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DROGA
KRZYŻOWA
CZŁOWIEKA
WSPÓŁCZESNEGO

Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś
przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości
podjęta. Z tej księgi uczę się, jak kochać Boga i dusze.
W tej księdza są zawarte (...) skarby nieprzebrane.
O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości (...).
Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca Jezusowego.
Z „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej (Dz. 304)

STACJA I

Pan Jezus przed sądem
Tupanie nóżkami, piskliwe krzyki czy
histeryczne łzy – to atrybuty dzieci. I to
zarówno tych małych, jak i tych dużych –
dzieci z przebraniu dorosłych. Uśmiechają
się, gdy wszystko układa się po ich myśli, ale
gdy coś zaczyna się psuć, puszczają fochy,
mają pretensje, niekiedy zbierają się w grupy,
by na ulicach miast wśród krzyków,
wyzwisk, gwizdów dopominać się o swoje,
rzekomo łamane, prawa. Duże dzieci
w przebraniach dorosłych. Wydaje się im,
że swoim krzykiem zmienią świat na lepsze.
Choć w rzeczywistości jedynie zakrzykują
Prawdę.
Jezus nie jest dużym dzieckiem
w przebraniu. To dojrzały, dorosły człowiek.
On nie przyszedł po to, by zmienić świat,
ale by go zbawić. Dlatego nie przyjmuje
propozycji, jaką mu złożono, by stać się
królem, by uwolnić swój naród z niewoli
rzymskiej. I to zaczyna się nie podobać. Tłum
dzieci w przebraniu dorosłych daje się
przekupić i woła jednogłośnie: „Na krzyż
z Nim!”.

Modlitwa
Panie, pomóż mi dojrzewać każdego dnia, bym przestawał być puszczającym fochy dzieckiem,
a stawał się dorosłym człowiekiem gotowym umrzeć za Prawdę. Panie, oddal ode mnie pokusę
zmiany świata na lepsze, a wypełnij moje serce pragnieniem zbawienia ludzi przez przyjęcie
własnego krzyża.

STACJA II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Pewien praktykujący, zakochany w Koranie
muzułmanin w rozmowie z katolikiem powiedział:
„Gdybyś swoim życiem pokazał mi, że Bóg umarł na
krzyżu, a teraz mieszka w tym metalowym pudełeczku,
które nazywacie tabernakulum, to dałbym się ochrzcić
i dniem i nocą modliłbym się w kościele”.
Radykalizm Jezusa przejawia się w tym, że bierze
na swe ramiona cały krzyż. Nie wybiera tylko jednej
belki. Nie przymierza, która będzie lżejsza, mniej będzie
uwierać w plecy. Bierze cały krzyż i idzie.
Jakże często mi brakuje tego radykalizmu. Godzę
się na czystość, ale tylko w czynach; przyrzekam
ubóstwo, ale jedynie w tym, co dotyczy rzeczy
wspólnych, czyli nie moich; praktykuję posłuszeństwo,
choć najczęściej to domyślne. Dzisiejszy świat nie tyle
potrzebuje głosicieli Dobrej Nowiny, ile naśladowców
Jezusa, którzy będą gotowi wziąć na swe ramiona swój
krzyż, cały krzyż, obie belki, tak bez oporu i bez
wybrzydzania. Potrzeba ludzi, którzy poprzez radykalne
życie Ewangelią będą pokazywać światu, że w tym
metalowym pudełeczku żyje prawdziwy Bóg - czysty,
u b o g i i p o s ł u s z n y, k t ó r y u m a r ł n a k r z y ż u
i zmartwychwstał także za nich.

Modlitwa
Panie, naucz mnie brać krzyż na swe ramiona – jeśli nie z radością, to przynajmniej
bez narzekania i bez wybrzydzania.

