DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
Pieśń – Duchu Święty, przyjdź

Wprowadzenie
Panie Jezu, pragniemy dziś razem z Tobą przejść drogę krzyżową, drogę
miłości. Ty przez swoją mękę pokazałeś nam, jak bardzo kochasz ludzi,
szczególnie dzieci – wszystkie dzieci świata, bez względu na kolor skóry,
pochodzenie, umiejętności, bogactwo. Twoja miłość jest bezwarunkowa.
Prosimy, udziel nam darów Ducha Świętego, abyśmy mogli być Twoimi
pomocnikami i kochać innych tak, jak Ty kochasz.
Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany
Wyrok – w swoim codziennym życiu tak często wydajemy wyroki: To ona
to zrobiła! To on zaczął! To przez tatę! To ona jest winna! Również dookoła
nas pełno jest wyroków – telewizja i Internet prześcigają się w informowaniu
o różnorakich werdyktach i decyzjach sądów. Ale tak naprawdę to nie wiemy,
czym jest wyrok wydany na niewinne dziecko – dziecko, które przez to, że
wierzy w Pana Jezusa, jest skazane na cierpienie, a nawet śmierć.
Panie Jezu, wspieraj naszych rówieśników w tych zakątkach świata, gdzie
wiara w Ciebie jest zakazana.
Duchu Święty, Sprawco misji, naucz nas modlić się za dzieci skazywane
na cierpienie i śmierć za wiarę w Jezusa.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona
Wziąć krzyż – co to znaczy? Czy chodzi tylko o ciężar belki? Nie, krzyżem
są nasze kłopoty, trudności w nauce, choroby, kłótnie w rodzinie, rozwody
rodziców. A jakie krzyże dźwigają nasi dalecy rówieśnicy? Głód, brak wody,
niewolnicza praca, przemoc, brak domu i rodziny, niewola, śmierć.
Panie Jezu, wspieraj dzieci na całym świecie, które zmagają się z okrutnym krzyżem codzienności.
Duchu Święty, Sprawco misji, pomagaj nam brać krzyż każdego dnia,
a jego ciężar ofiarować za cierpiące dzieci świata.
Któryś za nas cierpiał rany...
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Stacja III – Pierwszy upadek Pana Jezusa
Upadek – przewracamy się na podwórku, na lekcji WF, nie bardzo boli.
Ale czasem ktoś nas popchnie i upadamy, wtedy bardziej boli, nie tylko dlatego, że starte kolano czy ręka, ale dlatego, że ktoś nas poniżył i chciał dla nas
źle. Na świecie są ludzie, którzy sprawiają, że niektóre dzieci upadają i bardzo
cierpią, bo zmuszane są do niewłaściwych zachowań. One cierpią i upadają.
Panie Jezu, spraw, by dorośli nie zmuszali dzieci do popełniania złych
czynów.
Duchu Święty, Sprawco misji, naucz nas modlić się za naszych rówieśników, którzy upadają pod ciężarem grzechu.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Mamę
Mama – to ktoś kto kocha bezgranicznie i wszystko wybacza, przytula,
pociesza i wysłucha. Ale nie wszystkie dzieci mają mamy, niektóre zostały
porzucone, niektórym mamy odebrano lub zabito. Są też mamy, które cierpią, bo ich dzieci nie są szczęśliwe. Często nic nie mówią, ale ich serce płacze,
bo wiedzą, że nie są w stanie im pomóc.
Panie Jezu, pocieszaj wszystkie dzieci świata, które nie mają mam,
a mamy, które cierpią, umacniaj swoją miłością.
Duchu Święty, Sprawco misji, obdarz darem pokoju naszych rówieśników, których serca są smutne z braku mam.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Pomoc – czyn, który sprawia, że życie innych ludzi staje się odrobinę lepsze. Panu Jezusowi pomógł Szymon powracający z pracy na polu. Nam też
pomagają rodzice, rodzeństwo, koleżanki i koledzy. Zawsze na kogoś możemy liczyć. A my? Jak możemy pomagać dzieciom, nieraz o wiele młodszym
od nas, które muszą pracować, by utrzymać swoje rodziny?
