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Wstęp

Każdy z nas jest powołany do świętości. Droga, która prowadzi 
do tego celu nie jest łatwa, ale możliwa do przebycia. 
Potwierdzają to liczni świadkowie wiary, których Kościół stawia 
przed nami, abyśmy mieli świadomość, że już tak wielu ludzi 
przemierzyło Drogę Jezusa prowadzącą przez krzyż do nieba.

Spośród wielu świadków wiary szczególnie bliskim i drogim dla 
nas, Polaków i równocześnie osób zaangażowanych w turystykę 
– jest św. Jan Paweł II. On, który umiejętnie wykorzystywał 
wolny czas na wyprawy turystyczne i przeżywał je jako środek 
do własnego uświęcenia – jest naszym Patronem, a zatem 
wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga w naszych 
potrzebach. Przeżyjmy więc tę Drogę Krzyżową razem z Nim. 

W 15 rocznicę Jego odejścia do domu Ojca i wobec zbliżającej 
się setnej rocznicy Jego urodzin dziękujmy Bogu za Jego osobę, 
świętość, wstawiennictwo i przykład oraz za Jego serdeczne 
związki z Bieszczadami. Wszyscy wsłuchajmy się w Jego 

nauczanie, ale także patrzmy, jak On dźwigał z godnością, na 
oczach całego świata swój krzyż. Uczmy się od świętego Papieża 
Polaka, jak żyć, aby nie przegrać jakże cennego daru życia. 

Prośmy za objęty cieniem śmierci, zrozpaczony wobec 
szalejącej pandemii świat, naszą Ojczyznę i nasze 
bieszczadzkie środowisko: dyrekcję i pracowników 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i parków krajobrazowych, 
leśników, przewodników turystycznych i ratowników GOPR, 
miłośników i sympatyków Bieszczadów, aby dzięki 
wstawiennictwu św. Jana Pawła II turystyka stawała się dla nich 
jedną z dróg duchowego wzrostu, uświęcenia i wiecznego 
zbawienia. 

Panie Jezu, prosimy Cię, pomóż nam wypełnić wezwanie, jakie 
św. Jan Paweł II skierował do każdego z nas na początku 
swojego pontyfikatu: „Nie lękajcie się. Otwórzcie Chrystusowi 
drzwi waszych serc”.





Stacja I

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Tu rozgrywa się największy dramat. Człowiek odważył się 
postawić Boga przed trybunałem. Aby zrozumieć wielkość tej 
tragedii, trzeba przenieść się myślami do pałacu Piłata – 
rzymskiego namiestnika w Jerozolimie. Piłat zapytał Jezusa: 
„Czy Ty jesteś królem żydowskim?”. Jezus potwierdza, że jest 
królem, lecz wyjaśnia, że królestwo Jego nie jest z tego świata. 
Następnie objawia swoją misję: „Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy słucha Mojego głosu”. Wówczas Piłat zapytał 
Jezusa: „Cóż to jest prawda?”, i nie czekając na odpowiedź 
wyprowadził Go na zewnątrz i zasiadł na trybunale. I rzekł do 
Żydów: „Oto Król wasz”. A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj 
Go! Piłat uległ naciskom i szantażom Żydów, i aby nie narażać 
na szwank swojego stanowiska, skazał Jezusa na haniebną i 
okrutną śmierć przez ukrzyżowanie.

Apostołem prawdy przekazanej przez Chrystusa jest we 
współczesnym świecie św. Jan Paweł II. Wszystkie jego 
wystąpienia były głoszeniem prawdy o Bogu, o człowieku i o 
świecie. W swoim nauczaniu podkreślał, że „istnienie w 
prawdzie i czynienie prawdy” jest szczególnym dobrem osoby 
ludzkiej, oraz że blask prawdy powinien prowadzić człowieka 
do odkrywania wszystkich wymiarów jego powołania, tak w 
aspekcie doczesnym, jak i nadprzyrodzonym.

Dramat Piłata kryje się w pytaniu: Cóż to jest prawda? Ono 
zdradza jego ucieczkę przed głosem sumienia, które wzywało, 

Jezus na śmierć skazany

by rozeznać prawdę i pójść za nią. Konsekwencją ucieczki od 
prawdy jest wyrok skazujący niewinnego Jezusa.

Przez wieki zaprzeczanie prawdzie rodzi cierpienie i śmierć. 
Niewinni płacą cenę ludzkiego zakłamania. Chrystus przez 
wieki jest osądzany za to, że dał świadectwo prawdzie. Także i 
dzisiaj jest sądzony, gdy Jego nauczanie przekazywane przez 
papieży, biskupów i kapłanów jest odrzucane jako nieżyciowe, 
niepostępowe, wręcz niesłużące człowiekowi.

Módlmy się:

Chryste, który przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok, daj nam i 
wszystkim ludziom naszych czasów łaskę wierności prawdzie i 
nie dozwól, byśmy stawali po stronie koniunktury, wybierającej 
Barabasza. Nie daj nam opowiadać się po stronie racji władzy 
tchórzliwej i oportunistycznej, takiej jak Piłat.

Daj nam, abyśmy za przykładem św. Jana Pawła II, umieli 
przerastać siebie, zwłaszcza w chwilach cierpienia za prawdę 
samotną, przegrywającą w sondażach opinii publicznej i 
będącą w mniejszości. Chcemy coraz bardziej tę prawdę 
poznawać, także tę o naszym regionie o naturze i potrzebach 
przyrody i na co dzień żyć według prawdy Twojej Ewangelii.

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wyrok zapadł. Jezus przyjął go w milczeniu. Przynoszą teraz 
krzyż. Jezus bierze go w ręce i wkłada na swoje ramiona. Do 
pójścia za Nim z własnym krzyżem Jezus wzywa każdego z nas: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 24).

