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HISTORIA KOPASZEWSKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ
Tragicznie wydarzenia, jakie miały miejsce w październiku 1853 roku, zaowocowały unikatową w skali
Wielkopolski fundacją Jana Koźmiana, który, pragnąc upamiętnić pamięć żony oraz kierując się głęboką wiarą,
wystarał się 31 stycznia 1854 roku o przywileje papieskie
i odpusty przypisane do wzniesionej za jego sprawą na
trasie konduktu pogrzebowego z Kopaszewa do nekropolii rodzinnej w Rąbiniu Drogi Krzyżowej. Na odcinku 16
km umieszczono pięć murowanych kaplic w formie
słupów o wymiarach 1,5 × 1,5 m i wysokich na 3,5 m
nakrytych spadzistymi daszkami. W każdy z filarów wmurowano po dwie żeliwne tablice z przedstawieniami kolejnych scen. Stacje I i XIV zostały wmurowane w ściany
kaplicy kopaszewskiej, VII i VIII w bramę przykościelną
w Rąbiniu. Tablice wykonane zostały w Paryżu. W trosce
o ich zachowanie oryginały przeniesiono do wnętrza
kaplicy przypałacowej, natomiast w kapliczkach wystawiono odlewy. W czasie II wojny światowej dwie kapliczki
między Rąbiniem a Rogaczewem zostały zniszczone na
polecenie hitlerowskiego zarządcy Turwi Meihoffera.
„Przegląd Poznański” tak relacjonował inaugurację
Drogi Krzyżowej:

