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INDYWIDUALNA  DROGA  KRZYŻOWA

Tek sty „Roz wa żań Dro gi Krzy żo wej” są za czerp nię te z książki „Nie umrzeć za
życia, dziesięć kroków w poszukiwaniu wiary”, ks. Roberta Skrzypczaka,
Wydawnictwo WAM.

opracowanie:
Parafia pw. św. Brata Alberta
Gdańsk-Przymorze, ul. Olsztyńska 2 

www.bratalbert.com.pl 
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Za bie ga ny, współ cze sny czło wiek po trze bu je wy ci sze -
nia, aby od kryć praw dę o so bie… Za pra sza my Cię do
udzia łu w in dy wi du al nej dro dze krzy żo wej. To na sza
no wa pro po zy cja, aby w sku pie niu do trzeć z Chry stu -
sem do miejsc, któ re znasz i któ re mi jasz w co dzien -
nym ży ciu. Św. Brat Al bert pi sał: „Krzyż jest
ta jem ni cą, wy ma ga wia ry. Krzyż jest świa tłem, któ re
oświe ca umysł, szczę śli wy, kto mu od da ser ce i do -
sta nie ła skę mi ło wa nia”.

Krzyż jest ta jem ni cą. Aby ją zgłę bić, po trze ba
sil nej wia ry, a ona jest ła ską. Ufam, iż wy si łek fi zycz -
ny po zwo li z po ko rą spoj rzeć w sie bie i na no wo od -
kryć, jak du żo w na szym ży ciu za le ży od Bo ga.
Wła sny mi si ła mi nie wie le mo gę osią gnąć, ale wspar -
ty Bo żą ła ską mo gę „gó ry prze no sić”.

Krzyż jest świa tłem. Tyl ko zgo da na je go świa -
do me przy ję cie mo że oży wić na szą na dzie ję. Chry stus
trzy krot nie upadł w dro dze na Gol go tę, ale się nie
pod dał. Wy trwał do koń ca. To dla nas pięk ny, czy tel -
ny dro go wskaz.

Od daj Chry stu so wi swo je ser ce a wów czas od -
zy skasz na dzie ję i umoc nisz wia rę w to, iż war to… żyć
z Mi strzem dla in nych.

Ks. Grzegorz Stolczyk
Proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta

WSTĘP
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I -Kościół św. Brata Alberta, Gdańsk, ul. Olsztyńska 2 

II -Kościół NMP Królowej Różańca Świętego, Gdańsk, 

Plac Najświętszej Maryi Panny 1

III -Kościół św. Józefa, Gdańsk, ul. Jagiellońska 9

IV -Kościół Matki Bożej Fatimskiej,

Gdańsk, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

V -Bazylika Archikatedra, Oliwa, ul. Edmunda Nowickiego 5

VI -Kościół Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk, ul. Gdyńska 8

VII -Kościół św. Michała Archanioła, Sopot, ul. 3 Maja 49

VIII -Kościół NMP Wniebowziętej – Gwiazdy Morza, Sopot, ul. Kościuszki 19

IX -Kościół św. Bernarda, Sopot, ul. Abrahama 41/43

X -Kościół św. Jerzego, Sopot, ul. Kościuszki 1

XI -Kościół św. Andrzeja Boboli, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 15

XII -Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, Gdańsk, ul. Kapliczna 15

