
Droga Krzyżowa 

(Bł. ks. Antniego Rewery) 

 

 Całe życie Chrystusowe to ,,Światłość świata", ale i w tym Jego boskim życiu jest 

jedna chwila niezwykła, straszna, nie dająca się opisać słowem lub piórem, chwila mimo to 

najbardziej świetlana, to chwila Jego bolesnej Męki. Albowiem w tej bolesnej chwili Jezus 

Chrystus to wszystko, co mówił, do czego zachęcał, co nakazywał własnym przykładem, 

urzeczywistnił, uskutecznił, przypieczętował ofiarą Swojego życia. w tej chwili niejako 

wszystkie promienie światła Swej boskiej nauki zebrał w jedno, tak, iż Męka Jego stała się dla 

całej ludzkości w jej pielgrzymowaniu do nieba tym, czym był słup ognisty dla Izraela  

w pielgrzymowaniu do Ziemi Obiecanej. /Konferencja bł. ks. Antoniego Rewery z dn. 19.03.1907r./ 

 

Stacja I  

Dać świadectwo prawdzie 

 Pan Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Piłat, zadając retoryczne  

pytanie o istotę prawdy, nie chce usłyszeć odpowiedzi, bo ona zobowiązuje do 

podporządkowania prawdzie swoich decyzji i wyroków. Proces, w którym był sądzony Jezus 

był żałosnym widowiskiem: fałszywe oskarżenia i niesprawiedliwy, haniebny wyrok. 

 

 Błogosławiony ksiądz Antoni Rewera znał wartość prawdy, dał o niej świadectwo  

i wierny Prawdzie przyjął wyrok skazujący na dopełnienie życia męczeńską śmiercią.  

 Czy ja daję świadectwo o Chrystusie? Czy znam wartość prawdy? A może przez 

wzgląd na opinie innych unikam prawdy? Może wydaję niesprawiedliwy wyrok? 

 

Stacja II 

Przyjęcie krzyża  

 Pan Jezus dobrowolnie przyjął belkę krzyża. Nie była to łatwa decyzja, ale jedyna 

dobra, bo zapewniająca zbawienie. Ciężar krzyża jest pomnożony przez niewdzięczność ludzi 

odrzucających Boski dar, który niósł Zbawiciel na Swoich ramionach. 

 Błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, decydując się na dawanie świadectwa 

prawdzie, był świadomy, że rozpoczyna ostatni etap swojej drogi krzyżowej, a belka krzyża, 

którą przyjął dobrowolnie, już została złożona na Jego ramionach. 

 Czy ja przyjmuję codzienny krzyż? Czy w moim sercu jest pragnienie przyjęcia 

wszystkiego, co może być krzyżem? 



 

 

Stacja III 

Upadać, aby powstać 

 Droga kalwaryjska nie ma w sobie piękna, jest stroma, trudna, uciążliwa, a dla 

zmęczonego Skazańca niebezpieczna. Jezus upada pod ciężarem krzyża i powstaje, aby dodać 

siły do powstania wszystkim upadającym pod ciężarem trudów życia, własnych słabości 

i zagubionych uczuć. 

 Ksiądz Rewera ostatni etap swej drogi rozpoczął w sandomierskim więzieniu. 

Pokonując własną niemoc, pocieszał współwięźniów i narażając się na dodatkowe tortury, 

jednał ich z Panem Bogiem przez Sakrament Pokuty. 

 Czy powstaję z moich słabości? Czy pomagam innym powstać z ,,grzechowych" 

upadków? Panie proszę, niech przez zasługi Twojej Męki powstanę z moich upadków. 

Stacja IV 

Miłość Matki  

 Wielu skazańców przeszło już tą drogą, dlatego była ona znana żądnemu sensacji 

tłumowi. Wiedziano jak się ustawić, aby widzieć skazańców i ich jeszcze bardziej poniżyć.  

W tłumie znalazła się bolesna Matka Maryja, a Jej serce przenikało wiele bolesnych mieczy. 

Trwała wiernie przy swoim poranionym i poniżonym Synu. 

 Ksiądz Rewera z ogromną miłością mówił o boleści Bożej Matki, najboleśniejszej ze 

wszystkich matek ziemskich, które uczestniczyły w cierpieniach swoich dzieci.  

 Czy w moim sercu jest współczucie dla cierpiącego i pragnienie pomocy? Jezu proszę 

niech miecz miłości przeszyje moje serce, abym tak jak Maryja współcierpiał/a z Chrystusem. 

 

Stacja V 

Ramiona Cyrenejczyka  

 Dla Jezusa utrudzonego wymyślnymi torturami krzyż stawał się coraz cięższy  

i opóźniał ten wyjątkowy pochód. Szymon wracający do domu, został zatrzymany i dalej to 

on niósł na utrudzonych pracą ramionach Drzewo Zbawienia. Pan Jezus zechciał podzielić się 

z ludźmi ciężarem Swego cierpienia i trudu, aby mieli udział w radości zbawienia.  

