
  „U początku nas, naszego życia Wiarą jest Chrystus. Ten, Który wziął 
nasz grzech, nim siebie obarczył, przez nas i za nas poniósł męczeńską 
śmierć i...ZMARTWYCHWSTAŁ! U początku nas, jak...”nowiutkie buty” 
leży Dobra Nowina o Bożym Synu. Ten, Który tak bardzo nas umiłował, 
zanim Go spotkaliśmy, zanim zrozumieliśmy. Dobra Nowina o Jezusie, 
który z MIŁOŚCI włączył nas w Swoje Synostwo, swoim Synostwem się 
z nami podzielił. Te "nowiutkie buty" Dobrej Nowiny są po to, by je 
ubrać, założyć, w nich chodzić, zedrzeć, zużyć. One nie mają stać w 
kartonie i być takimi od "święta", takimi wyjściowymi, takimi na pokaz, 
takimi" do kościółka”... 

 Życie dzieje się w życiu, a nie na uroczystościach. Trzeba nam założyć 
te buty i w nich chodzić. Rozchodzić je tak, by nasze stopy się do nich                                                                                                                                                   
dopasowały, by nas nie uwierały, nie gniotły. Człowiek wierzący musi 
siebie w Dobrą Nowinę obuć, w Niej się rozchodzić, do Niej dopasować, 
czy też w Nią wpasować. Człowiek wierzący musi wrócić do początku, 
do sensu, do Źródła swego zaistnienia i pochodzenia....Idźmy.”

Autorem rozważań, które posiadasz w swoich rękach przygotowanych 
indywidualnie dla mężczyzn, które zapewne mogą pomóc w 
dokonywaniu wewnętrznych przemian męskich serc jest Sławek – 
kochający mąż, aktywnie zaangażowany w pomoc innym, aktywny 
członek i jeden z liderów Grupy Męskiej Vera Virtu.

Kaszubska N(M)ocna Droga Krzyżowa - WSTĘP
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Fragment wstępu oraz rozważania dla kobiet, które w swej treści 
dotykają kobiecej wrażliwości, miłości i duchowości czym zapewne 
mogą również pomóc w przemianie kobiecych serc przygotowała Ania – 
kochająca mama,  aktywnie zaangażowana w pomoc innym,          
w wolontariat, który szczególnie w jej działaniu ukierunkowany jest na 
pomoc najbardziej potrzebującym, wykluczonym społecznie                     
i bezdomnym.

Tegoroczna edycja Kaszubskiej N(M)ocnej Drogi Krzyżowej 
poświęcona jest również w intencji modlitwy o pokój u naszych 
wschodnich sąsiadów. Pamiętajmy o tych, którzy w obronie ojczyzny 
ofiarują najbardziej cenny dar...własne życie...

STACJA I. Pan Jezus na śmierć skazany. Dystans do pokonania ok. 2 km

Lokalizacja: Lasy Piaśnickie -  Groby 1 oraz 2 

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, przygotuj się i załóż elementy 

odblaskowe, bądź widoczny i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy.

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje



Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Mój "język"... jak trudno mi go okiełznać. Jak trudno mi znieść 
złorzeczenie, osądzenie, pomówienie. Milczeć?...gdy wszystko we mnie 
"krzyczy" - to chcę się bronić, prostować...

Tak trudno zauważyć prawdziwy wymiar mojego codziennego 
cierpienia. Po ludzku rozczulam się nad sobą. Chcę, aby jak najwięcej 
osób mi współczuło, nie myślę, żeby oddać to cierpienie Panu i z Nim 
przejść przez nie godnie. Twoja krew Jezu: to moje zdrowie i życie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

Stacja 1. Pan Jezus na śmierć skazany.

#1

Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale 
oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. Krwią Jego 
zostaliście uzdrowieni  (1P 2, 23-24). 
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STACJA II. Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
dystans do pokonania ok. 1 km (łącznie już ok. 3 km)

Lokalizacja:  Symboliczny grób bł. Alicji Kotowskiej

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny   
i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy.