XIII -Kościół Opatrzności Bożej, Gdańsk, al. Jana Pawła II 48

XIV -Kościół św. Brata Alberta, Gdańsk, ul. Olsztyńska 2

Kościoły stacyjne
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SKAZANY  NA  ŚMIERĆ  
Py cha ludz ka umie ra kwa drans po
śmier ci fi zycz nej czło wie ka – mia ła
po wta rzać czę sto św. Te re sa z Avi -
la. Od kąd czło wiek sam sie bie 
wy rzu cił z ra ju, stra cił po czu cie rze -
czy wi sto ści. Ży je, udo wod nia jąc so -
bie i in nym, że po tra fi zbu do wać
ra je jesz cze lep sze – swo je ide al ne,
per fek cyj ne świa ty. Tyl ko, że nie ma
w nich miej sca na grzech, skru chę,
na wró ce nie. Chry stus do krwi po bi -
ty, prze ba cza ją cy, mi ło sier ny... wy -
da je się re lik tem in nej epo ki. To
do bre dla sła bych, dla tych, któ rzy
„wy mię ka ją", ży cio wych nie udacz -
ni ków. No wo cze sny su per man, mi -
ster Pi łat, do bro czyń ca ludz ko ści,
wiel ki hu ma ni sta nie po trze bu je

Wiel kie go Piąt ku. Tym sa mym sta -
je się je go nie uchron nym spraw cą.
„Bóg sprze ci wia się pysz nym, po -
kor nym zaś da je ła skę” (Jk 4, 6).
Wóz pe łen do brych dzieł, cią gnię ty
przez py chę, sto czy się do pie kła;
cią gnię ty zaś przez po ko rę, na wet
na ła do wa ny grze cha mi, mo że do -
pro wa dzić do nie ba. Zda rza się, że
ten, kto uwa ża się za bar dzo spla -
mio ne go przed Bo giem, jest w rze -
czy wi sto ści wspa nia le przy odzia ny
naj głęb szą po ko rą. Wszyst kie wi ny
pierz cha ją przed Bo giem, je dy nie
py cha sta wia Mu opór. „Zgrze szy -
łem” – oto naj lep sza zna jo mość
mnie sa me go. 

STACJA I

Kościół św. Brata Alberta
Gdańsk-Przymorze
ul. Olsztyńska 2 

+   +   +
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PRZYGNIECIONY  KRZYŻEM

STACJA II

Kościół NMP  Królowej Różańca
Świętego,  Gdańsk-Przymorze
Plac Najświętszej Maryi Panny 1

Nie po tę piaj sa me go sie bie, ani in -
nych. Nie szczę ścia oso bi ste są dla
nas bar dzo po ucza ją ce. Na sza na -
tu ra jest ta ka, że mu si zde rzyć się
z prze szko da mi, aby stwier dzić ich
szko dli wość: „Kto nie ma do świad -
cze nia, wie ma ło” (Syr 34, 10). 
Ni czym nie zmą co ne za do wo le nie 
z sie bie jest nie bez piecz ne. Kto po -
znał za gro że nia, jest bar dziej uważ -
ny. Trze ba uni kać przede wszyst kim

bra wu ro wych sy tu acji, nie prze wi -
dzia nych złych oka zji – te go de mo -
na de mo nów. Że gla rze za zna cza ją
na ma pach mórz pod wod ne ska ły,
któ re za uwa ży li. My tak że na pod -
sta wie do tych cza so wych grze chów
mo że my spo rzą dzić „du cho wą ma -
pę” na szej że glu gi, na no sząc na 
nią przy czy ny upad ków, złu dze nia 
i bra ki prze zor no ści, któ re spro wa -
dza ją nas na bez dro ża. 

+   +   +
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Na wet je śli stwier dzisz, że po -
peł niasz wie le grze chów z po -
wo du sła bo ści, niech cię to nie
dzi wi. To nie ci, któ rzy po peł -
nia ją naj mniej grze chów, są
naj bar dziej świę ci, lecz ci, któ -
rzy są naj bar dziej wiel ko dusz ni
i ko cha ją cy. Ni gdy nie od no szą
ran ci, któ rzy nie wal czą. Na to -
miast za wsze do zna ją ja kie goś
uszczerb ku ci, co z pa sją ata ku -
ją wro ga. Gdy by śmy tyl ko mie li
w so bie peł nię mi ło ści... Gdy
zro bi się otwór w do brze na peł -
n io nej  becz ce,  n ie wy pły n ie 
z niej ani kro pla wi na, do pó ki 
z wierz chu nie do pu ści się po -