STACJA III

Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
„Moje spadanie w dół zaczęło się w dniu, w którym po raz pierwszy
nie odmówiłem komplety na zakończenie dnia” – dzielił się wychodzący
z kryzysu powołania pewien ksiądz.
Pierwsza niewierność bywa z reguły tak niewielka, że łatwo ją
ukryć, zatuszować. Zresztą wszystko wydaje się takie niepozorne.
W sumie to nic wielkiego. Nikomu nic się nie stało. Nikt się o niczym nie
dowiedział. Ale nie należy się łudzić. Ta pierwsza, niewielka niewierność
to tylko początek, swoiste preludium całej symfonii różnych upadków
i nałogów, które choć zaczęły się w tej jednej chwili, to jednak teraz
rozciągają się już na wiele lat. A wszystko zaczęło się w tak błahy sposób.
Potem było stopniowe przesuwanie granic. Wmawianie sobie,
że to jeszcze nie grzech, że przecież tyle rzeczy mnie usprawiedliwia,
że inni to grzeszą, bo oni to świadomie, celowo, ale nie ja…
Modlitwa
Panie, naucz mnie wierności w drobnych rzeczach. Daj mi sumienie wrażliwe
na najsubtelniejsze podszepty złego i wolę mocną, bym odpierał jego ataki już
na samym początku pokusy.

STACJA IV

Pan Jezus spotyka swoją matkę
W mojej rodzinnej parafii droga
krzyżowa składa się z niewielkich
płaskorzeźb. Przy tej stacji widać jedynie
twarz Jezusa. Po policzku spływa jedna łza.
Naprzeciw znajduje się twarz Maryi
ze wzrokiem skierowanym prosto na Jezusa.
Z jej oczu spływa również dokładnie jedna
łza. Ten sam motyw wykorzystał autor
płaskorzeźb w ósmej stacji. Widać twarz
Jezusa ze spływającą po Jego policzku jedną
łzą. A naprzeciw Niego kobiety jerozolimskie
zalane łzami twarze zakrywają dłońmi.
W obliczu ludzkiego cierpienia
wielokrotnie jesteśmy bezradni. Możemy
w tej bezradności załamać ręce, schować
twarze w swoich dłoniach stając się ciężarem
dla tych i tak już przytłoczonych swoimi
krzyżami. Ale możemy współ-odczuwać,
współ-uczestnicząc w ich cierpieniu.
Modlitwa
Panie, daj mi wrażliwość zdolną wsłuchać się w rytm bicia serca cierpiącego człowieka, by jego ból odbił się echem w mojej duszy, bym był nie
tylko OBOK tego, który dźwiga swój krzyż, ale był Z nim.

STACJA V

Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi
Pomaganie innym stało się modne. Zbiórka
pieniędzy dla chorej Zosi, bal charytatywny na budowę
nowego hospicjum, 1% przekazany na rzecz ofiar
przemocy. To tylko niektóre z propozycji. Statystyki
pokazują, że generalnie nie mamy problemu
z miłosierdziem zorganizowanym. Jeszcze lepiej
wychodzi nam miłosierdzie wirtualne, czyli takie, które
sprowadza się do wysłania SMS o treści „POMOC” lub
kliknięcia odpowiedniej ikonki, co sprawia, że z naszej
karty kredytowej znika 10, 50 albo w przypływie
hojności nawet 100 zł, by wspomóc odpowiednią
fundację czy stowarzyszenie.
Problem w tym, że w tym zaangażowaniu na rzecz
innych, w tym zabieganiu od akcji do akcji brakuje nam
czasu, by dostrzec tego lub tą, których Jezus postawił
na naszej drodze. Niekiedy już z czystej przyzwoitości
lub pod posłuszeństwem musimy wziąć czyiś krzyż
i nieść go z niechęcią, ze złością. Bo przecież tyle
dobrego mógłbym w tym czasie zrobić. Zabiegani
liderzy ewangelizacyjni, niemający czasu na spotkanie
ze swoimi parafianami proboszczowie, nie pamiętający
imion swoich podwładnych przełożeni – to istna plaga
dzisiejszego Kościoła.