Nauczycielem i wzorem niech nam tu będzie św. Jan Paweł II. 
Uczył on, że „Krzyż jest wezwaniem do odpowiedzi miłością na 
miłość”. Wskazywał także konkretne drogi, na których ten 
krzyż trzeba nam nieść: „Niesie krzyż ten, kto naśladuje 
Chrystusa (...) przez cierpliwą, wytrwałą pracę codzienną. 
Niesie krzyż, kto idzie pod prąd, kierując się w swoich 
wyborach przykazaniami Bożymi, mimo niezrozumienia, 
niepopularności, osamotnienia; niesie krzyż także ten, kto 
proroczo piętnuje niesprawiedliwość, naruszanie wolności, 
łamanie praw”. Wzywał także do obrony materialnego znaku 
krzyża, będącego symbolem naszej wiary. Gdy przybył do 
Zakopanego, spojrzał w kierunku krzyża na Giewoncie, 
mówiąc: „Nie wstydźcie się krzyża (...) brońcie krzyża!”, a 
następnie dodał: „Dziękujemy Bożej Opatrzności, że krzyż 
powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam 
pozostanie”. Także na naszej Tarnicy, Smereku, a od 4 lat na 
Przełęczy Bukowskiej krzyże znaczą Jego obecność i miłość do 
Bieszczadów, a w czasie ostatniej Drogi Krzyżowej (w 2005 r.) – 
Krzyż wykonany w bieszczadzkiej Ste�owej ściskał w swoich 
rękach. 

Oprócz nauczania św. Jan Paweł II swoim życiem pokazał, jak 
trzeba nieść swój krzyż. Podejmował On ofiarnie zadania, które 
mu Pan Bóg wyznaczał, trafnie odczytując zamiary Boże 

względem siebie. Podjął krzyż powołania kapłańskiego, 
następnie biskupiego i wreszcie krzyż powołania papieskiego. 
Przyjmując godność następcy św. Piotra – św. Jan Paweł II 
świadomie przyjął na siebie trud dźwigania krzyża 
odpowiedzialności za cały Kościół i całkowitego oddania się na 
służbę Bogu i ludziom. Wspominając otrzymanie pierścienia 
biskupiego, wyznał: „Dla mnie jest on codziennym 
przypominaniem o wierności. Jest niejako niemym pytaniem, 
które odzywa się w sumieniu: czy jestem całkowicie oddany 
mojej Oblubienicy – Kościołowi?”. Św. Jan Paweł II krzyża 
swego powołania ani na moment nie wypuścił ze swej ręki. 
Szedł za Jezusem z niewidzialnym krzyżem ludzkich cierpień, 
które brał na siebie: cierpień dotykających jednostki, grupy i 
całe narody, które nosił w sercu. Z tym krzyżem przemierzył 
cały świat, aby być blisko przy człowieku cierpiącym.

Módlmy się:

Jezu, łatwo jest wkładać krzyż na drugich. O wiele trudniej – 
przyjąć na swoje ramiona i zrozumieć jego sens. Naucz mnie 
takiej mądrości krzyża i daj mi wiarę, abym potrafił z godnością 
ponieść krzyż odpowiedzialności za moje powołanie, za to – 
kim jestem, jaką wybrałem życiową drogę. Daj mi siłę i odwagę 
do obrony znaku Krzyża. Pomóż mi kroczyć drogą miłości i w 
posłuszeństwie jej wymogom osiągnąć prawdziwą radość. 

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja III
Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Upadek Jezusa pod krzyżem nie był tylko upadkiem człowieka 
wycieńczonego biczowaniem. Właściwą przyczynę upadku 
wskazuje już starotestamentalny prorok: oto „Bóg włożył na 
Niego grzechy wszystkich nas” (Iz 53, 6). To ludzkie grzechy 
przygniotły Jezusa do ziemi. Ale On dźwiga się, aby iść dalej. W 
ten sposób uczy nas powstawania z grzechów. Jezus chcąc nas 
zabezpieczyć przed ponownymi grzechowymi upadkami, 
wzywa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” 
(Mt 26, 41).

Nauczycielem i wzorem modlitwy jest dla nas św. Jan Paweł II. 
Na temat modlitwy wypowiadał się on bardzo często. Uczył, że 
modlitwa „jest pierwszym wyrazem prawdy wewnętrznej 
człowieka i pierwszym warunkiem autentycznej wolności 
ludzkiego ducha”. Jest miejscem, gdzie człowiek, spotykając się 
z Bogiem, odnajduje siebie i swoje podobieństwo do Niego. 
Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, gdy stara się 
najbardziej wyrazić siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje 
się obecny sam Bóg. Będąc osobowym spotkaniem z Bogiem, 
modlitwa oczyszcza z tego wszystkiego, co oddziela od Boga i 
od ludzi. Prowadzi do przemiany serc.

Papież przypomina, że modlitwa jest prawem, a zarazem 
obowiązkiem moralnym każdego chrześcijanina; jest 
powinnością Kościoła wobec Boga i ludzi. Potrzebę modlitwy 
rodzi zmaganie o zwycięstwo dobra w człowieku.

Św. Jan Paweł II nie tylko uczył o modlitwie, ale również dużo 
się modlił. Na rozmowę z Bogiem umiał wykorzystywać 
wszystkie wolne chwile. Nie tylko spędzał długie wieczorne 
godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu w swojej 
prywatnej kaplicy. Modlił się także w ciągu dnia, na przykład 
oczekując na rozpoczęcie kolejnych audiencji czy innych zadań. 
Modlił się w czasie podróży, nie rozstawał się z różańcem 
podczas spacerów czy turystycznych wypraw. Miejscem 
szczególnie pobudzającym go do modlitwy były góry. O 
Bieszczadach zaś powiedział: „Wiele tym górom zawdzięczam”.

Módlmy się:

Chryste – upadający pod ciężarem naszych win i powstający dla 
naszego usprawiedliwienia – proszę Cię: napełnij moje serce 
odwagą i wytrwałością, abym po upadku nie uciekł, 
pozostawiając na ziemi swój krzyż, ale bym podnosił się i niósł 
go dalej.

Naucz mnie, Panie, modlić się. Daj mi łaskę odczuwania 
potrzeby modlitwy, odpowiedniego jej rozumienia i 
praktykowania, według wzoru, jaki zostawił nam św. Jan Paweł 
II. 

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja IV
Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Na drodze krzyżowej Jezusa stanęła Jego Matka. Czyż mogło Jej 
tam zabraknąć? Maryja była z Jezusem przez całe Jego życie. 
Znała wolę Boga dotyczącą Jej Syna. Gdy na krzyżowej drodze 
spotkały się spojrzenia Jezusa i Maryi, wówczas przyszło 
umocnienie dla Ich obojga: dla Jezusa w Jego posłuszeństwie 
Ojcu aż do śmierci krzyżowej, i dla współcierpiącej Matki, 
oddającej Syna za zbawienie świata.

