
Tematem przewodnim Kaszubskiej N(M)ocnej Drogi 
Krzyżowej będzie Małżeństwo i Rodzina. Współcześnie 
coraz częściej widzi się działania prowadzące do jej 
destrukcji. Jezus Chrystus na świat przyszedł w rodzinie, 
uświęcając ją tym samym do rangi miejsca, w którym każdy 
człowiek rodzi się, dojrzewa oraz dorasta do swojego 
powołania.  Rodzina to nadal najlepsze miejsce 
i środowisko do wzrastania człowieka. Kolejne stacje drogi 
krzyżowej będą dla każdego z nas osobistym rachunkiem 
sumienia w odniesieniu do mojej roli w kształtowaniu 
małżeństwa i rodziny z której pochodzę. Chcemy też 
modlić w sposób szczególny w rozważaniach drogi 
krzyżowej o umacnianie rodzin zagrożonych rozpadem.

I Kaszubska N(M)ocna Droga Krzyżowa





Jezusa na śmierć skazano ponad 2000 lat temu. 
Od tego czasu w zasadzie nic się nie zmieniło w kwestii 
dramat ycznych i  n iesprawiedl iw ych w yroków. 
Współcześnie właśnie na „śmierć” skazuje się wiele 
małżeństw, rodzin. Człowiek traktuje je coraz częściej jako 
przeżytek, coś niemodnego. Niewygodne w wielu 
rodzinach stały się również dzieci. Ich posiadanie wiąże się z 
wieloma wydatkami, utrudnia pięcie się po szczeblach 
kariery, zabiera czas... Popularny staje się egoizm. A jak jest 
ze mną? W której jestem grupie? Skazujących rodzinę na 
porażkę, a może stojących po stronie wartości małżeńskich, 
rodzinnych?

Panie Jezu zostałeś niesłusznie i niesprawiedliwie skazany 
na śmierć. Przepraszamy Cię, że codziennie zbyt często 
skazujemy wiele małżeństw na porażkę. Przepraszamy za 
postępującą cywilizację... śmierci, a nie miłości. 

Stacja 1. Pan Jezus na śmierć skazany.

#1

(J19,5) Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie 
c i e r n i o w e j  i  p ł a s z c z u  p u r p u r o w y m . 
Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek”...



Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné. 
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie, boś przez święty krzyż Twój świat odkupić 
raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- Dojście do ul. Strzeleckiej (UWAGA! Nie przechodzimy 
przez jezdnię – to jest jedynie miejsce „styku" z trasą 
Kaszubskiej N(M)ocnej Drogi Krzyżowej)
- Przejście przez niewielki potok (Potok Pętkowicki)

Lokalizacja:  las - okolice jednostki wojskowej od strony 
osiedla domów mieszkalnych „Leśne Zacisze" k. Zybertowa

Stacja II. „Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona" - 
dystans do pokonania ok. 3 km



Panie Jezu, przyszedłeś na świat, by okazać miłość 
bezwarunkową, gotową oddać życie za nas. Największym 
jej wymiarem, symbolem jest wzięcie przez Ciebie krzyża 
na swe ramiona, by nas zbawić. Dziś rządzący wieloma 
państwami, ludzie bogaci próbują możliwymi środkami 
nakładać na rodziny różne „krzyże”. Wszystko po to, aby 
zniszczyć najsilniejszą grupę, instytucję rodziny. 
Małżeństwa są krytykowane i wyśmiewane, a wierność 
zdaniem wielu jest niemożliwa do osiągnięcia. 
Panuje powszechny kult ciała. Inny bolesny „krzyż” to kroki 
zmierzające do zrównania par homoseksualnych w 
prawach z małżeństwami. Przerażające jest również 
zjawisko bezstresowego wychowywania dzieci. 
Prowadzi to do tego, że wiele chłopców i dziewcząt nie 
dojrzewa do swojego powołania. Tych „krzyży” jest wiele. 

Stacja 2. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

#2

(Flp 2,7) ...ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi.



Czy go jednak podźwignę? Czy znajdę odwagę, by iść 
pod prąd przeciw trendom współczesnego świata?

Panie, tak bardzo przepraszam za moje ucieczki, 
poddawanie się, tak bardzo mi źle, że zbyt często nie biorę 
swego krzyża i Cię nie naśladuję. Panie Jezu, proszę 
pomóż mi trwać w miłości, nie odrzucać Ciebie.

