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„Miłość na śmierć nie umiera” – droga krzyżowa z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II i zbrodni 

katyńskiej 

 

Podkład muzyczny - Miłość serca nigdy nie umiera…     

Narrator 1: Kwiecień – miesiąc, w którym przenikają się ważne, dla nas Polaków i chrześcijan,  

wydarzenia. 1940 - śmierć ponad dwudziestu tysięcy polskich oficerów w Katyniu, 2005 - odejście do domu 

Ojca naszego Rodaka, Jana Pawła II, a to wszystko połączone pamiątką męki i śmierci naszego Pana Jezusa 

Chrystusa.  

Narrator 2: Przyjęcie chrztu przez Polskę oznaczało gotowość przyjęcia krzyża - bolesnych doświadczeń 

historii na swoje ramiona. I ten krzyż Chrystusowy splótł się z dziejami Polski. Chrystus cierpiał niewinnie, 

poniósł nasze grzechy na Golgotę. Jan Paweł II niósł całe życie krzyż osierocenia, chorób, cierpienia – aż do 

końca, aż do śmierci. My ponieśliśmy swoje nieprawości i zło, zgotowane nam przez czerwonych oprawców 

na Golgotę Wschodu. Ale nie znaczy to, że miłość umarła na krzyżu. Nie, miłość nigdy nie umiera. Nie 

umarła ponad dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, nie umarła w Katyniu, nie umarła w Rzymie. Bo, jak 

mówił nasz Wielki Papież: "Oni zginęli po to, byście wy mogli żyć”.  Patrząc na grób Ukrzyżowanego, z 

którego Chrystus wyszedł, łatwiej będzie nam pojąć sens śmierci naszych przodków dających życie za wiarę 

i Polskę.                

Narrator 1: Zapraszamy na wspólne przeżycie nietypowej Drogi Krzyżowej, gdzie obok Chrystusa idzie 

Jan Paweł II, idą również wszyscy zamordowani w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni 

bolszewickiej. 

Stacja I  

Wyrok śmieci        

 

Narrator 2: Miłość przyjmuje cicho często niesłuszne wyroki. Bez protestów, choć z rozerwanym sercem. 

Każdego z nas bolą niesłuszne oskarżenia, ale czy miłość istnieć może bez bólu? 

Ale z drugiej strony w słowniku miłości nie ma zdania:" Skazuję cię... ". Miłość zawsze mówi:" Daruję ci..". 

Najtrudniej jest chyba usłyszeć:" Umrzesz. Dziś umrzesz. To jest dzień twojej śmierci ". Czy polscy jeńcy 

więzieni w lochach Charkowa, Ostaszkowa, ustawiani nad dołami wykopanymi w ziemi, aby za chwilę 

dostać strzał w tył głowy, wiedzieli, że umrą? Czy zdążyli się pomodlić, westchnąć do Boga?  

Recytator:        

O Boże!...  

Najpierw jechali długo,  

wieziono ich wiosenną szarugą.  

... Ilu ich było? Dwa? Pięć? Osiem? Dwanaście tysięcy?...  

Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych,  

pamiętamy młodziutkich przed wojną...  

O Boże... Nie myśleć więcej.  

O czym myślał, zanim umierał  

za szeregiem walący się szereg?  

Będziemy kiedyś wiedzieli,  

skoro już wyszli spod ziemi.  

Ktoś ocalony cudem,  

ktoś schowany przypadkiem w rowie  
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straszliwą opowieść opowie:  

czy szarpały ich ręce brudne?  

czy poszli na rzeź bez oporu?  

czy konali wiosennym wieczorem?  

czy zabito ich w mroźne rano?  

O Boże...  

Czy im  

się pożegnać dano?  

Czy do końca, aż kat wystrzelił,  

o niczym nie wiedzieli? 

Stacja II 

Krzyż na plecach 

 

Narrator 1: Oprawcy nie zapytali, czy Jezus, skatowany, skrwawiony, uniesie krzyż. Prawdziwa miłość 

zgadza się na wszystko, zawsze domaga się krzyża.  

