spotkania,  

Niech Twa dobroć, Matko,  

I nas też osłania.  

 

V Szymon pomaga Jezusowi 

 

Gdy już siły brakuje  

W tej krzyżowej męce,  

O jakże są pomocne  

Szymonowe ręce.  

Pozwól mi, o Panie,  

Bym i ja bliźniemu  

Umiał tak pomagać,  

Jak Tobie samemu.  

 

VI Weronika ociera twarz 

 

Żalem zdjęta, odważna  

Święta Weronika  

Do Jezusa podchodzi  

Z czystością ręcznika.  

A oto na płótnie  

Jaśnieje Ikona -  

Niech i w moim sercu  

Odbija się ona.  

 

VII Drugi upadek 

 

Mdleje z bólu i pada  

Ten, co wszystkich dźwiga.  

To paradoks największy -  

Tak się może wydać -  

Ale moc w słabości  

Tu się doskonali,  

Tą mocą miłości  



I nas On ocali.  

 

VIII Niewiasty pocieszające 

 

O, niewiele pomogą  

Lamenty i szlochy,  

Bo litować się, płakać -  

To nie znaczy kochać.  

Trzeba stałej troski  

O dzieci, rodziny,  

Tam przecież sam Jezus  

Czeka na mą miłość.  

 

IX Trzeci upadek 

 

Znowu pchnięty upada,  

Cierniem głowę rani.  

Czy nie dość tego bólu  

I tych cierpień, Panie?  

Właśnie to mi mówisz  

Przez swoje katusze  

Trzeba skończyć z grzechem,  

Poprawić się muszę.  

 

X Odarcie z szat 

 

Zdarto suknię z Jezusa,  

Gawiedź z Niego szydzi,  

Za mój bezwstyd i brudy  

Pan się musi wstydzić.  

Przyodziej mnie, proszę,  

Szatą niewinności,  

By spokój sumienia  

Zawsze we mnie gościł.  

 

XI Przybicie do krzyża 

 

Słyszę jeszcze te młotki,  

Co Cię przybijają,  

Twoje ręce i nogi  

Drą i wykrwawiają.  

Ale czy nie bardziej  

To Cię boli, Panie,  

Że z pychy i z złości  



Innych ciągle ranię?  

 

XII Jezus umiera 

 

Oto Jezus umiera,  

Ziarno obumarło,  

Szatan już zwyciężony,  

Niebo się otwarło.  

Uwielbiamy, Chryste,  

Krew Twą i kochanie,  

Przebacz grzechy nasze,  

Okaż zmiłowanie.  

 

XIII Zdjęcie z krzyża 

 

Przed Twym martwym ciałem  

Staję z Nikodemem  

I z Najświętszą Matką.  

Serce z bólu nieme.  

Bądźcie przy mej śmierci,  

Nad którymi płaczę,  

Niech w wiecznym Królestwie  

Żywych Was zobaczę.  

 

XIV Jezus w grobie 

 

Jeden taki grób w świecie  

To Twój właśnie, Panie,  

Co martwotę widział,  

Lecz i zmartwychwstanie.  

Gdy mnie w grób położą  

W życia mej kolei,  

Spraw, bym nie utracił,  

Wiary i nadziei.  

 

Na zakończenie 

 

Jak udźwignąć życie,  

Kiedy znam już cenę,  

Tyle kosztowało  

Jezu, me zbawienie.  

Daj, bym umarł grzechom,  

A żył nowym życiem,  

Niechaj Twoja męka  



Naprawdę się liczy.  

  

Opr. Regina Ziarko-Podlaska 