wie trza. Je śli tyl ko w czę ści jest
wy peł nio na, za raz po otwar ciu
po pły nie wi no. Je śli nie ob fi tu je
w nas mi łość Bo ża, ja ka kol wiek
po ku sa spra wi, że utra ci my to,
co ma my. O ile bar dziej by li by -
śmy wy ro zu mia li dla in nych,
gdy by śmy wzię li so bie do ser ca,
że mia ra Bo ża wy ba cza nie tyl -
ko sie dem, ale sie dem dzie siąt
sie dem ra zy. Gdy zda rza ci się
grze szyć, nie dziw się te mu.
Gdy by śmy rze czy wi ście po zna li,
kim je ste śmy, wów czas za miast
się dzi wić, że le ży my na zie mi,
dzi wi li by śmy się, że mo że my
stać.

UPADAJĄCY

STACJA III

Kościół św. Józefa
Gdańsk-Przymorze
ul. Jagiellońska 9

+   +   +
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SPOTYKAJĄCY  MATKĘ

STACJA IV

Kościół Matki Bożej Fatimskiej
Gdańsk-Żabianka,  Plac Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 1

„Two ją du szę miecz prze nik nie".
Bo le sne prze ży cia ra tu ją nas 
z ospa ło ści. Nie ma wierz chow ca
szyb sze go niż ten, któ ry wy rwał się
z wil czych pa zu rów. To wła śnie
spra wia ją pró by do świad cza ne
przez świę tych. Za miast zwie sić ra -
mio na czy pod dać się bez na dziei,
sta ją się oni jesz cze bar dziej gor li -
wi w czy nie niu do bra. Mó wił św.
Jan Chry zo stom: „Po dob nie jak my -
śli wy za dra snąw szy skó rę lwa spra -

wia, że zwie rzę sta je się jesz cze
bar dziej sza lo ne i nie po ko na ne, 
tak sa mo wróg ro dza ju ludz kie go,
usi łu jąc za dać wam głę bo ką ra nę,
spra wia, że po dwa ja cie wa szą 
wiel ko dusz ność i od da nie do brym
dzie łom”. Weź swe ser ce i złóż de -
li kat nie w dło nie na sze go Pa na 
w ocze ki wa niu, aż je ule czy z ża lów 
i znie chę ceń. Tak po stę pu jąc, wie le
zy skasz i od nie siesz ko rzyść z fak -
tu, że in ni cię zra ni li. 

+   +   +
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+   +   +

Py tał nie gdyś pe wien świę ty czło -
wiek na po tka nych lu dzi na uli cy:
„Gdy byś zna lazł wo rek zło tych mo -
net, jak byś po stą pił?”. „Od dał bym 
pierw szy. „Je steś głu pi” – rzekł sta -
rzec. Dru gi od po wie dział: „Nie je -
stem na iw ny. Za brał bym dla sie bie”.
„Je steś pod ły” – za wy ro ko wał świę -
ty. Trze ci po wie dział tak: „Jak mo -
gę ci na to od po wie dzieć? Jak
mo gę prze wi dzieć, w ja ki spo sób
w ta kiej sy tu acji się za cho wam?
Czy mo gę być z gó ry pe wien te go,
że znaj dę si ły, by uga sić zły od -
ruch? Ufam jed nak, że do bry Bóg
po mo że mi prze zwy cię żyć go i po -
mo że mi od dać tor bę wła ści we mu

czło wie ko wi”. Sta rzec się ucie -
szył: „Je steś mą dry! Tak na le ży od -
po wie dzieć”. „Wy zaś, któ rzy
mó wi cie: «Dziś al bo ju tro uda my
się do te go oto mia sta i spę dzi my
tam rok, bę dzie my upra wiać han del
i osią gnie my zy ski», wy, któ rzy nie
wie cie na wet, co ju tro bę dzie. Bo
czym że jest ży cie wa sze? Pa rą je -
ste ście, co się uka zu je na krót ko, 
a po tem zni ka. Za miast te go po win -
ni ście mó wić: «Je że li Pan ze chce,
ibę dzie my ży li, zro bi my to lub
owo». Te raz zaś cheł pi cie się 
w swej wy nio sło ści. Każ da ta ka
cheł pli wość jest prze wrot na” (Jk 4,
13-15). 