Dopóki nie weźmiemy krzyża na swoje ramiona, nie ma miłości. Są tylko płonne deklaracje, marzenia. 

Krzyż był wciąż obecny w życiu Jana Pawła II. Śmierć matki, śmierć ojca, a potem brata. Wybuch wojny. 

Choroba, zamach , starzenie się, zmęczenie problemami całego świata – oto krzyż Świętego Jana Pawła II.  

Stacja III 

Upadek pierwszy 

 

Narrator 2: Na drodze krzyżowej naszego Pana są trzy takie stacje, które nazywają się upadek Jezusa. Ale 

one powinny się nazywać powstanie Jezusa. Bo to, że upadał, to tylko wyczerpanie, zmęczenie mięśni, 

utrata równowagi. To, że powstał, to czysta miłość. 

Miłości, leżałaś w uliczce przed Golgotą, więc wiesz! Zamordowani w Katyniu też upadali, ale podnosiła 

ich miłość Twoja Boże. Gdyby nie wiara, nadzieja i miłość w Ciebie, straciliby rozum. To właśnie modlitwa 

skierowana w Twoją stronę, Boże, podnosiła ich z upadku.  

Modlitwa Obozowa - pieśń        

 

Stacja IV 

Matka 

 

Narrator 1: Miłość wybiega do Syna na drogę, bo miłość zawsze biegnie do dzieci. Ręce się jej trzęsą, łez 

powstrzymać nie może, gotowa jest siebie dać w zamian. Ale gotowa jest - gdy trzeba - syna oddać, córkę 

oddać. Ile uczuć w tej stacji, ile ciepła matczynego! 

Ileż tych stacji czwartych mamy w życiu. Może to z tamtej stacji jerozolimskiej rodzą się stacje czwarte w 

naszych domach. I pewnie razem z Maryją, odprawiają co dzień tę stację nasze matki. Stację czwartą 

odprawiały również matki Katyńczyków. Z dnia na dzień straciły synów, nie dostały od nich żadnej wieści, 

a serce rozdzierał wszechogarniający ból.  

Pieśń – Matka, która pod krzyżem stała   

 

Stacja V 

Szymon Cyrenejczyk 

 

Narrator 2: Miłość zawsze pomaga. Zwłaszcza w obliczu śmierci jest chętna. Jakby bardziej wrażliwa i 

więcej ma czasu. Już może zostawić robotę na polu wzorem Szymona z Cyreny, zgodzi się także na 

https://www.youtube.com/watch?v=4kSANMl6EFA
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przymus, l Szymon się pewnie zbawił pod przymusem miłości. 

Kiedyś bardzo ciężko chory chłopiec zapytał swoją mamę: Mamusiu, dlaczego mnie tak boli? Kobieta 

odpowiedziała pytaniem: a gdyby Pan Jezus poprosił cię, byś cierpiał dla Niego, czy zgodziłbyś się? Tak – 

odpowiedział chłopczyk. No to Cię poprosił. Święty Jan Paweł II swoim cierpieniem również pomagał 

cierpiącemu Chrystusowi zbawiać świat.  

 

Piosenka - Do Ciebie Ojcze św.   

Stacja VI 

Weronika 

 

Narrator 1: Miłość Weroniki łokciami pcha się przez tłumy, chustę rozkłada, wyciera twarz i mimo, że 

kobieca, wcale się nie boi. Ta miłość jest niebywale czuła i odważna miłość. Miłość bowiem bez odwagi jest 

bezsilna. A gdy ją ma, pokonuje zwykłą nieśmiałość, wychodzi przed tłum i nie chowa się za plecami, 

gapiąc się z bezpiecznego miejsca. Tu przed tłum wyskoczyła z chustą, a w czasie wojny niejedna Weronika 

rzucała Żydom chleb za druty lub ukrywała przed nazistami. 

