
Tczewska Droga Krzyżowa  

w Roku Jubileuszowym św. Józefa 

19 marca 2021 r. 

 

1 
 

 

Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowali uczniowie 

Katolickiego LO w Tczewie w oparciu 

o List Apostolski papieża Franciszka „Patris Corde” 

 

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

† 

Wzbudź intencje jaką pragniesz ofiarować Bogu 

w czasie tej modlitwy i rozważania 

Męki i Śmierci Pana Jezusa. 

Pamiętaj o milczeniu. 

 

 

Brother_Isaiah – Jacob’s_Song 

Wiesz, że te czasy są nieubłagane z całą swoją 

nienawiścią i przemocą, 

A wszystko, czego szukam, to trochę ciszy, 

To bycie z Tobą, kiedy jestem na kolanach, 

O mój Boże, błagam cię, proszę 

dotknij moje serce mój Trójjedyny Boże, 

Zburz tę starą, strudzoną fasadę, 

I ukaż się. 

Proszę, ukaż się we mnie. 

O mój Boże, o mój Zbawco, 

Proszę, tam w górze wysłuchaj mojej modlitwy.  

 

 
Tłumaczenie by roberto123 na www.tekstowo.pl  
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Stacja 1 

Pan Jezus został niesprawiedliwie skazany 

na śmierć przez niewiedzę, zawiść i opinię innych 

ludzi. Powinniśmy nauczyć się słuchać głosu Boga 

i nie ulegać wpływom, przekonaniom i błędnej wiedzy 

innych. Tak jak św. Józef możemy słuchać i wierzyć 

Słowu Boga. Jak Opiekun Zbawiciela przyjął Maryję 

w stanie błogosławionym do siebie, a potem musiał 

zmienić miejsce zamieszkania swoje i swojej rodziny, 

tak i my, bez względu na trudności mamy wypowiadać 

swoje „fiat”. Tak jak czynił św. Józef – w każdych 

okolicznościach swojego życia. Nauczmy się być 

posłuszni wobec planów Boga. 

Maksymilian Osowski 

 

Stacja 2 

 Nasze życie oraz życie św. Józefa nie jest prostą 

drogą. Szukamy wyjaśnienia zamiast akceptacji. Nawet 

w najgorszym scenariuszu możemy odnaleźć wspanialszą 

historię. Czasami słyszę echo żarliwych słów Hioba, 

skierowanych do swojej żony, aby nie utraciła wiary: 

„Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć 

nie możemy?” (Hi 2,10). Nie bądźmy ludźmi 

zrezygnowanymi! Niech nasze zaangażowanie, 

jest naśladowaniem św. Józefa. Niech będzie mężne 

oraz znaczące. Akceptacja, której potrzebujemy 

jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar 

męstwa, otrzymany od Ducha Świętego.  

Nie bójmy się brać codziennych krzyży na swoje ramiona 

razem z Chrystusem. Z Bogiem udam się przejść nawet 

najtrudniejsze i najmniej oczekiwane momenty życia. 

Zuzanna Rozum 
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Stacja 3 

Cierpienie jest wszechobecnym aspektem życia 

każdego z nas. Jezus nie odrzucając cierpienia, 

solidaryzuje się z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, 

którzy cierpią fizycznie. Mimo potwornego ciężaru na 

plecach – podnosi się i idzie dalej, dając nam 

przykład. Mówiąc o stawianiu czoła problemom, warto 

spojrzeć na św. Józefa opisanego w Liście papieża 

Franciszka – „Patris Corde”, jako „Ojca z twórczą 

odwagą”. Niewytłumaczalna ciąża Maryi stała się dla 

niego ciężarem. Jednak z pomocą Boga daje on radę 

przeciwstawić się trudnościom. Pokazuje nam, że warto 

stawiać czoła problemom i się nie poddawać. Taka walka 

zawsze kończy się czymś pozytywnym, a czasami nawet 

wielkim. 

