DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
Przebacz, Panie, mój grzech i słabość
ks. Andrzej Muńko
Wprowadzenie
Każda droga krzyżowa to spotkanie z Tobą Panie Jezu. Jednocześnie przy każdej
stacji widzę własny grzech i słabość, które wziąłeś na Swoje ramiona. Niech ta
dzisiejsza droga, pokaże mój grzech, bym potrafił szczerze za niego żałować
i prawdziwie pokutować. Bądź ze mną i otwórz moje serce na Twoje miłosierdzie.
Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
Panie Jezu zostałeś osądzony i skazany za to czego nie zrobiłeś. Włożyli w Twoje usta
słowa, których nie wypowiedziałeś, czyny, których nie dokonałeś, myśli, które nigdy się
nie pojawiły w Twojej głowie. Jakże często i ja skazuje drugiego człowieka na
odrzucenie, wyśmianie. Zachowuje się jak Piłat i Żydzi. Przebacz mi, Panie, moje
osądzanie drugiego człowieka.
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Żadnego sprzeciwu w Twojej strony. Pokornie i w cichości bierzesz ciężkie drzewo
krzyża. Patrzę na Ciebie i jest mi wstyd. Dla mnie nawet trudem jest wykonywanie
codziennych obowiązków. Jakże często, gdy rodzice czy nauczyciele dają mi jakieś
zadanie, ja buntuje się, krzyczę zamiast, tak jak Ty, pokornie to przyjąć. Przebacz,
Panie, moje lenistwo.
Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa
Krzyż jest ciężki, a droga bardzo nierówna. Zachwiałeś się i upadłeś na tej
kalwaryjskiej drodze. Krzyż przygniata Cię do ziemi, Jezu mój. Jakże często i mnie się
zdarza upadać w moich grzechach i słabościach. Postanawiam sobie, że na przykład
będę pomagał rodzicom, a wystarczy chwila nieuwagi, słabości i znowu pojawia się
„nie chce mi się”, „zaraz” lub kłótnie z nimi. Przebacz, Panie, moją niewierność
w postanowieniach.
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
Maryja zawsze była przy Tobie, od samego początku, od chwili narodzin. Nigdy Cię
nie opuściła, a Ty nigdy nie opuściłeś Jej. Z każdą chwilą swego życia pokazywałeś
jak bardzo Ją kochasz i szanujesz. Niestety nie mogę tego powiedzieć o sobie.
Owszem kocham moją mamę, ale jakże często w moim postępowaniu nie ma
szacunku i miłości. Przebacz, Panie, że jestem przyczyną smutku mojej mamy.
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
W tej stacji widzę Ciebie udręczonego i coraz bardziej zmęczonego. Jednak widzę
także Szymon Cyrenejczyka, które żołnierze zmusili, aby pomógł Ci nieść krzyż. Na
początku niechętnie to robił, jednak Twoja droga krzyżowa odmieniła jego drogę życia.
Dziś dostrzegam, że i w życiu stawiasz ludzi, którzy chcą mi pomóc. Jakże często

odrzucam ich pomoc, bo mówię sobie, że sam sobie dam radę. Przebacz, Panie, za
to, że gardzę innymi.
Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Jedyna odważna kobieta, która na tej drodze krzyżowej podeszła do Ciebie i otarła
Twoją twarz do której przykleiła się krew, pot i kurz. Przez jedną krótką chwilę, było na
tej drodze krzyżowej odrobinę lżej. Wszystko dzięki tej odważnej kobiecie. Patrzę na
nią i nie widzę w sobie takiej odwagi. Trudno mi przyznać się do Ciebie nawet w
rozmowie z rówieśnikami, nie noszę medalika, bo to wstyd. Przebacz, Panie, mój brak
świadectwa o Tobie.
Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Krzyż z każdym krokiem jest coraz cięższy. Każdy krok to ogromny trud, wreszcie
Twoje zbolałe mięśnie odmawiają posłuszeństwa i drugi raz upadasz pod ciężarem
krzyża. Gdy patrzę na Ciebie Panie Jezu, wówczas przypominają mi się te wszystkie
grzechy z którymi nie walczę. Często tłumaczę sobie, że przecież wszyscy tak robią:
wszyscy kłamią więc i ja mogę, wszyscy ściągają na sprawdzianach i ja mogę. Wiem
jednak, że nie o to chodzi. Mam jako Twój uczeń nieusprawiedliwiać się zbyt łatwo.
Przebacz, Panie, mój brak walki o własną świętość.