Panie Jezu, wysyłaj do naszych ciężko pracujących rówieśników
„Szymonów”, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń.
Duchu Święty, Sprawco misji, naucz nas swoimi czynami wspierać dzieci
ciężko pracujące w wielu krajach świata.
Któryś za nas cierpiał rany...
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Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Odwaga – to przezwyciężanie strachu, często w obronie innych lub własnym niebezpieczeństwie. Weronika była bardzo odważna, nie bała się żołnierzy, którzy odpychali tłum i ludzi znęcających się nad Jezusem. Ona była
odważna, bo Go kochała.
Panie Jezu, dodawaj odwagi tym dzieciom, którym grożą prześladowania
za to, że wierzą w Ciebie.
Duchu Święty, Sprawco misji, obdarz darem męstwa misjonarzy, którzy
mimo wielu niebezpieczeństw głoszą Ewangelię całemu światu.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja VII – Drugi upadek Pana Jezusa
Ciężar – często mówimy, że jest nam ciężko. Ciężko odrobić lekcje,
pomóc rodzicom czy posprzątać pokój. A dużo dzieci na świecie musi
dźwigać o wiele większe ciężary – brak żywności, szkół, szpitali, kościołów,
domów. My to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, a nasi rówieśnicy wciąż
zmagają się z problemami, o których my nawet nie mamy pojęcia.
Panie Jezu, pomagaj naszym rówieśnikom powstawać po upadkach pod
krzyżami ich bezlitosnej codzienności.
Duchu Święty, Sprawco misji, naucz nas doceniać to, co mamy.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Pocieszanie – sprawianie radości smutnym, dodawanie otuchy cierpiącym. Idziemy tą drogą krzyżową i smucimy się z powodu naszych rówieśników, którzy – jak Jezus – idą drogą krzyżową, drogą krzyżową swojego życia.
Chcemy ich pocieszać, dodawać im otuchy. Jak możemy to zrobić? Właśnie
modląc się za nich.
Panie Jezu, na drodze cierpiących dzieci stawiaj ludzi, którzy będą dla
nich pocieszeniem.
Duchu Święty, Sprawco misji, ucz nas modlić się za naszych rówieśników
z krajów misyjnych, którzy potrzebują pocieszenia.
Któryś za nas cierpiał rany...
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Stacja IX – Trzeci upadek Pana Jezusa
Brak sił – często nie mamy na nic siły. Mówimy: Mam za dużo pracy
domowej. Mam za dużo obowiązków w domu. Znowu sprawdzian, a ja nie
mam siły do nauki. Upadamy – zaniedbujemy swoje obowiązki, naukę, nie
chce nam się podejmować wysiłku. A Jezus wstał, choć wiedział, że nic
dobrego Go nie czeka. Nasi rówieśnicy również upadają, też brakuje im sił,
by powstawać i iść z wiarą przez życie.
Panie Jezu, dodawaj nam sił, abyśmy poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków byli przykładem życia chrześcijańskiego dla innych.
Duchu Święty, Sprawco misji, obdarzaj siłą misjonarzy, którzy często borykają się z niepowodzeniami i trudnościami, z których trudno się
podźwignąć.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony
Wstyd – wstydzimy się, kiedy czegoś nie umiemy, kiedy nie mamy tak
fajnych butów jak kolega, tak fajnego piórnika jak koleżanka. Wstydzimy się,
kiedy inni się z nas śmieją. Ale czy wstydzimy się, kiedy źle postępujemy?
Czy wstydzimy się, kiedy obrażamy Boga niewłaściwymi czynami? Niektóre
dzieci nie czują zawstydzenia z powodu swoich złych zachowań, ponieważ
albo nie wiedzą, że to co robią, jest złe, albo już tak długo postępują źle, że
nie wiedzą, że tak być nie powinno.
Panie Jezu, spraw, by serca nasze i naszych rówieśników na całym świecie
kochały Cię miłością czystą i dziecięcą.
