
ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ – PIEŚNI



1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,
A idąc uczył kochać i przebaczać. 
On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg,
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.
 
R.: Mój Mistrzu, przede mną droga, 
którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, 
których kochać trzeba tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 
wziąć w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, 
jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

Pieśń na rozpoczęcie



Nocą Ogród Oliwny, 
śpią twardo wszyscy uczniowie. 
Czuwa w bólu ogromnym 
i cierpi za nas Bóg - Człowiek.
 
R.: Ojcze, jeśli możliwe 
oddal ode mnie ten kielich. 
Ojcze, jeżeli trzeba, 
chcę Twoją wolę wypełnić.

Pieśń przed wstępem



Tyś okazał dla mnie miłość swoją Panie,
Której głębi ja nie mogę pojąć sam.
Gdyś przed Radą dla mnie znosił urąganie,
Gdy oplwano, potem bito Ciebie tam.
 
R.: Chwała cześć, chwała cześć,
Alleluja, śpiewa serce me.
Chwała cześć, chwała cześć,
Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

Przed 1 Stacją



Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.
R.: Jeżeli chcesz mnie naśladować, 
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze mną zbawiać świat
Kolejny już wiek.

Przed 2 Stacją



Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam,
Wciąż jednak słyszę te słowa:
„Kochać to znaczy powstawać.”
Chciałem Ci w chwilach uniesień
Życie poświęcić bez reszty,
Spójrz, moje ręce są puste,
Stoję ubogi, ja, grzesznik.
Przyjm jednak małość mą, Panie,
Weź serce me, jakie jest.
Dziś rozpoczynam od nowa,
Bo kochać to znaczy powstawać.

Przed 3 Stacją



Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
 
R.: Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

Przed 4 Stacją



Szukać szczęścia, szukać celu w życiu chciałem,
Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój.
Co się ze mną wtedy stało, nie wiedziałem,
Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój.
 
R.: Chwała cześć, chwała cześć,
Alleluja, śpiewa serce me.
Chwała cześć, chwała cześć,
Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

Przed 5 Stacją



Ukaż mi Panie swą twarz,
Daj mi usłyszeć Twój głos.
Bo słodki jest Twój głos
I twarz pełna wdzięku.
Ukaż mi Panie swą twarz.

Przed 6 Stacją



Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań
Przez grzechu kamienie potknę się,
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
Każdym drgnieniem mej duszy szukam Cię. 
R.: O Boże, o Boże, Panie mój,
Nie pamiętaj, że czasem było źle.
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.

Przed 7 Stacją



1. Wy jesteście na ziemi światłem mym,
Wy jesteście na ziemi światłem mym, 
 
R.: Aby ludzie widzieli dobre czyny w was 
I chwalili Ojca, który w niebie jest. /2x
 
2. Matko, pomóż na ziemi światłem być,
Matko, pomóż na ziemi światłem być,
R.: Aby ludzie widzieli dobre czyny w was 
I chwalili Ojca, który w niebie jest. /2x

Przed 8 Stacją



Tak mnie skrusz,
Tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty,
Byś został tylko Ty
Na zawsze Ty.

Przed 9 Stacją



1. Panie, przebacz nam! 
Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj, kiedy zbłądzimy!
Ojcze, zapomnij nam! 
2. Panie, przyjmij nas! 
Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości!
Ojcze, przygarnij nas!

Przed 10 Stacją



Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W tej ciszy przebywam wciąż rad,
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. 
 
R.: To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech 
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.

Przed 11 Stacją



R.: Rozpięty na ramionach 
Jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.
Na ruchliwe ulice,
Zabieganych ludzi.
Gdy dzień się już kończy,
A ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie
Z wysokiego krzyża.
Do ciężko pracujących,
Cierpiących na pryczach.

Przed 12 Stacją



1. Pewnej nocy łzy z oczu mych 
otarł dłonią swą Jezus         
i powiedział mi: „Nie martw się,
Jam przy boku jest twym.”       
Potem spojrzał na grzeszny świat
pogrążony w ciemności
i zwracając się do mnie
pełen smutku tak rzekł:
 
R.: „Powiedz ludziom, że kocham ich,
że się o nich wciąż troszczę, 
jeśli zeszli już z moich dróg,
powiedz, że szukam ich.”

2. Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich oddałem.
To umarłem za wszystkich
Aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok.
 
R.: „Powiedz ludziom, że kocham ich,
że się o nich wciąż troszczę, 
jeśli zeszli już z moich dróg,
powiedz, że szukam ich.”

Przed 13 Stacją



1. Gdy kiedyś Pan powróci znów, 
Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Abyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.
 
2. Gdy Święci swój opuszczą grób,
Gdy Święci swój opuszczą grób,
Abyśmy też tam byli,
Gdy Święci swój opuszczą grób.

Przed 14 Stacją



Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest. 
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem /2x
On jest Panem ziemi tej. 

Przed 15 Stacją