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

nad nami)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- D ojście leśnej ścieżki do asfaltowej ul. Południowej w 
Gościcinie – przejście przez jezdnię do ul. Kwiatowej

Lokalizacja:  Krzyż przy kościele pw. Matk i  Boskie j 
Nieustającej Pomocy w Gościcinie

Stacja III. „Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem" - 
dys tans  do  b ieżącego  pokonan ia  ok .  3 , 75  km 
(łącznie już ok 6,75 km)



Zmęczenie ,  upał ,  c iężar  dźwiganego krzyża 
symbolizującego grzechy ludzkości sprawia, że Jezus 
upada. Upada pod ciężarem grzechów moich i każdego z 
nas. Jezus ma jednak odwagę, by powstać i iść dalej.

Twój upadek Jezu, ma związek z moimi grzechami 
zaniedbania, braku odwagi, cierpliwości, mego egoizmu. 
Szczególnie uwidacznia się to w moich relacjach w 
małżeństwie,  czy bl iskich mi osób w rodzinie. 
W konsekwencji cierpią wszyscy, wszyscy Ci którzy 
powinni się kochać, miłować i chronić siebie nawzajem. 
Upadków w rodzinie jest bardzo wiele, które w 
konsekwencji prowadzą do zniszczenia. Pycha, nienawiść, 
brak przebaczania, chciwość, podejście hedonistyczne, 
brak miłości – to tylko niektóre z naszych upadków.

Stacja 3. Pan Jezus upada pod krzyżem pierwszy raz.

#3

(Iz 42,1) Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany 
mój, w którym mam upodobanie.



Bracie i Siostro, a Ty pod ciężarem którego krzyża w 
relacji rodzinnej upadłeś? Stań teraz w prawdzie i pomyśl 
nad swoimi upadkami. Oddaj je Jezusowi.

Panie Jezu, przypominaj rodzinom i każdemu z nas o tym, 
że tylko z Twoją pomocą możemy powstać z naszych 
upadków.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné.
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- Przeprawa przez stary most nad rzeką Bolszewką – 
!zachowanie bardzo dużej ostrożności przy przejściu 
przez kładki!

Lokalizacja:  Krzyż w lesie pomiędzy dwoma drzewami 
niedaleko rzeki Bolszewki

Stacja IV.  „Jezus spotyka swoją Matkę" - dystans do 
bieżącego pokonania ok. 3,7 km (łącznie już 10,45 km)



Panie Jezu po swoim upadku potrzebowałeś wsparcia, 
pocieszenia i umocnienia. Na swojej drodze krzyżowej 
spotkałeś Matkę, na którą mogłeś zawsze liczyć.

Zatrważające jest to ile małżeństw nie rozpadłoby się, 
gdyby mężczyźni nie unosili się dumą, posłuchali swoich 
żon. Ile małżeństw by istniało, gdyby żony słuchały swoich 
mężów. O jak wiele mniej by było cierpień, rozczarowań, 
smutku…

Przypomnij sobie, gdy byłeś dzieckiem. U kogo wówczas 
szukałeś pomocy, rady? Kto był przy Tobie, gdy byłeś 
chory? MATKA! Bóg w swojej miłości do ludzi dał na matkę, 
do której możemy zawsze przyjść, wypłakać się i szukać 
przy niej ukojenia. Ile razy zawiodłem matkę? Ile razy 
odrzuciłem jej matczyną miłość?

Stacja 4. Pan Jezus spotyka swoją Matkę.

#4

(Lm1,12) Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, 
patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie 
przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem 
wybuchnął.



Matko Boża przepraszamy za odrzucanie Twojej miłości. 
Prosimy dawaj nam siłę i odwagę, bym potrafił kochać jak 
Ty kochasz. Bądź wzorem dla wielu dziewcząt, kobiet, 
matek.

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

nad nami)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- P oruszanie się chodnikami przy jezdniach, przejścia przez 
jezdnię w miejscowości Luzino

Lokalizacja:  Krzyż przy kościele p.w. Matki  Boskiej 
Różańcowej w Luzinie

Stacja V.  „Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi" - 
dystans do bieżącego pokonania ok. 2,55 km (łącznie już 
13 km)



Jezu Chryste, przyjąłeś pomoc Szymona Cyrenejczyka. 
Pomoc fakt faktem przymuszoną z obawy, że nie dotrzesz 
na miejsce swojej śmierci. 