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

"Cicha i pokorna sercem". SERCEM! ...ja na zewnątrz jakoś potrafię się 
opanować...ale serce??! Moje serce wciąż jest pełne emocji, zatroskania, 
strachu, obaw, niepewności, jak wulkan lawą kipiący...Nie dopuszczam 
możliwości zaufania Jezusowi całym sercem. Dlaczego? Czego się 
obawiam? Dlaczego tak bardzo przywiązana jestem do swojej "ziemskiej" 
postaci? Jezu uczyń moje serce według Serca Twego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

Stacja 2. Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

#2

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych 
(Mt 11,29). 
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STACJA III.  Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
dystans do pokonania ok. 2 km (łącznie już ok. 5 km)

Lokalizacja:  Symboliczny grób pomordowanych księży

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny         

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy.

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

„Tyle razy mam już wszystkiego dość! Ciąży mi moja codzienność, moje 
powołanie, zwyczajność mijających dni, moja sytuacja, moja 
samotność…utrudzenie życiem. Czy to w ogóle ma jakiś sens? Przenikasz i 
znasz mnie Panie, i wszystko o mnie wiesz...

Cóż za wygoda pozbyć się win, oddać je Panu, zapomnieć... Czy jednak 
chociaż raz podziękowałam szczerze i od serca Temu, który mnie od nich 
wybawił ? Temu, który przyjął mój ciężar na Siebie?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

Stacja 3. Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

#3

Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich (...) a kto się przejmuje 
Jego losem? (Iz 53,6-8). 
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STACJA IV.  Pan Jezus spotyka swoją Matkę
dystans do pokonania ok. 4 km (łącznie już ok. 9 km)

Lokalizacja:  plac przy cmentarzu w Orlu 
(przy ul. Grzybowej)

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny         

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 
– Zachowaj szczególną ostrożność poruszając się po 

drodze udostępnionej do ruchu publicznego (dojście do 
cmentarza przy ul. Grzybowej w Orlu)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

„Moja mama... często chowam, ukrywam się przed nią, myśląc, że 
ochronię ją przed cierpieniem z mojego powodu. Nie chcę by 
widziała mój ból, moją słabość, moje niepowodzenia...Nie 
pozwalam jej we wszystkim być ze mną. Ona przecież czuje i wie. 
Ma rozdarte serce, bo tak bardzo chciałaby pomóc a ja ją 
odsuwam od siebie. Dlaczego tak egoistycznie ją ranię? Jezu naucz 
mnie przyjmowania matczynej miłości, tak bardzo jej potrzebuję.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

Stacja 4. Pan Jezus spotyka swoją Matkę.

#4

„Jak cię pocieszyć? Z czym porównać, Córko Jeruzalem! Z czym cię 

porównać, by cię pocieszyć, Dziewico, Córo Syjonu...?” (Lm 2,13).
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STACJA V.  Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż 
Jezusowi.

dystans do pokonania ok. 1 km (łącznie już ok. 10 km)

Lokalizacja:  Kościół w Orlu pw Św Piotra i Pawła          
(przy ul. Zamostna 2a)

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny         

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 
– Zachowaj szczególną ostrożność poruszając się po 

miejskich chodnikach, przekraczając ulice szczególnie na 
skrzyżowaniach: ul. Grzybowej z ul. Wejhera, a dalej              
ul. Zamostną w Orlu.

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 
przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Wyjść. . .spojrzeć poza czubek własnego nosa,  dostrzec 
potrzebującego, zapłakać z płaczącym, ucieszyć się czyimś 
powodzeniem, podzielić radością. Wyjść poza siebie, poza własne "ja", 
dać siebie do dyspozycji innym. Stanąć „oko w oko” z cierpiącym 
człowiekiem, dotknąć jego choroby, ran. Zrozumieć jego osamotnienie, 
strach, trzymać jego dłoń w swojej w chwili śmierci. Wszystko więc, co 
byście chcieli, żeby wam ludzie czynili - i wy im czyńcie. Wygodnie jest 
nie myśleć o innych, nie dzielić trosk z innymi. Oszukuję samą siebie 
udając, że ich problemy mnie nie dotyczą. Bo...po co wnikać? Jest 
dobrze...ale czy tak powinno być ? Czy tego bym chciała będąc na ich 
miejscu? Obojętności i znieczulenia czy jednak oczekiwała empatii         
i prawdziwego zrozumienia ?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

Stacja 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.

