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Droga Krzy¿owa i Gorzkie ¿ale 
- nabo¿eñstwa wielkopostne

W Nowym Testamencie nie ma dok³adnej informacji 
o trasie drogi krzy¿owej Chrystusa. Wiadomo z relacji 
pozaewangelicznych, ze trasa skazanych na ukrzy¿owanie 
przebiega³a najruchliwszymi ulicami miasta [Starej 
Jerozolimy]. Skazañcy nieœli zazwyczaj tylko poprzeczn¹ 
belkê krzy¿a, któr¹ potem umieszczano na pionowym palu 
znajduj¹cym siê na sta³e na niewielkim, piêciometrowym 
wzniesieniu za murami miasta, zwanym Golgot¹.

Kult miejsc zwi¹zanych z drog¹ Chrystusa z krzy¿em 
na Golgotê nasili³ siê dziêki wyprawom krzy¿owym [XI - XIII 
wiek] oraz przyjazdom pielgrzymek do Ziemi Œwiêtej 
z ró¿nych zak¹tków œwiata. Po zdobyciu Jerozolimy w 1099r., 
przez krzy¿owców przy okazji budowy œwi¹tyñ próbowano 
ju¿ zlokalizowaæ miejsca upamiêtniaj¹ce mêkê i drogê 
krzy¿ow¹ Chrystusa.

W 1320 r., Franciszkanom powierzono troskê o miejsca zwi¹zane ¿yciem 
i dzia³alnoœci¹ Jezusa w Ziemi Œwiêtej. Oni to wtedy zaczêli ustalaæ porz¹dek zwiedzania 
drogi krzy¿owej nie ustalaj¹c jednak ostatecznie lokalizacji poszczególnych zdarzeñ z drogi 
krzy¿owej Chrystusa. I w³aœnie wtedy w pierwszej po³owie XIV w. rozwin¹³ siê kult „dróg”, 
czyli przejœcia Chrystusa z pretorium Pi³ata, gdzie zapad³ wyrok, na Golgotê - gdzie zosta³ 
wykonany. Organizowali - te¿ wtedy - franciszkanie i dominikanie, którzy oprócz 
franciszkanów w³¹czyli siê w obs³ugê pielgrzymek i drugie nabo¿eñstwo, tzw. 
nabo¿eñstwo upadków Jezusa. Z po³¹czenia tych dwu sposobów uczczenia mêki 
Chrystusa z nabo¿eñstwa upadków i kultu „dróg” powsta³y stacje Drogi Krzy¿owej. 
Poszczególne zdarzenia z drogi Chrystusa na Golgotê Stacjami pierwszy nazwa³ Wiliam 
Wey w roku 1458.

Pocz¹tkowo liczba rozwa¿anych stacji drogi krzy¿owej waha³a siê od 7 do 18 - [7, 9, 10, 
12, 18 itd..], ró¿nie te¿ lokowano punkt wyjœcia nabo¿eñstwa [Wieczernik, Ogrójec, Pa³ac 
Pi³ata]. Niemo¿noœæ ci¹g³ego przebywania w Ziemi Œwiêtej i prze¿ywania Drogi Krzy¿owej 
Chrystusa - przyczyni³a siê do tego, ¿e w koœcio³ach doœæ wczeœnie zaczêto zawieszaæ 
obrazy przedstawiaj¹ce stacje Drogi Krzy¿owej i je obchodziæ rozwa¿aj¹c przy nich 
zdarzenia mêki Chrystusa i modliæ siê przy nich, oraz zaczêto budowaæ tzw. Kalwarie…. 
Drogê krzy¿ow¹ z kaplicami i figurami [pierwsza powsta³a w górach Sierra Morena 
w Hiszpanii w latach 1405 - 1420].           (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 13,1-9).