STACJA V

Bazylika Archikatedra
Oliwa, ul. Edmunda Nowickiego 5

CYRENEJCZYK    
—  ZMUSZONY  DO  POMOCY
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WERONIKA  —  ŚWIĘTE  OBLICZE

STACJA VI

Kościół Chrystusa Odkupiciela
Gdańsk-Żabianka
ul. Gdyńska 8

+   +   +

„Bę dę szu kał ob li cza Twe go, Pa nie.
Nie za kry waj przede mną swo jej
twa rzy” (PS 27, 11). Nie ste ty, naj -
czę ściej dbam tyl ko o za cho wa nie
swej wła snej. A jesz cze czę ściej nie
o za cho wa nie twa rzy cho dzi, ale
do bre go wra że nia. Szyb kie go efek -
tu. Nic bar dziej nie utrwa la na szych
wad niż po śpiech i po wierz chow -
ność. Cóż in ne go spra wia, że pta ki
po zo sta ją w sie ci, je śli nie to, że
wpadł szy w nią, chcą się czym prę -
dzej wy do stać i mio ta jąc się bez -
wied nie, wi kła ją się jesz cze
bar dziej? Gdy wpad nie my w sieć
na szych pro ble mów, nie wy do sta -
nie my się z niej, wpa da jąc w pa ni -
kę. Wprost prze ciw nie, jesz cze

moc niej się w nią za plą cze my. Tak,
trze ba ża ło wać za po peł nio ne wi ny,
ale ża lem moc nym, sta tecz nym,
wy trwa łym i spo koj nym, nie zaś
nie po ko jem po ryw czym i znie chę -
ca ją cym. Miej cier pli wość! To do -
brze, że każ de go dnia roz po czy nasz
od no wa. Nie ma lep sze go spo so -
bu, niż sta le za czy nać od po cząt ku.
Po cząt kiem zaś wszel kich do brych
czy nów i za my słów jest Chry stus.
Nie wol no my śleć, że już się osią -
gnę ło wy star cza ją co wie le. „O To -
bie mó wi mo je ser ce: «Szu kaj Je go
ob li cza!». Szu kam, o Pa nie, Two je -
go ob li cza; swe go ob li cza nie za kry -
waj przede mną” (PS 27, 8-9). 
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Za czy na li śmy peł ni za pa łu, zde -
cy do wa ni po szli śmy za Mi strzem
po trud nych zbo czach Kal wa rii.
Na stę pu je upa dek i po ja wia się
nie po kój. Zwal nia my kro ku, już
nie bie gnie my. Z tru dem się
wle cze my no ga za no gą, nie za -
do wo le ni z sie bie, a nie raz tak -
że i z sa me go Bo ga: nie wie rząc
w sku tecz ność mo dli twy, lę ka jąc

się przy jąć sa kra ment... Ko lej ne
upad ki lub wspo mnie nie wcze -
śniej szych grze chów spro wa -
dza ją na nas zn ie chę ce n ie 
o zdwo jo nej si le. „Bie gli ście tak
wspa nia le – py ta św. Pa weł.
– Kto wam prze ciął dro gę?” (Ga
5, 7). Cier pli wość wo bec wła -
snych s ła bo śc i  – to do p ie ro
pierw szy sto pień po ko ry. 