Maryja jest duchową Matką wszystkich, którzy poszli za 
Jezusem. Prawdę tę doskonale wcielił w swoje życie św. Jan 
Paweł II. „Totus Tuus – jestem cały Twój, Maryjo!” Dobrze 
znamy te słowa. Dla św. Jana Pawła II były one nie tylko 
wybraną dewizą, ale przede wszystkim wyrażeniem ogromnego 
zaufania i oddania się Maryi.

Nabożeństwo do Matki Bożej w życiu Karola Wojtyły, 
późniejszego Jana Pawła II, rozwijało się od najmłodszych lat. 
Kształtowało się ono w cieniu klasztoru w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Tam ze swoim bratem i ojcem często 
pielgrzymował. Ten zwyczaj praktykował także w życiu 
kapłańskim i biskupim. Również często pielgrzymował tutaj – 
na Jasną Górę. Obliczono, że zanim został papieżem był na 
Jasnej Górze przynajmniej 103 razy. Tu powierzał Maryi swoje 
sprawy najtrudniejsze. Po wyborze na Papieża, w czasie 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (w 1979 r.) Jan Paweł II 
złożył na Jasnej Górze następujące świadectwo: „Stawaliśmy na 

tym miejscu, przykładaliśmy niejako ucho, aby usłyszeć, jak 
bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki”. Na Jasnej 
Górze Jan Paweł II w czasie pierwszej swojej pielgrzymki do 
Ojczyzny zawierzył Matce Bożej cały Kościół, a w czasie piątej 
pielgrzymki (w 1999 r.), w perspektywie zbliżającego się 
trzeciego tysiąclecia – zawierzył cały świat.

Wpatrując się w przykład Papieża Polaka, warto zadać sobie 
pytanie, jak wygląda nabożeństwo do Matki Bożej w naszym 
życiu osobistym i rodzinnym. Przynagla nas do tego pytania 
pamięć o Jej odwiecznej obecności w Bieszczadzkich 
Sanktuariach i tylu świątyniach. Jak obchodzę święta 
Maryjne? Czy próbuję Maryję naśladować? Czy jako Polak 
mam do Niej szczególne zaufanie? Czy ja i moja rodzina 
znajdujemy czas na nabożeństwa majowe, różańcowe i Apel 
Jasnogórski?

Módlmy się:

Maryjo, moja Matko. Tobie zawierzam siebie i moich bliskich. I 
proszę: bądź z nami! Bądź z nami nie tylko na naszej życiowej 
drodze krzyżowej, w chwilach cierpienia, niepowodzeń i 
trudności, ale bądź z nami w każdy czas!

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy Jezusowi brakowało sił, żołnierze zatrzymali wracającego z 
pola wieśniaka, imieniem Szymon, aby niósł krzyż Jezusa. 
Szymon wziął krzyż nie z własnej woli, ale pod przymusem. 
Mimo to doznał wielkiej łaski. Jego serce zostało przemienione. 
Nawraca się z całą swoją rodziną. On i jego synowie, Aleksander 
i Rufus, stają się wiernymi sługami Chrystusa, a św. Paweł 
Apostoł w jednym ze swoich listów nazywa matkę Rufusa swoją 
matką.

Jezus jest hojny. Tak, jak dla Szymona, chce być nagrodą dla 
każdego pomagającego bliźnim. Nie tylko nakazuje nam 
wzajemną miłość i zachęca do wspierania potrzebujących, ale 
nawet utożsamia się z nimi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 
40).

Miłość drugiego człowieka, solidarność z potrzebującymi 
pomocy, to szczególny rys nauczania i troski św. Jana Pawła II. 
Kilka encyklik poświęcił sprawom społecznym, powtarzając w 
nich słowa: „jeden drugiego brzemiona noście”, szerząc w ten 
sposób ideę solidarności. Tę ideę teologicznie pogłębił i 
uzasadnił. W encyklice Sollicitudo Rei Socialis pisze: „W świetle 
wiary solidarność zmierza do przekroczenia samej siebie, do 
nabrania specyficznie chrześcijańskich wymiarów całkowitej 
bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliźni 
jest nie tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową 
równością wobec wszystkich, ale staje się żywym obrazem Boga 
Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym całemu 
działaniu Ducha Świętego. Winien być przeto kochany, nawet 

jeśli jest wrogiem, tą samą miłością, jaką miłuje go Bóg, trzeba 
być gotowym do poniesienia dla niego ofiary nawet najwyższej 
– oddać życie za braci” (nr 44). Także tu w Bieszczadach tego 
ostatecznego pojednania opartego na gruncie prawdy 
historycznej bardzo potrzebujemy. 

Usiłujmy kroczyć tą drogą, wskazaną przez naszego Papieża. 
Czy zdaję sobie sprawę z tego, co to znaczy być naprawdę 
solidarnym? Czy tę postawę chrześcijańską wprowadzam na co 
dzień w życie? Czy jako Polacy możemy byś spokojni w 
sumieniu, że wypełniamy pod tym względem testament 
naszego wielkiego Rodaka?

Módlmy się:

Panie Jezu, chcę zawsze pamiętać, że każda pomoc skierowana 
ku jakiemukolwiek człowiekowi jest służbą Tobie. Pozwól mi 
lepiej zrozumieć, że nie da się kroczyć za Tobą nie dostrzegając 
po drodze innych ludzi z ich problemami i troskami. Spraw, 
abym nie odwracał oczu od tych, którzy zmagają się z krzyżem 
choroby, osamotnienia, głodu czy niesprawiedliwości. Chcę być 
z nimi solidarny. 

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Weronika z odwagą przecisnęła się przez kordony otaczające 
skazańców, podbiegła do dźwigającego krzyż Jezusa i otarła 
chustą jego zakrwawioną i zlaną potem twarz. Na chuście 
odbiło się oblicze Chrystusa. Toteż chusta Weroniki staje się 
przesłaniem. Mówi ono, że każdy dobry czyn utrwala w duszy 
człowieka podobieństwo do Chrystusa.

Otarcie twarzy Chrystusa przez Weronikę ma głęboką wymowę. 
Twarz jest czymś, co wizualnie najlepiej nas określa. Twarz 
wyraża całą głębię naszej osobowości. W niej odbija się 
specyficzna i niepowtarzalna wartość człowieka, określana 
mianem godności osobowej. Otarcie sponiewieranej twarzy jest 
przywracaniem ludzkiej godności. Dzisiaj o godności człowieka 
trzeba nie tylko przypominać, ale o jej poszanowanie trzeba 
także walczyć, gdyż jest ona w różny sposób poniżana i 
deptana.

