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Panie Jezu, nasz Zbawicielu, prag-
niemy podjąć rozważanie Twojej

męki. Chcemy, aby w tym podążaniu za
Tobą, obciążonym krzyżem, towarzyszyli
nam święci, błogosławieni i kandydaci
na ołtarze z Rodziny Karmelu, którzy
w tym życiu, zgodnie z nakazem swej
reguły zakonnej, „żyli w posłuszeństwie
Tobie samemu i Tobie służyli z czystego
serca i prawego sumienia”. Ich życie
ukazuje nam, jak w swej drodze na
Górę Karmel jednoczyli się z Twoim
chwalebnym krzyżem, a dzisiaj cieszą
się Twoim na krzyżu zwycięstwem.

DRogA
KRzyżoWA 
ZE ŚWIĘTYMI
KARMELU
O. Szczepan T. 
Praśkiewicz OCD

Oczom naszym jawi się zbolały,
upadający pod krzyżem Jezus, ale
patrząc, jak się dźwiga, nabieramy
przekonania, że tłem Jego męki nie
była gorzka rozpacz i ponury pesy-
mizm, […] ale nadzieja, że w trudzie
posiane ziarno już kiełkuje, by przynieść
obfity plon królestwa Bożego w du-
szach. Wlewa to w nasze serca na-
dzieję, że właśnie przez krzyż idzie się
do zmartwychwstania.

Już po raz drugi, o Chryste, upa-
dasz pod ciężarem krzyża, ale rów-
nocześnie rychło powstajesz, bo
wiesz, że poprzez Twoją mękę do-
konuje się odkupienie ludzkości.
Za przykładem o. Rudolfa, współ-
czesnego nam karmelitańskiego ka-
płana, zmierzającego do chwały
ołtarzy, pragniemy nieść nadzieję
wszystkim cierpiącym, tak właśnie
jak on to czynił. 

Któryś za nas cierpiał rany…
Sługo Boży o. Rudolfie – przyczyń

się za nami.

VII
Pan Jezus 
po raz drugi
upada pod
krzyżem

ze Sługą Bożym
Rudolfem
Warzechą

Gdybyś wiedziała, jak pragnę zba-
wienia dusz! Okrutne cierpienia znio-
słem i życie oddałem, aby Mnie miło-
wano. Gdyby było potrzeba, gotów
byłbym za jedną duszę ponownie to
wycierpieć, co wycierpiałem.

Słowa te, o Panie, znajdujemy w
„Nadprzyrodzonych oświeceniach”
Kunegundy Siwiec, świeckiej kar-
melitanki, której pozwoliłeś doświad-
czyć szczególnego zjednoczenia z
Tobą w cierpieniu. Panie Jezu, mimo
że byłeś na śmierć niesłusznie skazany,
jesteś gotów na nowo podjąć ogromne
cierpienie, by zbawić choćby jedną
duszę. Wspomagaj nas w trosce o
zbawienie nasze i bliźnich oraz spraw,
byśmy nigdy ich nie osądzali.

Któryś za nas cierpiał rany…
Sługo Boża Kunegundo – przyczyń

się za nami.

I
Pan Jezus
skazany 
na śmierć

ze Sługą Bożą
Kunegundą Siwiec

Chryste, szukałem tylko słodyczy
płynących z Twej bliskości, ale dale-
kom odpędzał od siebie cierpienie!
Mówię, że Cię miłuję […], ale czy
pamiętam, że dla otrzymania Twej
miłości trzeba iść tą drogą, jakąś
sam obrał, a od tej drogi krzyżowej
oczy odwracam. Czyż spotkać Cię
potrafię na innej? Dobry Jezu, sam
mnie wprowadź do bolejącego Serca
Twego.

Panie Jezu, obarczony ciężarem
krzyża, św. Rafał Kalinowski, od-
nowiciel życia karmelitańskiego na
ziemiach polskich, uświadamia nam,
że winniśmy w naszym życiu przyj-
mować nie tylko radości, ale i krzyże.
Inaczej bowiem nie spotkamy się z
Tobą. Spraw, by każdy z nas dzielnie
dźwigał swój codzienny krzyż, czy-
niąc zeń narzędzie zbawienia.

Któryś za nas cierpiał rany…
Święty o. Rafale Kalinowski 

– módl się za nami.

II
Pan Jezus
bierze krzyż 
na swoje
ramiona

ze św. Rafałem
Kalinowskim

Przez cierpienie jedynie i przez
krzyże, a nie inną drogą można dojść
do wielkiej miłości Boga i do praw-
dziwego z Nim zjednoczenia. Krzyż
więc nie jest karą, ale największą
łaską Bożą, której Pan tylko miłoś-
nikom swoim udziela.