#5

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo 

Chrystusowe”(Ga 6,2)
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STACJA VI.  Weronika ociera twarz Jezusowi
dystans do pokonania ok. 3 km (łącznie już ok. 13 km)

Lokalizacja:  Szczyt góry nieopodal miejscowości Góra

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny   

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. Podążaj za oznaczeniami 
odblaskowymi zamieszczonymi dodatkowo na słupach, lampach,
– Zachowaj szczególną ostrożność poruszając się po miejskich 

chodnikach, przekraczając ulice szczególnie na skrzyżowaniach w 
Orlu: ul. Zamostnej z ul. Wejherowską oraz przekraczając   
ul. Wejherowską w okolicach leśnego parkinu przed wejściem na 
górę.

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Stacja 6. Weronika ociera twarz Jezusowi.

#6

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 

przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 

swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Jezu, stajesz na mojej drodze w różnych postaciach. Daj mi 

poznać Panie każde Twoje oblicze. Nie zostawiaj mnie Panie w tych 

codziennych rozterkach. Ty jesteś moją pomocą...Jezu, naucz mnie 

dostrzegać Cię w codzienności. Naucz mnie widzieć...Naucz mnie 

kochać. Staram się Panie. Chcę się oddać Tobie cała. I choćby 

wszyscy się ode mnie odwrócili, nie zostawiaj mnie samej!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Szukam, o Panie, Twego oblicza; nie zakrywaj swego oblicza 

przede mną!”(Ps 27,8-9)

K



K

STACJA VII.  
Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi.
dystans do pokonania ok. 5 km (łącznie już ok. 18 km)

Lokalizacja:  Kościół w Górze pw Św. Mateusza Apostoła 
(przy ul. ks. Felskiego 1)

Miejsce wymagające zachowania szczególnej 
ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny        

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 
– Zachowaj szczególną ostrożność przekraczając ulice 

ruchliwe szczególnie krótki odcinek ruchliwej ul. Długiej (trasa 
łącząca Zelewo z Kochanowem) podążając do ul. Słowińskiej 
w Górze.

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Stacja 7. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi.

#7

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 
przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Są takie dni, kiedy wszystko sprzysięga się przeciwko mnie: 
sytuacje, zdarzenia i ludzie. Dopada mnie przygnębienie, cały świat 
zwala się na mnie...Źli ludzie, złe „języki”, pomówienie, obmowa, 
odrzucenie...Myśli przeciwne życiu. W Tobie Jezu mam wszystko 
czego nie dają mi inni. W Tobie mam oparcie i pocieszenie. Nie 
zważam na złorzeczących mi, bo Jesteś ze mną. Nie dosięgną mnie 
ich zatrute języki, nie dam się sprowokować. Ty dajesz mi spokój. W 
Tobie chcę trwać!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie schodzą 

się obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują       

i szydzą ze Mnie, zgrzytają przeciw Mnie zębami” (Ps 35,15-16).
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STACJA VIII.  Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty.
dystans do pokonania ok. 4 km (łącznie już ok. 22 km)

Lokalizacja:  Przy jeziorze Orle 

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny         
i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 
–  Końcówka prze jśc ia  z  Gór y  leśnym t rak tem                          

i  p r ze k r o c ze n i e  r u c h l i w e j  d r o g i  a s f a l t o w e j  –    
ul. Wejherowskiej (przekraczaj jezdnię z zachowaniem 
szczególnej ostrożności)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI - najważniejsze informacje
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Stacja 8.  Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty.

#8

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 

przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 

swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Płaczę… nad światem, nad życiem własnym i innych, nad 

cierpieniem, nieuleczalną chorobą dzieci, nad kruchością życia, 

niesprawiedliwością społeczną, nad moimi bliskimi, widmem 

wojny, katastrofami i kataklizmami  zabierającymi życie tak wielu.  

...nad Miłością którą mnie Ukochałeś  Jezu  zapłakać nie umiem. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły            

i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki 

jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad 

waszymi dziećmi!” (Łk 23,27-28)
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STACJA IX.  Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.
dystans do pokonania ok. 3 km (łącznie już ok. 25 km)

Lokalizacja:  Krzyż przy Salezjańskim Centrum Młodzieży 
im. Św. Jana Bosko w Kniewie 

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny                 

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 
– W Kniewie przy dojściu do Salezjańskiego Centrum Młodzieży 

poruszasz się poboczem jezdni – Al. Lipową. Zachowaj dużą 
ostrożność przy poruszaniu się niewyznaczonym poboczem oraz 
na miejscu stacji przy krzyżu umiejscowionym w pobliżu jezdni.