Amelia Węsierska 

Stacja 4 

Maryja wiedziała już znacznie wcześniej co to 

prawdziwa miłość, mówiąc TAK! Bogu. Mimo licznych 

pytań i wątpliwości podjęła się uczestniczenia w życiu 

Jezusa. Na końcu Jego drogi stała z nim twarzą w twarz, 

patrząc jak cierpi. Mimo tych trudnych doświadczeń 

Maryja umiała odnaleźć w sobie siłę i dostrzec sens 

tego cierpienia. Przez całe życie szła z czułością i 

nie wstydziła się tego, że czasami była krucha i 

brakowało jej sił. Tak jak mówi papież Franciszek: 

„Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem 

negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa ją 

na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem 

dotykania tego, co w nas kruche”. Tak jak Maryja 

powinniśmy nauczyć się być czułymi, nie osądzać 

innych, ale znać swoje słabe strony, akceptować je i 

próbować wydobyć z nich siłę do czynienia dobra. 

Kinga Listewnik 
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Stacja 5 

 Poświęcenie się dla drugiego człowieka, 

poświęcenie się dla Boga, to dążenie do zbawienia. 

Czy potrafisz jak Szymon z Cyreny, pomimo zmęczenia 

podjąć się pomocy? Czy potrafisz jak św. Józef 

uwierzyć, że pomimo trudu, zagubienia i zakłopotania, 

można wspierać bliźniego? Chrześcijaństwo to służba. 

Komu udało się Tobie pomóc w ostatnim czasie? 

Przecież masz tyle możliwości. Pomyśl o tym i w końcu 

zdobądź się na to! 

Agata Łodej 

 

Stacja 6 

Tradycja mówi o odbiciu twarzy Chrystusa 

na chuście Weroniki. Każdy dobry uczynek w kierunku 

drugiego człowieka jest odruchem w kierunku Boga Ojca 

i okazaniem Mu miłości. Weronika nie mogła znieść 

widoku potu, łez i krwi Chrystusa, a poprzez otarcie 

Jego twarzy chciała chociaż trochę mu ulżyć. Jezus 

widział w św. Józefie czułość Boga: „Jak się lituje 

ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się 

Go boją” (Ps 103,13). Dlatego chętnie pomagajmy innym 

ludziom, bądźmy czuli i miłosierni jak Św. Józef i Św. 

Weronika. 

Aleksandra Klusek 
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Stacja 7 

 Jezu. Drugi raz upadasz. Upadasz z braku sił. 

Mimo pomocy ludzi wokół, Weroniki, Szymona, 

mimo obecności Matki upadasz przygnieciony ciężarem 

naszych grzechów. Ale po chwili, wciąż odczuwając ból, 

słysząc wyzwiska dookoła – Ty wstajesz. Może w tej 

chwili przypomniał Ci się Twój ziemski Opiekun, 

Św. Józef? Może przypomniała Ci się Jego niezłomna 

wola, Jego zaufanie, że pomimo trudności trzeba 

walczyć ze wszystkich sił, natychmiastowo wstawać 

i iść, wykonywać wolę Ojca? Św. Józefie ucz nas 

niezłomnego zaufania Ojcu, powstawania z upadków, 

pokonywania trudności, aby wypełnić Jego wolę. 

Mateusz Krzemiński 

 

Stacja 8 

Niewiasty nie miały płakać nad Jezusem, raczej 

nad sobą i swymi dziećmi. Nawet niosąc krzyż jest 

Mu bardziej żal nas, aniżeli siebie. Jezus Współczuje 

niewiastom i każdemu z nas. Może nauczył się tego 

od św. Józefa, którego szczęście nie polegało 

na logice ofiary z siebie, ale na darze z siebie. 

Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, 

a jedynie zaufanie. 