Modlitwa
Panie, oduczaj mnie miłowania na pokaz. Spraw, abym potrafił rezygnować
ze swoich planów na dzisiaj, na jutro, na za rok, by mieć czas dla Ciebie
mieszkającego w drugim człowieku, bym miał czas choć na krótko, na odległość
jednej stacji ponieść jego krzyż.

STACJA VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Ta scena kompromituje nas. Nas, czyli
mężczyzn, a szczególnie nas, następców
Apostołów, bo jakże jesteśmy w tej scenie
podobni do tej dwunastki, parszywej
dwunastki z Galilei. Zapewniali, że nie
opuszczą swojego Mistrza, że będą z Nim
do końca. A tu masz ci los, wszyscy
pouciekali.
Aż tu nagle prosta dziewczyna
z wioski, wiedziona zwykłym naturalnym
instynktem, której Jezus nie brał na bok, by
wytłumaczyć znaczenie przypowieści,
z którą nie dzielił się zapowiedzią śmierci,
podbiegła i zrobiła to, co wydawało się
najbardziej ludzkim odruchem. Otarła
twarz cierpiącemu człowiekowi.
Te proste kobiety potrafią podbiec do Jezusa i otrzeć Mu chustą skroń. A On odbija w ich sercach swój wizerunek, które one, tak po
cichutki, zupełnie niepostrzeżenie i bez zbędnego zgiełku, niosą światu. Te proste Weroniki naszych czasów uczą nas, jak kochać. Jak kochać
Boga. Jak kochać Boga na serio, zawsze, w każdej sytuacji, jak nie wstydzić się przynależności do Niego pomimo tłumu wrogo nastawionych
gapiów.
Modlitwa
Panie, dziękuję Ci w tej stacji za kobiecy geniusz. Za ich wrażliwość, intuicję, dzięki którym jakże często wyręczają mnie w miłowaniu Ciebie.
Przepraszam Cię, że tak rzadko je dostrzegam, a jeszcze rzadziej doceniam.

STACJA VII

Drugi upadek Pana Jezusa
To historia sprzed kilkunastu lat. Historia prawdziwa.
W jednym z dużych polskich miast aresztowano
proboszcza. Postawiono mu zarzut nielegalnego handlu
samochodami. Oskarżenia okazały się prawdą. Proboszcz
dostał wyrok. Parafianie byli zbulwersowani całą sytuacją,
ale jeszcze bardziej postawą przewodniczącej rady
parafialnej, która regularnie wysyłał do więzienia paczki
dla proboszcza. W odpowiedzi na szykany ze strony
pobożnych parafian, powiedziała:
- Zrobił świństwo. To fakt. Ale to ciągle mój
proboszcz, który pobłogosławił moje małżeństwo, ochrzcił
i przygotował do Komunii moje dzieci. Pochował moich
rodziców. Teraz przyszedł czas na mnie. W końcu to on
uczył mnie na katechezie, by więźniów odwiedzić.
Kochamy charyzmatycznych księży, biskupów co to blisko ludzi, pogodne i wiecznie roześmiane zakonnice z gitarą - takie do tańca i do
różańca. Kochamy ich do czasu. Do czasu aż się nie potkną, nie zachwieją i nie upadną, do czasu gdy nie zwątpią, nie wejdą w kryzys. Wtedy
się gorszymy. Zostawiamy ich, szukając sobie nowych duchowych idoli. Zachowujemy się jak jerozolimski tłum gapiów, który gdy Jezus
uzdrawiał i pocieszał szedł za Nim, ale gdy upadł pod ciężarem krzyża zostawił go. Jak bardzo musiała Go wtedy zaboleć ta obojętność i brak
zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości.
Modlitwa
Panie, naucz mnie kochać tych, co upadają, być blisko tych, którzy się chwieją i podtrzymywać na duchu tych, którzy wątpią. Szczególnie jeśli jeszcze
wczoraj to oni mnie kochali, podtrzymywali na duchu i zachęcali do ufności.