Więc tuliła, Jezu, Twoją twarz, do tej chusty pełnej miłości, tuliła tak, aż została na niej na zawsze. Tak na 

zawsze zostaną zakurzone, zakrwawione listy polskich żołnierzy do swoich żon, matek, sióstr. Czasami nie 

docierały do adresata. Odnaleziono je po latach…. 

 

Oficer 1: 
26 września  

Godz. 1.30 wysadzono nas na Szepetówce, spaliśmy w sali teatralnej, później około 5-tej do koszar. Rano 

ugotowaliśmy trochę kawy w piecu, chleba nie było. Odbyła się rewizja wszystkich oficerów, zabrali mi 

nóż, latarkę i busolę. 

Oficer 2: 
24 listopada  

Dali nam talony na pisanie listów, które nam napisać jest trudno, bo nie wiele wolno. Zacząłem pisać list, 

bardzo trudno, bo o niczym pisać nie wolno. 

Jakiś niepokój ogarnia mnie o Ciebie, nie umiem sobie znaleźć miejsca i dlatego kładę się i śpię przed i po 

obiedzie, trochę może dlatego, że fizycznie czuje się nieszczególnie, a moralnie jestem od paru dni zupełnie 

rozbity, ale to przejdzie niedługo, Kochanie. Dobranoc. 

Kobieta 1:  
Jak ci napisać: 

"Rozstrzelano chłopca 

za szkolna mapę Polski?"  

"Dziadek zapomniał odpiąć z klapy marynarki 

małą odznakę z Orłem. Wkopano go w rynsztok" Co jeszcze znosić musimy? 

Oficer 3: 

25 grudnia  

Dziś rocznica Marysieńko naszego ślubu, a z tego 4 miesiące jestem tak daleko od Ciebie. Wierze w to że 

już następna rocznicę i święta Bożego Narodzenia będziemy Kochana Marysieńko obchodzić razem, a może 

nawet prędzej zobaczymy się. Trudno opisać mi co czuje w tej chwili, ale TY takie uczucia dobrze znasz. 

Tęsknota, żal za Tobą i chyba więcej jeszcze Marysieńko. Nie potrafię tego napisać nawet. 

 

Kobieta 2: 
"Wracaj szybko. Tęsknimy. 
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Przyjmują paczki i mówią, że dojdą". Zaszyłam ci w koszuli krzyżyk. Dziecko zdrowe 

Piszę jak ogłuszona hukiem oceanu... Serce mi pęka z troski o Ciebie… 

Oficer 4: 

29 grudnia  

Dziś był pierwszy list ze Śląska. Ja czekam cierpliwie na list od Ciebie kochanie. Dałem pozeszywać sobie 

buty, bo wierchy pękły. Okropnie mi zimno…. 

Kobieta 3 
A ja wciąż: 

Sprzedaję rzeczy, zdobywam jedzenie. 

Chodzę pod mur, tam - do ciebie. 

Raz przez kratę dostrzegłam, 

miałam wrażenie, że to ty... Wkrótce założono blindy. 

Jednak wciąż przychodzę, 

czekam z głową przy ścianie 

Oficer 1: 

02. stycznia 

Ciągle myślę o Tobie i Bożence. Dużo rzeczy, które robię przypominają mi Ciebie kochanie i wtedy stajesz 

mi przed oczyma jak żywa i ściska mnie coś za gardło i smutno mi bez Ciebie Marysieńko. 

 

Oficer 2:   

25 stycznia     Listy były, sporo, ja oczywiście nie dostałem - przykro i smutno bez wiadomości od Was. Czy 

wszystko dobrze? 

 

Kobieta 4:  

Czasem wewnątrz słychać strzały. 

Ja - cała tam jestem. 

A stamtąd ani słowa od ciebie. Lodowaty wiatr i uderzenie reflektorem w twarze                                             

z trzaskiem odbezpieczanej broni 

Odpędzają wieczorem kobiety od litej bramy z blach pancernych. 

Nadsłuchuję…   Żaden głos nie upomina się o ciebie, o nas. 

