DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH
Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało
s. Urszula Kłusek SAC
Wprowadzenie
Panie Jezu, dzisiaj, idąc Twoją krzyżową drogą, pragnę dziękować Ci i uwielbiać Cię
za dar Eucharystii. Za Twoją ofiarę męki i śmierci, którą każdego dnia ponawiasz,
ukrytą pod postaciami chleba i wina, podczas każdej Mszy Świętej. Tobie, Panie, który
co dnia ofiarowujesz się cały dla nas, na wszystkich ołtarzach świata, powierzam
siebie, moich bliskich i wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Zbaw nas, Panie, i wylej na
nas wszystkie zdroje miłosierdzia, które możesz nam dać, przez moc Twojej ofiary.
Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Wyrok skazujący na śmierć w ogromnej męce. Pan Jezus przyjął ten straszliwy wyrok
z poddaniem się woli Bożej i pełną świadomością ofiary, którą skład. Wiedział, że ofiara
Jego śmierci będzie powtarzać się nieustannie. Czy bowiem nie są wyrokiem śmierci
wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu? Czy człowiek, który profanuje
Eucharystię, nie zabija Boga w sobie?
O miłosierdzie dla wszystkich, którzy sprofanowali Najświętszą Eucharystię, prosimy
Cię, Panie.
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Krzyż Jezusa jest ciężki, ciężarem wszystkich naszych grzechów. A my tak często
lekceważymy grzech. Grzeszymy lekko, bez namysłu, jakby grzech nie miał swojej
ceny. Wiele jest w nas oziębłości. Mało wdzięczności. Jezus pozostał w Najświętszej
Eucharystii, aby uczyć nas jaka jest cena grzechu.
O miłosierdzie dla nas, którzy tak często zapominamy o Twojej obecności
w Eucharystii, prosimy Cię, Panie.
Stacja III
Jezus upada pierwszy raz pod ciężarem krzyża
Upadek. Ból i upokorzenie. A wszystko to z miłości do mnie. W tym pierwszym upadku
Pan cierpi również za mój grzech zawinionej nieobecności na niedzielnej Eucharystii.
W każdą niedzielę Pan Jezus czeka, pragnie mi ofiarować siebie i cierpi jeśli nie
przychodzę do Niego, bo mi się nie chce, bo mam ważniejsze sprawy.
O miłosierdzie dla każdego, kto z własnej winy opuszcza niedzielną Eucharystię,
prosimy Cię, Panie.
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Spotkanie z Matką. Spotkanie z Niewiastą, która uwierzyła w to, że dla Boga wszystko
jest możliwe. Jeśli brak nam wiary w żywą i prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii,
oddajmy się Maryi. Ona nauczy nas wierzyć tak, jak sama wierzyła wtedy, gdy wszyscy
inni wątpili.
Maryjo, wstawiaj się za nami i uproś nam łaskę wiary eucharystycznej.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Może zazdrościsz Szymonowi, że mógł pomóc Jezusowi? Ty też możesz pomóc nieść
Jego krzyż. Wiele razy Pan Jezus skarży się mistykom i świętym, że jest
w tabernakulum samotny i opuszczony, że pragnie naszej miłości i jej nie otrzymuje.
Idź przed Najświętszy Sakrament. Trwaj w modlitwie i mów Panu, że Go kochasz. Tym
Go pocieszysz.
O miłosierdzie dla nas, którzy tak mało czasu poświęcamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, prosimy Cię Boże.
Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Gest otarcia twarzy, niby mały i prosty, a przecież wielki przez to, że zrodzony był
z miłości. Nasz Pan nadal ma oplutą i zakrwawioną twarz. Jego Najświętsze oblicze
w Eucharystii jest znieważone brakiem wiary, brakiem należnej czci i szacunku.
Możesz jak Weronika ulżyć Panu, możesz ocierać Jego twarz chustą adoracji
i uwielbienia Najświętszego Sakramentu.
O miłosierdzie dla wszystkich, którzy bez wiary i miłości przyjmują Pana w Komunii
Świętej, prosimy Cię, Boże.
Stacja VII
Drugi upadek Pana Jezusa
Wielu ludzi chwieje się w wierze. Wielu nie umie znaleźć drogi do wiary, do Boga
i Kościoła. Wydaje się nam często, że nie możemy i nie umiemy pomóc innym
w wierze. Ale to nieprawda. Idź do świątyni. Uklęknij przed Najświętszym
Sakramentem i módl się o łaskę wiary dla siebie i dla innych.