W tym czasie przyszli niektórzy i donieœli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Pi³at 
zmiesza³ z krwi¹ ich ofiar. Jezus im odpowiedzia³: «Czy¿ myœlicie, ¿e ci Galilejczycy byli 
wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni mieszkañcy Galilei, ¿e to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myœlicie, 
¿e owych osiemnastu, na których zwali³a siê wie¿a w Siloe i zabi³a ich, by³o wiêkszymi 
grzesznikami ni¿ inni mieszkañcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: 
«Pewien cz³owiek mia³ drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszed³ i szuka³ na 
nim owoców, ale nie znalaz³. Rzek³ wiêc do ogrodnika: „Oto ju¿ trzy lata, odk¹d przychodzê 
i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajdujê. Wytnij je: po co jeszcze ziemiê 
wyja³awia?” Lecz on mu odpowiedzia³: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopiê je 
i ob³o¿ê nawozem; mo¿e wyda owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci mo¿esz je wyci¹æ”».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIEPRZYJÊCIE £ASKI OZNACZA ZAG£ADÊ

Moj¿esz spotyka siê z Bogiem pod gór¹ Horeb, zwan¹ te¿ gór¹ Synaj 
(I czyt.). Uprzedza w ten sposób póŸniejsze spotkanie z Panem na tym 
miejscu wraz z ca³ym ludem. Pod gór¹ Horeb Moj¿esz zauwa¿a, ¿e Pan jest 
wierny swemu ludowi i chce wybawiæ go z niewoli. Dostrzega te¿ 
wspó³braci oraz swoje osobiste powo³anie. Po wydarzeniu spod góry 
Horeb Moj¿esz oddaje wszystkie swe si³y ludowi, który doœwiadcza 
wielkich znaków (II czyt.). Niestety, ani przejœcie przez morze, ani manna, 
ani woda ze ska³y, nie zdo³a³y doprowadziæ Izraelitów do wiernoœci Panu. 
Tymczasem zbawienia nie mo¿emy dost¹piæ, jeœli s³owo Bo¿e nie zmieni 

naszego ¿ycia. Sam ryt przyjmowania sakramentów – jak by³o w przypadku Koryntian (II czyt.) – 
nie wystarcza. Trzeba staraæ siê o upodobnienie do Chrystusa. Potrzebê nawrócenia 
wspólnotowego oraz indywidualnego ukazuje Jezus, objaœniaj¹c tragiczne zdarzenia z tamtych 
czasów, a tak¿e opowiadaj¹c przypowieœæ o nieurodzajnej fidze (Ewang.). Interpretowanie 
zaistnia³ych nieszczêœæ jedynie jako kary za grzechy by³oby pozbawianiem ich funkcji znaków 
ostrzegawczych. Nawrócenie oznacza dostrzeganie znaków czasu oraz wydarzeñ ¿ycia, 
poniewa¿ wszystko mo¿e staæ siê narzêdziem Bo¿ego przemawiania. Nieurodzajne drzewo 
figowe jest symbolem Jerozolimy, która nie chce siê nawróciæ. Na szczêœcie Bóg jest gotów 
poczekaæ. Równie¿ dla nas nieskorzystanie z czasu ³aski i brak nawrócenia oznacza 
doœwiadczenie zag³ady.     Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Podró¿ apostolska, jak¹ odby³em w minionych dniach do Meksyku by³a dla nas wszystkich doœwiadczeniem 