Na miejscu dla wszystkich chętnych będzie możliwość 
skorzystania z sakramentu pokuty. Na miejscu będzie również 
dostępna ciepła kawa, herbata.
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Stacja 9. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.

#9

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 

przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 

swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Kolejny raz pogrążam się w beznadziei, zapominam, że nie 

jestem sama, że choćby mnie wszyscy opuścili, to Ty Jezu nie 

opuścisz mnie nigdy, że choćby mnie nie kochali moi najbliżsi to Ty 

zawsze będziesz mnie kochał, że chociaż ja wciąż Tobie nie 

dowierzam, to Ty zawsze we mnie wierzysz. 

Chcę całkowicie zaufać Tobie, bez względu na okoliczności, a Ty 

Panie poprowadzisz mnie przez życie do wieczności.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Złożyłem w Panu całą nadzieję; schylił się nade Mną i wysłuchał 

Mego wołania. Wydobył Mnie z dołu zagłady i z kałuży błota,            

a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki” (Ps 40,2-3). 
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STACJA X.  Pan Jezus z szat obnażony.

dystans do pokonania ok. 2 km (łącznie już ok. 27 km)

Lokalizacja:  Cmentarz Ofiar KL Stutthof

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

- podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny                  

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 
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Stacja 10. Pan Jezus z szat obnażony.

#10

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 
przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Nie lubię gdy ludzie na mnie patrzą, nie lubię gdy znają moje 
tajemnice, mój sposób myślenia. Nie potrafię odkryć się przed 
innymi, zdjąć wszystkich masek, wyrazić własnych poglądów   
i przekonań.  Ważne jest jednak dla mnie to co inni o mnie myślą, jak 
mnie postrzegają…często ważniejsze niż to,  jak Ty Jezu na mnie 
patrzysz. Jak ślepa jestem uważając, że to najlepsza postawa. Chcę 
być sobą z Tobą Panie, bez względu na to co ludzie o mnie myślą. 
Przecież jestem „tu” tylko na chwilę, na czas mojego życia 
ziemskiego, czas przygotowania do życia wiecznego, do życia   
u Twego boku. Tam nie będzie miała znaczenia marna pogarda 
bliźniego. 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Ja zaś jestem jak robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie, 

wzgardzony u ludu” (Ps 22,7) 
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STACJA XI.  Pan Jezus przybity do krzyża.

dystans do pokonania ok. 3 km (łącznie już ok. 30 km)

Lokalizacja:  Kościół filialny (parafii Św. Ottona w 

Kostkowie) pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w 

Rybnie

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny                

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 

– ostrożnie poruszaj się przekraczając jezdnię – ul. Długą w 

Rybnie a następnie przemieszczają się ul. Parkową i ul. Kościelną.
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Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża.

#11

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 
przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Są takie chwile w moim życiu, gdy dochodzę do ściany, nie mogę 
nic zrobić, zmienić, wykonać ruchu. Gdy już brak argumentów  
i znikąd nie ma pomocy... „Umieram” z poczucia zaznanej krzywdy, 
mam związane usta, nogi i ręce. Uczyń Twoje słowa moimi Jezu: 
„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.  Oni...a ja ?...a my...? 
Wszyscy grzeszymy zadając ból Temu, który nas wybawił. On nie 
oczekuje od nas pozornych dowodów naszej wiary, które za 
każdym razem ranią Go jeszcze bardziej. Przestańmy ranić siebie 
nawzajem, opamiętajmy się i przestańmy czynić zło. Dawajmy 
prawdziwe dowody wzajemnej miłości, szacunku, a Jezus nie 
odwróci się od nas.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: 
rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone, nie przewiązane,          
ni złagodzone oliwą” (Iz 1,6). 
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STACJA XII.  Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

dystans do pokonania ok. 3 km (łącznie już ok. 33 km)

Lokalizacja:  Krzyż Przydrożny w Słuszewie

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny     

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 

– UWAGA TEN ODCINEK DROGI WYMAGA ZACHOWANIA 

SZCZEGÓLNEJ UWAGI ORAZ OSTROŻNOŚCI PODCZAS 

PORUSZANIA SIĘ POBOCZEM JEZDNI. Za kościołem w Rybnie 

podążaj dalej drogą w kierunku Rybienka ul. Kościelną. 

