Droga Krzyżowa Narodu Polskiego
I Stacja -- Sąd nad Rzeczpospolitą
Zebrało się ich trzech - trzech pysznych władców Europy i uradzili, że Polska ma stać się
pokarmem ich zachcianek i zaspokojeniem ich różnych potrzeb.
I zaczęło się -1772 rok - pierwszy rok zagłady polskości, ucisku, zaprzeczania polskości,
pierwszy rok niewoli Polaków, która miała trwać, aż 123 lata….
Tchórze i sprzedawczyki, i tacy byli wśród Narodu, uciekli bądź zaprzedali się zaborcom, mając
tylko na względzie swoje sprawy doczesne i materialne. A osamotniony Naród trwał, trwał przy
Jezusie, który też był samotny podczas modlitwy w Ogrójcu ….. Naród do Jezusa uciekał.
Któryś za nas cierpiał rany….
II Stacja – Wzięcie Krzyża
Nie ma, wymazana Rzeczypospolita, nie ma na mapach. Tylko Turcja nigdy nie uznała zaboru
Polski – podczas spotkań z Sułtanem, gdy zapraszano ambasadorów Europy – mówiono:
„Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył… „
A reszta świata zgodziła się i podpisała się skwapliwie pod aktami rozbiorów.
Naród bierze na siebie Krzyż nieobecności w świecie, Naród pozornie zgadza się na
decydowanie o sobie przez zaborców. Naród w Panu pokłada nadzieje i gorące zanosi modły o
wskrzeszenie Ojczyzny….
Krzyż – Krzyż pogardy i poniżenia, Krzyż szykan i niszczenia polskości, Krzyż wynaradawiania
z tradycji i wartości - wynaradawiania z wiary w Chrystusa – bo polskość – to Krzyż Jezusa
Któryś za nas cierpiał rany….
III Stacja – nadzieja i upadek
Ulegli złudzie napoleońskiej, kolejny raz wykorzystani--- zasłynęli męstwem, brawurą,
niepospolitą odwagą i lojalnością. Europa śpiewa pieśni o szalonych Polakach.
Pragnęli Ojczyzny, wolnej, w której będzie szanowane Prawo Boskie i prawa wszystkich
stanów, pragnęli praworządnej Polski rządzonej przez POLAKÓW. A dostali ułudę – Księstwo
Warszawskie – później Królewskie Kongresowe – pozornie Polskie i pozornie Królewskie, bo
pod rządami okrutnego zaborcy…
Powstanie Listopadowe – gorący zryw narodowy, iskra patriotyzmu--- ale bez wsparcia szybko
zgasła. Ucieczka, emigracja, szykany dla tych co zostali, kolejne fale wynaradawiania….
Ale naród trwał na modlitwie… uciekał się do Pana i Jego Matki, Naród niezłomnie wierzył, że
Jutrzenka Wolności i Dzień Zmartwychwstania Polski nadchodzi….
Któryś za nas cierpiał rany…
IV Stacja – Spotkanie z Matką
Ciemność, wszystkie symbole polskości usunięte. Zabrania się dzieciom mówić po polsku,
szkoły wynaradawiają młodzież i dzieci….
A Kościół trwa, to tutaj jest oaza polskości – to tutaj Naród błaga Matkę Najświętszą- Królową
Polski o pomoc… to w Matce pokłada cały Naród wszelką nadzieję… Matka nie zawiedzie, tą
nadzieją żyją kolejne pokolenia Polaków, tu w kraju i na obczyźnie.
Któryś za nas cierpiał rany……
V Stacja – Szymon
W historii Narodu Polskiego, Kościół Katolicki identyfikował się z Narodem Polskim. Początek
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tej identyfikacji dała konfederacja Barska, która przyjmowała w swoje szeregi tylko Polaków
Katolików.
Nie przyjmowała prawosławnych, ponieważ władzę duchową nad nimi sprawował car, ani
protestantów, gdyż ci podlegali pod króla pruskiego. Kościół Katolicki nigdy nie zdradził Narodu
Polskiego. Naród Polski nie zdradził Kościoła.
Któryś za nas cierpiał rany….
