
Droga Krzyżowa  
(pieśni w naszym Kościele) 

 
Śpiew na rozpoczęcie. 

On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg 
a idąc uczył kochać i przebaczać. 

On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg 
pochylał się nad tymi, którzy płaczą 

 
„REFREN” 

Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć 
muszę tak jak Ty, 
mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba 
tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona 
tak jak Ty, 
mój Mistrzu, poniosę wszystko jeśli będziesz ze 
mną zawsze Ty 
 

Stacja I – Jezus na śmierć skazany 
Przyprowadzili Go przed Piłatowy sąd, 

by sądzić niewinnego niebios Pana. 
Skazują Go na śmierć, choć nie znaleźli win 

w Jezusie naszym Mistrzu z Nazaretu 
„REFREN” 

 
Stacja II – Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 
Przynoszą ciężki krzyż, znak hańby, wzgardy też, 

wkładają na ramiona Jezusowe. 
A on przyjmuje go z miłości za swój lud, 
by za nas umrzeć na górze Golgocie. 

„REFREN” 
 

Stacja III – Jezus upada pod krzyżem po raz 
pierwszy 

Tak opuszczony Pan z ciężarem naszych win 
posuwa się na górę Kalwaryjską. 

I swą miłością On ogarnia nas wszystkich, 
gdy pada pod ciężarem po raz pierwszy 

„REFREN” 
 

Stacja IV – Jezus spotyka swoją Matkę 
Pan szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, 

i spotkał się z Maryją, Matka swoją 
W tak wielkim bólu swym, nie mówią do siebie,  

lecz pocieszają się słodkim wejrzeniem. 
„REFREN” 

 
Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać 

krzyż Jezusowi 
Już opadł Jezus z sił, dźwigając krzyż ciężki. 
więc obawiając się przedwczesnej śmierci, 
Szymona zmuszają, przebiegli oprawcy, 

by pomógł Jezusowi dźwigać krzyża. 
„REFREN” 

 
Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Jezusowi 

Wtem z tłumu idzie ta, co zwą Weronika 
trzymając białą chustkę w swoich rękach. 

Ociera Panu twarz, Tę przenajświętszą twarz 
tak bardzo znieważoną przez złość ludzką. 

„REFREN” 

 
Stacja VII – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz 

drugi 
Upadłeś Panie mój nie tylko jeden raz, 

lecz zawsze powstawałeś szybko z ziemi.  
Tym dałeś przykład nam, że trzeba szybko wstać,  

gdy ciężki grzech przygniecie naszą duszę. 
„REFREN” 

 
Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące 

niewiasty 
I szedł tak Chrystus Pan przez miasto 

niewdzięczne, 
wśród tłumów, które nań patrzyły wrogo. 

Bezsilne niewiasty tylko łzy roniły, 
a Jezus je pociesza prawdą Bożą 

„„REFREN” 
 

Stacja IX – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz 
trzeci 

Pan szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg 
dźwigając ciężki krzyż na swych ramionach. 
Gdy opadł z wszystkich sił, u podnóża góry 

upada po raz trzeci Jezus drogi 
„REFREN” 

 
Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony 

Gdy stanął Chrystus Pan na szczycie Golgoty,  
przez Żydów z szat odarty, obnażony 

I gorzką żółcią też w pragnieniu pojony,  
by wypełniły się prawa litery. 

„REFREN” 
 

Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity 
Już rozciągnęli Go na krzyżowym drzewie 

i przybijają ręce, nogi święte 
Ach Jezu, Panie mój, za moje to grzechy 

tak strasznie cierpisz lejąc krew najświętszą. 
„REFREN” 

 
Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu 

O cichy Baranku na krzyżu rozpięty 
oddajesz ducha swego w Ojca ręce 

I jeszcze po śmierci włócznią ugodzony  
w przenajświętsze Serce pełne miłości 

„REFREN” 
 

Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża na ręce 
swojej Matki 

O Niebieska Pani, Tyś pełna boleści, 
gdy trzymasz w świętych rękach swego Syna. 

I obmywasz łzami najświętsze rany te, 
które zadały nasze grzechy, złości 

„REFREN” 
 

Stacja XIV – Pan Jezus do grobu złożony 
Najbliżsi uczniowie wraz z Matką Bolesną  

składają martwe ciało w nowym grobie. 
I tak z wielkim bólem, żegnają się z Panem, 

który wybawił świat od śmierci wiecznej.

 


