
Pierwszym darem Ducha Sẃiętego według tego tradycyjnego

wykazu jest dar mądrosći. Nie chodzi tylko o ludzką mądrosć,́

będącą owocem poznania i dosẃiadczenia. W Pisḿie Sẃiętym

mowa jest o tym, zė Salomon w chwili koronacji na króla Izraela

prosił Boga o dar mądrosći. 

Mądrosć ́ jest własńie tym: łaską umiejętnosći postrzegania

wszystkiego oczyma Boga. Jest to po prostu widzenie sẃiata,

sytuacji, okolicznosći, problemów oczyma Boga. To jest własńie

mądrosć.́ Czasami postrzegamy rzeczy według naszego

upodobania, czy sytuacji naszego serca, z miłosćią lub nienawisćią,

z zawisćią - to nie jest postrzeganie rzeczywistosći oczyma Boga.

Mądrosć ́ to dzieło Ducha Sẃiętego w nas, abysḿy postrzegali

wszystkie rzeczy oczyma Boga – tak o darze mądrosći, z którym

będziemy szli w tej Drodze Krzyzȯwej mówi papiez ̇ Franciszek w

jednej ze swoich katechez. 

Zatem, jak widzimy, dar mądrosći to oczy Boga w codziennym

zẏciu. Jak mówi dalej papiez ̇ – na przykład w małzėnśtwie

małzȯnkowie kłócą się, a następnie nie patrzą na siebie, albo patrzą
z twarzą wykrzywioną grymasem – czy to jest Bozȧ mądrosć?́ Nie!

Natomiast jesĺi powiedzą, strapienie minęło, pogódzḿy się, i na

nowo zgodnie idą naprzód: czy to jest mądrosć?́ Tak! To własńie jest

dar mądrosći. 

Niech przyjdzie on do naszych domów, wraz z dziecḿi, dla nas

wszystkich! Tego nie mozṅa się nauczyc:́ jest to dar Ducha

Sẃiętego. 

D R O G A  P I E R W S Z A
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Stacja I

 Jezus skazany na sḿierć

 

Ile razy zdarzyło Ci się ocenic ́ człowieka po tym jak wyglądał, po

sposobie mówienia? Pewnie często nawet nie zwracając na to za

bardzo uwagi, tak naturalnie, oceniamy na kazḋym kroku. Kazḋą taką
ocenianą osobę na cos ́ skazujemy. Na wysḿiewanie przez

rówiesńików; na to, zė inne osoby tez ̇będą ją tak samo spostrzegac,́

mimo zė wcale nie mają tego na celu. Nasza opinia naprawdę potrafi

zranic ́drugiego.

Spójrz na to, jak łatwo ludzie ocenili Jezusa i skazali Go na sḿierc.́

Proste i pewnie nieprzemysĺane, czasem bezmysĺne „ukrzyzu̇j Go”

skazało Jezusa na sḿierc.́ Czy naprawdę chcesz byc ́tą osobą, która

przyczyni się do cierpienia drugiego człowieka? Pros ́ gorąco Ducha

Sẃiętego o dar mądrosći, który pozwoli Ci spojrzec ́ na drugiego

człowieka tak, jak sam Bóg patrzy na kazḋego z nas… z miłosćią.

Stacja II

Jezus bierze krzyz ̇na swoje ramiona 

 

Zdarza Ci się czasem obwiniac ́kogos ́za swoje niepowodzenia? Mozė

robisz to, zėby poczuc ́się lepiej? Zėby się usprawiedliwic?́ Zė to wcale

nie jest moja wina, bo on to zrobił pierwszy albo ona zrobiła, tak więc

ja musiałem/musiałam zrobic ́tak. Powiedz sobie w takich sytuacjach,

zė nikt za Ciebie decyzji nie podjął i to Ty musisz wziąć

odpowiedzialnosć ́ za to, co uczyniłes,́ nawet jesĺi zrobiłes ́ cos ́ pod

wpływem działania innych osób. Przestan ́zrzucac ́wszystko na innych

i wez ́ swój krzyz.̇ Nie obwiniaj wszystkich dookoła. Jesĺi potrzebujesz,

pójdz ́do spowiedzi, to pozwoli Ci spojrzec ́na to, co się dzieje oczami

samego Boga i byc ́mozė podejmowac ́pózńiej inne decyzje –takie,

których nie będziesz musiał się wypierac ́i nie będziesz się ich wstydził.
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Stacja III