Dzisiaj największej pomocy potrzebuje rodzina. 
Naród bez rodziny to naród martwy. Obowiązek pomocy 
leży po stronie państwa, ale też każdego z nas. Niektórzy z 
nas wymagają w sytuacji kryzysów pomocy przymuszonej. 
Pomoc nigdy nie będzie doskonała i wystarczająca, 
podobnie jak pomoc Szymona Jezusowi. Jednakże razem 
zawsze raźniej. Nie zwalania to mnie z obowiązku, 
aby umieć pomocy szukać i umieć z niej korzystać, 
przyjąć ją, gdy tego potrzeba.

Ile razy w sytuacji kryzysu potrafiłem poprosić o pomoc? 
Ile razy zauważyłem oferowaną pomoc, a nie skorzystałem 
z niej?

Stacja 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.

#5

(Mk 15,21) I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca 
Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie 
przechodził, żeby niósł krzyż Jego.



Jezu, przyjmujący pomoc Szymona, naucz mnie szukać 
pomocy i przyjmować ją. Spraw też, aby rządzący 
zauważali nasze problemy i wychodzili im naprzeciw.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné.
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- D ojście ul. Przemysłową (Luzino) do drogi krajowej nr 6 – 
przejście oznaczonym przejściem dla pieszych na 
drugą stronę jezdni

Lokalizacja:  Kapliczka u zbiegu ul. Zbożowej i Rolniczej 
(Kębłowo)

Stacja VI.  „Weronika ociera twarz Pana Jezusa" - dystans do 
bieżącego pokonania ok. 4 km (łącznie już ok. 17 km)



Jezus na swojej drodze spotyka drugą kobietę, na tyle 
odważną i zdeterminowaną by otrzeć pot z Jego twarzy. 
Gdzie w tym czasie są mężczyźni, jego apostołowie? 
Spójrzmy teraz na rodzinę. W ilu to rodzinach coraz częściej 
rolę opiekuna spełnia sama kobieta, a mężczyzna jest 
nieobecny i we mgle? To kobieta wychowuje dzieci, a rola 
mężczyzny sprowadza się do roli św. Mikołaja – obecnego 
rzadko, od święta, przynoszącego prezenty. Dziecku w 
wychowaniu potrzeba ojca i matki.

A jak jest w tej kwestii u mnie? Czy jestem na tyle 
odważny i zdeterminowany by wyjść z tłumu chaosu i 
spraw i poświęcić czas bliskim?

Panie Jezu, dziękujemy Ci za kobiety w naszym życiu. Daj 
odwagę mężczyznom by nie uciekali pod przykrywką 
obowiązków i pracy. By stali się prawdziwym wsparciem, 
ochroną dla kobiet oraz dzieci.

Stacja 6. Weronika ociera twarz Jezusowi.

#6

(Iz 53,3) Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż 
boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się 
twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.



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

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- N ieoznakowane przejście na drugą stronę jezdni na 
skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Długą na granicy Kochanowa

Lokalizacja:  Krzyż przy kościele pw Św. Mateusza Apostoła - 
Góra 

Stacja VII.  „Jezus upada po raz drugi" - dystans do bieżącego 
pokonania ok. 6 km (łącznie już ok. 23 km)



Wycieńczenie,  ból ,  przeby ta droga.  Upadek . 
Pan Jezus wstaje i ma odwagę iść dalej. Moc w słabości się 
doskonali, a ilekroć niedomagam tylekroć jestem mocny. 

Spójrzmy na rodzinę. Ile razy wielu ludzi: kryzys, słabość, 
która dla wielu wiąże się z fiaskiem, rozwiązanie widzi 
w rozwodzie? Zdecydowanie większość upadków 
w małżeństwie jest do pokonania. Potrzeba jednak 
odwagi, by stanąć w prawdzie i przyznać się do swoich 
słabości. Szukać prawdy u Ciebie Jezu, rozmawiać z Tobą. 
Najlepszym lekarstwem na słabości i kryzysy w rodzinie jest 
wspólna modlitwa, przyjaźń i zaproszenie Ciebie Panie do 
swego życia.

