
 

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 

Sługo Boży – Kardynale Stefanie Wyszyński – ucz nas prawdziwej miłości! 

Wstęp: Panie Jezu, pójdę teraz za Tobą Drogą Krzyżową. Ty bardzo mnie kochasz, 

a ja chcę być blisko Ciebie. Tylu świętych i błogosławionych szło Twoją drogą. Również 

Sługa Boży Prymas Polski – Kardynał Stefan Wyszyński, szedł za Tobą i uczył ludzi 

prawdziwiej miłości. Wskazywał, jak żyć, by dojść do świętości. Biorąc z niego przykład 

pragniemy wsłuchać się podczas tej Drogi Krzyżowej w słowa Prymasa i uczyć się 

tej miłości, którą Ty Jezu, najpełniej objawiłeś na krzyżu.  

 

I. Stacja pierwsza: Pan Jezus na śmierć skazany 

Narrator: Pan Jezus został niesprawiedliwie skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Jezus 

jednak nie buntuje się, bo kocha nas nad życie… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 

w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

Dziecko: Panie Jezu, pomóż mi, proszę, żebym nie osądzał moich kolegów, koleżanek 

i innych ludzi. Naucz mnie mówić o innych z życzliwością.  

 

II. Stacja druga: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Narrator: Pan Jezus z miłości do nas, bierze ciężki krzyż i rusza. Nie buntuje się 

gdy ludzie Go krzywdzą… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy 

na drugiego człowieka, twojego brata i twoją siostrę. 

Dziecko: Panie Jezu, pomóż mi podejmować wysiłek, a nawet cierpieć dla kogoś, kto tego 

potrzebuje, żeby stać się lepszym człowiekiem. 

  



 

III. Stacja trzecia: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem 

Narrator: Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża. To nasze grzechy przeciw miłości 

powodują, że krzyż staje się tak ciężki… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 

pragnął, aby tobie tak czyniono.  

Dziecko: Panie Jezu, dodaj mi siły i wytrwałości, abym innym czynił dobrze. 

 

IV. Stacja czwarta: Pan Jezus spotyka swoją matkę 

Narrator: Na swojej krzyżowej drodze Jezus spotyka osobę najbliższą swemu sercu – 

swoją Matkę. Ona zawsze jest tam gdzie jest Jej Dziecko… Kardynał Wyszyński całe swoje 

życie zawierzył Maryi:  

Kard. S. Wyszyński: Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę 

moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. 

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. 

Dziecko: Panie Jezu, pomóż mi szanować swoich rodziców i być im posłuszny. 

 

V. Stacja piąta: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż 

Panu Jezusowi 

Narrator: Szymon Cyrenejczyk wcale nie chce dźwigać krzyża Pana Jezusa. 

Zostaje do tego przymuszony, ale i tak naprawdę pomaga… A Kardynał Wyszyński uczy 

nas: 

Kard. S. Wyszyński: Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, 

pomocą, sercem. 

Dziecko: Panie Jezu, naucz mnie pomagać innym nawet wtedy, gdy mi się nie chce albo 

gdy nie wierzę, że potrafię dobrze pomóc.  

  



 

VI. Stacja szósta: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 

Narrator: Weronika odważnie wychodzi z tłumu i wyciera skrwawioną twarz Pana Jezusa. 

W nagrodę otrzymuje Jego odbicie na swojej chuście… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim 

i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 

Dziecko: Panie Jezu, dopomóż mi, abym Cię widział w każdym potrzebującym pomocy.  

 

VII. Stacja siódma: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem 

Narrator: Znowu ciężki krzyż przewraca Pana Jezusa. Ale Chrystus nas kocha i dlatego 

znajdzie siłę, żeby znowu się podnieść i pójść dalej… A Kardynał Wyszyński uczy nas:  

Kard. S. Wyszyński: Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, 

jak Ty korzystasz z pracy drugich. 

Dziecko: Panie Jezu, pomóż mi szybko powstawać, gdy poddam się lenistwu albo 

zniechęceniu. 

 

VIII. Stacja ósma: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 

Narrator: Pan Jezus pociesza kobiety, które płaczą, bo współczują Mu, że tak bardzo 

cierpi. Ale Pan Jezus cierpi także z ich winy, bo one i ich bliscy za mało kochają… 

A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 

Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.  

Dziecko: Panie Jezu, proszę Cię, abym potrafił dostrzegać swoje błędy i grzechy, które 

popełniam i chciał się z nich poprawiać.  

  



 

IX. Stacja dziewiąta: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem 

Narrator: Pan Jezus już trzeci raz jest przywalony krzyżem naszych grzechów. 

Na szczęście On potrafi podnieść nas nawet z największych grzechów… A Kardynał 

Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien 

innym. 

Dziecko: Panie Jezu, daj mi takie serce, abym pomagał innym bezinteresownie.  

 

X. Stacja dziesiąta: Pan Jezus z szat obnażony 

Narrator: Żołnierze są bez litości. Okrutnie zrywają szaty z Pana Jezusa, 

co rani Go najbardziej… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 

krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 

Dziecko: Panie Jezu, przepraszam Cię, że innych ranię swoim słowem, przez plotki, 

osądzanie i wyśmiewanie. 

 

XI. Stacja jedenasta: Pan Jezus do krzyża przybity 

Narrator: Żołnierze wbijają gwoździe w ręce i nogi Pana Jezusa. Ale On, z miłości do nas, 

wszystko to znosi… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 

Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.  

Dziecko: Panie Jezu, ucz mnie ciągle przebaczać.  

  



 

XII. Stacja dwunasta: Pan Jezus umiera na krzyżu 

Narrator: Pan Jezus w ostatnich chwilach życia nie zapomniał o swoich oprawcach. 

On się za nich modli… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 

Dziecko: Panie Jezu, dodaj mi sił, abym potrafił modlić się za tych, którzy wyrządzają 

mi krzywdę. 

 

XIII. Stacja trzynasta: Pan Jezus z krzyża zdjęty i oddany 

swojej Najświętszej Matce 

Narrator: Martwe Ciało Jezusa zostało złożone w ramionach Matki. Ogromny ból 

przeszywa serce Maryi… A Kardynał Wyszyński uczy nas: 

Kard. S. Wyszyński: Może człowiekowi wydawać się niekiedy, że wszystko w nim 

zamarło, że znikąd żadnej nadziei i pomocy – nawet Bóg milczy – a jednak i w takim 

momencie jest przy nas Maryja! 

Dziecko: Panie Jezu, kiedy nie potrafię poradzić sobie z cierpieniem i smutkiem, 

to przypominaj mi, że zawsze mogę wtulić się w ramiona Matki Bożej.  

 

XIV. Stacja czternasta: Pan Jezus do grobu złożony 

Narrator: Pomimo tego, że Ciało Jezusa zostało złożone do grobu, to Chrystus pokonał 

śmierć. Za trzy dni Zmartwychwstanie! Prawdziwa śmierć jest tylko wtedy, gdy ktoś 

nie kocha… A Kardynał Wyszyński uczy nas:  

Kard. S. Wyszyński: Odwagi! Zacznijcie odważnie myśleć, chcieć i miłować. 

Zacznijcie odważnie wierzyć w Boga i mężnie wyznawać Jezusa Chrystusa! 

Dziecko: Panie Jezu, na koniec chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie kocham! Dziękuję 

Ci, Jezu, że zmartwychwstałeś i zwyciężyłeś szatana i śmierć. Dziękuję, że dzięki Tobie 

nigdy nie jestem samotny. BO Z TOBĄ ZAWSZE ZWYCIĘŻAM!!! 
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