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W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy kolejny fragment książki:  

 

 Jerozolima  

 

Biblijna droga krzyżowa 

Przechodzimy drogą krzyżową, rozmyślając o tym wszystkim, co Jezus przeżywał i 

co wycierpiał aż do śmierci i zmartwychwstania. 

Będziemy rozważali biblijną drogę krzyżową, którą napisał kardynał Karol 

Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 

 

 

 



 

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen 

 

Stacja I: Jezus skazany na śmierć 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z księgi Proroka Jeremiasza: 

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że 

powzięli przeciw mnie zgubne plany: zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy 

go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina (Jr 11,19). 

 

Módlmy się: Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża 

uwolnił nas spod władzy Szatana; spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili 

łaski zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

W tym momencie jesteśmy w kaplicy podjęcia krzyża przez Jezusa Chrystusa. 

Dlatego weźmy nasze krzyże - w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych 

dłoniach - i podążajmy za Tym, który podjął drogę krzyża. 

 

Z księgi Proroka Izajasza: 

Dręczono Go, lecz sam 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. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? 

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących za grzechy mego ludu został zabity na śmierć 

(Iz 53,7-8).  

Z Ewangelii według św. Łukasza: 

Jezus wziął ze sobą Dwunastu i udał się osobno w okolice miasta zwanego 

Betsaidą, lecz tłumy dowiedziały się o tym, i poszły za Nim (Łk 9,10-11a).  

On je przyjął i mówił wszystkim: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23). 

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do 

naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął i poniósł śmierć na krzyżu.                  

Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego 

zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 



 

Stacja III: Jezus upada pod ciężarem krzyża 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Psalmu 38: 

Winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie, jak ciężkie brzemię. (...) Jestem 

zgnębiony, nad miarę pochylony, przez cały dzień chodzę smutny. Jestem nad miarę 

wyczerpany, złamany; skowyczę, bo jęczy moje serce. Przyjaciele moi, sąsiedzi, 

stronią od mojej choroby, i moi bliscy są z daleka. Bo jestem bardzo bliski upadku, i 

ból mój jest zawsze przede mną (Ps 38,5.7.9.12.18).  

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Gdy Jezus przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: "Tak jednej 

godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie. Duch bowiem wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" (Mt 26,40-41).  

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w 

walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Ojcze nasz .... 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja IV: Jezus spotyka Matkę swoją 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

 

Z Księgi Lamentacji: 

Wszyscy co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, popatrzcie, czy jest boleść podobna do 

tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Bóg ... (Lm 1,12).  

Z Ewangelii według św. Łukasza: 

Symeon błogosławił ich, i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest 

na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą - a 

twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,34).  

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wyniszczonego na 

krzyżu stała współczująca Matka; daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją 

w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który żyje i króluje 

na wieki wieków. Amen. 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

 

Z Psalmu 22: 

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi i potrząsają 

głowami: "Zaufał Panu, niechże go wyzwoli!" (Ps 22,7-9a).  

Z Ewangelii według św. Marka: 

A gdy wyszydzono Jezusa, żołnierze wyprowadzili Go. I przymusili niejakiego 

Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, właśnie 

przechodził, aby niósł krzyż Jego (Mk 15,20a.c.21).  

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze                

czyny  i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek                              

i w Tobie odnajdywało dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Chwała Ojcu .... 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Jezus mówił swoim uczniom; Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie 

przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto poda kubek świeżej wody do picia 

jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, 

nie utraci swej nagrody (Mt 10,40.42).  

 

Módlmy się: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna; 

ożywiaj naszą wiarę swoim Słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się 

cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja VII: Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Księgi Proroka Izajasza: 

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 

wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on obarczył się naszym cierpieniem. On 

dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga                       

i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. 

Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie                            

(Iz 22,3ab.d-5).  