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Pomimo trudu i zmęczenia podchodzisz do tych płaczących kobiet i pocieszasz je. Ty
taki utrudzony, a masz w sobie tyle siły, aby dostrzec drugiego człowieka. W mojej
codzienności powinienem brać z Ciebie przykład. Ile razy w ciągu tygodnia, albo nawet
w ciągu dnia, widzę ludzi, którzy potrzebują pocieszenia, a przechodzę obok nich
obojętnie, bo dajmy na to jestem zmęczony lub dostałem gorszą ocenę. Mam być
świadkiem Twojej miłości Jezu, a bardzo rzadko nim jestem. Przebacz, Panie, moją
obojętność.
Stacja IX
Trzeci upadek Pana Jezusa
Tyle już kroków za Tobą Panie Jezu, ciężar krzyża jest nie do zniesienia, upadasz po
raz trzeci. Jesteś wykończony. Patrzę na Ciebie i zdaję sobie sprawę, że to przez moje
ciężkie grzechy, krzyż jest tak trudny do niesienia. Każdy grzech ciężki np. brak udziału
w niedzielnej Eucharystii z lenistwa, to dodatkowy ciężar na Twoje utrudzone ramiona.
Przebacz, Panie, każdy grzech ciężki, który popełniłem.
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Doszedłeś Panie Jezu na szczyt Golgoty ale to jeszcze nie koniec Twojej męki.
Żołnierze obdzierają Cię z szat. Każda rana otwiera się na nowo i to tak bardzo boli.
Stoisz tam nagi i udręczony. Wiele razy śmieję się z ludzi chorych czy
niepełnosprawnych. Oceniam ich przez wygląd, wytykam palcami. Zapomniałem, że
niewolno się z nikogo śmiać, wytykać palcami, bo w każdym z nas Ty mieszkasz.
Przebacz, Panie, brak współczucia wobec drugiego człowieka.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Żołnierze wzięli gwoździe i przybili Cię do krzyża. Twoje ręce już nie będą mogły czynić
dobra, Twoje nogi już nigdy nie będą chodzić do domów i nauczać. Z chwilą Chrztu
Świętego mnie powierzyłeś to zadanie, abym był Twoimi dłońmi, które czynią dobro
i Twoimi nogami, aby nieść światło każdemu człowiekowi. Niestety nie zawsze to
czynię, zwłaszcza gdy jestem w domu czy w szkole. Przebacz, Panie, że nie zrobiłem
nic, aby ten świat stawał się lepszy.
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Chce mi się płakać. Umarłeś za mnie na krzyżu, za mój grzech i moją słabość. Tak
bardzo mnie kochasz, że oddałeś za mnie więcej niż mógłbym chcieć. Jakże często
nie potrafię niczego poświecić dla Ciebie. Nie robię postanowień po spowiedzi świętej,
bo wmawiam sobie, że i tak się nie uda. Nie walczę z wadami, bo jest ich zbyt wiele.
Przebacz, Panie, za to, że nie potrafię docenić Twojej ofiary krzyża.
Stacja XIII
Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża
Twoje ciało zostaje zdjęte z krzyża. Jest całe w ranach i krwi. Ci co Ciebie, Panie Jezu,
kochali, składają Twoje ciało na kolana Maryi. Ona się z Tobą żegna, tak czule
i pięknie. Ja także powinienem okazywać czułość moim rodzicom. Niestety jednak
zdarzają się dni, kiedy nawet zapominam o przytuleniu ich czy powiedzeniu jak bardzo
ich kocham. Przebacz, Panie, moją nieczułość względem najbliższej rodziny.
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Panie Jezu po namaszczeniu Twoje Ciało zostało złożone w grobie. Ostatnia posługa
jaką oddali Ci Twoi bliscy i przyjaciele. Śmierć jest dla mnie tematem trudnym, bo nie
chce, aby ktoś odchodził. Jednak znam takie osoby, których nie ma już obok mnie, bo
są w niebie z Tobą. Obiecałem się za nich modlić, jednak tego nie robię. Przebacz,
Panie, mój brak modlitwy za zmarłych.
Zakończenie
Panie Jezu dziś na tej drodze krzyżowej spotkałem własny grzech, słabość i wadę.
Proszę Ciebie o przebaczenie i Ty jako Miłosierny Pan dajesz mi je z każdej spowiedzi
świętej. Spraw proszę, aby moje serce zmartwychwstało do życia z Tobą. Napełnij
mnie Swoją łaską i naucz mnie z tej łaski codziennie korzystać.