STACJA VIII

Pan Jezus poucza jerozolimskie niewiasty
Pewnego razu, gdy przeżywałem w swoim życiu trudne chwile, zwierzyłem się
z nich pewnej zacnej osobie zakonnej. Ta po uważnym wysłuchaniu mnie udzieliła mi
rady, którą pamiętam do dzisiaj. „To, że cierpisz, to rozumiem. Ale przynajmniej nie
cierp jak zwierzę, wzbudź intencję” – powiedziała do mnie.
Jezus zatrzymuje się, pomimo ciężaru krzyża, pomimo bólu spowodowanego otwartymi
ranami, zatrzymuje się przy niewiastach, które cierpią tak bez sensu. Płaczą jakby
oglądały kolejny odcinek telenoweli lub najnowszy wyciskacz łez. Zatrzymuje się,
by nadać ich łzom sens, by już nie cierpiały jak zwierzęta, tak bez sensu.
Można zapłakać na widok cierpiącego Jezusa, pozostając całkowicie obojętnym na Jego
przesłanie. To bardzo modna dzisiaj duchowość – taki duchowy sentymentalizm
sprowadzający się do nieustannego, niemal że neurotycznego, szukania emocjonalnych
podniet zarówno podczas wspólnych nabożeństw, jak i na osobistej modlitwie, ale bez
podejmowania wyzwania do osobistego nawrócenia.

Modlitwa
Panie, naucz mnie cierpieć z sensem, naucz mnie wzbudzać intencje, bym swoje cierpienia
łączył z Twoim krzyżem. Zachowaj mnie od, jakże popularnego w naszych czasach,
duchowego sentymentalizmu.

STACJA IX

Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
W zawodach biegowych najważniejsza jest
ostatnia prosta. To tam decydują się ostateczne
losy biegu, kto stanie na podium, komu
wręczone zostaną kwiaty, komu uda się pobić
rekord. Ale na jakość tej ostatniej prostej pracuje
się przez cały bieg. Kto zachłyśnie się
chwilowym prowadzeniem, kto nie rozłoży
dobrze swych sił, kto zapomni o celu, może
pożegnać się z marzeniami o zwycięstwie.
Niekiedy docierają do nas informacje o księżach
porzucających sutannę już z siwizną na głowie.
Coraz częściej na drugie życie u boku pięknej
dwudziestolatki decydują się zaawansowani
pięćdziesięciolatkowie, którzy jeszcze
do wczoraj przychodzili co niedzielę do kościoła
ze swoimi żonami i dziećmi.
Nie zapominajmy w obliczu tych faktów o złotej zasadzie życia duchowego, że do chwili śmierci nie możemy być pewni swojego
zwycięstwa, że jedyną właściwą postawą gorliwego chrześcijanina jest postawa czuwania.
Modlitwa
Panie, naucz mnie równomiernie rozkładać swoje siły, naucz mnie dzielić czas na posługę duszpasterską i osobiste spotkanie z Tobą. Spraw, bym
szafując sakramenty, nie zaniedbał właściwego ich przeżywania w moim życiu. Spraw, bym nie tylko uczył innych, jak się modlić, ale sam się
modlił. Tak by starczyło mi sił do końca biegu. I zachowaj mnie przed upadkiem na ostatniej prostej mojego życia.

STACJA X

Pan Jezus z szat obnażony
Jak trudno mówić o czystości
w czasach, w których cudzołóstwo
zostało prawnie zalegalizowane,
a bezwstyd nazywa się ekstrawagancją.
Dlatego Jezus w tej stacji milczy.
Pozwala, by zdjęto z Niego wszystko,
dosłownie wszystko, i nie wypowiada
przy tym żadnego słowa. Ten obraz nas
zawstydza, a przynajmniej powinien
zawstydzić. Wstyd to przecież jedno
z najbardziej podstawowych uczuć
człowieka.
Na zachowanych z II wojny
światowej zdjęciach oraz filmach
uderza pewien szczegół. Kiedy
niemieccy naziści wpędzali do komór
gazowych tłumy wygłodniałych,
zawszonych, na wpół umarłych
i zalęknionych nagich ludzi,
ci próbowali dłońmi zakryć swoje
intymne części ciała. W tych
nieludzkich warunkach potrafili
uchronić przed zagładą to, co tak
bardzo ludzkie.