 Ksiądz Antoni widział w drugim człowieku cierpiącego Chrystusa, dlatego tak wiele 

czasu poświęcał, aby wspierać, troszczyć się i brać na ramiona ich krzyże. 



 I dziś Jezus dzieli się ze mną swoim krzyżem, idzie przede mną rozświetlając drogę 

swoim Boskim światłem, abym mógł iść śladami Jego stóp... 

 

 

Stacja VI 

Kobieta o prawdziwym obliczu 

 To nieprawda, że cały tłum był żądny krwi. Do Skazańca podbiegła kobieta i swoją 

chustą otarła Jego twarz. Gest prosty, ale w tych okolicznościach wymagający wielkiej 

odwagi kochającego serca. Pan Jezus jest o całe niebo hojniejszy od człowieka i nagradza dar 

Weroniki. Jej chusta była pierwszą i jedyną fotografią Boskiego - prawdziwego Oblicza. 

 Ksiądz Antoni Rewera wiele trudu wkładał w odkrywanie prawdziwego oblicza dzieci 

Bożych, na pokrytych brudem twarzach ludzi zagubionych. Z wielką miłością przypominał o 

ich godności mówiąc, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Bożego Oblicza. 

 Panie proszę, niech Twoje Oblicze będzie wyryte w moich sercu i w mojej duszy. Daj 

mi proszę łaskę, abym odkrywał/a, prawdziwe, Twoje Oblicze w poranionym obliczu 

bliźniego. 

Stacja VII 

Moc rodząca się w słabości  

 Drugi upadek Jezusa jeszcze bardziej osłabił Jego i tak już nadwyrężone siły. Słabość 

budzi żal, współczucie, chęć pomocy. Możliwe, że pomocną dłoń upadającemu podał 

eskortujący, rzymski żołnierz. Taką pomoc też trzeba umieć przyjąć jeśli nawet trudno 

uwierzyć, że nieprzyjaciel, też ma ,,ludzkie" uczucia. Rzymianin, Samarytanin, Człowiek... 

 Ksiądz Antoni starał się jak najwięcej ludzi zaangażować w działalność społeczną i 

charytatywną, aby pomagali innym, by byli gotowi na podnoszenie z upadków ludzi 

słabszych. 

 Jezu, kolejny raz nadużyłem Twojej miłości i dobroci. Swoim upadkiem uczysz mnie, 

aby przyjmować pomoc i innym pomagać powstać. Mogę to czynić słowem, gestem, 

modlitwą, angażując się w różnego rodzaju dzieła, aby podać pomocną dłoń. 

 

Stacja VIII 

Okazywać uczucia  

 Na drodze wśród wyzwisk i przekleństw słychać było płacz i zawodzenie kobiet 

izraelskich. Zwyczaj nakazywał płaczem żegnać umierających. Czy zwyczaj był jedynym 



powodem ich płaczu? Raczej nie. Jezus idący na śmierć przemówił jedynie do tych kobiet, 

ponieważ nigdy nie przeszedł obojętnie obok płaczących: ,,Płaczcie nad sobą!" 

 Błogosławiony Antoni Rewera pomagał również potrzebującym Bożego przebaczenia, 

dlatego ukazując skutki grzechu i wielkiej Bożej miłości, pobudzał ich do łez 

oczyszczających duszę. 

 Panie proszę naucz mnie widzieć cierpiącego człowieka ale i dostrzegać w moim 

życiu, w moim sercu przyczyny bólu mojego współbrata i czasem zapłakać nad sobą. 

 

Stacja IX 

Pokusa rezygnacji 

 Każdy długotrwały wysiłek coraz bardziej osłabia i tak łatwo wtedy o upadek bardziej 

bolesny od poprzednich. Trudno powstać, a cel jest ciągle odległy. Gdy brakuje sił tak łatwo 

zaakceptować własną słabość i zrezygnować z podejmowania dalszych wysiłków. Pan Jezus 

powstaje, aby dodać siły, przywrócić nadzieję i ukazać sens powstania z upadków. 

 Błogosławiony Antoni często spotykał się z upadkami ludzi o czym świadczyły 

godziny spędzone w konfesjonale i długie kolejki penitentów. Potrzeba wiele Bożej łaski, aby 

samemu nie upaść i pomagać innym powstać z upadków. 

 Panie, tym upadkiem uczysz mnie, że zawsze trzeba powstawać i iść dalej. Proszę  

o łaskę, abym już nigdy nie upadał/a i podążał/a za Tobą służąc i pomagając innym.   

 

Stacja X 

Całkowite ubóstwo  

 Przed tłumem staje obnażony z szat Jezus. Jego całkowite obnażenie po raz kolejny 

przypomina, że bogactwa nie mierzy się posiadaniem dóbr materialnych. Być naprawdę 

bogatym i wolnym to nie mieć nikogo i niczego co mogłoby zatrzymać przed wypełnieniem 

woli Ojca. Jezus przyszedł na świat w ubóstwie, aby świat ubogacić. 

 Błogosławiony Antoni  Rewera był znanym jałmużnikiem. Sam nie posiadał wiele, ale 

dzielił się z biedniejszymi i często spłacał długi, które zaciągnął na pomoc dla 

potrzebujących.  