Jezus upada po raz pierwszy 

 

Jestem za głupi, nic mi nie wychodzi, jestem beznadziejna, pewnie

byłoby lepiej, gdyby mnie nie było… Jak często słyszysz takie słowa w

swojej głowie? Pewnie uwazȧsz, zė kazḋy Cię tak postrzega. No

własńie nie! To tylko Twoje mysĺi, kiedy cos ́ Ci nie wychodzi, zrobiłes ́

cos ́zĺe lub ktos ́ się na Ciebie zdenerwował, wypomniał Ci jakis ́błąd,

czy gdy upadasz. Kazḋy z nas popełnia błędy, jeden częsćiej, drugi

rzadziej, ale popełniamy je! Nie jestesḿy idealni i nigdy nie będziemy,

a jednak Bóg nieustannie nas kocha i wybacza nam wszystkie nasze

potknięcia. Zobacz, zė jestes ́ Jego umiłowanym synem, umiłowaną
córką. Zamiast dosẃiadczac ́cały czas tej autoagresji, spójrz na siebie

oczami samego Boga i zrozum, zė on Cię umiłował miłosćią
odwieczną. Wziął ten krzyz,̇ niósł go i umarł na nim za nas. Dlatego za

kazḋym razem przyjmij ten krzyz ̇ i te trudnosći w postaci porazėk i idz ́

dalej. Nie musisz się widziec ́ tak, jak postrzega Cię ktos ́ inny i się
załamywac,́ spójrz na siebie tak, jak widzi Cię On i idz!́

Stacja IV

Jezus spotyka swoją Matkę
 

Na pewno w swoim zẏciu choc ́raz czułes ́się urazȯny, ktos ́Cię obraził,

wyzwał, jak wtedy zareagowałes?́ Jak reagujesz? 

Wybaczasz i trzymasz to w sobie czy jednak częsćiej próbujesz się
"odwdzięczyc"́ i sprawic,́ by ta osoba "dostała za swoje"? Maryja

dosẃiadczyła obecnosći Ducha Sẃiętego w wyjątkowy sposób, a dzis ́

uczy nas, jak otwierac ́się na Jego działanie. Jak byc ́Jego słuzėbnicą,

jak wszystko zachowywac ́ w sercu, by wydało najlepszy owoc.

Dlatego spróbuj miłowac ́jeszcze bardziej osoby, które w jakis ́sposób

Cię zraniły i dzięki Duchowi Sẃiętemu i Bozėj mądrosći wybaczac ́im 

i nie chowac ́urazy. Tak, to trudne… Ale nie niemozl̇iwe. 

Dzięki temu Twoje zẏcie i serce staną się lzėjsze.
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Stacja V

Szymon pomaga niesć ́krzyz ̇

Byc ́ mozė, gdyby powiedziano Szymonowi wczesńiej, zė będzie

pomagał niesć ́krzyz ̇samemu Zbawicielowi, uznałby, zė się do tego nie

nadaje, zė jest za słaby, zė z pewnosćią sobie nie poradzi. Stało się
jednak inaczej. Poradził sobie tak dobrze, zė zapamiętała go historia. I

my często wątpimy w swoje mozl̇iwosći, którymi obdarzył nas sam Bóg.

Mówimy własńie, zė się nie nadajemy, zė nie damy rady, zė sobie nie

poradzimy, zė jestesḿy niewystarczający. I tu mozėsz się zaskoczyc ́lub w

to wątpic,́ ale tak – jestes ́wystarczający taki, jaki jestes!́ Dasz sobie radę z

tym, co stawia przed tobą Bóg. Wystarczy, zė spojrzysz na siebie Jego

oczami! Prosḿy Go zatem, aby uzdalniał nas w mocy Swojego Ducha,

bysḿy nie bali się podejmowac ́zadan,́ do których nas powołuje.

Stacja VI

Weronika ociera twarz Jezusowi

 

Zapewne często spotykamy na ulicy, w przypadkowych sytuacjach, 

a nawet nasi najblizṡi to mogą byc ́ osoby potrzebujące pomocy.

Pomagasz? Wyciągasz rękę? Widzisz, zė ktos ́ potrzebuje Twojego

wsparcia? Czy zamykasz oczy i udajesz, zė nie dotyczy to Ciebie?