Statystyki pokazują wyraźnie. Najwięcej rozpada się 
rodzin, w których nie jest praktykowana wiara, wspólna 
modlitwa, przyjmowanie sakramentów świętych. 

Stacja 7. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi.

#7

(Iz 53,4) Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, 
On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca 
uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.



Jak jest u mnie, kiedy przychodzi czas próby?
Jezu, upadający pod ciężarem krzyża po raz drugi, naucz 

nas rozmawiania ze sobą w rodzinach językiem miłości 
i pokonywania wszelkich słabości z Twoją pomocą.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné.
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- K ońcówka przejścia z Góry leśnym traktem i przekroczenie 
ruchliwej drogi asfaltowej – ul. Wejherowska (przekrocz 
jezdnię z zachowaniem ostrożności)

Lokalizacja:  Przy jeziorze Orle

Stacja VIII.  „Jezus spotyka płaczące niewiasty" - dystans do 
bieżącego pokonania ok. 3,18 km (łącznie już ok. 26,18 km)



To już kolejny raz, kiedy Jezus na swojej drodze spotyka 
kobiety. Kobiety, które płaczą nad Nim, nie swoimi 
rodzinami, dziećmi. Można odnieść wrażenie, że to grupa 
kobiet, które są bierne, stojące w miejscu w odróżnieniu do 
postawy Maryi i Weroniki.

W wielu rodzinach obserwujemy podobne zjawisko. 
Kobiety są bierne, smutne, zalęknione, płaczące stale nad 
swoim losem, a gdy dzieje się źle, nie widzących 
rozwiązania. Na miejscu są słowa wypowiedziane 
wówczas przez Jezusa: „ Nie płaczcie nade mną, ale nad 
sobą i nad synami waszymi”. Ich los zależy od tego jaki mają 
wpływ na swoich mężów, dzieci, a także na samych siebie. 
Popełnione błędy, bierność wpłynęły na ich obecny stan. 

Po której stronie widzę siebie? Maryi i Weroniki? A może 
płaczących kobiet?

Stacja 8. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty.

#8

(Łk 23,28) Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: 
„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie 
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”.



Panie Jezu proszę daj mi siłę do działania, odwagę do 
zmiany swego życia i mądrość do wybierania właściwej 
drogi.

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

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- W Kniewie przy dojściu do Salezjańskiego Centrum 
Młodzieży poruszasz się poboczem jezdni Al. Lipową. 
Zachowaj dużą ostrożność przy poruszaniu s ię 
niewyznaczonym poboczem oraz na miejscu stacji 
przy krzyżu umiejscowionym w pobliżu jezdni.

 MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI DLA CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW, 
KTÓRZY DOTRĄ NA MIEJSCE W OTWARTEJ KAPLICY W 
SALEZJAŃSKIM CENTRUM MŁODZIEŻY IM. ŚW. JANA BOSKO 
(otwarte do ok. godz. 4:30 - w zależności od ilości uczestników) 

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

Stacja IX.  „Jezus upada po raz trzeci" - dystans do bieżącego 
pokonania ok. 3,12 km (łącznie już ok. 29,30 km)



Trzeci  upadek… Najboleśniejszy ze wszystkich. 
Jezus  opada z  s i ł ,  w yśmiewany i  w yszydzany 
przez swoich oprawców. Ma odwagę powstać. 
Walczy! Być możesz masz już za sobą pierwsze kryzysy 
wędrówki w samotności w tej drodze krzyżowej. 
Czujesz, że opadasz z sił. Wytrwaj, a zwyciężysz!!!

Kiedy człowiek upada kolejny raz to może świadczyć o 
jakimś nałogu lub zniewoleniu. Ile razy obiecywałem sobie, 
że to się nie powtórzy.  Jakie to przyniosło mi 
rozczarowanie, gdy po raz kolejny zawiodłem siebie 
i bliskich. Nie dałem rady wytrwać w postanowieniu. 

W podobnych sytuacjach znajdują się członkowie 
współczesnej rodziny, które niosą krzyż w postaci 
alkoholizmu, narkomanii, erotomani, hazardu czy też 
przemocy. Cierpią wszyscy, bo wszyscy upadają na swój 

Stacja 9. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.