Duchu Święty, Sprawco misji, nie dopuść, by dzieci z różnych zakątków
świata były namawiane i zmuszane przez dorosłych do czynienia zła.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja XI – Pan Jezus przybity do krzyża
Ból – wiemy, co to ból, przecież wiele razy bolał nas brzuch, głowa, ząb,
rozbite kolano. Jezus odczuwał ogromny ból, kiedy wielkimi gwoździami
przybijano Jego ręce i nogi do krzyża. A potem w poczuciu wielkiego osamotnienia zapytał Ojca: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił (Mk 15, 34). Czy
nasi rówieśnicy, dla których domem jest ulica, kanał ciepłowniczy czy slumsy,
też pytają: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
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Panie Jezu, Ty wiesz, co to znaczy strach i opuszczenie. Dodawaj otuchy
naszym samotnym i opuszczonym rówieśnikom.
Duchu Święty, Sprawco misji, spraw, byśmy nigdy nie byli samotni
i zawsze czuli bliskość Boga w swoim życiu.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu
Śmierć – kojarzy się ze łzami, cmentarzem, ludźmi smutnymi i ubranymi
na czarno. Często można usłyszeć: Żona była przy nim w chwili śmierci, Miała
wielu przyjaciół, bo taki tłum ludzi przyszedł na pogrzeb. A Jezus? Umierał
w samotności, opuszczony przez swoich przyjaciół. Wielu naszych rówieśników w krajach misyjnych umiera w zapomnieniu. W samotności umierają też
misjonarze, którzy swoje życie poświęcili dla innych.
Panie Jezu, obdarz nagrodą nieba tych, którzy umierają w samotności,
a żyli zgodnie z Twoją nauką.
Duchu Święty, Sprawco misji, niech ziarno zasiane przez życie misjonarzy
całego świata przyniesie obfite owoce.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża
Cierpienie matki – nasze mamy cierpią, kiedy słyszą skargi na nas, kiedy
nie wykonujemy ich próśb, kiedy chorujemy. Maryja cierpiała, bo Jej Dziecko
było martwe. Na świecie jest wiele mam, które cierpią, bo ich dzieci nie żyją,
zginęły podczas wojny, umarły z głodu, wyczerpania, zostały zabite za wiarę.
Panie Jezu, Ty wiesz, jak cierpiała Twoja Mama, obdarz pokojem serca
mam, które już nie mogą tulić swoich dzieci.
Duchu Święty, Sprawco misji, pocieszaj mamy, które utraciły swoje dzieci.
Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja XIV – Pan Jezus złożony do grobu
Grób – cisza, strach, ból, ale my wiemy, że to nie wszystko, że to nie
koniec. Wiemy, że Jezus zmartwychwstał, że nadal żyje. Chcemy, by o tym
wiedzieli nasi rówieśnicy w każdym zakątku świata.
Panie Jezu, niech dzieci na całym świecie nie zatrzymują się tylko na
tym, co budzi lęk i sprawia ból. Wlewaj w ich serca radość wielkanocnego
poranka.
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Duchu Święty, Sprawco misji, pomóż nam życiem głosić zmartwychwstanie Jezusa.
Któryś za nas cierpiał rany...

Zakończenie
Kolejna droga krzyżowa w naszym życiu za nami. Czy coś się zmieniło? Czy coś zapamiętamy z dzisiejszej modlitwy? Czy będziemy pamiętać
o naszych rówieśnikach z całego świata? Czy obudzimy się do misyjnego
działania przez modlitwę, rezygnację z przyjemności czy wielkopostną jałmużnę?
Panie Jezu, dotknij moich oczu, abym widział potrzeby innych.
Panie Jezus, dotknij moich warg , abym innym mówił o Tobie.
Panie Jezus, dotknij mego serca, abym chętnie podejmował działania
misyjne na miarę swoich możliwości.
Duchu Święty, Sprawco misji, pomagaj mi stawać się misjonarzem.
Pieśń: Dotknij, Panie, moich oczu
Anna Piwowarczyk, archidiec. lubelska
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