DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

Zapraszam cię dzisiaj na rejs z Panem Jezusem. To nie będzie łatwy i przyjemny spływ kajakowy w piękny, letni dzień, ale „rejs po morzu” pełen niebezpieczeństw… Jednak nie musisz się bać, bo nad wszystkim będzie czuwał Bóg
Ojciec. Chrystus nie odstąpi cię na krok, a Duch Święty będzie napędzał żagle
twojej duszy, Z ufnością zatem wypływaj w ten rejs!
1. Jezus na śmierć skazany
Port 1

Aktywizacja:
Dziś pomódl się za tych, których skrzywdziłeś słowem, niesłusznym oskarżeniem, ale także za tych, którzy ciebie skrzywdzili.

Kiedy wypływasz na głęboką wodę, sprawdź najpierw prognozę pogody. Nie trać jednak czujności, nawet gdy wszyscy zapewniają, że będzie
pięknie i słonecznie. Morza i oceany naszego życia są nieprzewidywalne
i w jednej chwili wszystko się może zmienić…
Pamiętaj koniecznie w porcie pierwszym, że jesteś posłany, by nie oskarżać, nie osądzać, nie obmawiać.
Bądź czujny i przygotowany na każdą ewentualność!
2. Jezus bierze krzyż na ramiona
Port 2

Aktywizacja:
Narysuj krzyż, a potem spróbuj sobie przypomnieć wszystko,
czym ostatnio zasmuciłeś Jezusa. Maleńką czerwoną kropką
zaznacz na krzyżu każdą przypomnianą sobie sprawę.

Pomyśl o tym przez chwilę i przeproś za to Jezusa, a także tych, którym
sprawiłeś przykrość.
Dopływasz do nieznanego lądu. Wszyscy tam krzyczą, śmieją się i przepychają… Ty jednak nie rób jak oni, bo jesteś posłany, by cierpliwie
znosić krzywdy…
Bądź cichy i pokornego serca jak Jezus!
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3. Jezus upada pod krzyżem

Port 3

Aktywizacja:
Na kartce narysuj wiaderko. W środku wiaderka wpisz to
wszystko, co przeszkadza ci w byciu uczniem Jezusa: kłamstwo,
złość, łakomstwo itp. Następnie „wylej” to za burtę swojej łodzi
i od tej chwili spróbuj postępować inaczej.

Czy dasz radę płynąć dalej? Bo to przecież dopiero początek… Trzymaj
się mocno, bo właśnie nadchodzi pierwsza burza. Woda wlewa się do
łodzi. Fale kołyszą nią tak mocno, że upadasz i uderzasz o burtę. Wtedy
przypomnij sobie, że jesteś posłany, by się nie skarżyć nawet gdy bardzo
boli…
Nie bądź „mazgajem”, bądź wytrwały!
4. Jezus spotyka swoją Mamę
Port 4

Aktywizacja:
Narysuj słońce. Na każdym jego promieniu wypisz osoby,
które kochasz. Pomódl się za nie.

Po burzy zawsze przychodzi słońce. Ogrzewa swoim blaskiem, daje
nadzieję…
Pamiętaj, że jesteś posłany, by kochać bez rozgłosu, dyskretnie, w milczeniu… tak jak Maryja, która jest twoim Słońcem rozświetlającym drogę
do Jezusa…
Bądź kochający jak Maryja!
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać krzyż
Port 5

Aktywizacja:
Narysuj lornetkę. Rysunek ten zabierz ze sobą do szkoły lub
na spacer. Wyobraź sobie, że lornetka jest prawdziwa. Spróbuj
przez nią dojrzeć kogoś, komu mógłbyś dziś pomóc.

Podczas rejsu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Czy o tym wiesz? Zwracaj
baczną uwagę na inne jednostki pływające wokół, bo jesteś posłany, by
pomagać…
Bądź pomocny jak Szymon!
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6. Weronika ociera twarz Jezusowi
Port 6

Aktywizacja:
Pomyśl, czego się boisz najbardziej. Spróbuj z tym „walczyć”.
Uczeń Jezusa jest odważny!

Żeglowanie jest niebezpieczne… Być może już się o tym przekonałeś.
A mimo to płyniesz dalej, bo jesteś posłany, by odważnie świadczyć
o Jezusie…
Bądź odważny jak Weronika!
7. Jezus po raz drugi upada
Port 7

Aktywizacja:
Pomódl się za wszystkich chorych, samotnych i cierpiących.

Musisz ostrożnie poruszać się po łodzi. Przechyły, uderzenia fal czy
podmuchy wiatru mogą sprawić, że łatwo stracisz równowagę. Jeśli
upadniesz, zaraz powstań! Jeśli zobaczysz, że ktoś upadł, pomóż mu
wstać!
Bądź wrażliwy na krzywdę innych, bo jesteś posłany, by płynąć dalej
mimo burz i sztormów. Pamiętaj, że nie jesteś sam…
Bądź cierpliwy jak Jezus!
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty
Port 8

Aktywizacja:
Odwiedź babcię, dziadka lub kogoś chorego. Pomóż słabszemu
w lekcjach.