#9

(Iz 53,7) Dręczono Go, lecz się dał gnębić, nawet nie 
otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, 
 jak owca niema wobec strzygących ją, tak 
  On nie otworzył ust swoich.



sposób z uzależnionym. Trzeci upadek Jezusa pokazuje, 
że Jezus przeżywał to wszystko, co może przeżywać 
człowiek zniewolony grzechem nałogu – bezsilność, 
smutek, ciężar, lęk o siebie. Było mu to bardzo bliskie. 
Spójrz, On jednak będąc w obliczu wspomnianych emocji 
powstał i idzie dalej.

Czy masz taką odwagę i siłę, by Mu zawierzyć swoje 
grzechy, zniewolenia, nałogi? Czy u Niego szukasz 
pomocy, wołając: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną!

Jezu Chryste, daj mi odwagę podnoszenia się z moich 
kolejnych upadków. Bądź moją siłą i nadzieją, ratuj mnie.

Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné.
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- Przejście na drugą stronę drogi leśnej przecinając  
Al. Lipową  - nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych – 
zachowaj szczególną ostrożność.

Lokalizacja:  Sanktuarium – Pomnik Ofiar Piaśnickich w 
Piaśnicy

Stacja X.  „Jezus z szat obnażony" - dystans do bieżącego 
pokonania ok. 5,7 km (łącznie już ok. 35 km)



Panie Jezu, obnażenie z szat, to odarcie człowieka z jego 
godności, to brak poszanowania jego prywatności 
i intymności.

Jakże często w życiu codziennym i rodzinnym, 
zdradzamy naszych bliskich, obnażając ich z tajemnic, 
które nam powierzyli. Ile to niesie później bólu 
i rozczarowania, gdy tak ciężko zaufać na nowo. Ile to razy 
mąż, żona szuka satysfakcji w pornografii, czy też 
traktowaniu małżonka przedmiotowo. Nic tak nie niszczy 
relacji jak obnażanie w sferze intymnej. W ten sposób 
buduje się cywilizację śmierci dla własnej rodziny.

Jezu z szat obnażony, przypominaj nam, jaką świętością 
jest rodzina. Ratuj pogubionych i poranionych.

Stacja 10. Pan Jezus z szat obnażony.

#10

(Ps 22,19) Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają 
o moją suknię.



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

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- K ieruj się oznaczeniami odblaskowymi. Nie zgub trasy! 
Zmęczenie może wpływać na zdolność koncentracji!

Lokalizacja:  las piaśnicki

Stacja XI.  „Pan Jezus przybity do krzyża" - dystans do 
bieżącego pokonania ok. 2,5 km (łącznie już ok. 37,5 km)



Widok przybijanego Jezusa do krzyża jest przerażający, 
zważywszy na to, że to za moje grzechy…

Każdy mój grzech to utrata wolności, „przybicie do 
krzyża”. W rodzinie przybicie do krzyża, - z którego trudno 
się uwolnić - wydarza się wówczas kiedy trwam w grzechu 
nieczystości, pożądliwości, wyuzdania, pychy i własnego 
egoizmu. Tylko akceptując swoją słabość – paradoksalnie 
kochając swój krzyż – jestem w stanie zmierzać ku Bogu. 
Tylko miłość zwycięża krzyż, a wszystko inne przybija do 
niego.

Jezu, niewinnie przybity do drzewa krzyża, przypominaj 
mi, że tylko przez miłość mogę zwyciężyć i być 
szczęśliwym.

11. Pan Jezus przybity do krzyża.

#11

(Zach 12,10)...Będą patrzeć na tego, którego przebili, 
i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, 
i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.



Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné.
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- K ieruj się oznaczeniami odblaskowymi. Nie zgub trasy! 
Zmęczenie może wpływać na zdolność koncentracji!

Lokalizacja:  parking leśny przy drodze krajowej DK218 
(40,35km trasy)

Stacja XII. „Pan Jezus umiera na krzyżu" - dystans do 
bieżącego pokonania ok. 2,85 km (łącznie już ok. 40,35 km)



Milczenie. Tylko to mi przychodzi na myśl, gdy widzę 
umierającego Jezusa na krzyżu…

Każdy człowiek, instytucja, czy państwo które zaczyna 
walczyć z życiem, zaczyna służyć śmierci i konsekwencji 
doprowadza swój naród do zagłady. Historia pokazała, 
że prób zniszczenia rodziny było bardzo wiele. 
Szczególnym miejscem dla Pomorzan są lasy piaśnickie...