Zadanie to niestrudzenie kontynuował św. Jan Paweł II. Całe 
jego nauczanie było przeniknięte prawdą o godności osoby 
ludzkiej. Uczył, że „osobista godność jest najcenniejszym 
dobrem człowieka”. Wyjaśniał, że godność człowieka jawi się w 
całym swoim pięknie wówczas, gdy weźmie się pod uwagę jego 
pochodzenie i przeznaczenie: Człowiek stworzony przez Boga 
na Jego podobieństwo, odkupiony krwią Chrystusa, został 
wezwany do tego, by być dzieckiem Bożym, żywą świątynią 
Ducha Świętego, i posiąść życie wieczne. Dlatego wszelki gwałt 

zadany godności ludzkiej wzywa o pomstę przed Bogiem i jest 
Jego obrazą.

Jan Paweł II służył godności człowieka. Wielokrotnie apelował 
do różnych grup ludzkich o zachowanie swej godności mimo 
niesprzyjających warunków. W siedzibie ONZ zwrócił się do 
przedstawicieli tej organizacji słowami: „Panie i Panowie! (...) 
Staję tutaj przed wami jako świadek, świadek godności 
człowieka...” (Nowy Jork, 5.10.1995). Godność tę św. Jan Paweł II 
umiał dostrzec w każdym człowieku, także w 
niepełnosprawnym, chorym, kalece czy trędowatym.

Módlmy się:

O twarzy Chrystusowa, odbita na chuście Weroniki i na duszy 
każdego dobrego człowieka, o twarzy Matki Bożej uobecniona 
modlitwą, postem i artystyczną pracą, na tylu karpackich 
ikonach: nie przemijaj, nie giń, nie odchodź. Wracaj gdzie 
możliwe – jak uczył Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński – z 
muzeów na ołtarze, do kultu, do ludzi. Błogosław i umacniaj 
ręce. które ocierają twarz ludzi umęczonych cierpieniem. 
Święty Janie Pawle II uproś nam tę łaskę, byśmy postępowali 
odpowiednio do naszej godności ludzkiej i chrześcijańskiej 
oraz szanowali godność każdego człowieka i jej bronili.  

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja VII
Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Drugi upadek Jezusa pod ciężarem krzyża był zapewne 
boleśniejszy niż pierwszy, ale też bardziej niż pierwszy wzywa 
do powstania. Jezus chce z krzyżem iść dalej, na kalwaryjską 
górę, by tam wypełnić do końca wolę Ojca.

Zauważmy, że wielkie wydarzenia zbawcze dokonują się na 
górach. Na Górze Synaj Bóg daje 10 przykazań jako znak 
przymierza; na Górze Tabor Jezus przemienił się wobec 
uczniów, ukazując im przyszłą chwałę; na Górze Kalwarii Jezus 
umarł za zbawienie świata, a z Góry Oliwnej po swoim 
zmartwychwstaniu wstąpił do nieba.

Św. Jan Paweł II uczy, że „od zarania dziejów góry stanowią 
uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem i Jego 
nieskończoną wielkością. Góry są zachętą do tego. by wznosić 
się coraz wyżej ku nieprzemijającym wartościom, poza granice 
czasu, ku przyszłemu życiu (...) by człowiek przekraczał 
samego siebie, by szukał – jak mówi św. Paweł – tego, co w 
górze, by spoglądał ku niebu”. Papież także przypomina, że 
„góry są dziedzictwem wszystkich i przez wszystkich powinny 
być szanowane, kochane i pieczołowicie chronione”.

Ceniąc góry, św. Jan Paweł II chętnie wydeptywał górskie ścieżki 
nie tylko dla odprężenia, ale i dla modlitwy. Umiał „modlić się 
górami”. Będąc w Alpach, wyznał: „Ilekroć mam możliwość 
wybrać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu 

za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego 
własne piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, 
zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do 
wielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy... szkołę życia. 
Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu. pomagać 
sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, 
uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa 
gór”.

Spoglądajmy na góry oczami św. Jana Pawła II. Próbujmy za 
Jego wzorem modlić się w górach. Turystyka górska niech 
nabiera cech turystyki religijnej, łączącej naturalne swe walory 
z wartościami religijnymi. Tak traktowana i szanowana 
przyroda będzie odwdzięczać się jeszcze bardziej człowiekowi i 
prowadzić go na wyżyny niebieskie. 

Módlmy się:

Jezu, upadałeś w drodze na górę, ale wstawałeś, by iść dalej. 
Trudy życia, życiowe krzyże można by porównać do górskiej 
wspinaczki. Mogą one zniechęcać, ale mogą też prowokować do 
wysiłku, do przezwyciężenia samego siebie. Spraw Panie, abym 
nie zrezygnował i nie ustał w drodze na duchowe szczyty. 

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Jezus napomina płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Za dźwigającym krzyż Jezusem szło wiele kobiet, które 
zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i 
rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie 
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. (...) Bo jeśli z zielonym 
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 23, 28. 31). 
Jezus piętnuje ich litość czysto sentymentalną, która nie 
prowadzi do nawrócenia i żywej wiary. Ukazuje im zło grzechu i 
powagę Bożego sądu. Chce rozbudzić ospałe sumienia.

A teraz spójrzmy na siebie. Płakaliśmy, kiedy umierał św. Jan 
Paweł II. Lubimy wspominać Jego pielgrzymki do Polski. 
Chętnie obchodzimy kolejne rocznice – Jego wyboru, pobytu w 
naszym kraju, śmierci.

Papież mówił do nas o Bożej miłości, o odwadze wiary, o 
zaufaniu, o moralności, o przebaczeniu. My najbardziej 
zapamiętaliśmy zdanie o wadowickich kremówkach. Mówimy o 
sobie – pokolenie JP2, a jednocześnie nie umiemy się zdobyć po 
sięgnięcie do Jego encyklik czy homilii, choć są powszechnie 
dostępne.

Czy oprócz emocji zostało w nas cokolwiek z nauki Papieża 
Polaka? Czy rozbudziliśmy nasze ospałe sumienia?

Będąc w Skoczowie, św. Jan Paweł II z mocą powiedział: „Polska 
woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”. Następnie Papież 
szczegółowo wyjaśnił, co znaczy być człowiekiem sumienia. 

Posłuchajmy: „Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede 
wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego 
głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i 
wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w 
sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl 
słów św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj» (Rz 12, 21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy 
wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na 
nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy 
angażować się w budowanie Królestwa Bożego (...) to znaczy 
także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy 
publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać się na 
biedy i potrzeby bliźnich”.

