DROGA KRZYŻOWA
Już wychodzę w drogę mąk śmierci Jezusa
Niech się serce moje do żalu porusza
Proszę Boga Ducha Najświętszego
by skruszył opokę twardą serca mego.
O Najświętsza Matko pod krzyżem stojąca,
w tak wielkiej boleści i żalu mdlejąca.
Błagam Ciebie racz mi to wyjednać
cząstkę Twej żałości w twarde serce me wlać.
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Stacja 1
Najprzód Piłat jako sędzia swe ręce umył
i Jezusa niewinnego na śmierć osądził.
Wnet był dekret odczytany żeby był
krzyż zgotowany Jego zawiesić.
Złośli Żydzi a katowie Jezusa wzięli,
do piwnicy na męczarnie tam Go przywiedli.
Co tam cierpiał najgorszego nie śmie nikt
wyjawić tego aż na dzień sądny.

Stacja 2
A kiedy na Mnie krzyż ciężki włożyli
sześć katów było co Mnie prowadzili.
Ci nie miłosierni byli okrutnie ze mną
czynili bili i kopali.
Krew Moja z ciała na ziemię płynęła,
by cię od grzechu człowiecze obmyła.
Nie utracaj mojej męki by cię moja krew
na wieki w piekle nie paliła.
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Stacja 3
A gdym już upadł to mnie przymuszali,
bijąc i kopiąc za łańcuch targali.
Aby Mnie prędzej dognali na drzewie
ukrzyżowali jak tego pragnęli.
Jedni Mi oczy błotem zacierali,
drudzy Mnie bijąc na twarz Moją plwali,
i nogami Mnie kopali na obie strony
szarpali srodze wyrządzali.

Stacja 4
Matuchna jego rzewnie płakała
ze Swoim Synem Najmilszym
gdy się spotkała.
Ach Jezusie mój drogi skarbie mój
kiedy nastąpi skonanie Ty Sam przy mnie stój
Ach rozmyślajmy tu to spotkanie
by Jezus z Maryją przyszedł nam na spotkanie.
O Matko Boska módl się za nami,
niechaj przez Cię o Maryjo niebo zyskamy.
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Stacja 5
Cyreneusz przymuszony dźwiga krzyż
krwią ubroczony.
Ledwo trochę Mu ulżyli znów na Pana
krzyż włożyli.
Szarpią Go i popychają bo kamienne
serca mają. Żydzi w swej zapalczywości,
nie mają żadnej litości.

Stacja 6
Tylko Weronika Święta żalem i litością zdjęta
Do Jezusa się zbliżyła chustą Mu twarz ocierała.
Na tej chuście wyraziła twarz się jaka,
wtenczas była poraniona, zekrwiawiona i
okrutnie zeszpecona.
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Stacja 7
Zatem miły Jezus padł na ziemię,
zadrżało od strachu niebios plemię.
Ta twarz gdy nas sądzić będzie
postaw że nas Jezu w pierwszym rzędzie.
Zęby w twarzy Pańskiej się ruszyły
i krwią przenajświętszą wytrysnęły.
Ta twarz gdy nas sądzić będzie
postaw że nas Jezu w pierwszym rzędzie.

Stacja 8
Niewiasty w tym miejscu Jezusa płakały,
ale grzechy złości w sercach swoich miały.
Te zapowiedź Jezus im tu daje,
by wprzód opłakały grzechy synów swoich.
Do ludzi co w grzechach i gniewie zostają
wyznać grzechów z żalem i odpuścić nie chcą.
Mówi Jezus nade mną płaczecie ,
w grzechach, złościach u mnie łaski
nie znajdziecie.

5

Stacja 9
Jezus zmordowany pod górę idący
słaby po trzeci raz zaś upadający.
Źli katowie Onego skrzywdzili
i Cyreneusza już precz odepchnęli.
Tak okrutnie Pana Jezusa krzywdzili,
iż duch niebieskie rzewliwie płakały.
Widząc jako Bóg Pan nieba ziemi
nogami kopany jest świętokrackimi.

Stacja 10
O widziałaś duszo Jezusa nagiego,
ze wszystkich szat Jego już obnażonego.
Rany Jego wszystkie odnowili
gdy szaty wpieczone do ciała zdzierali.
O zalej się łzami boś ty może była,
któraś Jezusowi rany odnowiła
Przez śmiertelne grzechy nieczystości
zadałaś Onemu największych boleści.
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Stacja 11
A gdy już z Jezusem na górze stanęli
i tak nim gwałtownie o ziemię rzucili.
Stękał płakał w serdecznej żałości
i modlił się za ich wielkie nieprawości.
Jeden kat Jezusa w piersi kolanami
tak mocno przycisnął zalejmy się łzami.
Drugi w prawą dłoń gwóźdź wielki bije
żałosny głos z ust Swych Pan Jezus wydaje.
Stacja 12
Kruszcie się serca grzeszników póki tu żyjecie
późno już po śmierci będzie jak przed sąd
staniecie.
Dobrym będzie na zbawienie grzesznikom
na potępienie moja krew wylana
drogo wytoczona.
Ach jeszcze raz wy grzesznicy
na mnie spoglądajcie jako krew
z moich ran płynie pilno uważajcie.
By wasze serca zmiękneły a w żalu się pokruszyły
abyście płakali za grzech żałowali.
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Stacja 13
A gdy już ciało z krzyża moje zdjęli
na łono mojej Matki je złożyli.
Tu masz Matko Syna Swego
ranami nalepionego i już umarłego.
Matka Bolesna jak bez ducha była
gdy ciało z krzyża na łono przyjęła.
Rany jego całowała ,
łzami swymi polewała gorzko narzekała.

Stacja 14
O Panie kiedy nas będziesz sądzić
pokaż nam twarz Twoją nie daj zbłądzić.
O Jezu mój Dobry Panie pokaż że nam pokaż
swoje zmiłowanie.
O Jezu niechaj Cię oglądamy kiedy życie
nasze zakończymy.
Niechaj Jezu wszyscy w niebie
oglądamy Ojca w twarzy Ciebie.
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