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e-Ekstremalna Sycharowska Droga Krzyżowa na Skype 

Piątek 3 kwietnia 2020 godz. 24.00 

 
 

1. Instrukcja jak zainstalować Skype tzw. "Skype dla firm" 
 

Spotykamy się za pomocą komunikatora "Skype dla firm" ("Skype for business") wchodząc na stronę 

przeznaczoną do spotkania w piątek 3 kwietnia 2020 na godz. 24.00, do wspólnego przeżycia i modlitwy na 

e-Ekstremalnej Drodze Krzyżowej: https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT (link będzie aktualny 

tylko na potrzeby tego spotkania). 

Poniżej instrukcje jak dostać się do pokoju. Można również skorzystać z krótkich filmów instruktażowych, 

które są dostępne pod linkami: 

https://youtu.be/me0RkE_pYAI (komputery stacjonarne, laptopy), 

https://youtu.be/_V4rnNCyuAs  (smartfony, tablety). 

Komputery stacjonarne i laptopy: 

Wchodząc pierwszy raz (klikając w link https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT) należy 

zainstalować aplikację Spotkania na Skypie akceptując wszystkie pojawiające się podczas instalacji 

komunikaty. Po instalacji można dołączyć do spotkania. Ci z nas, którzy już mają zainstalowaną tę wtyczkę, 

klikając w link do pokoju dostają się od razu do pokoju spotkań.  

Komórki i tablety z Androidem: 

Dla tych, co nie mają możliwości korzystania ze stacjonarnych komputerów lub laptopów, a jedynie z 

telefonu komórkowego instrukcja jak zainstalować wtyczkę na telefonie/tablecie z Androidem: 

1. Po kliknięciu w link https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT automatycznie zostaniesz 

skierowany do instalacji Skype for Business for Android. 

2. Klikamy w przycisk „Zainstaluj”. Po zainstalowaniu nie klikamy w przycisk „Otwórz” tylko klikamy w link 

do pokoju https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT . Zezwalamy aplikacji na wszystkie dostępy. 

3. Uruchamia się Skype z opcjami Zaloguj się oraz Dołącz jako gość, wybieramy tą drugą. 

4. W polu „Wpisz swoją nazwę” wpisujemy swoje imię, pierwszą literę nazwiska, nazwę miejscowości (np. 

Marzena K. z Łodzi, Kasia W. z Warszawy, itd.) i dołączamy się do spotkania :) 

UWAGA:  

Link https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT po spotkaniu będzie nieaktualny. 

 

2. Plan e-EDSK, intencje 

 
W czasie drogi modlić się będziemy w naszych indywidualnych intencjach, polecając nasze małżeństwa i 

rodziny, jak również prosić będziemy Pana Jezusa, dźwigającego ciężar naszych grzechów, o poszanowanie, 

na całym świecie, życia, zaprzestanie eutanazji i zabijania najbardziej bezbronnych, nienarodzonych dzieci 

oraz o potrzebne łaski, pokój w naszych sercach, zdrowie, wzajemną Miłość, Prawdę i błogosławieństwo 

Boże szczególnie na ten trudny czas panującej pandemii. 

 
1. Powitanie i część wprowadzająca. 

2. Droga Krzyżowa stacja I,II iIII. 

3. Różaniec - Część radosna. 

4. Droga Krzyżowa, stacja IV,V,VI. 

https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT
https://youtu.be/me0RkE_pYAI
https://youtu.be/_V4rnNCyuAs
https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT
https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT
https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT
https://meet.lync.com/sychar/skype/Y5Z3AQXT
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5. Różaniec - Część światła. 

6. Droga Krzyżowa, stacja VII,VIII, IX, X. 

7. Różaniec - Część bolesna. 

8. Droga Krzyżowa stacja XI,XII,XIII,XIV. 

9. Różaniec - Część chwalebna. 

10. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

11. Śpiew suplikacji. 

 

3. Rozważania e-Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

 

TAJEMNICE RADOSNE 
 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

„Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna (…) Dziewicę poślubioną «mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja»”(KKK 488). Módlmy się, abyśmy – jak św. Józef – w każdej sytuacji 

ufali Bogu i chronili rodzinę przed wszelkim złem. 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

„Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie nauczyli się otaczać troską i pomocą młodych i 

starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich” (KKK 2208). Módlmy się, abyśmy potrafili służyć 

pomocą wszystkim członkom naszej rodziny i ofiarnie miłować bliźnich. 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

„Dziecko obdarowuje sobą rodzinę. Jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców. Dar życia staje się 

równocześnie darem dla samych dawców” (Jan Paweł II, List do rodzin, 11). Módlmy się, aby każde poczęte 

życie było chronione i przyjmowane z miłością. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa 

„Ofiarowanie Jezusa w świątyni pokazuje Go jako Pierworodnego, należącego do Pana” (KKK 529). Módlmy 

się, aby w naszych rodzinach – tak jak w Świętej Rodzinie – były pielęgnowane wiara ojców i przywiązanie 

do tradycji. 