Modlitwa
Panie, przywróć nam, dzieciom tych bezwstydnych czasów, poczucie wstydu, abyśmy odwracali
wzrok od tego, co nieprzyzwoite, abyśmy nie odsłaniali tego, co niestosowne, abyśmy nie rozmawiali
o tym, o czym nie przystoi mówić.

STACJA XI

Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Przemierzał wioski i miasta Galilei, by nieść
ludziom Dobrą Nowinę. Zatrzymywał się po drodze
na krótko, by kogoś uzdrowić, przywrócić mu wzrok,
wypędzić złego ducha. Teraz do krzyża przybijają
jego ręce i nogi. Już nigdzie nie pójdzie. Już nikogo
nie pobłogosławi. Zostało mu się tylko spojrzenie.
W tym spojrzeniu zawarte jest całego jego
miłosierdzie, które wcześniej wyrażał za pomocą
konkretnych gestów. Ile w tym spojrzeniu musiało
być miłości dowodzą świadectwa zachowane przez
ewangelistów dotyczące
chociażby nawrócenia
dobrego łotra czy stojącego pod krzyżem setnika.
Spojrzenie przybitego do krzyża Jezusa miało moc
topić zatwardziałe ludzkie serca.
Nasze spojrzenia mają ogromną siłę. Możemy
nimi potępiać i zabijać, możemy odwracać nasze
spojrzenia od innych, ale możemy też spojrzeniem
przywracać godność, podnosić z upadku, nadawać
sens ludzkiemu życiu.
Modlitwa
Panie, zachowaj mnie od spojrzeń pełnych pogardy, od spojrzeń wyrachowanych, od spojrzeń nieludzkich i cynicznych. Daj mi oczy zdolne patrzeć
na drugiego człowieka z taką miłością jak Ty. Niech w moim życiu realizują się słowa modlitwy św. Faustyny: „Spraw, aby oczy moje były
miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził według zewnętrznych pozorów, ale upatrywał to, co piękne w duszach bliźnich i przychodził im
z pomocą”.

STACJA XII

Pan Jezus umiera na krzyżu
Na krzyżu umiera niedoszły rewolucjonista, ten, który miał
uwolnić Żydów z niewoli rzymskiej. Pod krzyżem płacze Jego matka.
Biedna kobieta. Wcześniej straciła już swojego męża, a teraz odchodzi
jej jedyny syn. Obok niej jeden z Jego uczniów. Chyba ten najmłodszy.
Jakiś taki nieporadny, nieżyciowy. A po drugiej stronie kobieta,
o której mówią, że …puszczalska. Teraz bardzo płacze nad Nim.
Umiera Jezus, a wraz z Nim ta niewielka grupka jego zwolenników.
A teraz ta sama scena, ale widziana oczyma wiary. Na krzyżu,
zgodnie z zapowiedzią starotestamentowych proroków umiera Syn
Boży. Pod krzyżem zapowiedziana jeszcze w raju Jego Matka,
Niepokalanie Poczęta, która w tej chwili modli się za całą ludzkość,
współuczestnicząc w dziele zbawienia. Po Jej prawej stronie Jan –
umiłowany uczeń Jezusa – symbol tych wszystkich, którzy dzięki Jego
krwi zostaną zachowani w czystości serca. A po drugiej stronie Maria
Magdalena – nawrócona grzesznica – symbol tych, którzy dzięki Jego
krwi odzyskają utraconą czystość serca. Stacja XII - ikona Kościoła.
Od tamtej chwili upłynęło około dwóch tysięcy lat, ale ten obraz nie stracił nic ze swej aktualności. Kościelne ławki wypełniają z lekka
nawiedzeni neofici. Obok nich siedzą zupełnie nieprzystosowani do nowej rzeczywistości tradycjonaliści. Gdzieniegdzie trafi się jakiś
rodzynek – bezdomny kolekcjoner puszek wchodzący do środka kościoła z całym swym dobytkiem zazwyczaj tuż na początku pierwszego
czytania. Miejsca przy ołtarzu zajmują coraz gorsi księża – tacy, co albo śpiewać nie potrafią, albo z kazaniem wyjść do ludzi nie mogą, albo
nie zaradni, co to nie umieją na remont kościoła zebrać, albo zbyt obrotni, co to nie tylko kościół postawią, ale i na nowy samochód sobie
odłożą zamiast o ludziach pomyśleć. Żałosny jest ten obraz dzisiejszego Kościoła – powie nie jeden.
Modlitwa
Proszę Cię, Panie, o łaskę wiary, bym widział Kościół takim, jakim jest w Twoich oczach, bym nie chciał Go koniecznie zmieniać na siłę, ale abym
w tym, co takie niedoskonałe, a wręcz żałosne, dostrzegał Twoją dłoń.