Uciekasz, chowasz głowę w piasek, czasem nie z tchórzostwa, 

a dlatego, zė czujesz, zė nie będziesz umiał pomóc. Pomysĺ, Ty tez ̇

pewnie chciałbys,́ zėby ktos ́Ci pomógł w potrzebie. 

Czasem wystarczy tylko obecnosć…́ Weronika nie potrzebowała

zachęty, ani przemysĺenia sytuacji i okolicznosći, po prostu wzięła

kawałek chusty i wybiegła na pomoc wykonćzonemu Jezusowi.

Czasem tez,̇ jak widzisz, wystarczy „kawałek chusty”... I my bierzmy

przykład z Weroniki, bysḿy nie patrzeli na tych ludzi przez nasze ludzkie

oczy, a przez oczy naszego Boga! 

Prosḿy, abysḿy umieli dostrzegac ́ Jego oblicze w drugim człowieku i

aby w naszych sercach był obrazem zẏwym Ojca, Syna i Ducha

Sẃiętego.
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Stacja VIII

Drugi upadek Jezusa

 

Jezus drugi raz upada pod cięzȧrem krzyzȧ. Czy wie, zė upadnie jeszcze

jeden raz? Juz ̇jest skrajnie wyczerpany, a to dopiero połowa drogi. Ale

dzẃiga się… Znowu bierze krzyz ̇na swe ramiona i idzie. Choc ́to boli. Tak

bardzo boli… Fizycznie i psychicznie. On własńie pokazuje nam, zė

nalezẏ walczyc ́do konća z tym, co czyni nas słabymi. Zė drogi naszego

zẏcia nie są proste. Popatrz, Jezus idzie na pewną sḿierc,́ wie, co Go

czeka, a mimo wszystko… podnosi się i idzie. My musimy pamiętac,́ zė z

kazḋego upadku mozėmy się podniesć,́ jesĺi tylko zaufamy Bogu i razem

z Nim będziemy walczyc ́ o dotarcie do celu, jakim jest dla nas

zbawienie. 

 

 

Stacja VIII

Jezus pociesza płaczące niewiasty

 

Sẃięty Grzegorz z Nyssy pisał: „Niemozl̇iwe jest, aby ktos,́ kto widzi

otaczający go sẃiat takim, jakim on jest rzeczywisćie, obywał się w zẏciu

bez łez”. A my mamy dzis ́ z tymi łzami ogromny problem… bo nie

chcemy wyjsć ́ na przesadnie uczuciowych, nie chcemy pokazać

emocji, nie chcemy wyjsć ́na przysłowiowego mazgaja. Dlaczego? Tak

naprawdę ilu ludzi, tyle rodzajów łez. Jedni mogą płakac ́ „na

zawołanie”, a kazḋy zna tez ̇takiego człowieka, który ledwo uronił jedną
łzę – jak pisał Jan Klimak — z takim trudem, jakby to była krew. Wszyscy

tez ̇słyszelisḿy o płaczkach – kobietach, które do dzis ́są zatrudniane na

jeszcze co poniektórych wsiach, by lamentowac ́ w czasie pogrzebu.

Niewiasty tez ̇płakały.
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 A Jezus powiedział im: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;

płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziecḿi!”. Co więc mamy

robic?́ Gdzie jest odpowiedz ́na pytanie: czy płacz jest dobry? Idąc dzis ́

w Drodze Krzyzȯwej, idąc za cierpiącym Jezusem, chcemy z Nim

współodczuwac,́ chcemy Mu współczuc,́ płakac ́pod Jego krzyzėm.

A On równiez ̇ i nam, jak tym niewiastom, własńie teraz mówi: nie

płaczcie nade Mną; płaczcie nad sobą i nad waszymi dziecḿi! Czyli…

płaczcie, tak! Ale nie nad Jezusem. Jezusa słuchajcie, po prostu!

Czerpcie z Jego nauki – z Ewangelii. To nie naiwna lekcja zẏcia. Jezus

idzie po sḿierc ́ i kazė nikomu nad sobą nie płakac.́ Płacz nad swoim

zẏciem, jesĺi masz tę potrzebę. Płacz, kiedy nie masz juz ̇ siły. Nie

zatrzymuj łez, kiedy czujesz, zė to przyniesie Ci ulgę. Uwazȧj jednak na

pułapkę płaczu w relacji. Jesĺi ktos ́sprawia, zė chce Ci się płakac…́ to

czy aby na pewno to dobra relacja?