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką, a 

ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, niech Twoja łaska powstrzymuje go 

od zła i kieruje ku zbawieniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja VIII: Kobiety jerozolimskie na drodze krzyżowej 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Łukasza: 

A szło za Nim 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).  

 

Z Drugiego Listu do Koryntian: 

Bracia, smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu. Smutek zaś 

tego świata sprawia śmierć (2 Kor 7,10) 

 

Módlmy się: Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy szukając 

tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc uczynki miłości, oddawali Tobie należną 

chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja IX: Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz trzeci 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Księgi Lamentacji: 

Słyszano, że wzdycham, lecz nikt mnie nie pociesza; wszyscy wrogowie na wieść              

o nieszczęściu cieszą się, żeś Ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, by los 

mój ich spotkał. Liczne są moje udręki, i serce me choruje (Lm 1,21.22c).  

 

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie Moje jarzmo na siebie, i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy                             

i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo Moje 

jest słodkie, a Moje brzemię lekkie (Mt 11,28-30). 

 

Módlmy się: Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci. Ty nam wskazałeś 

jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne 

przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas                          

w swoim miłosierdziu.. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacja X: Jezus z szat obnażony 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Jana: 

Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery 

części. Dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była 

szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili między sobą: "Nie rozdzierajmy jej, ale 

rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć". Tak miały się wypełnić słowa pisma: 

"Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię". To właśnie uczynili 

żołnierze (J 19, 23-24).  

 

Z Listu do Kolosan: 

A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, 

haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie 

dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia 

ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, którego stworzył (Kol 3,8-10). 

 

Módlmy się: Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana, 

zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo 

przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni 

Jego łaską nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy 

podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Ojcze nasz ... 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 



 

Stacja XI: Jezus przybity do krzyża 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Psalmu 22: 

Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz 

mnie w prochu śmierci. Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. 

Przebodli ręce i nogi moje. Policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, 

sycą się mym widokiem (Ps 22,16-18).  

 

Z Ewangelii według św. Jana: 

Na miejscu zwanym miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota, 

ukrzyżowano Jezusa, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony. Pośrodku zaś 

Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy, i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: 

Jezus Nazarejczyk król żydowski". Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, 

gdzie ukrzyżowano Jezusa było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, 

łacińskim i greckim (J 19,17b-20). 

 

Z Listu do Galatów: 

Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z jego 

namiętnościami i pożądaniami (Ga 5,24). 

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł 

śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na 

ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen. 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 



 

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Łukasza: 

Było już około godziny szóstej, i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.  

Jezus mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". I zawołał donośnym 

głosem: "Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął 

ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: "Istotnie, 

człowiek ten był sprawiedliwy" (Łk 23,44-47).  

 

Z Listu do Galatów: 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w 

ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował 

mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20). 

 

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez 

błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego 

miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Ojcze nasz .... 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 



 

Stacja XIII: Matka Najświętsza obok krzyża Jezusowego 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

 

Z Księgi Lamentacji: 

Jak cię pocieszyć, z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię 

pocieszyć? Dziewico, Córo Syjonu, gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię 

uleczy? (Lm 2,13).  

 

Z Ewangelii według św. Jana: 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn twój!" Następnie rzekł 

do ucznia: "Oto Matka twoja!" I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,25-27). 

 

Módlmy się: Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił 

swoją Rodzicielkę Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką. Spraw, aby za 

wstawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał i radował się świętością 

swoich dzieci i pociągnął do siebie wszystkie narody. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

Ojcze nasz .... 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 



 

Stacja XIV: Jezus złożony w grobie, a po trzech dniach 

zmartwychwstaje 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. 

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był 

uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je 

wydać. Józef zabrał ciało, owinął w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, 

który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień, i odszedł  

(Mt 27,57-60).  

 

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena                       

i druga Maria, obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł 

Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień, i usiadł na nim. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie 

Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział!"             

(Mt 28,1-2.5-6a). 