Oficer 3: 

10 lutego 

Nareszcie przyszedł list do mnie. Dopiero go odbiorę. List od Ciebie. Niezmiernie się ucieszyłem. 

Stacja VII  

Upadek drugi 

 

Narrator 2: Jezus jeszcze się nie zdążył nawstydzić za pierwszy upadek, a tu drugi i wiadomo, że nie 

ostatni. Ale wtedy wygrała miłość, to i teraz się podniesie. Ile razy się podnosi, tyle razy zwycięża. Z ciała 

na ziemi dźwiga się na kolana, potem w bólu prostuje. Ona wie, że nie wolno leżeć i tkwić w upadku. 

Miłości, świadku drugich upadków, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość we wszystkim pokłada 
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nadzieję. W Katyniu też nie umarła, choć ciała wrzucano do dołu, zakopano bez krzyża i na pół wieku 

zapomniano. 

Ostatni List - Katyń 1940 - Lech Makowiecki  

Stacja VIII 

Płacz kobiet 

 

Narrator 1: Niektórzy płaczą, gdy ich drużyna przegra mecz. Inni płaczą, gdy nie zdadzą jakiegoś 

egzaminu. Dla kogoś dramatem jest przybrać na wadze, dla innego zarysowany lakier na samochodzie. 

Wiele mamy problemów i ciągle przybywają nowe. Często nie pamiętamy tego, co opłakiwaliśmy przed 

rokiem. Jezus przypomina nam rzecz oczywistą, ale jakże często zapominaną: tak naprawdę mamy tylko 

jeden poważny problem: śmierć i wybór wiecznego potępienia lub szczęśliwości. Nasz Wielki Rodak dał 

nam przykład, jak kroczyć drogą do wieczności. Wybrał powołanie. A jak jest dzisiaj? Ile powołań jest 

zniszczonych przez płacz czy zakaz rodziców, przez zły przykład….  

Pieśń - Sutanna uboga 

Stacja IX  

Upadek ostatni 

 

Narrator 2: Czy pozostaje coś jeszcze z miłości przy trzecim upadku? Czy tu jest może koniec miłości? 

Może tu jest miejsce na Miłość przez duże" M ", bo ta przez" m "małe, już nie ma siły. Tu też się uczymy 

miłości. Przy trzecich, najgorszych, najbardziej bolesnych upadkach. Nie ma dla miłości upadków 

ostatecznych. W katyńskim lesie słychać było strzały, a potem upadki ciał. Jedno na drugie, kolejne i 

kolejne, aż dół zapełnił się, a spychacz zasypał je ziemią… 

podkład muzyczny  Shiro Sagisu requiem...   

Recytator: 

Tej nocy zgładzono prawdę  

W katyńskim lesie,  

Bo nawet wiatr, choć był świadkiem,  

Po świecie jej nie rozniesie...  

Bo tylko księżyc-niemowa,  

Płynąc nad smutną mogiłą,  

Mógłby zaświadczyć poświatą,  

Jak to naprawdę było...  

Bo tylko ta ziemia milcząca,  

Kryjąca jenieckie ciała,  

Wyznać okrutną prawdę  

Mogłaby, gdyby umiała...  

Tej nocy sprawiedliwość  

Zgładzono w katyńskim lesie...  

Bo która to już wiosna?  

Która zima i jesień?  

Minęły od tego czasu,  

Od owych chwil straszliwych?  
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Recytator: 
A sprawiedliwość milczy,  

Nie ma jej widać wśród żywych.  

Widać we wspólnym grobie  

Legła przeszyta kulami...  

Jak inni – z kneblem na ustach,  

Z zawiązanymi oczami.  

Czemu – jeżeli istnieje,  

Nie wstrząśnie sumieniem świata?  

Czemu nie tropi, nie ściga,  

Nie sądzi, nie karze kata?  

Zgładzono sprawiedliwość,  

Prawdę i wolność zgładzono  

Zdradziecko w smoleńskim lesie  

Pod obcej nocy osłoną...  

I tylko pamięć została  

Po tej katyńskiej nocy...  

