
Droga Krzyżowa 
Stawaj do Walki! Chciwość. 
 
 
Wchodząc w tajemnicę męki naszego Zbawiciela 
wędrujemy, aż na Golgotę. Spróbujemy zastanowić się, 
czym jest chciwość. Dlaczego chciwość zamyka nam 
serce 
 

 
Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany 
Sercem Judasza zawładnęła chciwość. 30 srebrników za życie człowieka. Ale najpierw 
musiały zawładnąć nim egoizm i jego własne pragnienia. Z egoizmu rodzi się chciwość. Skąd 
my to znamy: ja…, a ja…, mi…., dla mnie…...Pomyślmy czy nie jesteśmy egoistami 
 
Stacja II - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 
Św. Jan Paweł II  mówił do młodych: „Bardziej mieć” czy „bardziej być”. Jeżeli wybierasz to 
pierwsze to będziesz ciągle zrzucał na ramiona innych ciężary. Jeżeli chcesz bardziej być, 
będziesz te ciężary widział i starał się zdejmować je z ramion innych, zwłaszcza tych, którym 
jest ciężko.  
Panie Jezu, Ty ciągle czekasz. Chcę wyjść naprzeciw, otworzyć swe serce, wyciągnąć ręce ... i 
bardziej być dla innych. 
 
Stacja III - Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy 
Życie składa się ze szczegółów.  
Nieoddana reszta z zakupów, pożyczona i nieoddana zabawka, książka, podebrane rodzicom 
pieniążki… Od małych upadków do wielkich niedaleka droga.  
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. (…) Żaden sługa nie może dwom panom 
służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie». Łk 16-10-13 
 
Stacja IV - Jezus spotyka swoją Matkę 
Życie Maryi było życiem coraz pełniejszego oddania się Bożej woli, całkowitym ogołoceniem 
się w wierze.  
Nie ma innej istoty ludzkiej, w której widzielibyśmy tak jasno, co znaczy przyjąć miłość Boga, 
który kocha nas tak bardzo, że posłał swego Syna. Poznała więcej błogosławieństw i więcej 
cierpień niż jakikolwiek inny człowiek. Zapomniała o sobie i swoich pragnieniach, planach i 
oczekiwaniach. Ona zawsze wierna była, dała swoje życie!. Czy kiedyś też tak ktoś powie o 
tobie,?  
 
Stacja V - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi 
Nikt nie jest w stanie pomóc drugiemu bez zaangażowania się, bez wkroczenia całą swoją 
osobą w bolesną sytuację, bez podjęcia ryzyka, że coś stracimy. Często będzie to tylko czas. A 
może AŻ CZAS. Czas to pieniądz – mówią nie który - i może dlatego tak trudno im go oddać 
innym. 
Tymczasem czas to miłość i gdy zaczniesz go dzielić z innymi, ofiarowywać… nawet nie 
zauważysz jak się pomnoży 
I ty masz czas dla Mnie..., lecz tylko czasami, bo ciągle się śpieszysz.  
 
 



Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi 
"Błogosławieni współczujący" to przede wszystkim ci, którzy okazują swoją solidarność z 
tymi, którzy cierpią, przez to, że płaczą wraz z nimi.  
I ty jesteś w miłość bogaty, chociaż ciągle się żalisz, że jej w tobie nie ma. A to nieprawda.  
Przecież Ja, Jezus, miłość największa, najprawdziwsza, najczystsza mieszkam w sercu twoim. 
Więc miłość rozsiewaj, miłość rozdawaj... uczynną miłością się stawaj... jak Weronika 
Kochaj tak, jak potrafisz...  
 
 
Stacja VII - Drugi upadek Pana Jezusa  
A ty odkryj w Moim upadku proste spojrzenie w twarz pokory.  
Widzę, jak chciałbyś latać, ale nawet chodzić nie umiesz.  
Wystarczy głowę podnieść zbyt wysoko, a już się potykasz.  
Balonem nie jesteś, więc nie unoś się zbyt wysoko, pychą nie nadymaj...  
Ja kocham serce pokorne….  
Im mniejszy jesteś, im niżej schodzisz, tym bardziej się nad tobą pochylam... 
 