przemienienia. Dlaczego? Poniewa¿ Pan ukaza³ nam œwiat³o swej chwa³y poprzez cia³o swojego Koœcio³a, jego œwiêtego ludu, 
¿yj¹cego na tej ziemi, cia³o tak czêsto zranione, lud tak czêsto uciskany, pogardzany, pogwa³cony w swej godnoœci. 
Rzeczywiœcie, ró¿ne spotkania prze¿ywane w Meksyku pe³ne by³y œwiat³a – œwiat³a wiary, która przemienia twarze 
i rozœwietla drogê. Duchowym «œrodkiem ciê¿koœci» pielgrzymki by³o Sanktuarium Matki Bo¿ej z Guadalupe. Trwanie 
w milczeniu przed obrazem Matki by³o tym w³aœnie, co przede wszystkim zamierza³em zrobiæ. Dziêkujê Bogu, ¿e mi na to 
pozwoli³. Kontemplowa³em J¹ i chcia³em, aby Ona spojrza³a na mnie – Ta, która w swoich oczach ma wypisane spojrzenia 
wszystkich swoich dzieci i zbiera w sobie cierpienia bêd¹ce skutkiem przemocy, uprowadzeñ, zabójstw, nadu¿yæ 
wyrz¹dzaj¹cych szkodê wielu biednym ludziom, wielu kobietom. Sanktuarium Matki Bo¿ej z Guadalupe jest najczêœciej 
odwiedzanym sanktuarium maryjnym na œwiecie. Z ca³ej Ameryki przybywaj¹ tam wierni, by modliæ siê w miejscu, gdzie  
Czarna Madonna ukaza³a siê Indianinowi, œw. Juanowi Diego, daj¹c pocz¹tek ewangelizacji kontynentu i jego nowej 
cywilizacji, bêd¹cej owocem spotkania ró¿nych kultur” – powiedzia³ Franciszek.
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Droga Krzy¿owa i Gorzkie ¿ale - nabo¿eñstwa wielkopostne (c.d. ze str. 1)

Drogi krzy¿owe w postaci obrazów najpierw pojawi³y siê przede wszystkim w koœcio³ach 
franciszkañskich.

W XVI wieku Droga Krzy¿owa sta³a 
s i ê  w  P o l s c e  p o p u l a r n y m  
nabo¿eñstwem. Rozwa¿anie stacji Drogi 
Krzy¿owej ³¹czy³o siê z odwiedzinami 
o³tarzy lub koœcio³ów. Ks. Jakub Wujek 
[1547 - 1597]– t³umacz Pisma œw. 
z ³aciny tzw. Wulgaty zaleca³ w dodatku 
do „Postylli mniejszej” odwiedzenie 
7 koœcio³ów lub 7 o³tarzy. Pierwsza 
kalwaria w naszym kraju zawdziêcza 
s w o j e  p o w s t a n i e  w o j e w o d z i e  
k r a k o w s k i e m u  M i k o ³ a j o w i  
Zebrzydowskiemu. Zebrzydowski zapali³ siê do tego pomys³u tym bardziej, ¿e dopatrzy³ siê 
w swych dobrach znacznego podobieñstwa terenu do po³o¿enia Jerozolimy. Wojewoda mieszka³ 
wówczas w zamku w Lanckoronie. S¹siednia Góra ¯arek przypomina³a mu wzgórze Golgoty, 
rzeczka Skawinka – jerozolimski potok Cedron, Góra Lanckoroñska – Górê Oliwn¹.

Dopiero u schy³ku XIX wieku nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej zosta³o nakazane przez w³adze 
diecezjalne st¹d masowe zak³adanie stacji przypada na lata 1881 - 1913. Nabo¿eñstwo Drogi 
krzy¿owej upowszechniane te¿ by³o poprzez misje franciszkañskie ciesz¹ce siê du¿ym udzia³em 
wiernych.

Obecnie Droga krzy¿owa liczy 14 stacji - dziesiêæ z nich ma oparcie w ewangelicznych 
opisach mêki Jezusa. Nie ma w Piœmie œw. mowy o nastêpuj¹cych wydarzeniach rozwa¿anych 
w Drodze Krzy¿owej:

- upadkach pod krzy¿em [pierwszym, drugim i trzecim],
- spotkaniu z Matk¹,
- spotkaniu z Weronik¹. 
Gorzkie ¯ale - to nabo¿eñstwo, które wyros³o z polskiej duchowoœci i pobo¿noœci okresu 

baroku, Polega równie¿ na rozwa¿aniu mêki Pañskiej.
Gorzkie ¯ale wi¹¿¹ siê z Bractwem œw. Rocha z roku 1698 przy koœciele œw. Krzy¿a 