UWAŻAJ!! Kończy się chodnik – musisz podążać poboczem 

jezdni – droga publiczna. Bądź bardzo ostrożny i bardzo 

widoczny na drodze !!
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Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

#12

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 

przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 

swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Moje życie nosi znamiona Krzyża. Noszę swój Krzyż ale nie widzę 

sensu i celu mojego cierpienia. Czy moje życie może wydać dobre 

owoce? Nawet po śmierci? Czy mogę być znakiem przebaczenia, 

pojednania, trwania przy Bogu dla innych? „Jezu Ufam Tobie”.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej”(Flp 2,8)
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STACJA XIII.  Pan Jezus zdjęty z krzyża.

dystans do pokonania ok. 2 km (łącznie już ok. 35 km)

Lokalizacja:  Kościół pw Św. Ottona w Kostkowie

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny   

i ostrożny. Nie zgub wyznaczonej trasy. 

– Możesz sprawdzić swoją pozycję – geolokalizator na stronie 

www.veravirtu.pl
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Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża

#13

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 

przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 

swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Trzeba umrzeć, żeby żyć? Boję się umierać: dla własnych 

przyzwyczajeń, swojego sposobu myślenia i postępowania, 

swoich zasad i idei. Umrzeć dla siebie...to przecież tak bardzo boli. 

Boli „roztrwonienie” swojego życia dla innych, zapomnienie o 

sobie, o tym co mi się należy...Jezu naucz mnie umierać .

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej”(Flp 2,8)
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STACJA XIV.  Pan Jezus do grobu złożony.
dystans do pokonania ok. 10 km 
(łącznie już ok. 45 km - zakończenie)

Lokalizacja:  Kościół pw Św. Józefa Rzemieślnika w 
Gniewinie (ul. Pomorska 10)

Miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności:
– podążaj trasą oznaczoną odblaskami, bądź widoczny i ostrożny. 

Nie zgub wyznaczonej trasy. Pamiętaj, że zmęczenie znacznie 
wpływa na obniżenie zdolności koncentracji!

– Poruszaj się zachowując ostrożność szczególnie w okolicach 
Tadzina – poruszając się po ruchliwej jezdni (łączącej Płaczewo   
z Jęczewem) oraz przechodząc w kierunku Jęczewa przez ulicę 
Wejherowską. 
– Następnie poruszaj się uważnie na ul. Spacerową w Jęczewie 

poruszając się pomiędzy wiatrakami farm wiatrowych w kierunku 
Gniewina gdzie znajduje się ostatnia XIV Stacja Kaszubskiej N(M)ocnej 
Drogi Krzyżowej 2022.
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Stacja 14. Pan Jezus do grobu złożony.

#14

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś 
przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. Bò przez 
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 

Mój grób. W nim z nadzieją zmartwychwstania się położę, bo Swoją 
śmiercią Panie wyprzedziłeś moją, bo mój grzech uczyniłeś Swoim, 
nim się Stałeś by mnie uratować od śmierci wiecznej. Umrę tylko na 
krótką chwilę, bo Wybawca mój żyje i moimi oczami Boga oglądać 
będę. Chwała Tobie Jezu, który sam przyjąłeś cierpienie za mnie. 
Cierpiałeś w milczeniu, nie broniłeś się przed tym, co zesłał Tobie Bóg. 

Dlaczego ciągle się buntuję przed tym co mnie spotyka brnąc przez 
życie wywyższając się przed innymi chcąc wierzyć, że mogę coś 
zmienić. Czy nie mogę po prostu przyjąć losu który Mi dałeś? 
Zaakceptować go? Oddać się Tobie i z pokorą dążyć do 
prawdziwych wartości, do świętości mojej i mojej rodziny, do Ciebie 
zapominając o sobie? 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë zmiłujcë sã nad nama.

„Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był 
na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w 
Jego ustach kłamstwo nie postało”(Iz 53,9). 
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