  Panie Jezu, proszę obnaż mnie z tego, co mnie odciąga od wypełnienia woli Ojca 

Niebieskiego, aby pragnienie oddania chwały Bogu było jedynym celem i pragnieniem 

mojego serca. 

Stacja XI 

Złożenie ofiary  



 Pan Jezus, poddając się oprawcom wyciąga swe ręce i nogi, aby zostały przybite do 

krzyża. Czas błogosławiących dłoni i stóp niosących radosną nowinę o spełnionej Obietnicy 

dobiegł kresu. Całe dzieło byłoby bez znaczenia gdyby zabrakło belki i gwoździ 

przytrzymujących Ofiarę. Tak trudno zrozumieć cierpienie mające większą moc 

ewangelizacyjną, niż z żarem głoszone słowo.  

 Ksiądz Rewera pięćdziesiąty rok swego kapłaństwa spędził na nieludzkiej, obozowej 

ziemi. To miejsce było dla niego miejscem, dopełnieniem ofiarnego życia, poświęconego 

Bogu i ludziom.  

 Panie oddaje Ci moje ręce... oddaje Ci moje nogi... a nade wszystko oddaje Ci moje 

serce...  

 

Stacja XII 

Śmierć jest tylko przejściem 

 Pan Jezus umierający na krzyżu cierpi nie tylko ból fizyczny, ale cierpi również Jego 

dusza. Doświadczył wzgardy od ludzi i odrzucenia daru miłości zbawiającej oraz opuszczenia 

przez Ojca. W tej ostatniej chwili tak bardzo odczuwał samotność i bardziej niż kiedykolwiek 

było potrzebne bezgraniczne zawierzenie ,,Ojcze w ręce Twoje...", wypowiedziawszy ostatnie 

słowo skłonił głowę i oddał ducha. 

 Ksiądz Rewera zachęcał bardzo do modlitwy za konających, aby nie pozostali 

osamotnieni w ostatniej walce z szatanem. 

 Panie, już dziś oddaję Ci moment mojego odejścia z tego świata i odejścia moich braci 

i sióstr...  

 

Stacja XIII 

Ofiara złożona 

 Sprawdzianem prawdziwej przyjaźni są chwile tragiczne, dlatego tak niewiele osób 

pozostało pod krzyżem. Żal i ból wypełnił ich oczy łzami. Ciało Jezusa złożono w ramiona 

Matki. Maryja znów, tak jak w Betlejem, mogła ukołysać swego Syna. Czy wiedział przed 

laty jak okrutny może być człowiek odrzucający dar niebios i najcennjeszy skarb - 

Zbawiciela? 

 Błogosławiony Antoni w warunkach obozowych zyskał wielki szacunek 

współwięźniów. Ale zamiast w ramiona matki, ktoś złożył jego ciało na stosie innych ciał. 

 Niech ramiona Matki Najświętszej przyjmą i mnie w godzinę śmierci... 

 



 

 

Stacja XIV 

Wyjątkowy grób 

 

 Nadszedł czas odpoczynku po trudach wędrowania, po wymyślnych torturach 

przygotowanych przez oprawców, po okrucieństwie krzyżowania i konaniu. Dzieło 

Zbawienia dokonane. Uwielbione ciało Zmartwychwstałego Pana nie potrzebuje grobu,  

a drzwi zamknięte nie są już przeszkodą. Grób pozostał pusty. 

 Ksiądz Antoni Rewera nie miał swojego grobu. Spalone w krematoryjnym piecu jego 

ciało prochem się stało i powróciło do matki ziemi. Był jak ziarno, które obumiera, aby 

przynieść plon. 

 Oby moje życie było ziarnem, które wyda plon. Oby życie tych, którzy oddali je za 

wiarę nie pozostało zapomniane. 

 

Modlitwa Krwi Zbawiciela 

 Droga Krwi Zbawiciela mojego! Tyś jest Wodą żywą, obmyj duszę moją i zagaś w niej 

pragnienie pożądliwości; Tyś jest Rosą niebieską, uczyń serce moje bogate w cnoty; Tyś jest 

Balsamem, ulecz rany duszy mojej. O krople Krwi Jezusowej, drogie Rubiny, ozdabiajcie  duszę 

moją! O Krwi Zbawiciela mojego, głośniej wołająca niż krew Abla, wołaj za mną do Boga. Wołaj o 

miłosierdzie do serca mojego, abym grzechami duszy swojej nie szpecił! Wołaj, abym był wdzięczny 

za przelaną Krew! O Panie, któryś powiedział: „Gdy będę na krzyżu podwyższony, przyciągnę 

wszystkich do siebie", pociągnij mnie, Panie, do siebie! Zrób mi miejsce na krzyżu Twoim, niech 

zostanę z Tobą ukrzyżowany. Przybijam ręce do krzyża Twojego, przybijam serce do krzyża Twojego, 

przybijam nogi do krzyża Twojego. Między ramionami Boga mego, na krzyżu rozpiętego, żyć i 

umierać pragnę. Amen. 

 

 

 

 