Módlmy się:

Proszę Cię, Panie Jezu, spraw, bym nie był tylko biernym 
obserwatorem tego, co mi ukazujesz, ani biernym słuchaczem 
tego, co do mnie mówisz, ale bym naśladował Ciebie, a Twoje 
słowa wprowadzał w życie. Nie chcę się ograniczać do kroczenia 
u Twego boku jedynie ze słowami współczucia. Chcę być 
człowiekiem sumienia w pełnym tego słowa znaczeniu, 
zaangażowanym w tworzenie dobra, mądrą ochronę środowiska 
i walkę ze złem. Dopomóż mi. 

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 

Stacja VIII





Stacja IX

Kłaniamy Ci się. Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś 
przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Trzeci upadek oznacza krańcowe wyniszczenie Jezusa. Na 
pewno był najboleśniejszy. Poranione ciało, brak sił. Jednak i 
tym razem Jezus nie rezygnuje z dalszej drogi. Widzi jej sens: 
zbawienie świata. Podnosi się, obejmuje krzyżowe drzewo. 
Wielka jest moc cierpienia z miłości.

Św. Jan Paweł II dał nam przykład, iż w życiu trzeba być 
wytrwałym w podążaniu za pierwotnie wybranym celem. W 
ostatnich latach Jego pontyfikatu z różnych stron pojawiały się 
głosy, iż ze względu na stan zdrowia powinien On zrezygnować 
z piastowanej funkcji. Mimo tych sugestii nie porzucił swych 
obowiązków, bo uznał, że to Bóg zdecyduje, kiedy Jego misja 
dobiegnie końca.

Tej wytrwałości i odwagi wiary powinniśmy uczyć się od 
Papieża. Trzeba brać ciągle na nowo i obydwoma rękami swój 
krzyż. Krzyż warunków w jakich żyjemy, krzyż naszych 
słabości, ale też krzyż pracy zawodowej, w tym także krzyż 
turystyki. Nie możemy w pracy zawodowej i turystyce 
traktowanej jako zawód lub jako hobby uprawiać minimalizmu, 
bylejakości. 

Św. Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Turystyki w 
2000 r. pisał: „Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze 
sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem 
który w stworzeniu i dziełach ludzkich ukazuje nam swoją 
miłość i opatrzność; do spotkania z samym sobą, w postawie 
milczącej refleksji i wsłuchiwania się w głos własnego wnętrza; 
do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne 
współistnienie między ludźmi i narodami”.

Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Papież zalecał, by każda turystyka, a nie tylko górska, 
prowadziła do przeżyć religijnych. W Orędziu na Światowy 
Dzień Turystyki w 2001 r. czytamy: „Chrześcijanie – 
organizatorzy turystyki i turyści – niech starają się zawsze 
przenikać tę dziedzinę duchem ewangelicznym. Niech będą 
świadkami pokoju i niosą pogodę ducha tym, których 
spotykają. Proszę Boga, aby ta bardzo istotna dziedzina 
ludzkiej aktywności była zawsze przeniknięta wartościami 
chrześcijańskimi i stała się narzędziem ewangelizacji”. Zaś w 
Orędziu na następny (2002) rok pisał: „Trzeba zachęcać do 
turystyki w formach odznaczających się większym szacunkiem 
dla środowiska, większym umiarkowaniem pod względem 
korzystania z bogactw naturalnych i większą 
odpowiedzialnością za kultury lokalne”.

Przyjmijmy z wdzięcznością wskazania naszego Papieża 
dotyczące turystyki i starajmy się wprowadzić je życie. Ceńmy 
to, co oferują parki narodowe i inne obszary chronione 
dostosowując swoją postawę do aktualnego prawa i wychowując 
do tego prowadzonych turystów. 

Módlmy się:

Panie Jezu, dodaj mi sił do pójścia za Tobą aż do końca poprzez 
solidne wykonywanie wszystkich swoich obowiązków i 
powinności, w tym także w dziedzinie turystyki.

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja X
Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Obnażenie Jezusa z szat odnowiło Jego rany i spotęgowało ból 
fizyczny. Ale jeszcze boleśniej Jezus odczuwał zawstydzenie 
wobec chciwego sensacji tłumu. Publiczne obnażenie było 
rozumiane u Żydów jako pozbawienie wszelkiej czci. Zdzierając 
z Niego szaty, uczyniono Go „pośmiewiskiem i wzgardą 
pospólstwa” (Ps 21, 7).

Obecnie wielu niewinnych ludzi jest obnażanych, odzieranych 
z godności. Świat odziera z szat tych, których odrzuca: tych, co 
ośmielili się iść pod prąd; tych, którzy się nie podporządkowują 
rzekomej większości. W wielu regionach odarto również ziemię 
z żyznej gleby. Obnażono ją z szaty roślinnej, zatruto różnymi 
substancjami chemicznymi, wskutek czego naruszono 
równowagę ekologiczną.

Św. Jan Paweł II zdecydowanie przeciwstawiał się niszczeniu 
środowiska przyrodniczego. Pisał, że „zły stan ekologii jest 
przejawem głębokiego moralnego kryzysu”, dlatego potrzebne 
jest nawrócenie w sposobie myślenia i działania.

Troska Papieża o przyrodę była powiązana z wielką jego 
wrażliwością na jej piękno, czemu wielokrotnie dawał wyraz. W 
Liście do młodych całego świata „Parati semper” (1985) pisał: 
„obcując z przyrodą przejmujemy w siebie, w nasze ludzkie 
bytowanie, samą tajemnicę stworzenia, która odsłania się przed 

nami niesłychanym bogactwem i różnorodnością istnień 
widzialnych, a równocześnie wciąż zaprasza w stronę tego. co 
niewidzialne”.

Wzruszające osobiste wyznanie złożył św. Jan Paweł II także na 
lotnisku w Krośnie, skąd było wyraźnie widać górę Cergową. 
Patrząc na tę górę, powiedział: „Te góry są mi znane z dawnych 
lat. Wędrowałem tędy wielokrotnie, albo w stronę Bieszczadów, 
albo w kierunku przeciwnym (...) Wasza ziemia urzeka 
pięknem. To piękno w jakiś naturalny sposób staje się odbiciem 
świętości Boga i wezwaniem dla człowieka, aby w Nim szukał 
swojej wewnętrznej harmonii – by wzrastał ku pełni 
człowieczeństwa i świętości. Zawsze chętnie tu przyjeżdżałem, 
aby zaczerpnąć z tego bogactwa, jakie kryje w sobie 
bieszczadzka przyroda. Moje lata pobytu w Rzymie nie 
wygasiły we mnie miłości do tej ziemi”.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze! Dziękujemy Ci za piękno stworzonej przez 
Ciebie przyrody. Niech jej podziwianie rozbudzi w nas dążenie 
do rozwijania w sobie duchowego piękna.