Dnia 3 października odbyło się uroczyste poświęcenie
stacyi drogi krzyżowej w Kopaszewie. Stacye te znajdują
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się między Kopaszewem a Rąbiniem na przestrzeni pół
mili. Processya wyszła z Kopaszewa o 7, przy każdej
stacyi była nauka stosowna. W Rąbiniu ks. dziekan Jankowski odprawił mszą śpiewaną, zaczem powrócono do
Kopaszewa, gdzie o 6 wieczór odśpiewali duchowni
Te Deum. Obrzędu poświęcenia dopełnił ks. Poniecki,
proboszcz Krzywiński. Przy stacyach przemówili księża
Filipini Szulczyńskii Preibisz, ks. dziekan Jankowski,
ks. proboszcz Poniecki tudzież księża Sąchocki i Beisert.
Duchowieństwo liczne, lud z miejsc pobliskich asystował
z chorągwiami iobrazami [pisownia oryg., przyp. E.P.].
Odrodzenie Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej jako
miejsca sakralnego nastąpiło dzięki zabiegom proboszcza
parafii krzywińskiej Jana Gierlińskiego (1917–1971).
W stulecie budowy Drogi miało mieć miejsce wspólne
pielgrzymowanie jej trasą. Mieli w nim uczestniczyć
mieszkańcy trzech parafii, na terenie których rozsiane
są poszczególne kapliczki oraz sąsiadujących z nimi
wspólnot. Niestety nieprzychylność władz doprowadziła
do zarzucenia tego pomysłu. Determinacja proboszcza
uwieńczona została sukcesem dopiero w 1957 roku.
22 września tego roku, po mszy odprawionej w kaplicy
w Kopaszewie o godzinie 13.00, wyruszyła pod przewodnictwem dziekana kościańskiego ks. prałata Tomasza
Sworowskiego, grupa pątników licząca około 2 tys. osób.
Skierował on do uczestników okolicznościową przemowę
oraz poświęcił niesione przez nich krzyże wotywne. Liczny był udział okolicznego duchowieństwa, wśród którego
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znaleźli się proboszcz Czerwonej Wsi ks. Franciszek
Adamczewski, proboszcz Wyskoci ks. Stanisław Michalak
z wikariuszem ks. Kasprzakiem, proboszcz Rąbinia
ks. Julian Pleszkiewicz, oraz dwóch ojców i czterech braci
benedyktynów z Lubinia. W kolejnych latach Droga Krzyżowa nie była regularnie odprawiana. Większe grupy pielgrzymów zgromadziła 29 czerwca 1958 roku oraz w 1983
roku.
Ponowne odkrycie Kopaszewskiej Via Crucis nastąpiło
w latach 90. XX wieku za sprawą powołania pod
przewodnictwem Pawła Buksalewicza Społecznego Komitetu Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej i Nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu. Za jego sprawą konserwacji poddano poszczególne stacje. Pracami konserwatorsko
-restauracyjnymi kierował prof. dr hab. inż. Jan Tejchman
z Torunia. Wtedy też wykonano repliki płyt, które obecnie znajdują się w kapliczkach. Zburzone w czasie wojny
kaplice zostały odbudowane w 1994 roku. Uwieńczeniem
prac Komitetu było umieszczenie oryginalnych tablic
w kaplicy w Kopaszewie w 1997 roku oraz ponowne
poświęcenie Drogi Krzyżowej przez ówczesnego metropolitę poznańskiego ks. arcybiskupa Juliusza Paetza.
Sąd Piłata na stacji I prezentuje skrępowanego
Chrystusa popychanego przez żołnierza i przytrzymywanego przez drugiego. Nieco głębiej w tle, z prawej strony
przedstawiono Piłata umywającego ręce w misie podawanej przez chłopca. Z lewej strony kłębią się mężczyźni
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gestykulujący i zwracający się do rzymskiego namiestnika.
Wszystkie postaci ubrane są w szaty imitujące kostium
historyczny: Chrystus w długą suknię, żołnierze w stroje
legionistów, chłopiec z misą – przypominający putto –
w zwiewną tunikę. Szaty sprawiające wrażenie rozwianych zdają się pod wpływem wiatru przylegać do ciała.
Rzeźbiarz zarówno w tej, jak i pozostałych scenach operował głębokimi powierzchniami, skomplikowanymi układami szat, momentami nieco fantazyjnymi pozami. Tło,
w przeciwieństwie do postaci, opracowane jest sumarycznie i ogranicza się do płytkich przestrzeni, a nierzadko
ich reprezentacji w postaci ledwie zarysowanych elementów, takich jak kolumny czy pilastry. Stacja II zawiera
informację o autorze cyklu. Na tarczy w lewym dolnym
rogu widnieje inskrypcja: „Rodillon”. Chrystus, w scenie
pełnej emocji, tuli do twarzy krzyż, obejmując go dłońmi.
Płaska, linearna powierzchnia krzyża stoi w opozycji do
pofałdowanych szat postaci. Za Chrystusem znajduje się
postać żołnierza rzymskiego ubranego w lwią skórę,
z maczugą przy nodze i powrozem, którym smaga Nazareńczyka. Jest to vexillarius – rzymski chorąży. W tle
wzburzona tłuszcza z proporcami Rzymu, chorągwiami
legionowymi przygląda się całemu zdarzeniu. Obecna
tutaj swoista antykizacja sceny jest typowa dla sztuki
francuskiej i europejskiej tego czasu, kiedy odżywało nie
tylko zainteresowanie klasycznymi grecko-rzymskimi
formami architektonicznymi, ale całą kulturą, w której
mitologia odgrywała jedną z kluczowych ról oraz była
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tematem wielu dzieł malarskich i rzeźbiarskich.
Kopaszewska Droga Krzyżowa wykonana została
w stylu neoklasycystycznym. Wszystkie odlewy prezentują
wysoki poziom artystyczny. Każda z postaci jest bardzo
dobrze opracowana, posiada zindywidualizowane rysy
twarzy i harmonijne proporcje”1.