 
Stacja VIII - Jezus spotyka płaczące niewiasty 
I ty, spod ciężaru swojego krzyża wyjdź ku płaczącemu.  
Nie bądź jak ślimak, co chowa rogi w swoim wygodnym domku.  
Przestań patrzeć na siebie.  
Zapomnieć o sobie – to wielka rzecz. Lecz czyż Ja Jezus nie wzywam cię do wielkich rzeczy? 
 
 
Stacja IX - Jezus upada po raz trzeci 
Przejawy zła i śmierci nie tylko są przeszkodami w naszych życiowych planach, ale mogą być 
szansą nawrócenia zarówno siebie, jak i swoich bliźnich. Zawsze w historii, gdy ludzie 
odpowiadali na wydarzenia ze świata przemianą swych serc, otwierało się niewyczerpane 
źródło hojności i nowego życia, dając nadzieję przekraczającą wszelkie granice ludzkich 
oczekiwań.  
Bóg jest hojny i od Niego uczymy się Morza Miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią 
 
 
Stacja X - Jezus z szat obnażony 
Jezus, jedyny Syn Ojca, "ogołocił samego siebie ... A w zewnętrznym przejawie, uznany za 
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci 
krzyżowej. Dlatego tez Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 
imię" (Flp2, 7-9). 
Kiedy święty Paweł wzywa nas, żebyśmy mieli Ducha Jezusa Chrystusa, zaprasza nas do tej 
samej pokory, dzięki której możemy stać się braćmi Pana i synami Ojca Niebieskiego.  
Do czego prowadzi ludzka zachłanność, chciwość i to „niewinne” pragnienie, aby „coś” mieć 
za wszelką cenę? Czy możesz otrzymać wszystko, skoro wszystkiego oddać Mi nie chcesz? 
 
Stacja XI - Jezus przybity do krzyża 
Dłonie i stopy Jezusa są nie tylko stopami i dłońmi, ale znakami Jego prawdziwej miłości:: „do 
końca nas umiłował” Po ludzku stracił wszystko nawet życie. Oczami Boga zachował miłość, 
której nikt nie może zabić i nic nie potrafi zniszczyć. Inwestycja w miłość to inwestycja w 
wieczność 
Pan Jezus powiedział: „Gdzie jest twój skarb tam będzie i serce Twoje” 



 
Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu 
Słowa Jezusa "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 
12,32) odnoszą się nie tylko do Jego ukrzyżowania, ale także do Jego zmartwychwstania.  
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 
zachowa je 
Kiedy przyjdzie twój ostatni oddech on odda tobie tchnienie nowego życia. Trzeba umieć 
stracić aby ostatecznie zyskać. 
 
 
Stacja XIII - Jezus zdjęty z krzyża 
Na krzyżu Jezus pokazał nam, jak hojna jest jego miłość: ogarnia nawet tych, którzy Go 
ukrzyżowali. Gdy Jezus wisi na krzyżu, złamany i ogołocony ze wszystkiego, modli się za 
swych oprawców: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". Modli się nawet za tych, 
którzy Go zabijają. Przebaczenie wrogom nie jest w naszej mocy. To boski dar. To Jezus daje 
nam moc przebaczania. Czasem to kosztuje wiele, ale przynosi prawdziwą radość i pokój. 
Bądź hojny w przebaczaniu jak Bóg 
 
 
Stacja XIV - Pan Jezus złożony w grobie 
Czasem mówimy, że ktoś ma serce jak kamień. Czasem mówimy, że u ktoś w sercu jest ciemno 
jak w grobie. Gdy myślisz o sobie grobem czynisz swoje serce. Szczelnie je zamykasz. I dumny 
jesteś, że nic cię nie wzrusza. Cieszysz się, że nikomu nieznany, niedostępny i na nic nieczuły 
szyfr wymyśliłeś, kamień obojętności, którego nic nie rozbije. 
Pan Jezus mówi: Ja każdy grób ciemności i obojętności chcę otworzyć, bo w środku życia nie 
ma. Ja pragnę, byś się z obojętności przebudził, byś żył...dla innych zapominając o sobie. 