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja XI
Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Chrystus, gdy przybito Go do krzyża, choć pozornie nie mógł 
nic zrobić – zrobił najwięcej: zbawił człowieka.

Św. Jan Paweł II w swoim życiu upodabniał się do Chrystusa 
ukrzyżowanego. Cierpienia duchowe i fizyczne towarzyszyły 
mu od najmłodszych lat. Stracił matkę w 9. roku życia, potem 
brata i ojca. W czasie okupacji przeżywał zagrożenie życia, gdy 
potrącił Go niemiecki samochód. W czasie posługi papieskiej 
przeżywał wiele cierpień duchowych, m.in. na skutek rozbicia 
chrześcijaństwa, wojen, głodu najuboższej ludności, 
wprowadzania przez parlamenty ustawodawstwa 
dopuszczającego aborcję i eutanazję itp. Papieskie choroby 
rozpoczęły się od zbrodniczego zamachu w 1981 r., który 
pozostawił trwałe ślady na przyszłość. W 1992 r. usunięto mu 
nowotwór jelita grubego oraz woreczek żółciowy z kamieniami. 
Rok później doszło do uszkodzenia stawu barkowego. W 1994 r. 
złamał kość udową. Niezbyt udana operacja zmusiła go do 
posługiwania się laską. Od połowy lat 90. nastąpił rozwój 
choroby Parkinsona, która powodowała postępujące osłabienie. 
Dwa lata przed śmiercią doszły bóle kolanowe na tle 
artretyzmu. Pod koniec stycznia 2005 r. ujawniło się ostre 
zapalenie krtani i tchawicy, co doprowadziło do tracheotomii.

Św. Jan Paweł II, człowiek wysportowany, turysta, góral – musiał 
pogodzić się z systematyczną utratą sprawności. Nie poddawał 
się jednak. Siłą ducha pokonywał słabości ciała. Rozumiał 
bowiem ich sens. W 1994 r. publicznie wyznał: „Zrozumiałem, 

że mam wprowadzić Kościół w III tysiąclecie przez modlitwę i 
wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie 
wystarcza; trzeba było wprowadzić go przez cierpienie”. Do 
owocnego przeżywania bólu, chorób i innych cierpień św. Jan 
Paweł II przygotowywał się poprzez bardzo częste odprawianie 
nabożeństwa drogi krzyżowej.

Spójrzmy teraz wokoło siebie. Tyle jest ludzi chorych i 
niedołężnych, tyle niewinnych dzieci, które cierpią. Czy 
przynajmniej w modlitwie solidaryzujemy się z tymi, którzy 
cierpią z powodu tak strasznej pandemii? Jak odnosimy się do 
ludzi przybitych do krzyża choroby i cierpienia w naszych 
rodzinach, w sąsiedztwie? Zapewniamy im należytą opiekę, aby 
mogli dożyć swych dni wśród swoich, czy też pośpiesznie 
szukamy dla nich miejsca w domach opieki czy w hospicjach?

Módlmy się:

Chryste, daj nam zobaczyć w każdej słabości moc, a w każdej 
pozornej klęsce zwycięstwo. Dopomóż nam zrozumieć, że 
chorzy ludzie są nam – zdrowym – bardzo potrzebni, aby nas 
wyleczyć z egoizmu i wygodnictwa i nauczyć nas wrażliwości, 
bezinteresownej miłości i szacunku wobec każdego ludzkiego 
życia. 

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus przeszedł przez śmierć, aby przybliżyć nam jej sens i w 
świetle wiary popatrzyć na ten smutny, ale nieuchronny fakt w 
życiu człowieka.

Jak Jezus umierał? Między dwoma przestępcami, sam policzony 
do grona przestępców. Czy myślał o sobie, o swoim cierpieniu, o 
niewdzięczności tych, którym dobrze czynił? Nie! Pomyślał o 
oprawcach, którzy Go sądzili i ukrzyżowali, i modlił się do 
Ojca: „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”; przebaczył 
proszącemu łotrowi: „dziś jeszcze będziesz ze mną w raju”; 
oddał nas wszystkich w osobie apostoła Jana pod opiekę swej 
Matce: „oto Matka twoja”; w całkowitym ogołoceniu, 
pozbawieniu nawet odczucia bliskości Boga modlił słowami 
Psalmu 22: „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, wreszcie 
powierzył się Ojcu, mówiąc: „Ojcze w Twoje ręce powierzam 
ducha mojego”. Tak umierał Ten, który był posłany przez Ojca, 
aby odkupić wszystkich z grzechu i przywrócić im godność i 
prawa dzieci Bożych.

A jak umierał św. Jan Paweł II? Gdy dowiedział się, że zbliża się 
kres jego życia, poprosił o przewiezienie ze szpitala do domu na 
Watykanie. Miał piękną śmierć. W ostatnich chwilach nie był 
sam. Otaczali Go najbliżsi, a pod Jego oknem zgromadził się 
tłum ludzi, który wraz z całym światem modlił się w Jego 
intencji. Odchodził spokojnie, pogodzony z tym, co ma 
nastąpić. Ten pokój wypływał z Jego głębokiej wiary w to, że 
śmierć to przejście z życia do życia.

Warto w tym rozważaniu silniej uświadomić sobie, że wszyscy 
zdążamy ku śmierci. Nie wiemy, kiedy ona nastąpi, i w jakich 
okolicznościach: w pełnej świadomości czy nieświadomie, w 
samotności czy w otoczeniu bliskich osób. Na to nie mamy 
wpływu. Natomiast od nas zależy, czy będzie ona radosnym 
spotkaniem z Ojcem niebieskim, czy pogrążeniem w otchłani 
rozpaczy. Dlatego bądźmy zawsze gotowi, odziani szatą łaski 
uświęcającej. Oczyszczajmy się często w sakramencie pokuty, 
codziennie zaś wzbudzajmy akt żalu doskonałego, tzn. 
wypływającego z miłości ku Bogu, za nasze codzienne upadki. 
Posilajmy się również często Chlebem Eucharystycznym. Jezus 
zapewnił, że kto spożywa Jego ciało i krew, nie umrze na wieki. 
Gorąco módlmy się za tych, którzy teraz tak masowo odchodzą 
z tego świata i tak często bez Sakramentów. 