Od 2015 roku tradycja pieszego pielgrzymowania została
reaktywowana. W roku 2016 przebiegało ono pod hasłem
„Szlakiem wiary i pracy Kazimierza Chłapowskiego w stulecie śmierci”. Dlatego też tegoroczne rozważania poświęciłem tym dwom tematom

1

Opis Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej pochodzi z publikacji Emiliana Prałata pt. Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015,
ISBN 978-83-7729-284-6
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KAZIMIERZ CHŁAPOWSKI W STULECIE ŚMIERCI
5 marca 2016 roku minęło 100 lat od śmierci
wybitnego Wielkopolanina, syna ziemi kościańskiej –
Kazimierza Chłapowskiego. Osoba syna generała Dezyderego, za sprawą sławy ojca, pozostaje w zbiorowej
świadomości nieco przyćmiona. Przypadająca w bieżącym
roku rocznica, jest doskonałą okazją do przybliżenia jego
biografii oraz niewątpliwych zasług nie tylko dla ziemi
kościańskiej, ale także dla Polski.
Kazimierz Chłapowski urodził
się 24 grudnia 1832 roku w Turwi.
Był najmłodszym synem Dezyderego i Antoniny. Uczęszczał do poznańskiego gimnazjum Marii Magdaleny. Następnie wzorem ojca
odbył naukę w berlińskiej szkole
wojskowej. Największą wagę przywiązywał do gospodarowania, co
Kazimierz Chłapowski
zaowocowało licznymi podróżami
zbiory prywatne
do Anglii i Francji. 16 lipca 1862
rodziny Chłapowskich
pojął za żonę swą kuzynkę Annę
Chłapowską z Czerwonej Wsi, zaś Dezydery, przekazał
młodej parze dwór w Kopaszewie. Wkrótce we dworze
zamieszkali także bracia Anny, osieroceni po przedwczesnej śmierci rodziców w 1863 roku. Kazimierz okazał się
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niezwykle zdolnym gospodarzem, majątek kopaszewski
był wzorowo prowadzony, a liczne stada owiec zyskiwały
uznanie podczas międzynarodowych wystaw. Na czas
jego życia przypadła walka z Kulturkampfem, polityką
pruską mającą doprowadzić do wynarodowienia Polaków.
Angażował się również w pomoc innym narodom, czego
dowodem było utworzenie w Poznaniu Bractwa św. Józefa, którego zadaniem było niesienie pomocy katolikom
bułgarskim. Aktywnie walczył o powrót jezuitów do
Wielkopolski oraz równouprawnienie języka polskiego
w gimnazjach. Był organizatorem pielgrzymki polskiej do
Watykanu w 1877 roku, która miała stanowić manifestację polskiej walki o własną kulturę, której chrześcijaństwo
i związki z papiestwem były istotnym elementem. Kolejny
raz w Rzymie znalazł się w 1881 roku wraz z pielgrzymką
skupiającą wszystkich Słowian, podczas której Chłapowski
wraz z biskupem krakowskim i poznańskim składał
papieżowi homagium. W uznaniu zasług dla Kościoła
otrzymał komandorię Orderu Grzegorza Wielkiego.
W 1906 założył Ligę obrony czci i honoru. Zasiadając
w Izbie Panów, opowiadał się przeciwko podatkom dla
Prusaków oraz ustawom wywłaszczeniowym (uczestniczył
w wiecu przeciwko tej praktyce w Inowrocławiu). Pisywał
do „Czasu”, „Kuriera Poznańskiego” oraz „Dziennika
Poznańskiego”, wskazując przede wszystkim na politykę
polsko-katolicką, idee solidarności społecznej. Wspólnie
z żoną hojnie uposażył kościański klasztor Sióstr Miłosierdzia. Działalność wydawnicza oraz zainteresowanie
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historią i wojskowością zaowocowały wydaniem wspomnień ojca, które do dnia dzisiejszego są pierwszorzędnym źródłem informacji na temat rodu Chłapowskich.
Kazimierz zmarł 5 marca 1916 roku w Poznaniu na raka
żołądka.
Postać Kazimierza Chłapowskiego została przybliżona
podczas tegorocznej pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej (11 września), której przyświecało hasło „Szlakiem