O miłosierdzie dla wszystkich chwiejących się w wierze, prosimy Cię, Boże.
Stacja VIII
Pan Jezus upomina płaczące kobiety
Kobiety płakały nad losem Jezusa. A On mówi, że mają zapłakać nad losem swoim
i swoich bliskich. Tak, trzeba nam płakać nad sobą i innymi, gdy żyjemy w grzechu
ciężkim i sami siebie skazujemy na wieczne potępienie. To prawdziwy ból
i nieszczęście. A Pan cierpiał za nas i pozostał w Eucharystii, aby dać nam życie łaski.
O miłosierdzie i łaskę nawrócenia dla wszystkich, którzy żyją w stanie grzechu
ciężkiego, prosimy Cię, Panie.
Stacja IX
Pan Jezus upada trzeci raz pod krzyżem
Coraz bliżej końca drogi. Wysiłek i walka z własną słabością coraz większa. Ale Pan
Jezus walczy do końca, do końca się oddaje i walczy o nas, o tych wszystkich, którzy
umierają, aby w godzinę śmierci pragnęli pojednać się z Bogiem, aby pragnęli Komunii
świętej, wiatyku na ostatnią drogę. A tak wielu, w godzinie śmierci nie chce przyjąć
Pana Jezusa, nie pragnie Go przychodzącego w Komunii świętej.
O miłosierdzie dla tych, którzy umierając nie chcą przyjąć Komunii Świętej, prosimy
Cię, Boże.

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Jezus wystawiony na widok publiczny. Odarty z szat. Milczący i cierpiący. Wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Jezus w monstrancji, stoi na ołtarzu. Możesz zrobić z Nim
co zechcesz. Co robisz z Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie?
Udajesz, że Go nie ma? Patrzysz z niechęcią czy z miłością?
O miłosierdzie dla nas, którzy ciągle za mało kochamy modlitwę adoracji
Najświętszego Sakramentu, prosimy Cię, Boże.
Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity
Krzyż. Unieruchomienie. Totalna słabość i niemoc działania. Eucharystia. Biały
opłatek… Obecność i cisza. Jakby totalna niemoc. A przecież ilekroć adorujesz krzyż
Pana, ilekroć adorujesz Pana w Najświętszej Eucharystii tylekroć strumienie miłości
i miłosierdzia wpływają do Twojej duszy. Słabość i milczenie miłości, są jej pełnym
mocy działaniem.
O dar modlitwy adoracji krzyża i Eucharystii, prosimy Cię, Panie.
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
W czasie każdej Mszy Świętej ukryty w Eucharystii Jezus umiera za mnie i za ciebie.
I z tej Jego śmierci rodzi się nasze życie. Ilekroć przyjmujesz Eucharystię, tylekroć
napełniasz się życiem Boga.
Spraw Panie, aby zawsze było we mnie żywe pragnienie Eucharystycznego Chleba.
Stacja XIII
Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża
Ciało Pana zdjęte z krzyża przyjmuje na swoje łono Maryja. Tuli Jezusa w swoich
matczynych ramionach, jak wtedy, gdy był maleńkim dzieckiem. Gdy Jezus daje nam
siebie i pozwala nam spożywać swoje Ciało, pragnie być przyjęty w naszej duszy
z miłością i wdzięcznością. Pan Jezus pragnie naszej miłości, czułości, delikatności
i troski.
O łaskę przyjmowania z miłością Pana Jezusa w Komunii Świętej, prosimy Cię, Boże.
Stacja XIV
Ciało Pana Jezusa złożone w grobie
Grób jest tylko elementem drogi ku życiu wiecznemu. Przyjmując Pana Jezusa
w Eucharystii, przyjmując Go z wiarą i miłością możesz mieć pewność, że karmisz się
życiem Bożym. A to życie Boga w Tobie, staje się drogą do życia wiecznego.
O łaskę pragnienia codziennego przyjmowania Pana Jezusa w Eucharystii, prosimy
Cię, Boże.
Zakończenie
Panie Jezu, idąc za Tobą drogą krzyżową widzieliśmy Cię prawdziwie obecnego
w Najświętszej Eucharystii, prosimy ucz nas żyć tak, abyśmy mogli jak najczęściej
przyjmować Cię w Komunii Świętej i kochać Cię sercem wolnym i niepodzielnym.