UPADAJĄCY  PONOWNIE

STACJA VII

Kościół św. Michała Archanioła
Sopot, ul. 3 Maja 49

+   +   +
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STACJA VIII

Kościół NMP Wniebowziętej 
– Gwiazdy Morza
Sopot, ul. Kościuszki 19

Mi łość wła sna, wy gó ro wa ne mnie -
ma nie o so bie, fał szy wa wol ność
umy słu – to ko rze nie, któ rych nie
moż na tak po pro stu wy rwać 
z ludz kie go ser ca. Po trze ba cier pli -
wie oraz wy trwa le po skra miać i eli -
mi  no wać na sze z łe na wy k i ,
prze zwy cię żać nie chęć, nie gor szyć
się sła bo ścią. Ży cie jest nie ustan ną
wal ką i nie ma czło wie ka, któ ry
mógł by o so bie po wie dzieć, że już
do tarł do ce lu. Jed ne go mo że my

być cał ko wi cie pew ni: po ku sy bę dą
nam to wa rzy szy ły aż do ostat niej
chwi li. Od pocz nie my do pie ro w nie -
bie, gdzie cze ka nas pal ma zwy cię -
stwa. Na zie mi trze ba cią gle
zma gać się mię dzy lę kiem a na dzie -
ją, pa mię ta jąc o wszech mo cy Te go,
któ ry nas wspo ma ga. „Dla te go za -
chę caj cie się wza jem nie i bu duj cie
jed ni dru gich” (1 Tes 5, 11).

POCIESZAJĄCY  ZNIECHĘCONYCH 

+   +   +
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„Na sze zba wie nie ma dwóch śmier -
tel nych wro gów – pi sał św. Jan
Chry zo stom – za ro zu mial stwo w nie -
win no ści i roz pacz w upad ku. Jed -
nak ten ostat ni wróg jest o wie le
groź niej szy”. „W na dziei bo wiem już
je ste śmy zba wie ni” (Rz 8, 24). Na -
dzie ja to moc ny łań cuch zwi sa ją cy
z nie ba. Gdy prze sta niesz się go
trzy mać, na tych miast spad niesz
i zgi niesz w ja kimś grze chu. Znacz -
na więk szość upad ków, któ re 
po wo du ją zgor sze nie w Ko ście le, 
i jesz cze wię cej tych, któ re je dy nie

anio ło wie zna ją, ro dzi się ze zwąt -
pie nia. Gdy by nie ono, wszyst ko
by ło by do ura to wa nia. „Do kąd 
w mej du szy bę dę prze ży wał wa ha -
nia, a w mo im ser cu co dzien ną
zgry zo tę? Jak dłu go mój wróg na -
de mnie bę dzie się wy no sił?” (PS
13, 3). Ca łe zło, któ re w ży ciu uczy -
ni li śmy, jest ni czym w po rów na niu
z utra tą na dziei. Pa mię taj: mi łość
Bo ża po ko na ła na wet pie kło. Ni gdy
tam nie pój dziesz, chy ba że na wła -
sne ży cze nie. 

UPADAJĄCY  PO  RAZ  KOLEJNY

STACJA IX

Kościół św. Bernarda
Sopot, ul. Abrahama 41/43

+   +   +
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Ty le do wie my się o so bie, na ile po -
zwo li my so bie zdjąć ma ski i ofi cjal -
ne ko stiu my. Mi łość wła sna,
ego izm, złość, pod ły cha rak ter –
moż na to wszyst ko w so bie ukryć,
co nie ozna cza, że umar ło. Od cza -
su do cza su, przy róż nych spo sob -
no ściach, pusz cza no we pę dy
świad czą ce o tym, że choć zo sta ło
wy cię te w pień, nie jest jesz cze wy -
ko rze nio ne. Cza sa mi śpi jak lis, aż
zry wa się znie nac ka i rzu ca na ofia -
rę. To też po trze ba czu wać sta le i ni -
gdy nie lek ce wa żyć ko niecz no ści
wła sne go na wró ce nia. Ni gdy nie
bę dzie my cał ko wi cie wy le cze ni, do -
pó ki nie znaj dzie my się w ra ju. 