wiary i pracy Kazimierza Chłapowskiego w stulecie
śmierci” Była to okazja do zapoznania się z tą wyjątkową postacią, której skromna natura znalazła odzwierciedlenie w prostocie grobowca, w którym spoczął wspólnie
z żoną tuż obok rodziców i braci w cieniu rąbińskiego
kościoła.
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STACJA I
JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Bóg, zbawca świata, stanął przed rzymskim namiestnikiem, przed śmiertelnym człowiekiem. Gotowy na sąd,
gotowy na śmierć, gotowy na cierpienie, ból i przelanie
krwi w imię rodzaju ludzkiego…
Czy zastanawialiście się kiedyś co myślał Piłat kiedy stał
przed nim Chrystus? Czy w jego umyśle pojawiło się
pytanie: „Czy zbyt łatwo nie uwierzyłem w to, co o nim
mówią?”, „Czy mój sąd jest sprawiedliwy?”. Umyłem ręce,
odsunąłem od siebie konsekwencje. Czy jednak na
pewno?
Panie skazany na śmierć… ilu z nas ulega pokusie przedwczesnego wydawania sądów, ile razy oceniamy czyjąś
wiarę, postawę, wartość, nie mając gruntownej wiedzy
o tej osobie? Ile razy mówimy: „Uczciwą pracą tego się
nie dorobił”. Panie cichy i pokornego serca – uczyń moje
serce sprawiedliwym. Spraw by zawsze szukało prawdy,
by nie ulegało pokusie pochopnego oceniania i wydawania przedwczesnych sądów.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Matko Bolesna przyczyń się za nami!
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STACJA II
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Znak hańby, dzieło ludzkich rąk włożono na ramiona
Tego, który stał się ciałem i który zamieszkał między
nami…
Jezus był cieślą, który znał ofiarę pracy i odpowiedzialność za powierzone zadanie. Czy wykonując swoje
codzienne obowiązki pamiętam, że ktoś powierzając mi
je, ofiarował mi swoje zaufanie? Czy stojąc przed lustrem
mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że powierzoną
mi pracę zawsze wykonałam/wykonałem sumiennie? Jaki
jest mój stosunek do pracy? Czy ją szanuję, tak jak chciałabym/chciałbym aby szanowano mnie?
Panie ocierający z czoła pot codziennej pracy… Spraw,
abym swoją pracą wypełniał i wypełniała Twoje słowa,
które wypowiedziałeś do Adama i Ewy: „czyńcie sobie
ziemie poddaną”. Spraw, abyśmy zawsze byli świadomi
wartości pracy, abyśmy doceniali dobrodziejstwo jej
posiadania. Tym, którzy jej nie mają, daj siłę do nieupadania na duchu. Łaskawy Panie – daj nam wszystkim
pracę w swej winnicy, abyśmy radowali się nagrodą
wieczną za nasz ziemski trud.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Matko Bolesna przyczyń się za nami!
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STACJA III
JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY

16

Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Jestem zmęczony. Krzyż jest ciężki. Rany, które odniosłem, są ponad moje siły. Czy te słowa padły z ust
Jezusa? „Nie moja, lecz Twoja niech się dzieje wola”
Bóg i człowiek w jednym. Jezus nie byłby człowiekiem,
gdyby nie czuł tego, co potomkowie Adama. Nie byłby
Bogiem, gdyby nie przemienił śmiertelnej natury człowieka. Pod krzyżem upadł, tak zwyczajnie, po ludzku…
I wstał…
Ile razy w życiu czuliśmy, że nie mamy siły? Ile razy
chcieliśmy się poddać, zrezygnować? Uwierzyć we własne
możliwości i siły to czasem bardzo trudne zadanie .
Przygnieciony znakiem hańby Panie… daj nam siłę, abyśmy podnosili się spod naszych codziennych krzyży. Nie
dopuść abyśmy stracili sens życia, abyśmy się poddali
rozpaczy chwilowego zwątpienia. Jezu – Ty nigdy nie
kładziesz na nasze ramiona więcej, aniżeli możemy
unieść. Patrząc na Ciebie, upadającego, lecz powstającego,
daj abyśmy z pokorą przyjmowali upadki i w Tobie
odnajdywali wzór i siłę by wstać!
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Matko Bolesna przyczyń się za nami!
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STACJA IV
JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Całe swe życie oddałem Tobie mój Synu. 33 lata temu
patrzyłam na Ciebie śpiącego w betlejemskim żłobku,
dzisiaj patrzę na Twe umęczone ciało. Ciało z mojego
ciała. Krew z mojej krwi…
Matko Bolesna! Patrząc na Ciebie myślimy o naszych
matkach, o ich niezachwianej wierze, o ich pracy na co
dzień może niezauważanej. Czy pamiętamy, że obowiązki
domowe, troska o domowe ognisko, to często
24-godzinna praca, którą nasze matki wykonują bez słowa skargi? Ile razy widzieliśmy nasze matki zmęczone?
Czy dotykając ich dłonie, uzmysłowialiśmy sobie, ile
głębokich nienazwanej pracy wykonały?
Najlepsza z matek! Dziękujemy Ci za serca, pod którymi
byliśmy noszeni. Wlej w nasze serca wdzięczność za trud,
który nasze matki włożyły w nasze wychowanie. Oczekującym potomstwa błogosław. Te które odeszły już do
domu Ojca, przytul do swego serca.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Pod Twoją obronę uciekamy się…
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STACJA V
SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Dlaczego ja mam pomagać skazańcowi? Dlaczego mam
brukać się jego krwią, potem? Nie mam ma to czasu,
mam swoje życie…
Panie po ludzku potrzebujący pomocy! Te słowa mógł
wypowiedzieć Szymon z Cyreny. Ale czy my nie
moglibyśmy się pod nimi podpisać? Ilu z nas nie jest zainteresowanych drugim człowiekiem, jego problemami,
jego smutkiem? Ilu nie docenia prostych, codziennych
czynności, wymagających potu, wysiłku. Szymon z Cyreny
przez chwilę spojrzał na Jezusa z wyższością, z perspektywy kogoś lepszego. Dopiero po chwili zrozumiał,
że równie dobrze on mógł znaleźć się na miejscu Syna
Człowieczego. Zastanów się czy i Ty nie patrzysz na
kogoś z wyższością? Czy to, co robisz nie wydaje Ci się
lepsze, bardziej wartościowe od pracy innych osób?
Panie wzbudzający serce do zadumy! Uczyń mnie
gotowym do pomocy, podania dłoni nawet wtedy, gdy
ktoś nie ma odwagi prosić o pomoc. Naucz mnie
dostrzegać potrzebę służenia – bez zapłaty, bez
wdzięczności, lecz w skrytości serca, by dłonie umiały
dawać odpoczynek dłoniom spracowanym, zmęczonym.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Matko Bolesna przyczyń się za nami!