Olga Szyca 
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Stacja 9 

Każdy z nas doświadcza wielu upadków w swoim 

życiu. Spotykamy wiele trudności, niejednokrotnie 

związanych z rodzicielstwem. Tak jak napisał Papież 

Franciszek w swoim liście o św. Józefie - ,,Nikt nie 

rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”.  Bycie rodzicem 

może wiązać się z wieloma upadkami. To ważne zadanie, 

gdyż jest to związane z odpowiedzialnością za życie 

drugiego człowieka. Jezus uświadamia nam, że upadek 

nie jest końcem. Tak samo rodzic może zrobić wiele dla 

swojego dziecka, aby je chronić i tak jak Chrystus 

starać się o zbawienie dla niego. 

Zofia Tobiańska 

 

Stacja 10 

Jezus zdany na łaskę silnych został obnażony 

z szat i poniżony. W ten sposób przyrównany do każdego 

z nas, do zwykłego człowieka. Jednak właśnie 

to zbliżyło Go do innych. Także nasze życie czasem 

zdaje się być zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia 

mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się 

liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej 

odwagi, co św. Józef, który potrafi przekształcić 

problem w szansę, pokładając zawsze ufność 

w Opatrzności. My również musimy szukać rozwiązania, 

szukać szansy na lepszą przyszłość nawet w cierpieniu. 

Dawid Drozd 
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Stacja 11 

Ileż razy, w obliczu próby, myślimy,  

że zostaliśmy zapomniani lub opuszczeni przez Boga. 

Uważamy, że jest nieczuły na nasze cierpienie. 

Oskarżamy Go, że nie chce naszego szczęścia. Św. Józef 

uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom, 

aby słuchał Ojca. Dlatego nawet w najtrudniejszym 

momencie swojego życia, wolał czynić wolę Ojca, a nie 

swoją własną i stał się „posłuszny aż do śmierci [...] 

na krzyżu” (Flp 2, 8). Jezus „nauczył się 

posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5, 8). 

My również uczymy się posłuszeństwa Ojcu, poprzez 

krzywdy jakie nas spotykają. Za każdym razem stajemy 

się przez to silniejsi i umacniamy z Nim swoją więź. 

Czasami Bóg zdaje się nie pomagać, ale nie oznacza to, 

że Ciebie opuścił, ale że pokłada w Tobie ufność! 

Karol Adamczyk 

Stacja 12 

Św. Józef złożył w darze całą swoją pracę, całe 

swoje serce oraz całą swoją miłość. Powierzył 

i ofiarował całego siebie, stał się ,,sługą 

powszechnego zamysłu zbawczego”. Wszystko 

to ofiarował Jezusowi, który przecież wzrastał 

pod Jego dachem. Józef jest wierny Bogu, wykonuje Jego 

prośby. Czyni wszystko to co przekazuje mu anioł 

w snach. Dba o Maryję. Jest Jej Oblubieńcem. Godzi się 

ze swoim losem. Józef akceptuje swoje życie.  

Nie zawsze jest to proste, często ten czyn wymaga 

ogromnej odwagi. Jezus również akceptuje swój los, 

godzi się na Drogę Krzyżową i umiera dla nas, 

abyśmy mogli dostąpić Królestwa Niebieskiego. 

Czy również potrafię akceptować swój los? Czy potrafię 

ofiarować siebie? Robić coś dla dobra innych, nie 

oczekując zapłaty? Czy tak jak Jezus i Józef potrafię 

poświęcić się dla moich bliźnich?  

Julia Jarkuszewicz 
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Stacja 13 

Ciało Pana Jezusa zostaje przekazane w ręce 

Maryi, która z pewnością cierpi z powodu straty 

Swojego Syna. Za każdym razem gdy dziecku dzieje się 

krzywda, a rodzice pozostają bezradni i bezsilni, to 

również cierpią razem z dzieckiem. Św. Józef przyjął 

Maryję i stał się ojcem Jezusa. Chciał dla niego jak 

najlepiej, kochał Go i otaczał bliskością. Jezus 

widział w Józefie czułość Boga. Pomyśl i doceń 

starania Twoich najbliższych. Otaczaj ich bliskością, 

tak jak to czynił Św. Józef względem Jezusa. 

