
Strona 1 z 5 
 

Rozważania zostały opracowane na podstawie książki anonimowego autora z początku XVIII wieku, wersja polska: 

Mensis eucharisticus, wyd. Bernardinum, Pelplin 2012. W przypisach podano strony na których znajdują się poniższe 

rozważania. 

Stacja I – Jezus na śmierć skazany 

Kto przychodzi? – Chrystus, słońce sprawiedliwości i odblask chwały; światłość prawdziwa. 

Do kogo przychodzi? – Do ślepca, kroczącego w ciemnościach, o którego martwi się, że nie potrafi on już dojrzeć 

światła nieba. 

Dlaczego przychodzi? – Aby wznieść nad tym człowiekiem światło swego oblicza, a swoim nauczaniem i przykładem 

świecić dla niego tak jak lampa w ciemnym miejscu. 

Umiłuj Pana bardziej niż swoje oczy i bardziej niż wszystko, co jest przyjemne do oglądania, abyś zdecydował odwrócić 

swoje oczy od marności.1  

 

Stacja II – Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona 

Kto przychodzi? – Chrystus, Mąż boleści oswojony z cierpieniem. 

Do kogo przychodzi? – Do twojej wyrafinowanej duszy, nieprzyjaciółki krzyża Chrystusa, która myśli, że pod Głową 

ukoronowaną cierniem można się dać przystroić różanym wieńcem. 

Dlaczego przychodzi? – Abyś nie pragnął chlubić się z czego innego jako tylko z Chrystusowego krzyża i abyś nosił na 

swoim ciele blizny, znamię przynależności do Jezusa. 

Umiłuj Pana żywą miłością, jak umiłowali go święci męczennicy, abyś mógł w sercu powiedzieć: Któż nas może odłączyć 

od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?2 

 

Stacja III – Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem 

Kto przychodzi? – Chrystus, oczekiwanie narodów, pragnienie pagórków odwiecznych, który gorąco pragnął spożyć tę 

Paschę z tobą, by pokazać jak bardzo cię miłuje. 

Do kogo przychodzi? – Do twojej duszy pełnej lenistwa, którą uśmiercają jałowe pragnienia; ona chce i nie chce. Stała 

się jak gołąbka: naiwna i głupia. 

Dlaczego przychodzi? – Aby zesłać na ciebie z wysoka ogień konkretnych pragnień. Albowiem początkiem mądrości 

jest szczere pożądanie samokontroli. 

Umiłuj Go żarliwą miłością, jak miłowali go patriarchowie, abyś szukał Ukochanego swej duszy i pytał strażników: „Czy 

widzieliście Miłego mej duszy?”. 

 

Stacja IV – Jezus spotyka Swoją Matkę 

Kto przychodzi? – Chrystus, który pozwala się nazywać Matką, kiedy mówi: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym 

niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 

Do kogo przychodzi? – Do ciebie maleńki w duchu; do ciebie, którego On ciągle na nowo rodzi w bólach, dotąd aż w 

końcu sam doskonale się w tobie ukształtuje. 

 
1 por. ME, ss. 65 i 67. 
2 por. ME, ss.105 i 107. 
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Dlaczego przychodzi? – Abyś ty jako niedawno narodzone niemowlę, łapczywie pragnął duchowego, niesfałszowanego 

mleka; abyś zachowując prawdę jako regułę twoich działań sprawiał, by wszystko wzrastało ku Niemu, ku Chrystusowi. 

Umiłuj Pana czułą miłością, jak miłowali Go apostołowie, abyś nie dozwolił odłączyć się choć na chwilę od Jego łona i 

wzroku.3 

 

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 

Kto przychodzi? – Chrystus Pan, który nakłada na swoje sługi swoje słodkie jarzmo i lekkie brzemię swoich przykazań i 

rad, a zamiast tymczasowych aktów hołdu, obiecuje nieśmiertelną chwałę.  

Do kogo przychodzi? – Do zbuntowanego sługi, który od dawna zrzucił swoje jarzmo, zerwał swoje więzy – który 

powiedział sobie: Nie będę służył! 

Dlaczego przychodzi? – Żeby przyciągnąć swojego sługę ludzkimi więzami, i to więzami miłości. Żeby zerwać z niego 

jarzmo pasji i prowadzić go do poddania się Panu. 

Umiłuj Go całą duszą, aby zjednoczyć się z tymi, którzy mówili: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie 

– jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.4 

 

Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 

Kto przychodzi? – Chrystus Lekarz bogaty w doświadczenie, który się obarczył naszym cierpieniem i dźwigał nasze 

boleści, abyśmy dostąpili uzdrowienia dzięki Jego ranom. 