Módlmy się:

Jezu konający na krzyżu przy odgłosach bluźnierstw i kpin, 
dziękujemy Ci za św. Jana Pawła II, który trwał w swojej 
posłudze, modlił się i cierpiał za świat. Pomóż, abyśmy nasze 
życie umieli przeżywać jako wielkie przygotowanie do 
spotkania z Tobą w domu naszego Ojca.

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Piłat zezwolił Józefowi z Arymatei zabrać ciało Jezusa. Ten zdjął 
Jezusa z krzyża i na chwilę oddał Go Jego Matce. Nastała 
głęboka cisza... Ileż bólu przeżywała Maryja, trzymając w 
ramionach martwe, zmasakrowane przez złoczyńców ciało Jej 
Syna. Spełniły się słowa Symeona: „Twoją duszę przeniknie 
miecz”. Maryja jednak nie rozpacza, nie protestuje z powodu 
krzywdy wyrządzonej Jej Synowi. Tak, jak Jezus, z godnością i 
pełna ufności trwa do końca przy Bogu. Wie, że wolą Ojca było, 
aby właśnie w ten sposób przez krańcowe wyniszczenie i śmierć 
krzyżową zbawić świat. Tę chwilę, gdy Maryja trzymała martwe 
ciało Jezusa, przedstawiają liczne rzeźby i obrazy określane 
mianem Pieta. Wiele z tych wizerunków Kościół uznał za 
cudowne i ozdobiono je koronami papieskimi, m.in. w 
Archidiecezji Przemyskiej w Jarosławiu i w Haczowie. Warto w 
skupieniu wpatrywać się w te wizerunki, by przyswoić sobie 
postawę Maryi.

Św. Jan Paweł II zmarł w pierwszą sobotę miesiąca, dzień, w 
którym czcimy Matkę Najświętszą. Do końca swego życia 
szerzył Jej cześć. W przededniu swej śmierci, 1 kwietnia 2005 r., 
napisał ostatni list na Jasną Górę. W liście nawiązuje do 
jubileuszu 350 lat od obrony Klasztoru Jasnogórskiego w czasie 
tak zwanego potopu szwedzkiego i dziękuje Bogu za to, że w 
Najświętszej Maryi Pannie dał Narodowi Polskiemu, wiele razy 
w historii naszej Ojczyzny, przedziwną pomoc i obronę. W 
dalszej części Listu Papież wyraża życzenie, aby obrona Jasnej 
Góry stała się „wezwaniem do jedności w budowaniu dobra, dla 
pomyślnej przyszłości Polski i wszystkich Polaków”.

Wzruszające jest zakończenie Listu. Posłuchajmy: „Klękając 
przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę się, aby mój 
Naród, przez wiarę w Jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił 
zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i 
dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece 
Kościół na ziemi polskiej, aby przez świadectwo świętości i 
pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach 
wszystkich wierzących. Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych 
za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać O. Augustyna 
[Kordeckiego] potrafili bronić każdego dobra, które służy 
Rzeczypospolitej. Błogosławię i ofiarowuję nowe korony dla 
Jasnogórskiego Wizerunku, jednocząc się w duchu z Paulinami, 
stróżami Sanktuarium i z wszystkimi Pielgrzymami. 
Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego Jej 
Matczynej opiece. Totus Tuus!”.

Módlmy się:

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę trwania przy Tobie do końca – tak 
jak Twoja Matka. Daj mi siłę, abym nigdy nie zwątpił w Twoją 
miłość, ani jej nie odrzucił.

Maryjo, któraś była przy śmierci swojego Syna, bądź również w 
godzinie mojej śmierci.  

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Jezus do grobu złożony

Stacja XIV

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Pogrzebem Jezusa zajmują się dwaj członkowie żydowskiej 
Rady: Nikodem i Józef z Arymatei. Nikodem przyniósł 
mieszaninę mirry i aloesu. Według zwyczaju żydowskiego 
zawijają ciało Jezusa w prześcieradła z wonnościami. Józef 
ofiarowuje grobowiec wykuty w skale w pobliskim ogrodzie. 
Pogrzeb jest pośpieszny i cichy. Dla jednych pełen nadziei, dla 
innych pełen obaw. Składają ciało do grobu, a wejście zamykają 
głazem. Spełnili czyn miłosierdzia: „umarłych grzebać”, i 
odeszli.

Św. Jan Paweł II umarł na kilka godzin przed rozpoczęciem się 
Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Bóg wybrał dla niego ten 
moment, w którym Go przyjął do siebie, aby potwierdzić Jego 
wielkie przesłanie – głoszenie światu Miłosierdzia Bożego.

Miłosierdzie Boga Papież określa jako „miłość, która dźwiga, 
podnosi z upadków, zaprasza do ufności”. Stwierdza, że 
„objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka 
jedną postać i jedno imię: nazywa się Jezus Chrystus”, albowiem 
„przez Chrystusa i w Chrystusie Bóg wychodzi na poszukiwanie 
człowieka i czyni to z potrzeby ojcowskiego serca”. Podkreśla, że 
w historii zbawienia „krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się 
Boga nad człowiekiem”. Św. Jan Paweł II przypomina, że 
człowiekowi najbardziej jest potrzebne Miłosierdzie, i że „nie 
ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak Miłosierdzie Boga”.

Chcąc doznać Miłosierdzia Bożego, trzeba być miłosiernym 
względem bliźnich. Ludzkie miłosierdzie jest w pewnym 
stopniu warunkiem i miarą Bożego Miłosierdzia. Dlatego św. 
Jan Paweł II wielokrotnie apelował do różnych grup ludności i 
do całej społeczności światowej, by świadczyli pomoc ludziom 
chorym, biednym, zagubionym. Czynił to z wielką mocą. Na 
przykład w czasie, gdy w Sahelu (Afryka) nastał głód, wołał: „Ja, 
Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Następca św. Piotra – wznoszę 
błagalny głos, bowiem nie mogę milczeć wobec zagrożenia 
moich braci i sióstr. Czynię się głosem tych, którzy nie mają 
głosu; głosem niewinnych, którzy umierali ponieważ nie mieli 
wody i chleba”. Papież wielokrotnie wspierał finansowo ludzi 
poszkodowanych wojną, powodzią i innymi kataklizmami. 
Przeznaczał środki finansowe na realizację projektów 
prowadzonych przez instytucje charytatywne, kupował sprzęt 
medyczny dla szpitali itp.