Współcześnie śmierć przychodzi poprzez eutanazję, 
aborcję, uzależnienia, śmiertelne choroby. To najsilniej 
zagraża jedności rodziny i małżeństwa. Rodzina jest silna 
tylko w Bogu,  bo z Nim  przezwycięża każdą 
„śmiertelność”.

Czy mam odwagę stanąć w obronie życia najsłabszych? 
Czym kieruję się w codzienności: niesieniem życia czy 
może śmierci?

12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

#12

(Mt 27,50) A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym 
głosem i wyzionął ducha.



Jezu przypominaj nam, że każdy grzech człowieka 
prowadzi do śmierci duchowej. Uzdrawiaj we mnie to co 
mnie każdorazowo zabija.

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

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- Przejście na drugą stronę jezdni drogi nr 218 ze stacji na 
parkingu leśnym – zachowaj ostrożność!! Nie zgub trasy! 
Zmęczenie może wpływać na zdolność koncentracji!

Lokalizacja:  Pomnik Ofiar Piaśnicy – vis a vis Lidl'a

Stacja XIII.  „Jezus zdjęty z krzyża" - dystans do bieżącego 
pokonania ok. 6,25 km (łącznie już ok. 46,60 km)



Jezus został zdjęty z krzyża w ramiona swojej kochającej 
matki. Matki, która była przy Nim do końca. 

Wiele współczesnych rodzin tak rzadko zawierza Tobie 
Panie Jezu. Próbują układać życie po swojemu. 
Myślą, że mają lepszy plan na swoją rodzinę. Co w ten 
sposób zyskują? Lęk strach i obawy o jutro. Swój dom 
budują na piasku a nie na skale. Brakuje im miłości i wiary. 
Zapominają, że mają matkę do której mogą przyjść i paść w 
jej ramiona.

Panie Jezu, źródło prawdziwej miłości, bądź przy nas 
zawsze gdy błądzimy. Maryjo czuwaj przy nas i ucz nas 
takiej pokory jaką Ty miałaś. Tylko przy Tobie odnajdziemy 
spokój.

Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża

#13

(Iz 53,8-11) Po udręce i sądzie został usunięty, a kto 
się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z 
krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity 
na śmierć.



Tobie kłóniómë sã Christë i błogòsławimë Cebie. 
Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné.
(Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
boś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył)

DROGA DO NASTĘPNEJ STACJI
najważniejsze informacje

Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności: 
- Z achowaj ostrożność przy poruszaniu się chodnikami 
przy ulicach, oraz przy przejściach dla pieszych! 
Zmęczenie znacznie wpływa na obniżenie zdolności 
koncentracji!

Lokalizacja:  Kościół pw Św. Anny przy klasztorze OO 
Franciszkanów

Stacja XIV.  „Jezus do grobu złożony" -  dystans do 
bieżącego pokonania ok. 1,2 km (łącznie już ok. 47,80 km - 
zakończenie)



Panie zostałeś złożony do groby przez ludzi niczym 
nieprzymuszonych. Oni zadbali o Twój pochówek. 

Tak wiele rodzin umiera w swoich grobach nienawiści, 
gniewu, smutku, żalu i braku miłości. Trwają w tym stanie bo 
coś w nich umarło i pękło. Nie chcą opuścić swojego 
grobu. Są też rodziny wierne i wyjątkowe, oparte na 
fundamencie Twojej miłości. To dzięki nim rodziny trwają i 
nic ich nie pogrzebie. Do której grupy się zaliczasz? 
Za czym tęsknisz? Czy opuściłeś któryś z grobów?

Panie Jezu, dziękujemy że pozwoliłeś opuścić mój grób 
który zbudowałem swoimi wyborami. Nie pozwól, 
abym pozostał w nim dłużej. Błogosław mi i mojej rodzinie.

Stacja 14. Jezus do grobu złożony.

#14

(Mk 15,46) Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], 
owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był 
w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.



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

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA 

I Kaszubskiej N(M)ocnej Drogi Krzyżowej

06 kwietnia 2019
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trasy- pętli o długości 47,80 km z Kościoła Trzech Krzyży 
na Kalwarii Wejherowskiej do Kościoła pw Św. Anny 
przy klasztorze OO Franciszkanów w Wejherowie.
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