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STACJA VI
WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSA
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Duszo oziębła czemu nie gorejesz, - Serce me, czemu
całe nie truchlejesz? - Toczy twój Jezus z ognistej
miłości - Krew w obfitości.
Wiara przenosząca góry. Wiara nieznająca lęku. Wiara
oparta na miłosierdziu. Tak wierzyła Weronika. Przejęta
do głębi miłosierną litością chciała ulżyć Jezusowi, tak jak
potrafiła. Czy zastanawiała się co może ją spotkać ze
strony żołnierzy za ten gest? Zapewne tak. Ale wiara w
sens męki Nazarejczyka zagłuszyła lęk i dała siłę, której
nie przeciwstawił się żaden z oprawców Jezusa. Co zobaczyła w oczach Syna Bożego? Łzy? Swoje oblicze? Moje
i Twoje niedowiarstwo?
Święta Weroniko pełna wiary odważnej! Uproś dla mnie
łaskę silnej, niewzruszonej wiary. Oręduj by moja wiara
była równie silna jak Twoja, bym nigdy nie zwątpiła i nie
zwątpił w sens krwi przelanej na ołtarzu krzyża. Panie
łaskawy! Daj by Twe oblicze odcisnęło się już nie na
chuście, ale w moim sercu i życiu.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Matko Bolesna przyczyń się za nami!
Przewodnik: Święta Weroniko!
Wszyscy: Módl się za nami!
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STACJA VII
JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Gdzie byłeś Boże kiedy umierało moje dziecko? Dlaczego
nie uratowałeś mojej żony. Czemu pozwoliłeś na ten
wypadek? Czym sobie zasłużyłam na nowotwór? Co
Ci zrobiłem Boże, że mnie tak karzesz?
Pani cierpliwie słuchający ludzkich skarg!
Jak pełne miłosierdzia i cierpliwości musi być Twe serce,
które tak wiele ludzkiego niezadowolenia, tak wiele
roszczeń, żądań słucha każdego dnia. Jak gorąca musi być
do nas Twa miłość. Każdemu z nas zdarzyło się robić
wyrzuty Bogu. Zobacz, że łatwiej mieć pretensje, niż
podziękować chociażby za przebudzenie się o poranku.
Ale Bóg nie byłby naszym Ojcem, gdyby nie wysłuchiwał
także naszego niezadowolenia. Nie pozwól by spotkał się
upadek wiary w Boski plan, w który także wpisane jest
Twoje cierpienie i rozżalenie.
Panie wymagającej miłości! Dodaj mi wiary, abym
w każdym trudnym zdarzeniu, niepomyślnym dniu
dostrzegała i dostrzegał Twój plan dla mnie, Twoją niewidzialną dłoń kierującą moim życiem. Daj by w moim
życiu nie pojawiło się zwątpienie w sens mojej wiary.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!
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STACJA VIII
JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Wbrew zakazowi „córki jerozolimskie” odważnie pokazały
siłę swej wiary i publicznie zamanifestowały żal i ból na
widok cierpienia swego mistrza. Chcąc swymi łzami dać
Jezusowi dowód swej szczerej miłości, same zostały przez
Niego pocieszone. Czy moja wiara jest na tyle silna,
że wbrew zakazowi, licząc się z możliwością kary,
byłabym, byłbym w stanie publicznie przyznać się do
Jezusa, do przestępstwa, do zlekceważenia człowieka
w potrzebie, do zapomnienia o Bogu?
Zbawicielu w chwili cierpienia pocieszający lamentujące
niewiasty! Naucz mnie w chwili trudnej i wymagającej,
nie ulegać zamknięciu się na innych, nie dozwól by chęć
litowania się nad samym sobą, utrudniła mi dojrzenie
tych, którym wiedzie się jeszcze gorzej. Chroń mnie
przed grzechem egoizmu, daj siłę ustawicznego otwarcia
na drugiego człowieka.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!