VI Stacja--- Spotkanie św. Weroniki – Konstytucja 3go Maja
Konstytucja w naszych dziejach jest momentem wzniosłym, równała ona wszystkie stany,
wprowadzała tron dziedziczny oraz naprawiała Rzeczpospolitą.
Weronika ocierając twarz przywraca Jezusowi jego godność ludzką. Konstytucja 3-go Maja
przywróciła Polsce jej należną godność w oczach Europy i świata…..
Tyle tylko, że za późno dla Polski…. już została postanowiona zagłada Ojczyzny
Któryś za nas cierpiał rany….
VII Stacja --- Drugi upadek
Naród łaknący wolności i samostanowienia zrywa się do walki – Powstanie Styczniowe zapala
wszelkie nadzieje… zryw jest wielki… ale i wielka przegrana.
Masowe zsyłki, konfiskaty, sądy, wyroki skazujące… zaczyna się exodus na Syberię:
młodzieży, powstańców - najwaleczniejsi Synowie idą pod pręgierz. Żałoba w Narodzie, ale to
dopiero teraz zaczyna się prawdziwy ucisk Narodu poprzez konfiskaty, zabory mienia, poprzez
propagowanie oszczerstw, rozbijanie rodzin, politykę gospodarczą skłócającą polskich
właścicieli ziemskich z włościanami…..
Żałoba w Narodzie— Naród lgnie do Matki Bożej i Jezusa, Naród Polski szuka wolności w
Krzyżu Jezusa, cierpi jak Jezus, zawierzając Mu swoją Ojczyznę i błagając o Jej Odrodzenie
Któryś za nas cierpiał rany……..
VIII Stacja---Jezus pocieszający…
Naród się nie poddaje. Dzielne Polskie Niewiasty, matki, żony – to na ich barkach spoczywa
wychowanie dzieci w polskości – w polskości i patriotyzmie zabronionym przez zaborców i
straszliwie szykanowanym. To one, poważne, obciążone troską o byt codzienny, gdy mężowie,
bracia czy synowie na katordze się znaleźli— to One – Niezłomne Polki trwały przy dzieciach,
trwały przy ziemi i rodzinie, wreszcie trwały przy Jezusie i Matce Bolesnej.
To z Krzyża Jezusowego czerpały swoją moc, wierząc w Jego pomoc i ukojenie…
Jezu i dzisiaj daj polskim kobietom wiarę, żywą wiarę--- bo tak bardzo jej trzeba i tak jest jej
mało wśród nas…
Któryś za nas cierpiał rany….
IX Stacja --- Trzeci upadek
Kolejny upadek Polski- II Rzeczypospolitej – wrzesień 1939 rok…. a szczególnie 17-ty września
nazywany IV rozbiorem Polski…
Osamotnieni, Naród uległ przeważającym siłom wroga, odwiecznym wrogom Polaków i Polski.
Po 20 tu latach wolności, znowu niewola, znowu zniszczenia, rabunek, straty , olbrzymie straty
w materii ludzkiej i duchowej. Przychodzi załamanie….. tylko Jezus i Matka Najświętsza
rozumie co to znaczy osamotnienie i niezasłużone cierpienia.
Naród oszołomiony klęską popada w rozpacz. Ale trwa to tylko chwilę, bo budzi się w Narodzie
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ogień walki, walki o polskość, o rodzinę, o wolność… upokorzony, ale powstaje…
Któryś za nas cierpiał rany…..
X Stacja--- Ogołocenie Jezusa.
W przeszłości, dla Polaków gorzką prawdą była rusyfikacja i germanizacja.
Teraz muszą się przeciwstawić unicestwieniu Narodu. Holokaust Polaków i heroizm Polskiego
Narodu nie jest znany na świecie. Bo na holokaust Żydzi zrobili sobie wyłączność robiąc do tej
pory na tym doskonałe biznesy… A przyjąć wreszcie należy, że często, to Żydzi Żydom tak
zrobili…. wystarczy zajrzeć do archiwów III Rzeszy, które dobrze się zachowały i poznać
prawdziwą liczbę Żydów służących w armiach Hitlera i będących oprawcami w obozach.