 

 

Stacja IX 

Trzeci upadek Jezusa

 

Ja, zwykły człowiek, w ciągu jednego dnia upadam czasem więcej niz ̇

3 razy. Pod cięzȧrem swojego zẏcia, przez grzechy, przez tragedie…

wymieniac ́mozṅa bez konća, dlaczego znowu lezę̇ z głową w kałuzẏ.

A Jezus tymczasem upadł niosąc swój krzyz,̇ idąc na swoją sḿierc.́

Bezwzględni ludzie się przyglądają… patrzą, czy da radę jeszcze się
dzẃignąc.́ Daje radę. Idzie. Ktos ́mógłby zapytac:́ po co? 
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Skoro wiedział, zė umrze, dlaczego nie chciał skonćzyc ́ zẏcia tam,

lezą̇c pod swoim krzyzėm? Niech nikogo nie zmyli ten upadek. To

widmo zblizȧjącej się sḿierci niesie ze sobą, wbrew pozorom, sẃiatło

zẏcia. My wiemy, zė Jezus zmartwychwstanie. My wiemy, zė zẏcie ani

pod cięzȧrem, ani nawet na tym krzyzu̇ się nie skonćzyło. Zatem…

dlaczego Ty, kiedy lezẏsz przygnieciony, masz takie chwile, zė juz ̇nie

wstajesz? Nie wyciągnąłes ́ jeszcze lekcji z tego etapu Drogi Krzyzȯwej

Jezusa, prawda?

Stacja X

Jezus z szat obnazȯny 

 

Gdzie ja jestem posŕód braku szacunku do ludzkiego ciała,

wszechobecnej rozpusty, bezwstydu w ubiorze, czynach, słowach,

powszechnej pornografii? Ta smutna lista mozė byc ́jeszcze dłuzṡza. A

upadek moralnosći i zgorszenie kroczą tuz ̇ przed tym. Jezus czuł ból

nie do opisania po biczowaniu, ale stokroc ́bolesńiejsze zawstydzenie

odczuł obnazȯny z szat na oczach tłumu ludzi. Dlaczego my dzis ́nie

wstydzimy się za to? Dlaczego nam nie wstyd za to, zė ludzkie ciało

mozṅa kupic,́ sprzedac,́ wyjąc,́ kiedy jest potrzebne, wykorzystac ́ i

zbezczesćic?́ Kiedy zrozumiemy, zė prawdziwa miłosć ́ to czystosć?́

Jezus jest wstydem, jednoczesńie będąc pełnią godnosćią człowieka i

jego ciała. Przepraszam Cię, Jezu, za to Twoje z szat obnazėnie…

przepraszam, zė dzis ́tak często sam uczestniczę w szat obnazȧniu…
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Stacja XI

Jezus do krzyzȧ przybity 

 

Gdzie byłem, kiedy pozwalałem na to, aby niewinnych upadlano?

Co zrobiłem, by obronic ́ tych, którzy sami obronic ́ się nie mogą? A

mozė sam, swoimi słowami i czynami sprawiłem komus ́przykrosć?́ Jak

juz ̇pewnie niejednokrotnie słyszelisḿy, Jezusa przybiły nie gwozd́zie, a

mój i Twój grzech. Za wszystkie nasze winy sprawiedliwy musiał

poniesć ́ sḿierc.́ Przyłozẏłem rękę do ukrzyzȯwania Chrystusa…. Nie

daj mi, Bozė, juz ̇nigdy więcej!

 

Stacja XII

Jezus umiera na krzyzu̇ 

 

Kazḋa prawdziwa miłosć ́musi miec ́swój Wielki Piątek.

Umrzec,́ aby zẏc…́

Została tylko cisza…

Stacja XIII

Jezus zdjęty z krzyzȧ 

Nie ma juz ̇nikogo. Nikt juz ̇nie krzyczy „ukrzyzu̇j!”… został tylko On i…

Matka. Choc ́ słyszę wciąz ̇ te przerazȧjące krzyki to widzę tez ̇ Ją.

Mama… Jej serce własńie pękło. Trzyma w ramionach swoje dziecko.