Adrianna Sim 

Stacja 14 

Św. Józef został postawiony przed ciężkim na 

swoje czasy wyborem. Zdecydował się, uwierzył i 

wychował Jezusa, poświęcając Mu całe swoje życie. 

Chociaż św. Józef pozostał w cieniu Ewangelii Jezusa 

Chrystusa, to odegrał ogromną rolę w zrozumieniu 

prawdziwego ojcostwa. Dlatego Jego postać jest 

niesamowita i inspiruje nas również dzisiaj. Oddał 

Synowi całego siebie, a Jezus oddał całego siebie nam. 

Julia Tałaj 

Zakończenie 

Oto doszedłem, Panie, do kresu tej Drogi 

Krzyżowej. Dziękuję Ci za to doświadczenie w moim 

życiu duchowym. Ofiaruję Ci mój czas, zmęczenie oraz 

modlitwy jako zadośćuczynienie za moje grzechy 

i zaniedbania. Pobłogosław, Jezu, moje dobre 

postanowienia i plany na przyszłość. 
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Litania 

do św. Józefa 

Kyrie eleison,- Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, -- 

Duchu Święty, Boże, -- 

Święta Trójco, jedyny Boże, -- 

Święta Maryjo, -- módl się za nami. 

Święty Józefie, -- 

Przesławny Potomku Dawida, -- 

Światło Patriarchów, -- 

Oblubieńcze Bogarodzicy, -- 

Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- 

Żywicielu Syna Bożego, -- 

Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- 

Głowo Najświętszej Rodziny, -- 

Józefie najsprawiedliwszy, -- 

Józefie najczystszy, -- 

Józefie najroztropniejszy, -- 

Józefie najmężniejszy, -- 

Józefie najposłuszniejszy, -- 

Józefie najwierniejszy, -- 

Zwierciadło cierpliwości, -- 

Miłośniku ubóstwa, -- 

Wzorze pracujących, -- 

Ozdobo życia rodzinnego, -- 

Opiekunie dziewic, -- 

Podporo rodzin, -- 

Pociecho nieszczęśliwych, --  

Nadziejo chorych, -- 

Patronie umierających, -- 

Postrachu duchów piekielnych, -- 

Opiekunie Kościoła Świętego, -- 
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- 

zmiłuj się nad nami. 

 

P: Ustanowił go panem domu swego. 

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś 

świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej 

Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu 

na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego 

orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

 

 

Pamiętaj, że możesz uzyskać odpust zupełny! Jak 

to zrobić?  

Jesteś w stanie łaski uświęcającej, nie masz 

przywiązania nawet do grzechu lekkiego to odmów 

modlitwę w intencjach papieża Franciszka (np. Ojcze 

nasz, Pod Twoją obronę lub Do Ciebie św. Józefie). 

Jeśli nie było okazji przystąpienia do Komunii 

Świętej, poproś księdza, po dotarciu do parafii św. 

Józefa o udzielenie. 
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Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się 

w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej 

Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 

również błagamy o Twoją opiekę.  

Przez miłość, która Cię łączyła  

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, 

i przez ojcowską Twą troskliwość, 

którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie 

błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, 

które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją 

i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż 

nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy 

Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym 

potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, 

ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu 

i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź 

nam łaskawie z niebiańską pomocą 

w tej walce z mocami ciemności, 

a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus 

z niebezpieczeństwa, które groziło 

Jego życiu, tak teraz broń świętego 

Kościoła Bożego od wrogich zasadzek 

i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj 

każdego z nas nieustanną opieką, 

abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą 

wsparci - mogli żyć świątobliwie, umrzeć 

pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość 

w niebie. Amen”. 
 