27

STACJA IX
JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Życie ludzkie przypomina delikatne źdźbło trawy smagane wiatrem. Wystawiane na próbę, przyginane do ziemi,
czasem złamane nie umiera, lecz co roku odnawia się
wznosząc się ponad ziemię. Podobnie jest z naszym
istnieniem. Ciężar codzienności nierzadko wydaje się nam
ponad nasze siły. Wielu ucieka w alkohol, narkotyki, wielu
popada w marazm i bezsilność odwracając się od Boga,
własnej rodziny, od samego siebie. Wielu wątpi. To
bardzo ludzkie, to zrozumiałe. Każda i każdy z nas doświadczył wielu podobnych sytuacji. Ale zdołaliśmy podnieść się z upadku i dojść aż tutaj, pod prostą kapliczkę,
na szlaku pielgrzymi…
Panie nieugięty! Podnieś mnie swym upadkiem, wzmocnij
mnie swą słabością, napój swym pragnieniem, nakarm
Krwią i Ciałem i bądź przy mnie w mym cierpieniu, Ty,
który z miłości do dzieci Adama i Ewy zniżyłeś się aż do
prochu ziemi, z którego ich ulepiłeś. Boże! Daj mi siłę
powstawania z upadku, wiarę w dzień jutrzejszy i przeświadczenie, że moje potknięcia będą dla Ciebie tylko
niczym nieporadność dziecka, z otwartymi rękoma
biegnącego ku Tobie – naszemu Ojcu!
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!
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STACJA X
JEZUS ODARTY Z SZAT
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Dopiero co nagi zostałeś złożony w żłobie. Teraz wiesz,
że za moment spoczniesz w kołysce swojego grobu,
by trzeciego dnia dać każdemu człowiekowi nadzieję
zmartwychwstania. Czy nagi Jezus odczuwał wstyd?
Nie byłby prawdziwym człowiekiem i prawdziwym
Bogiem, gdyby to uczucie było mu obce.
Zobacz jak szybko szata godności może zostać zastąpiona
szatą wstydu. Zobacz, jak niewiele trzeba by pozbawić
człowieka należnego mu szacunku. Czy zastanawiałeś
i zastanawiałaś się kiedykolwiek, czy swoimi słowami, czynem, nie odarłeś kogoś z nadziei, nie wzbudziłaś zwątpienia w wiarę, w Boga, w drugiego człowieka? Zapytaj
siebie czy i siebie nie pozbawiłeś szaty dziecka Bożego,
zrzucając pokorę, wstrzemięźliwość, zdrowy rozsądek na
rzecz szaty sukcesu, łatwej drogi, kombinowania, oszukiwania by mnie było łatwiej…
Panie nagi i niewinny! Spraw abym przed Twoim
obliczem – ja grzeszny człowiek – stał zawsze w szacie
niewinności. W walce z grzechem uzbrój mnie w pancerz
wiary i płaszcz miłosierdzia niczym świętego Marcina.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!
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STACJA XI
JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

32

Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Gwoździe moich grzechów i słabości przebiły Twoje ręce
i nogi. Korona mojej pychy i zapatrzenia w samego siebie
zraniła Twoje skronie. Ale Ty z wysokości tronu krzyża
mówisz: „Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”
Jezus każdego dnia, w każdej godzinie i minucie na nowo
przybijany jest do krzyża. Ja podaję gwoździe, Ty
uderzasz młotem, inni stoją obok w milczeniu lub śmiejąc się zachęcając oprawców. Zapytaj siebie: którą z tych
osób jesteś? Czy pamiętasz, że niereagując na zło,
mówiąc „to nie moja sprawa”, „to mnie nie dotyczy”, pozwalasz by Twój bliźni został przybity do krzyża? Nasze
ciche przyzwolenie na zło jest zachętą dla władcy ciemności by czuł się bezkarnie. Przyzwalając na to, prędzej
czy później sam i sama doświadczysz tego zła…
Królu ukrzyżowany! Wlej w me serce siłę by przeciwstawiać się codziennemu złu. Obdarz mnie darami Ducha
Świętego, abym rozeznał i rozeznała co złe jest w Twych
oczach, bym zamiast gwoździ i korony cierniowej zbliżył
i zbliżyła się do Ciebie z naręczami dobrych uczynków…
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!
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STACJA XII
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