Do kogo przychodzi? – Do tego człowieka, który schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, a ci go obdarli, 

rany mu zadali i odeszli zostawiwszy na półumarłego przy drodze. 

Dlaczego przychodzi? – Aby jak dobry Samarytanin, zbliżywszy się do tego poranionego człowieka opatrzyć mu rany, 

zalewając je oliwą swego miłosierdzia i winem swojej Krwi, i zaopiekować się nim aż do czasu, kiedy dojdzie do siebie. 

Pragnij zachorować z miłości. Jako mądry chory odsuwaj się dzielnie od rzeczy stworzonych brzydząc się tym, co dotąd 

było dla ciebie przyjemne. Uważaj jednak, abyś odczuwając brak sił, nie zachorował jeszcze bardziej z powodu 

szkodliwej nieroztropności. Jesteś chory, więc nie staraj się z uporem stać na nogach, kiedy jest to ponad twoje siły, 

ale połóż się z pokorną rezygnacją oddając się w ręce Jezusa - Dobrego Lekarza.5 

 

Stacja VII – Drugi upadek pod krzyżem 

Kto przychodzi? – Chrystus, niezmierne dobro, które ukazał nam Bóg i do którego On sam wszystkich zaprasza: 

Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 

Do kogo przychodzi? – Do nędznego stworzenia osaczonego przez nieszczęścia, których nie ma liczby; do stworzenia, 

które w swej głupocie dobro nazywa złem a zło dobrem. 

Dlaczego przychodzi? – Aby pokazać temu nierozumnemu stworzeniu, co naprawdę jest dobre, aby nasycić je 

prawdziwymi dobrami i postawić ponad całym swoim mieniem. 

 
3 por. ME, ss. 109 i 111. 
4 por. ME, ss. 41 i 43. 
5 por. ME, ss. 121 i 123. 
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Przynaglony miłością do Niego pragnij złączyć się z Nim nierozerwalnie; pragnij silnie zjednoczyć się z Bogiem rozumem 

i uczuciem, aby nic nie zdołało cię odłączyć od miłości Chrystusa.6 

 

Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty 

Kto przychodzi? – Chrystus Odkupiciel, który z naszego złego postępowania wykupił nas nie czymś przemijającym, 

srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią swoją – Krwią Baranka niepokalanego i bez skazy. 

Do kogo przychodzi? – Do córy Syjonu, która uwięziona siedzi i płacze nad rzekami Babilonu. Została bowiem za darmo 

sprzedana. Ale też bez pieniędzy zostanie wykupiona. 

Dlaczego przychodzi? – Aby odpuścić wszystkie winy tej córki, uleczyć wszystkie jej niemoce; aby jej życie wybawić od 

zguby i obdarzyć ją łaską i zmiłowaniem. 

Przepełniony miłością do Niego pragnij żywić silne męstwo, abyś poruszony i zachęcony przez Boga miał odwagę 

pragnąć rzeczy wielkich, a także podejmować dla Niego ciężkie trudy. 

 

Stacja IX – Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem 

Kto przychodzi? – Chrystus wierny przyjaciel, któremu nikt nie dorówna. Choć został przez nas opuszczony i zdradzony, 

to nigdy nas nie zostawi, a swoją Krwią przemienia nas z wrogów, w swoich największych przyjaciół.  

Do kogo przychodzi? – Do haniebnego zdrajcy, który wiele razy wzgardził Jego przyjaźnią – wolał grzech, niż Jego łaskę, 

wymienił zażyłość z Nim na najbardziej puste codzienne gadaniny. 

Dlaczego przychodzi? – Żeby być wiernym przyjacielem, potężną obroną; ażeby ten kto Go znalazł, skarb znalazł i 

zjednoczył się z Nim jak najściślej w miłości. 

Umiłuj go ze wszystkich swoich sił, abyś mógł ofiarować Bogu energie i władze swojej duszy, zmysły i organy swego 

ciała w zjednoczeniu z Jego mocą i zmysłami, i w ten sposób zdecyduj się używać ich zawsze na Jego chwałę. 

 

Stacja X – Jezus z szat obnażony 

Kto przychodzi? – Chrystus, Król wieków, nieśmiertelny, który na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i 

Pan panów. 