Syna, którego będzie trzeba pochowac.́ Syna, którego zabrali Jej zĺi

ludzie. Jednoczesńie widzę tez ̇to, zė mnie przy Tobie, Jezu, nie ma…

nie było… sam tez ̇ wielokrotnie uciekam, bo tak jest prosćiej… nie

chcę, zėby było prosćiej! Chcę stac ́ przy Tobie. Przy Twoim krzyzu̇ i

teraz, wraz z Twoją Matką. Oto chcę byc.́ Oto jestem. Zdrowas ́Maryjo,

łaski pełna, wstaw się za mną, okaz ̇ i mnie piękno Twojego

Matczynego serca.
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Stacja XIV

Jezus złozȯny do grobu 

 

Dla tych, dla których Jezus był niewygodny, to była chwila ulgi.

Definitywny koniec. Złozȯny do grobu, w ich oczach poniósł porazk̇ę, z

której się cieszyli. Grób to przeciez ̇ symbol konća ziemskiej pielgrzymki.

Ale Jezus jest mądrosćią tego sẃiata. To nie była porazk̇a. To nie był

zȧden koniec. On jeszcze wróci… i to szybciej niz ̇ ktokolwiek się
spodziewa. To dla nas nauka prawdziwej mądrosći – nadziei, wiary,

całkowitego zaufania. Nauka o tym, zė w grobie nie konćzy się zẏcie…

zė po smutku Wielkiego Piątku przychodzi radosć ́Wielkiej Nocy. Zė tam

gdzies ́ czeka „Alleluja!”. To nauka wdzięcznosći za ten krzyz ̇ i za ten

grób…

ZAKOŃCZENIE: 

Jezu, moja mądrosći! Chcę Ciebie stawiac ́ za swój autorytet. Chcę
czerpac ́ z Twojej wiedzy – z Ewangelii, aby stawac ́ się takim, jakim Ty

chcesz. Nie chcę byc ́ sĺepy, mimo zė przeciez ̇ wszystko dokoła widzę.

Nie chcę byc ́głuchy, mimo zė przeciez ̇doskonale słyszę to, co się dzieje

wokół mnie. Dotknij moich oczu, abym przejrzał. Dotknij moich uszu,

abym usłyszał. Dotknij mego serca. Jest w Nim duzȯ miejsca dla Ciebie.

Mądrosć ́rodzi się z bezposŕedniej relacji z Bogiem, relacji dzieci z Ojcem.

Kiedy mamy tę relację, to Duch Sẃięty obdarza nas darem mądrosći.

Kiedy jestesḿy zjednoczeni z Panem, to Duch Sẃięty jakby przekształca

nasze serce i pozwala mu dostrzec całą swoją miłosć ́ i upodobanie –

mówi dalej w swojej katechezie Ojciec Sẃięty Franciszek. 

Jezu, moja mądrosći! Proszę więc o tę relację dziecka z Ojcem. O relację,

która pozwoli mi widziec ́sẃiat, sytuację, okolicznosći, problemy oczyma

Boga.

Duch Sẃięty czyni więc chrzesćijanina "mądrym". Nie oznacza to jednak,

aby miał on odpowiedz ́na wszystko, zė wszystko wie, ale w tym sensie,

zė "wie o Bogu", wie jak działa Bóg, wie kiedy dana rzecz jest od Boga, 

a kiedy nie jest od Boga, zna tę mądrosć,́ jaką Bóg napełnia nasze serca. 
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Serce człowieka w tym sensie mądrego ma smak i zapach Boga.

Jakzė to wazṅe, aby w naszych wspólnotach byli tacy

chrzesćijanie! Wszystko w nich mówi o Bogu i staje się pięknym i

zẏwym znakiem Jego obecnosći i Jego miłosći. Jest to cos,́ czego

nie mozėmy zorganizowac ́ na prędce, nie mozėmy wytworzyć

sami własnymi siłami: jest to dar, jakim obdarowuje Bóg tych,

którzy stają się posłuszni Jego Duchowi – tak dalej mówi papiez.̇ 

Jezu, moja mądrosći! Proszę więc o serce, które będzie miało smak

i zapach Boga. Proszę Cię o taką mądrosć,́ która da mi byc ́zẏwym

znakiem Twojej obecnosći.

Skoro nie mogę się tego nauczyc,́ muszę prosic ́o ten dar. Prosḿy o

tę Bozą̇ mądrosć ́ na co dzien.́ O oczy Boga dla mnie, dla mojej

rodziny, dla moich przyjaciół.

ORGANIZATORZY
Katolickie 
Stowarzyszenie
Młodzieży
AŁ i ACz

PATRONAT PATRONI MEDIALNI