Z Listu do Rzymian: 

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że również z Nim żyć będziemy. 

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie 

Jezusie  (Rz 6,8.11). 

 

 

Ojcze nasz .... 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 



 

 

 

Droga krzyżowa Pana Jezusa przebiegała zapewne w podobny sposób jak droga, 

którą przeszliśmy. Choć oczywiście my szliśmy jakieś trzy metry wyżej, niż był 

poziom Jerozolimy w I wieku. 

Zaczęliśmy tam, gdzie była druga stacja, to znaczy na terenie twierdzy, która 

nazywała się Antonia.  

 

 

 

Gdy wchodzi się do tej kaplicy, po prawej stronie widać bardzo stare marmurowe 

kamienie na posadzce. Nawiązują one do tego, co w Piśmie Świętym jest 

poświadczone jako litostrotos. Był to kamienny plac, na który wyszedł Piłat i wydał 

wyrok na Jezusa. 



 

 

Przez pierwszy odcinek drogi aż do trzeciej stacji schodziliśmy dość ostro w dół, co 

może być zdumiewające dla niektórych, bo droga krzyżowa kojarzy się wszystkim z 

nieustannym wchodzeniem pod górę. 

Ale to nie było jedyne wyjście na wzgórze, ale przejście przez miasto i ten pierwszy 

odcinek rzeczywiście schodził w dół. Dlaczego? 

 

 

 

Ponieważ w miejscu, gdzie był zakręt przy trzeciej i czwartej stacji, rozciągała się 

kiedyś dolina. Nazywała się Doliną Tyropeonu. Przebiegała ona przez środek 

Jerozolimy i pełniła istotną funkcję, bo odprowadzała z miasta wszystkie ścieki. 

Trzeba sobie więc wyobrazić, że tą doliną płynęło wszystko. 

 



 

 

I Pan Jezus najprawdopodobniej po prostu poślizgnął się na tych ściekach.                   

Droga była kamienna, a On nie niósł krzyża tak jak my to sobie wyobrażamy, ale 

dźwigał poziomą belkę, do której był przywiązany. 

 

 

Nie miał więc do dyspozycji rąk, którymi mógłby się uchronić przed upadkiem i po 

prostu wpadł twarzą w te nieczystości. Ten pierwszy upadek jest bardzo konkretny.       

To nie tyle z braku sił, co właśnie z takiego kontekstu otoczenia. 

 



Następnie skręciliśmy w prawo, a potem trochę pod górę do siódmej stacji.                       

Ta stacja jest dość kluczowa, bo przy niej była brama miasta. Dzisiaj mur miasta jest 

nieco dalej za bazyliką, ale został on przesunięty w późniejszych czasach. 

W czasach Jezusa przy siódmej stacji kończył się mur miasta. Tam była brama.        

           

 

 

Od niej Pan Jezus szedł krzyżową drogą już poza miastem. W czasach Jezusa nic tu 

więc nie było, tylko skała. 

Z tą skałą jest związana tradycja mówiąca, że był to grób Adama. Wzgórze Czaszki. 

Jakiej czaszki? Adamowej. 

Dlatego dzisiaj na dole pod Golgotą znajduje się kaplica, którą przedstawia się jako 

kaplicę Adama, i tu jest zachowany kawałek popękanej skały. 

Ewangelia mówi, że gdy Jezus umierał, było trzęsienie ziemi i skały zaczęły pękać. 

Tradycja to interpretowała jednoznacznie: krew Jezus spłynęła tymi pęknięciami na 

czaszkę Adama. To znaczy jest to moment odkupienia ludzkości. Krew Jezusa 

obmywa czaszkę ojca ludzkości. 

Dlatego na starych krzyżach - teraz niestety coraz rzadziej - pod Jezusem zawsze 

jest ukazana czaszka. Ona nie jest po to, żeby komuś mówić memento mori, tylko to 

jest czaszka Adamowa. 

 



 

 

 