Uśmiechnij się do sąsiada czy sąsiadki. Staraj się być uczynnym i miłym.
Czy kiedykolwiek słyszałeś o dryfującej łodzi? Można płynąć z prądem
po oceanie przez wiele dni, tygodni i miesięcy. Ale gdy Duch Święty
napędza żagle twojej duszy, nic ci nie grozi… A ty przecież jesteś posłany,
by nie popadać w zwątpienie, ale pocieszać smutnych i płaczących…
Bądź dla innych jak światło latarni w ciemną noc!
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9. Jezus po raz trzeci upada
Port 9

Aktywizacja:
Rozejrzyj się po swoim pokoju. Poukładaj zabawki, książki,
ubrania. Nie zapomnij też zajrzeć do swojej duszy i zrobić
porządny rachunek sumienia.

Porządek jest ważny, nie tylko na pokładzie! Czy wiesz, że nawet liny
porozrzucane po pokładzie mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne?
Łatwo się w nie zaplątać i przewrócić, a trudno wstać… Nie zapominaj
jednak, że działa w tobie moc Ducha Świętego, a z Nim wszystko jest
możliwe…
A ty jesteś posłany, by nie popadać w zwątpienie. Jesteś posłany, by iść
i pomagać powstawać tym, którzy tracą siły…
Bądź silny mocą Ducha Świętego!
10. Jezus z szat obnażony
Port 10

Aktywizacja:
Podaruj dziś komuś coś zupełnie bezinteresownie. Może
uśmiech lub drobny upominek? A może podzielisz się z głodnym kolegą śniadaniem?

Na pełnym morzu grasują piraci. Na pewno o nich słyszałeś. Napadają
na łodzie, statki, jachty i okradają ze wszystkiego. Mogą zabrać żywność,
odzienie, a nawet życie, ale nie zabiorą ci godności bycia dzieckiem Boga…
A jako dziecko Boże jesteś posłany, by zasiewać wiarę tam, gdzie jej nie
ma. By dawać, a nie zabierać…
Bądź wierny! Bądź hojny!
11. Jezus przybity do krzyża
Port 11

Aktywizacja:
Na kartce narysuj koło ratunkowe. Wytnij je i wypisz na nim,
za co dziękujesz Jezusowi.

Wypadasz za burtę. Wszędzie woda, mnóstwo wody. Wydaje ci się, że
toniesz. Ostatkiem sił chwytasz powietrze i nagle On rzuca ci koło ratunkowe. Chwytasz je i znowu jesteś na pokładzie…
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Jesteś posłany, by płynąć dalej i mężnie znosić każdy ból…
Bądź mężny!
12. Jezus umiera na krzyżu
Port 12

Aktywizacja:
Postaraj się dzisiaj panować nad gniewem, złością, nad emocjami. A gdy wyciszysz serce, wpatruj się w krzyż (ten na ścianie lub ten niedawno narysowany).

Jest ci ciężko? Dopada cię choroba morska? Czujesz się źle? Nie widzisz
nadziei, gdy wpatrujesz się w rozszalałe fale wokół siebie? Odwróć wzrok
i patrz w niebo. Będzie dobrze, bo jesteś posłany, by swoimi czynami
i słowami nie zabijać w innych radości dziecka Bożego…
Bądź spokojny i ufaj!
13. Jezus zdjęty z krzyża
Port 13

Aktywizacja:
Pomódl się dzisiaj dłużej niż zwykle. Poświęć Panu Bogu
więcej czasu. Jeśli możesz, pójdź do kościoła na Mszę św. lub
krótką adorację.

Nagle zrywa się silny wiatr. Na wodzie tworzą się ogromne leje i wiry.
Wokół zapada złowroga ciemność. Czujesz się bardzo zmęczony rejsem.
Chciałbyś zasnąć i nie otwierać oczu…
Pamiętaj, że jesteś posłany, by nie uciekać przed cierpieniem…
Bądź wytrwały!
14. Jezus złożony do grobu
Port 14

Aktywizacja:
Pójdź dziś na cmentarz i zapal znicz komuś bliskiemu.

By twoja łódź bezpiecznie dotarła do brzegu, musisz ją zacumować. Nie
jest to łatwe zadanie. Zawsze cumuje się pod prąd i pod wiatr, nawet
przy silnych prądach czy gwałtownym wietrze. Ty jednak wiesz, że Duch
Święty to twoja „lina cumownicza”, dlatego sposób jej mocowania najlepiej omówić z Nim! Nie chcesz chyba na finiszu wypaść za burtę?
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Pamiętaj, że jesteś posłany, by swoim życiem pokazywać, że MIŁOŚĆ
nigdy się nie kończy… A na końcu rejsu czeka na ciebie nagroda: niebiański ląd o nazwie ŻYCIE WIECZNE!
Bądź gotowy!
Powodzenia!

Przydatne informacje
Przed drogą krzyżową (np. na spotkaniu ogniska misyjnego) razem
z dziećmi można przygotować dużą łódź (patrz grafika poniżej) z brystolu
i wypisać na niej wszystkie imiona uczestników nabożeństwa. Łódź należy
zabrać do kościoła i przesuwać ją przy każdej stacji drogi krzyżowej, by na
końcu pozostawić pod krzyżem.
Każde dziecko może też zrobić własną łódź, podpisać ją (a dalej tak jak
wyżej). Jednak do każdej stacji będzie niosło nie swoją łódź, ale kolegi lub
koleżanki. (Można też wykorzystać pokaz załączony na płycie)
Edyta Gabała, archidiecezja poznańska
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