34

Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Bóg i człowiek w jednym umiera na krzyżu, abyśmy ja, ty,
my wszyscy mogli żyć. Wydając ostatnie tchnienie na
krzyżu, Jezus tchnął ożywczy powiew ku praojcowi
Adamowi i nam jego dzieciom. „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne”
Co jeszcze musi zrobić Bóg, abyśmy uwierzyli w jego
miłość? Swą niezmierzoną chwałę zamknął w śmiertelnym ciele. Miłosierną miłość rozlewającą się na wszystkie
czasy zgromadził w sercu, które człowiek przebił na
krzyżu. Jezus umarł dla mnie i dla Ciebie. Ale czy wierzę,
że po trzech dniach zmartwychwstał? Czy mam pewność,
że śmierć to nie koniec, a dopiero początek?
Boże martwy lecz żywy! Nie dozwól bym zwątpił w sens
Twojej ofiary. Ustrzeż mnie przed wątpliwością, nie daj
bym zabiła wiarę w Twoje miłosierdzie. Wierzę i chcę
wierzyć w to, że w niedzielny poranek spotkam grób
pusty i nie będzie na mym policzku łzy, lecz wiara
nadzieja i miłość. Daj Panie, bym te trzy widział zawsze
w Twoim krzyżu, bo Ty sam jesteś miłością.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!

35

STACJA XIII
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

36

Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Jak wielka musiała być boleść Marii, na której łonie złożono zakrwawione, umęczone ciało jedynego dziecka.
Jak wielką wiarę miała w misję Jezusa. W Kanie Galilejskiej Maria powiedziała: „Zróbcie cokolwiek wam powie”
i sama też to zrobiła: w Nazarecie, na Golgocie, pod krzyżem.
Rodzic, mąż, żona, szef, urzędnik, reklama – czy tylko oni
mówią nam, co mamy zrobić? Czy tylko ich słuchamy?
A co ze słowami Boga? Na ile nasze uszy otwarte są na
przekaz płynący spod krzyża? Komu wierzymy? Nasz
świat pełen jest sprzeczności: z jednej strony przeżywamy
śmierć, wielkie tragedie, a z drugiej strony uciekamy
od śmierci, próbujemy ją odsunąć od siebie. Maria na
wieczną drogę sama przygotowała ciało syna. My, nasze
dzieci, rodziców powierzamy obcym osobom.
Panie, który po śmierci zstąpiłeś do otchłani. Proszę byś
przez szacunek do śmierci, uczył mnie miłości do życia.
Otwórz me uszy na Twój głos płynący spod krzyża.
Otwórz moje oczy na widok Twojego umęczonego ciała
i daj mi ufną wiarę bym czynił cokolwiek mi powiesz.
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!
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STACJA XIV
JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE

38

Kłaniamy Ci się Panie Jezu…
Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. I kiedy
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymi, znajdziemy
w niebie przygotowane dla nas mieszkanie.
Garść ziemi rzucona na trumnę uświadamia nam naszą
przyszłość i kruchość ludzkiego życia. Ale czy ktokolwiek
z nas spojrzał przy tej okazji w niebo? Bóg umarł na
krzyżu, doznał śmierci, więc jest ona ważna, jest wręcz
konieczna! Grób jest tylko początkiem, to jedna ze stacji,
na której musimy się zatrzymać, by przejść do lepszego
świata. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że Jezus
zmartwychwstał?
Boże kruszący oścień śmierci! Wybacz, że przez te
14 stacji tego pielgrzymowania prosiłem i błagałam.
Wiem, że jesteś cierpliwy i miłosierny. Ale teraz przyjmij
moje dziękczynienie i uwielbienie: za życie, za wiarę, za
miłość, za ten dzień, za to pielgrzymowanie, za nas tutaj
zgromadzonych, za życie i przykład Kazimierza Chłapowskiego. Nade wszystko jednak dziękuję Ci, że jesteś!
Nawet wtedy, gdy mnie nie ma przy Tobie…
Przewodnik: Któryś za nas cierpiał rany!
Wszyscy: Jezus Chryste zmiłuj się nad nami!
Przewodnik: I Ty któraś współcierpiała!
Wszyscy: Módl się za nami!
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