Kolejny temat tabu, celowo przemilczany… bo tylko oni mają wyłączność …
To Naród Polski odarty z wolności masowo ginie, w obozach, w łapankach, gnębiony,
zastraszony, poniżony…. A świat o tym wie i nic nie czyni… na Jezusa obnażonego też
patrzono nie szczędząc Bogu oszczerstw i złorzeczeń.
Któryś za nas cierpiał rany…..
XI Stacja - Ukrzyżowanie
Ginie Człowiek - Bóg. Za nas, abyśmy życie mieli…
A za co ginęli w Katyniu? W obozach koncentracyjnych niemieckich – nigdy polskich!
Za co ginęły polskie dzieci?
Naród Ukrzyżowany razem z Jezusem….
Naród, który nigdy nie wyrzekł się Jezusa, Naród, który drażnił Europę i nadal drażni swoją
wiarą, głęboką duchowością.
Naród, który przeżył zsyłki na Sybir i do Kazachstanu, Naród tępiony i znieważany….
Jezu… bądź miłościw.
Któryś za nas cierpiał rany….
XII Stacja ---Śmierć
Jezus umiera, umiera za nas. Za nas, za Polaków, ale też i za naszych wrogów. O tym najlepiej
wie i najbardziej przeżywa Matka. To jest śmierć za przyjaciół i za wrogów.
Znakiem naszych, polskich dziejów stał się Krzyż. Wiele krzyży znaczy szlaki historii. Jak
zawsze pod Krzyżem stała i trwa dalej Matka Bolesna o Twarzy zranionej niedolą moralną i
materialną swoich dzieci.
Jasnogórska Matka Ukrzyżowanego Człowieka i Narodu przebywa w naszym domu ze względu
na Słowo Chrystusa z powodu miłości do krzyżowanych dzieci i nadziei, że ci, którzy krzyżują,
nawrócą się „bo nie wiedzą co czynią.” Choćby cała nadzieja zgasła – to czuwa nad nami Pani
Jasnogórska.
Któryś za nas cierpiał rany…..
XIII stacja Zdjęcie ciała Jezusowego z Krzyża
Matka Męczennika za nas wszystkich.
Matki - Polki, matki męczenników, setek tysięcy synów, mężów, braci, córek – męczenników za
Polskę, za polskość, za wiarę.
Matki Powstańców Warszawskich, matki synów Katynia, Miednoje i Charkowa, matki wołyńskie
i zamojskie, wreszcie matki pomordowanych przez... nie naszą ubecję….
Te wszystkie matki uciekały się do Pani Jasnogórskiej, do Matki Syna Bożego, która pierwsza
przeżyła pogrzeb Syna Bożego, a potem wiele pogrzebów dzieci Bożych i wiele klęsk
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śmiertelnych polski, którą Bóg Jej powierzył, jak Syna swego, w opiekę.
Może Matka tego Męczennika za wszystkich, teraz już nasza Matka, wychowa nas na ludzi
odpowiedzialnych, odważnych i wiernych?
Każda radość z dobrego Polaka, jest radością Królowej, która zdejmuje z Krzyża Dziecko
Ukrzyżowane, gdy już wypełniło swą służbę, miłość i ofiarę.
Któryś za nas cierpiał rany…..
XIV Stacja --- Złożenie do grobu— najdłuższa i najważniejsza noc.
Wiele razy w naszej historii patrzyliśmy w otwarty grób.
My Polacy musimy pamiętać, że czeka jeszcze wiele śmierci, wiele dróg krzyżowych. Ale stało
się coś, co nam nie pozwoli żyć w egoizmie i strachu śmierci. Ta śmierć na którą zgodził się
Chrystus, stanie nam w oczach jako wyzwanie, byśmy wreszcie zaczęli żyć jak On pragnie, a
śmierć aby była owocem życia dobrego i nadzieją zmartwychwstania.
Matka z Góry Jasnej, świecącej w mrokach tej zapadającej nocy, wiedziała, że jeszcze
Ojczyzna nie zginęła, jeśli nawet do grobu ją kładą, jeśli jest przy niej Syn Boży.
Króluj nam Chryste !
Któryś za nas cierpiał rany……
Napisano 12.03.2018 autor. EKS
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