Módlmy się:

Boże, dziękujemy Ci za naukę św. Jana Pawła II o Twoim, nasz 
Ojcze, Miłosierdziu, i za jego przykład miłosierdzia względem 
ludzi będących w potrzebie. Dopomóż nam szerzej otworzyć 
serca i ręce na potrzeby naszych bliźnich, byśmy mogli 
doznawać Twojego miłosierdzia – przebaczenia i pomocy. 
Przyjmij do nieba także tak liczne ofiary wojen i tylu krwawych 
rozrachunków w Karpatach.

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 





Jezus zmartwychwstaje

Stacja XV

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. 
Niewiasty, które przyszły wczesnym rankiem, zastały Jego grób 
pusty, mimo iż po jego pogrzebie arcykapłani i faryzeusze 
opieczętowali kamień grobowy i postawili straż. Natomiast 
Zmartwychwstały Jezus zaczął się ukazywać swoim uczniom.

Pusty grób i ukazywanie się Jezusa ludziom to dowody Jego 
Zmartwychwstania. Uczniowie, prości ludzie, mogli Go 
zobaczyć, słuchać Jego słów, dotykać Jego ran, spożywać z Nim 
posiłek. Fakt zmartwychwstania Jezusa jest fundamentem 
naszej wiary i dopełnieniem dzieła odkupienia, otwarciem nam 
bram życia wiecznego, gdyż Chrystus Zmartwychwstały 
zwyciężył szatana i pokonał śmierć. Radujmy się Jego 
zwycięstwem i cieszmy się nadzieją naszego przyszłego 
zmartwychwstania.

Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II daje nam pewność, że 
cieszy się on już chwałą nieba. Będąc zbawionym może nam 
więcej pomóc, niż w czasie swego życia ziemskiego. O wielkim 
zaufaniu w Jego pomoc świadczą te niekończące się kolejki 
pielgrzymów z całego świata nawiedzających Jego grób. Prośmy 
Go i my o wstawiennictwo w naszych potrzebach. Mamy ku 
temu szczególne pierwszeństwo, jako Jego rodacy i jako 
miłośnicy turystyki. Ale równocześnie pamiętajmy, że naszą 
powinnością jest poznawanie i wprowadzanie w życie jego 
nauczania.

Przy tej ostatniej stacji wsłuchajmy się w prośbę św. Jana Pawła 
II, skierowaną do wszystkich Polaków na zakończenie pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 r. Oto Jego słowa: 
„Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na 
imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – 
taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,... 
abyście od Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy nie utracili 
tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka; abyście 
nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się 
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani 
korzenia, ani sensu”.

Módlmy się:

Panie Jezu, niech spełni się na nas ta prośba św. Jana Pawła II, 
którą co dopiero usłyszeliśmy. Spraw swoją łaską: abyśmy nigdy 
od Ciebie nie odstąpili; abyśmy nie wzgardzili Twoją miłością, 
która najpełniej wyraziła się przez krzyż; abyśmy zachowali w 
sobie wewnętrzną wolność. A także, abyśmy przyjęli i 
wprowadzali w życie duchowe dziedzictwo naszego narodu: 
wartości religijne, patriotyczne i kulturowe.

Ojcze nasz ...

Święty Janie Pawle II – módl się za nami! 

Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 



Zakończenie

Z wdzięcznością stajemy przed Tobą, Chryste Zwycięski. 
Pragniemy podziękować Ci za ten czas modlitwy i refleksji, 
przeżyty w duchowej łączności z naszymi wielkim Rodakiem 
Papieżem.

Dziękujemy Ci za św. Jana Pawła II. Prosimy Cię, abyśmy nie 
zmarnowali daru, jakim było jego życie i wciąż na nowo czerpali 
z bogactwa Jego nauki. Pomóż nam naśladować Go i tak, jak 
On, być wiernymi Chrystusowi zawsze i do końca. Udręczoną 
pandemią ludzkość świata i naszej Ojczyzny obdarz nadzieją 
powrotu do normalnego życia i pozwól nam odnowionym przez 
to bolesne doświadczenie rychło wrócić lepszego życia i tak 
ważnej racjonalnej turystyki. 

Daj nam siłę, wytrwałość i wiarę w to, że nawet jeśli nasze życie 
jest drogą krzyżową pełną cierpienia, przeciwności i trudów, to 
idąc nią razem z Chrystusem, dojdziemy do chwały nieba. 

Pani Bieszczad z Jasienia, Matko Boża z Łopienki i 
Pięknej Miłości z Polańczyka, Pani Nieba i Ziemi z Jaślisk, 
Matko Nowego Życia z Zagórza i z tylu dawnych i 
istniejących świątyń bieszczadzkich, święty Michale 
Archaniele, święci Patronowie Archidiecezji Przemyskiej, 
święty Mikołaju i święta Anno z Ustrzyk Górnych, święty 
Dymitrze z Wołosatego, św. Rochu z Wołkowyi – Terki i 
wszyscy święci Patronowie walki z epidemią, morowym 
powietrzem i zarazą módlcie się za nami. 

Propozycja

Jesteśmy przekonani, że św. Jan Paweł II – miłośnik turystyki – 
jest Patronem, tzn. opiekunem przewodników turystycznych i 
turystów. Z nieba wstawia się za nami do Boga w naszych 
potrzebach. Jednakże jeszcze nie został przez papieża 
ogłoszony Patronem turystyki. Dlatego proponuję podjęcie 
starań w tym kierunku. Trzeba, żeby Episkopat Polski wystąpił 
w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej. Wiadomo, że cokolwiek 
Papież zwiąże na ziemi, będzie związane i w niebie. Módlmy się 

w tej sprawie, a ci z nas, którzy mają ku temu możliwości, niech 
podejmą odpowiednie konkretne działania. Ogłoszenie św. Jana 
Pawła II Patronem turystów ułatwiłoby przeniknięcie Jego 
nauczania dotyczącego turystyki i Jego osobistego przykładu w 
tym zakresie do szerszych mas ludzkich. Jest to dziś bardzo 
potrzebne, gdyż turystyka dynamicznie się rozwija i obejmuje 
coraz to nowe kategorie ludności.
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