Pamięć nie dała się zgładzić,  

Nie chciała ulec przemocy.  

I wola o sprawiedliwość,  

I prawdę po świecie niesie...  

Prawdę o jeńców tysiącach  

Zgładzonych w katyńskim lesie.  

Stacja X  

Bez szat 

 

Narrator 1: W końcu zdarli z Niego szatę. Ale wcześniej oglądali Go, podglądali, podsłuchiwali, 

wystawiali na próbę. I nie znaleźli tego, czego szukali. Znaleźli tylko czystą miłość. Tylko prawdę i dobroć. 

Czystość serca daje odwagę i wolność. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy nie lękają się prawdy do dna, 

do końca. Ci, którzy zginęli w Katyniu nie bali się prawdy. Umierali w prawdzie za Ojczyznę, Boga, 

rodzinę. Do końca pozostali wierni. 

 

Ballada katyńska - J. Kaczmarski   

 

Stacja XI  

Gwoździe 

 

Narrator 2: Jezus ręce poddaje pod gwoździe, nogi poddaje. Oto jest miłość przebita. Już bardzo boli. 

Bardzo krwawi. Już jest przybita do krzyża. Jest pewne, że od niego już się nie oderwie.  Miłość na zawsze 

przymocowana do krzyża, potwierdzona pieczęcią z krwi. Z krzyża nie złorzeczy, ale przebacza. 

Miłości, z gwoźdźmi w stopach i dłoniach, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie pamięta 

złego. 

Jezu Chryste Ukrzyżowany! Rozpięty między niebem i ziemią i między nami, braćmi i siostrami Twymi. 

Twoja miłość ukrzyżowana łączy, a nie dzieli! Daj nam w Krzyżu pokonać każdy nasz lęk, oczyścić się z 

czynów i słów, które nas przerażają. Daj nam mocą Twojego zwycięskiego krzyża łączyć rozbity świat, 

rodziny, wspólnoty i przygarniać najuboższych.  

 

Pieśń - Mój Mistrzu…    
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Stacja XII  

Śmierć 

Narrator 1: Gdy Jezus umierał na krzyżu, być może ktoś pomyślał, że szkoda Jego życia. Tak wiele 

pożytecznych rzeczy czynił, a teraz wszystko skończone. Tyle osób mógł jeszcze uzdrowić, nakarmić, 

wskrzesić, a jednak został powstrzymany przez intrygę złych ludzi.  

 

W pierwszą sobotę kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Pana. Cały 

świat poruszony był świadectwem jego wiary wyrażonej w znoszeniu cierpienia, nieustającej modlitwie, 

sposobie przeżywania ostatnich chwil życia. Wieczór ten wpisał się na stałe do kalendarza wszystkich, 

którym bliska była osoba Ojca Świętego. Stał się iskrą, która zapaliła ludzkie serca wdzięcznością za 

Papieża i pragnieniem trwania na wskazanej przez niego drodze. 2 kwietnia 2005roku odszedł Ojciec Święty, 

odszedł do innego życia. Ale nas nie osierocił. 

W Katyniu w 1940 r. umarli oficerowie, którzy mogli służyć Polsce, tyle dobrego zrobić. Ich matki nigdy 

już ich nie zobaczyły…. Ich serce przeszył miecz boleści, taki jak wtedy na Golgocie…. 

 

Pieśń - Nie zobaczysz matko syna   

Stacja XIII  

Pogrzeb 

 

Narrator 2: Już całkiem bezwładny, zdjęty z krzyża. Tylko najbliżsi jeszcze czekają. Jeszcze chcą dotykać, 

spełniać ostatnie posługi, namaścić i w całun owinąć. Miłość chce jeszcze oczy domknąć, ręce złożyć w 

modlitwie. Może pamięta jeszcze swoje przyrzeczenie: nie opuszczę Cię aż do śmierci"? 