Panie Jezu, patrząc, jak upadasz
pod ciężarem krzyża, czerpiąc na-
tchnienie z myśli bł. Alfonsa, kar-
melity bosego, który śmiercią mę-
czennika przypieczętował swoją
wiarę w Ciebie, zdajemy sobie spra-
wę, że krzyż nie jest karą, ale na-
rzędziem zbawienia. Nie wolno
przed nim uciekać, choćby nawet
się upadało pod jego ciężarem.
Naucz nas, Panie, właśnie takiego
przyjmowania Twego krzyża w na-
szym życiu. 

Któryś za nas cierpiał rany…
Błogosławiony o. Alfonsie – módl

się za nami.

III
Pan Jezus po
raz pierwszy
upada pod
krzyżem

z bł. Alfonsem
Mazurkiem

Jestem niejako zanurzona w agonii
naszego Pana; jawi mi się On z twarzą
powaloną na ziemię, z włosami czer-
wonymi od krwi, z posiniaczonymi
oczyma. A przy Nim Jego Matka,
Najświętsza Dziewica, stojąca i pła-
cząca. Czuję wielką gorycz i nie
potrafię czynić nic innego, jak tylko
dotrzymywać Im mojego towarzystwa.  

Panie Jezu, Twoja Matka nie opu-
ściła Cię nigdy, była także na Twej
krzyżowej drodze. Święta Teresa, mło-
da chilijska karmelitanka bosa, po-
stanowiła towarzyszyć na tej drodze
Tobie i Twej bolejącej Matce. A my
ileż to razy, o Panie, zapomnieliśmy
o tym, że możemy w Niej, Twojej
Matce, znaleźć najdoskonalszy wzór
postępowania za Tobą? Panie Jezu,
spraw, byśmy Ją bardziej ukochali i
byśmy zgodnie z Jej zachętą czynili
wszystko, co nam mówisz (por. J 2,5).

Któryś za nas cierpiał rany…
Święta Tereso z Los Andes – módl

się za nami.

IV
Pan Jezus
spotyka 
swoją Matkę

ze św. Teresą 
z Los Andes

Jak niezmiernie wiele od tego zależy,
by dusza wstępująca na drogę mod-
litwy od samego początku oderwała
się sercem od wszelkich przyjemności
i podjęła postanowienie, że chce
Chrystusowi Panu pomagać w no-
szeniu krzyża Jego, jak mężny rycerz,
który bez żołdu chce służyć królowi,
wiedząc, że go nagroda nie minie.

Panie Jezu, takim „rycerzem”, o
jakim mówi św. Teresa, reformatorka
Karmelu, był na Twej krzyżowej
drodze Szymon z Cyreny. W roz-
ważaniach ascetycznych czytamy,
że początkowo buntował się, ale
gdy jego wzrok spotkał się z Twoim
wzrokiem, z którego biła niewy-
mowna dobroć, chętnie wspomagał
Cię w Twoim trudzie. A czy my, o
Panie, potrafimy przynosić ulgę Two-
jemu cierpieniu i czy wspomagamy
w potrzebie naszych bliźnich?

Któryś za nas cierpiał rany…
Święta Tereso od Jezusa – módl

się za nami.

V
Szymon 
z Cyreny
pomaga
nieść krzyż
Jezusowi

ze św. Teresą 
od Jezusa

Stójmy wiernie przy boku Jezusa
wpatrzone w Jego Przenajświętsze
Oblicze, krwią zbryzgane, sponie-
wierane, splugawione. Porównajmy
nasze przeciwności i cierpienia z cier-
pieniem tego naszego Oblubieńca.

Panie Jezu, jakże hojnie wynagro-
dziłeś odważny gest św. Weroniki,
która otarła Twoją twarz. Twoje naj-
świętsze Oblicze odbiło się na jej
chuście! Ilekroć na to oblicze spojrzała,
znajdowała pociechę i umocnienie.
Podobnie znajdowała je Twoja słu-
żebnica, Teresa Kierocińska, założy-
cielka nowej latorośli Karmelu w na-
szej Ojczyźnie. Niechaj owocem na-
szego dzisiejszego rozpamiętywania
Twojej męki, o Panie, będzie posta-
nowienie większej troski o to, abyśmy
potrafili naszymi życiowymi posta-
wami ukazywać innym Twoje pogodne
Oblicze.

Któryś za nas cierpiał rany…
Czcigodna Sługo Boża m. Tereso

– przyczyń się za nami.

VI
Weronika
ociera twarz
Jezusowi

z Czcigodną 
Sługą Bożą Teresą

Kierocińską
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