w Warszawie. Du¿e zas³ugi w propagowaniu nabo¿eñstw maj¹ misjonarze œw. Wincentego a 
Paulo dziêki misjom ludowym i kierowaniu znaczn¹ czêœci¹ seminariów duchownych (do po³. XIX 
wieku). Gorzkie ¯ale niezwykle szybko rozpowszechni³y siê po ca³ej Polsce i wszêdzie tam, gdzie 
bi³y polskie serca. Sk³adaj¹ siê one z trzech czêœci, które œpiewa siê ³¹cznie, lub poszczególne 
czêœci w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawi¹zuj¹ w swej formie do dawnej jutrzni 
brewiarzowej. Rozpoczynaj¹ siê tzw. Pobudk¹. Nastêpnie jest hymn o Mêce Pañskiej i lamentacje 
odpowiadaj¹ce trzem psalmom w jutrzni, które wyra¿aj¹ ból duszy z powodu mêki Zbawiciela 
i rozmowê duszy z Matk¹ Bolesn¹. Antyfona "Któryœ za nas cierpia³ rany" jest œpiewem 
koñcz¹cym Gorzkie ¯ale. Gorzkie ¯ale mog¹ te¿ s³u¿yæ, jako pomoc w przygotowaniu 
nabo¿eñstw o charakterze pokutnym. Zazwyczaj jednak w ³¹cznoœci z tym nabo¿eñstwem g³osi 
siê kazania o Mêce Pañskiej, czyli kazania pasyjne. Jest to drugie niezwykle wa¿ne nabo¿eñstwo 
Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istot¹ cierpienia oraz zadumy nad w³asnym 
postêpowaniem, gdy¿ za wielk¹ cenê zostaliœmy odkupieni.

adonai.pl, liturgia.wiara.pl, zagloba.kuria.lublin.pl 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany ¿ycia. 
Opowiada nam jednoczeœnie o Bogu cierpliwym, który pragnie wspomagaæ nasze wysi³ki 
i d¹¿enia, by przynosi³y jak najpiêkniejsze owoce. Chcemy podejmowaæ ten wysi³ek, 
dlatego wszystkich parafian pragniemy zachêciæ do udzia³u w rekolekcjach 
wielkopostnych, które odbêd¹ siê 6-9 marca. Nabo¿eñstwa tego okresu tak¿e pomagaj¹ 
nam w procesie nawrócenia i przemiany ¿ycia. Zapraszamy zatem na gorzkie ¿ale po Mszy 
œw. o godz. 11 , w pi¹tek zaœ na drogê krzy¿ow¹ na godz. 17 .

Za udzia³ w rekolekcyjnych æwiczeniach, za udzia³ w nabo¿eñstwach drogi krzy¿owej, 
gorzkich ¿ali b¹dŸ za odmówienie w pi¹tki tego okresu modlitwy Oto ja dobry… mo¿na 
uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami. 

2. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany bêdzie oczyszczenie serca 
w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odk³adajmy tego na ostatni¹ chwilê! Kap³ani 
codziennie s³u¿¹ pos³ug¹ w konfesjonale.

3. W tym tygodniu przypadaj¹ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota 
miesi¹ca.

W czwartek zapraszamy na wieczorne nabo¿eñstwo w intencji powo³anych do s³u¿by Bo¿ej 
oraz o nowe i œwiête powo³ania. W pi¹tek przed po³udniem odwiedziny chorych. 
Po po³udniu odbêdzie siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
œwiêtej. Na zakoñczenie adoracji – nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 

4. Otaczamy solenizantów i jubilatów modlitw¹, przekazuj¹c im najserdeczniejsze 
¿yczenia. Pamiêtamy w modlitwie równie¿ o zmar³ych, wypraszaj¹c im niebo

  Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *

00 30

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w pi¹tek, 04 marca – œw. Kazimierz królewicz, gorliwy czciciel Eucharystii i Matki Bo¿ej, który 
broni³ najubo¿szych i najbardziej potrzebuj¹cych, staj¹c siê ich orêdownikiem wobec swojego ojca, 
polskiego króla, Kazimierza Jagielloñczyka.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18
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