A jaki pogrzeb miały katyńskie ofiary? Gdzie złożono ich ciała? W zbiorowej mogile, w zwyczajnym dole, 

zasypano może jeszcze żyjących  piachem i ziemią. Nie pozwolono nikomu pomodlić się nad ich grobem… 

Podkład muzyczny - Shiro Sagisu requiem…  

 

Recytator: F. Konarskiego „Katyń”                  

Tej nocy zgładzono wolność  

W katyńskim lesie...  

Zdradzieckim strzałem w czaszkę  

Pokwitowano Wrzesień...  

Związano do tyłu ręce,  

By w obecności kata,  

Nie mogły się wznieść błagalnie  

Do Boga i do świata.  

Zakneblowano usta!  

By w tej katyńskiej nocy  

Nie mogły wołać o litość  

Ni wezwać znikąd pomocy.  

W podartym jenieckim płaszczu  

Martwą do rowu zepchnięto  

I zasypano ziemią  

Krwią na wskroś przesiąkniętą.  

By zmartwychwstać nie mogła,  

Ni znaku dać o sobie  

I na zawsze została  

W leśnym katyńskim grobie.  
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Pod śmiertelnym całunem  

Zwiędłych katyńskich liści,  

By nikt się nie doszukał,  

By nikt się nie domyślił.  

Tej samotnej mogiły  

Tych prochów i tych kości,  

Świadectwa największej hańby  

I największej podłości.  

 

Stacja XIV 

Grób 

 

Narrator 1: Miłość nie opuszcza żadnego miejsca, w którym mógłby znaleźć się człowiek. Dlatego idzie do 

grobu, do tego wykupionego przez Józefa z Arymatei, do tego w Watykanie w tłumach pielgrzymów, do 

tego z Alei Zasłużonych, do grobowców rodzinnych, do współczesnych mogił i miejsc! Również nikomu 

nieznanych, odkrywanych po kilkudziesięciu latach, jak warszawska Łączka, czy katyński las….  

Miłość złożona do grobu, uczy nas, że miłość nigdy nie umiera. Miłość nigdy nie ustaje. 

Recytator: Na Twoim pogrzebie 

  

1. Na Twoim pogrzebie modlił się nawet wiatr. 

Wciąż z Ewangelii kartki przewracał. 

Szukał słów pięknych, ważnych dla Ciebie. 

Modlił się szeptem – modlił i płakał, jak każda siostra i każdy brat. 

2. Targał flagami i w serca wnikał, 

swoim powiewem ocierał łzy, 

a potem ucichł i księgi więcej już nie otwierał, 

i już nie czytał, wierząc, że teraz będziemy do niej zaglądać my. 

3. Kochany Ojcze, mówiłeś kiedyś tu, u nas w Polsce, 

że oto rzucasz słowa na wiatr. 

Wiatr je wysłuchał i poniósł dalej, i dobrze zasiał, 

bo obrodziły one wspaniale. 

I oto klęka dzisiaj przed Tobą nie tylko Polska, lecz cały świat. 

 

Pieśń - "Wysłuchaj mnie"  

 

Narrator 2:  Stacja piętnasta – powrót do domu, spotkanie z najbliższymi, wieczorna modlitwa. 

 

Narrator 1: Stacja szesnasta – trudna rozmowa w rodzinie. 

 

Narrator 2: Stacja siedemnasta – wizyta u lekarza. 

 

Narrator 1: Stacja czterdziesta – śmierć kogoś bliskiego 

 

Narrator 2: Stacja setna. 

 

Narrator 1: Stacja tysięczna... 

 

Narrator 2: Miłość i nienawiść. Życie i śmierć. Grób i zmartwychwstanie.  

Wykonało się... 
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Na ramionach Zbawiciela i wraz z Nim umiera mrok grzechu. 

Po to, byś mógł zmartwychwstać. 

Co roku wracamy do Jego grobu starając się zrozumieć, co to znaczy cierpieć, 

Być ukrzyżowanym i zmartwychwstać. 

I wciąż żyjemy nadzieją, którą  jest ZMARTWYCHWSTANIE, bo miłość na śmierć nie umiera! 

 

Autor – Krystyna Gotfryd 