Do kogo przychodzi? Do swego poddanego, który jest mu winien dziesięć tysięcy talentów, a nie ma nawet jednego 

grosza, żeby zacząć oddawać tak wielki dług. 

Dlaczego przychodzi? – Nie po to, żeby zniszczyć tego nędznego sługę i zabrać mu wszystko co posiada, ale żeby nadać 

mu wartość swojego Ciała i swojej Krwi – skarbu o wiele większego niż zaciągnięty dług. 

Umiłuj go całym sercem, abyś dzięki swemu pragnieniu i swemu stanowczemu postanowieniu nie uczynił nigdy tego, 

co by się Jemu sprzeciwiało.7 

 

Stacja XI – Jezus przybity do krzyża 

Kto przychodzi? – Chrystus nasz Brat, który będąc prawdziwym Bogiem i Panem ludzi, nie wstydzi się nazywać ich 

swoimi braćmi. 

 
6 por. ME, ss. 149 i 151. 
7 por. ME, ss. 37 i 39. 
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Do kogo przychodzi? – Do swego bratobójcy, który swoimi grzechami podniósł rękę jak drugi Kain, przeciwko 

sprawiedliwemu Ablowi na polu tego świata i zabił go bez litości. 

Dlaczego przychodzi? – Aby tego bratobójcę zachować przy życiu duchowym, które wcześniej mu darował, i aby nie 

wypędzać go od siebie jak tułacza i zbiega na ziemi. 

Umiłuj Go całą mocą, abyś dokonał wszelkich starań, by wiernie przestrzegać rad i przykładów swego pierworodnego 

Brata – Jezusa.8 

 

Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu 

Kto przychodzi? – Chrystus, drzewo życia rodzące owoce dwanaście razy w roku; wydaje swój owoc każdego miesiąca, 

a jego liście służą do leczenia narodów. 

Do kogo przychodzi? – Do człowieka nierozumnego – winnicy zarosłej pokrzywami wad, pokrytej cierniami 

przyziemnej zachłanności. 

Dlaczego przychodzi? – Aby ta winnica, chociaż nieurodzajna, to jednak właściwie zaszczepiona, wydała owoce Ducha 

Świętego: miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność opanowanie, czystość. 

Pragnij z miłości pracować bez wytchnienia, abyś nie stracił żadnej okazji do postępu, abyś wydał właściwe owoce, do 

których zostałeś zaszczepiony.9 

 

Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża 

Kto przychodzi? – Chrystus Oblubieniec, który powiedział: Poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość 

i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność.  

Do kogo przychodzi? – Do swojej niewiernej oblubienicy, która cudzołożyła z wieloma kochankami na każdym pagórku 

i pod każdym zielonym drzewem, to znaczy: z powodu pychy i zachłanności przywiązywała się do godnych pogardy 

stworzeń. 

Dlaczego przychodzi? – Nie po to, aby dać list rozwodowy, ale aby na nowo się zaręczyć i odcisnąć pieczęć na obliczu; 

aby niewierna dotychczas oblubienica nie uznawała żadnego innego umiłowanego jak tylko Jezusa. 

Umiłuj Go całą swoją miłością, abyś już nie ty miał władzę nad swoim ciałem i duszą, ale twój Oblubieniec, który w 

twojej władzy pozostawił swoje Ciało i swoją Krew.10 

 

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu 

Kto przychodzi? – Chrystus, wzór każdej świętości i każdej cnoty, który swego czasu został ukazany na górze Kalwarii, 

a teraz jest ukazywany każdego dnia w Eucharystii. 

Do kogo przychodzi? – Do swojego obrazu i podobieństwa, w którym z powodu win sczerniało złoto, a zachwycający 

kolor wyblakł. Ponieważ człowiek, mimo przepełnienia chwałą Boża, nic z tego nie pojął, zrównał się ze stworzeniami 

bezrozumnymi i do nich się upodobnił. 

Dlaczego przychodzi? – Aby człowiek, obraz Boga, upodobnił się do swojego Wzoru, odbijając jasność Pańską za 

sprawą Ducha Świętego. 

 
8 por. ME, ss. 53 i 55. 
9 por. ME, ss. 129 i 131. 
10 por. ME, ss. 61 i 63. 
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Przepełniony miłością pragnij stawać się coraz doskonalszym obrazem Boga, aby w końcu przyodziać się w Boskie 

doskonałości, zwłaszcza te, które ukazują się w Sakramencie Ołtarza: miłość, pokorę i posłuszeństwo.11 

 
11 por. ME, ss. 157 i 159. 