STACJA XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża
„Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać” –
pisała nasza noblistka.
W tej stacji Jezus już nie cierpi. Jego
ciało nie doświadcza bólu. Za to ból
przeszywa serce Jego matki oraz Jego
bliskich. To o nich jest ta stacja. O tych,
którzy muszą żyć dalej. O niewinnych
ofiarach przemocy, o dzieciach alkoholików,
o matkach samotnie wychowujących dzieci,
których ojcowie dawno już odeszli w siną dal,
o tych, którzy na powojennych gruzach muszą
teraz budować swoją przyszłość.
„ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg
ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele
ktoś musi przywlec belkę do poparcia ściany”
– kontynuowała dalej Szymborska
Na Jezusowej drodze krzyża, właśnie w tej stacji staje Józef z Arymatei. Organizuje grób. Ludzi do przeniesienia ciała. Pogrążonym
w żałobie pozwala, zgodnie z obowiązującą tradycją, pochować nieboszczyka.
Modlitwa
Józefie z Arymatei, wyjednaj mi łaskę oczu szeroko otwartych, bym dostrzegał tych, którzy po przeżytej życiowej tragedii muszą jakoś żyć dalej.

STACJA XIV

Pan Jezus złożony do grobu
… i włożyli do grobu Jego ciało.
Owinęli tylko białym płótnem,
bo wcześniej żołnierze podzielili na
cztery Jego szaty. Rzucili też losy, kto
miał wziąć tunikę. Bo szkoda było
rozdzierać utkaną tkaninę. Włożyli
Jego ciało do pustego grobu
i zabezpieczyli kamiennym głazem.
Skoro zrobili to z Bogiem, to kim
jestem ja, żeby miało mnie to ominąć.
Nie znam dokładnej daty, ani godziny
swojej śmierci. Nie mogę jej sobie
wygooglować, odczytać z DNA, ale
ona nadejdzie. Ta chwila, w której
moje ciało zostanie złożone do trumny
i umieszczone w grobie. Nie zmieści
się tam samochód, hiszpańska glazura
z łazienki, nie będzie też miejsca na
laptopa, pamiątkowe zdjęcia z podróży,
oczywiście w większości tych
służbowych… Za to pewnie znajdzie
się kilka dusz, które rzucą losy o moją
kartę do bankomatu, aparat
fotograficzny czy telefon komórkowy.

Modlitwa
Panie, już dzisiaj odrywaj mnie od wszelkiego przywiązania, by moje umarłe ciało było jedynie
owinięte białą szatą czystości serca, by chwila mojego umierania nie była chwilą bolesnego
żegnania się z tym światem, ale radosnego przywitania z Miłosiernym Ojcem, na spotkanie
z którym przygotowywałem się całe życie.
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