A w tym ży ciu, czy te go chce my,
czy nie, mu si my za ak cep to wać, że
je ste śmy ludź mi, a nie anio ła mi.
Nie mo że my cho dzić nie do ty ka jąc
zie mi. Na sza nę dza bę dzie nam to -
wa rzy szyć aż do trum ny. By le tyl ko
się na niej nie wy le gi wać, ani po
niej ta rzać. Na wró ce nie to nie grom
z ja sne go nie ba, ale po wol ne roz -
bie ra nie się ze sta rych szmat 
grze chu i nie do wiar stwa, aby przy -
wdziać no wą sza tę go do wą lu dzi
od ku pio nych przez Chry stu sa. Cho -
ro by du szy i cia ła przy by wa ją kon -
no, ga lo pem, a ustę pu ją pie szo,
krok za kro kiem. 

Z  SZAT  ODARTY

STACJA X

Kościół św. Jerzego
Sopot, ul. Kościuszki 1

+   +   +
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+   +   +

STACJA XI

Kościół św. Andrzeja Boboli
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 15

O nę dzy ludz ka! Ileż wo kół nas jest
sła bo ści! „Cóż in ne go sa mi mo że my
uczy nić, niż upaść?” – mó wił św.
Fran ci szek Sa le zy. Jest rze czą po -
wszech nie zna ną, że nikt w tym ży -
ciu nie jest tak świę ty, aby nie mógł
po peł nić ja kie goś złe go uczyn ku.
Ale na mi ły Bóg: strzeż się wszel -
kie go bra ku uf no ści. Je że li Bóg nie
bę dzie na szą zbro ją i tar czą, na -
tych miast zo sta nie my za ata ko wa ni

przez wszel kie go ro dza ju nie szczę -
ścia. Na wet ta kie, ja kich się nie
spo dzie wa my. Wszyst ko we mnie
do ma ga się Twe go mi ło sier dzia, Pa -
nie. Wszyst ko we mnie cze ka na
Zmar twych wsta nie. „Cze mu je steś
zgnę bio na, mo ja du szo, i cze mu ję -
czysz we mnie? Ufaj Bo gu, bo jesz -
cze Go bę dę wy sła wiać: Zba wie nie
me go ob li cza i mo je go Bo ga” (PS
42, 12). 

PRZYBITY  DO  KRZYŻA
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STACJA XII

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła
Gdańsk-Jelitkowo 
ul. Kapliczna 15

Zro bi łeś głup stwo, któ re cię po-
ni ża? Do brze. Za ry łeś no sem 
w zie mię i je steś roz draż nio ny?
Po wi nie neś ża ło wać, że ob ra zi łeś
Bo ga, a za ra zem cie szyć się z te go,
że zo sta łeś tro chę upo ko rzo ny.
Spo wiedź i po ku ta czy nią czło wie ka
nie skoń cze nie bar dziej god nym
sza cun ku, niż grzech go uczy nił
god nym po tę pie nia. „Czy ta iłem jak
in ni prze stęp stwa i grzech swój
cho wa łem w za na drzu? Czy lę ka jąc
się licz nej gro ma dy, z oba wy przed
wzgar dą u bli skich, mil cza łem, za
próg nie wy sze dłem?” (Hi 31, 33).

Św. Fran ci szek z Asy żu go dzi na mi
wpa try wał się w Ukrzy żo wa ne go
i za chę cał do te go sa me go swych
uczniów. Ukrzy żo wa ny to mo je
dzie ło. Ukrzy żo wa ny to mój ra -
tu nek. Jak da le ko upły wa ci ży cie
od kra tek kon fe sjo na łu? „Czę sto
trze ba więk szej od wa gi, że by wy -
znać grzech, niż że by go unik -
nąć” (św. Grze gorz Wiel ki). Za
nie dłu go bę dz ie my śp ie wać
naj bar dziej sza lo ną pieśń świa ta:
FELIX CULPA! „Szczę śli wa wi na,
sko ro ją zgła dził tak wiel ki Od -
ku pi ciel”. 

UMIERAJĄCY  NA  KRZYŻU

+   +   +
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+   +   +

STACJA XIII

Kościół Opatrzności Bożej
Gdańsk-Zaspa
al. Jana Pawła II 48

Wdzięcz ność. Bóg wie le po tra fi 
zbu do wać na ludz kiej wdzięcz no ści.
Za miast pu szyć się jak pa wie, pa -
trzeć wy nio śle na in nych, po trze bu -
je my ra czej spoj rzeć głę bo ko so bie
sa mym w oczy. „Cóż masz, cze go
byś nie otrzy mał? A je śliś otrzy mał,
to cze mu się cheł pisz?” (1 Kor 4, 7)
Czy mu ły są mniej ocię ża łe i cuch -
ną ce tyl ko dla te go, że dźwi ga ją na
so bie cen ne skrzy nie peł ne won no -
ści? Mat ka -Ko ściół no si na ko la nach
Naj święt sze go Zba wi cie la. Dla te go
też w tym że Ko ście le po trze bu je my

na uczyć się cze goś no we go i waż -
ne go: nie gor szyć się grze chem
dru gie go! Bóg na słu gi swej bez -
cen nej ła ski nie po wo łu je anio łów,
aby w nie win no ści swej wła snej na -
tu ry nie po tę pi li grzesz ni ka. Chry -
stus po wie rza się w na sze brud ne
rę ce i prze ma wia przez na sze kłam -
li we usta, by bu dzić wdzięcz ność
w grzesz ni ku, któ ry sam nie umie
so bie po móc. „Prze cho wu je my zaś
ten skarb w na czy niach gli nia nych,
aby z Bo ga by ła owa prze ogrom na
moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7). 

Z  KRZYŻA  ZDJĘTY  
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Daw no te mu już ogło szo no, że
„Bóg umarł” i w nie jed nym ser cu
za le gły ciem no ści. My na to miast z
no cy piel grzy mu je my ku ży ciu. Je -
ste śmy po szu ki wa cza mi oj czy zny,
że bra ka mi nie ba. Tyl ko nie wol no
nam prze rwać po dró ży, po czuć się
już u me ty. Praw dzi wa noc za czy na
się w mo men cie, gdy zni ka z ser ca
tę sk no ta za wol no ścią. Bę dziesz
mar twy nie w dniu, gdy umrzesz,
ale gdy po my ślisz, że już się speł -
ni łeś, gdy twe ser ce prze sta nie się
nie po ko ić. Kie dy już żad na gwiaz da
po ran na nie bę dzie cię in spi ro wać,
ża den głos wo łać do dro gi, wów -
czas, w tym mo men cie, prze gra łeś

two ją wal kę ze śmier cią. Noc świa -
ta nie po le ga na tym, że Bóg umarł,
ale że czło wiek nie cier pi już z te go
po wo du. Po trze ba straż ni ków Po -
ran ka, świad ków Zmar twych wsta -
łe go, do brej no wi ny o tym, że Ży cie
zwy cię ży ło. Chry stus po wró cił 
z cmen ta rza! – nie wol no nam się
za do wa lać by le czym, pierw szą lep -
szą li nią brze go wą. „Po uczał bo -
wiem swo ich uczniów i mó wił im:
«Syn Czło wie czy bę dzie wy da ny 
w rę ce lu dzi. Ci Go za bi ją, lecz za -
bi ty po trzech dniach zmar twych -
wsta nie». Oni jed nak nie ro zu mie li
tych słów, a ba li się Go py tać” (Mk
9, 31-32).

W  GROBIE  ZŁOŻONY  

STACJA XIV

Kościół św. Brata Alberta
Gdańsk-Przymorze
ul. Olsztyńska 2

+   +   +
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Parafia pw. św. Brata Alberta
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2

www.bratalbert.com.pl 
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