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

„Rodzice są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw 

przez założenie rodziny, w której panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna 

służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się 

wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są warunkami wszelkiej prawdziwej wolności” 

(KKK 2223). Módlmy się, abyśmy potrafili kochać prawdziwą miłością każde dziecko. 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 
 

6. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

„Dom rodzinny jest (…) pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju «szkołą bogatszego 

człowieczeństwa». W nim wszyscy uczą się cierpliwości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego 

przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego 

życia” (KKK 1657). Módlmy się, aby nasze rodziny były prawdziwą szkołą życia chrześcijańskiego. 

7. Cud w Kanie Galilejskiej 

„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona [jest] i wyposażona w prawa przez Stwórcę… 

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa” (KKK 1603). Módlmy się, aby małżonkowie w każdych okolicznościach 

pozostawali wierni słowom przysięgi małżeńskiej. 
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8. Głoszenie królestwa Bożego 

„Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. (…) 

Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie słowa 

Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji” (KKK 2205). 

Módlmy się, abyśmy w rodzinie znajdowali czas na codzienną modlitwę i czytanie słowa Bożego. 

9. Przemienienie na górze Tabor 

„Ale teraz Chrystus mówi: Zejdź z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi” (KKK 556). Módlmy się o 

przemianę naszych rodzin, by panowała w nich wzajemna miłość, życzliwość, przebaczenie. 

10. Ustanowienie Eucharystii 

„Udział w Najświętszej Ofierze upodabnia nas do Serca [Jezusa], podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej 

pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą 

Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi” (KKK 1419). Módlmy się, abyśmy jak najczęściej uczestniczyli całą 

rodziną w Eucharystii i abyśmy okazywali Bogu w rodzinie wdzięczność za Jego dary. 

 

TAJEMNICE BOLESNE 
 

11. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

O tę «siłę wewnętrznego człowieka» chodzi w całym życiu rodziny, zwłaszcza we wszystkich momentach 

krytycznych, kiedy wypada zdawać trudny egzamin z miłości – z tej miłości, jaką małżeńskie ślubowanie 

wyraża w słowach: «że cię nie opuszczę aż do śmierci»” (Jan Paweł II, List do rodzin, 7). Módlmy się o łaskę 

odczytywania woli Bożej dla rodzin i o siły do jej wypełniania. 

12.  Biczowanie Pana Jezusa 

„Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami przeciw godności 

małżeństwa” (KKK 2400). Módlmy się o świętość naszych małżeństw i rodzin oraz o zachowanie ich 

sakralnego i nienaruszalnego charakteru. 

13. Cierniem ukoronowanie 

„Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło 

znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka” (Jan Paweł II, List do rodzin, 23). Módlmy się, aby 

współczesne zagrożenia ideologiczne nie rozbijały jedności naszych rodzin. 

14.  Dźwiganie krzyża 

„Łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem Krzyża Chrystusa, będącego źródłem całego życia 

chrześcijańskiego” (KKK 1615). Módlmy się, abyśmy potrafili brać z wdzięcznością swój codzienny krzyż 

obowiązków małżeńskich i rodzinnych. 

15. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

„Po zgodzie wyrażonej w wierze (…) i niezachwianie podtrzymanej pod krzyżem macierzyństwo Maryi 

rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna, którzy są «pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na 

niebezpieczeństwa i trudy»” (KKK 2674). Zawierzmy Matce Bolesnej nasze rodziny, oddając Jej wszystkie 

nasze sprawy i naszą przyszłość. 

TAJEMNICE CHWALEBNE 
 

16. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

„Dom rodzinny słusznie jest nazywany «Kościołem domowym», wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót 

ludzkich i miłości chrześcijańskiej” (KKK 1666). Módlmy się o łaskę silnej wiary dla naszych rodzin. 

17. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

„Chrystus (…) «jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że 

jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy»” (KKK 661). Módlmy się, aby nasze rodziny, 
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umocnione łaską Bożą, wypełniły misję, którą Bóg nam powierzył, w atmosferze miłości, przebaczenia i 

wspólnej modlitwy. 

18.  Zesłanie Ducha Świętego 

„Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, 

który jest im należny zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha 

Świętego” (KKK 2217). Módlmy się o dary Ducha Świętego dla naszych rodzin, by wzrastały w łasce Bożej. 

19. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

„Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje 

dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca Niebieskiego” (KKK 

2222). Módlmy się, by wszyscy członkowie naszych rodzin swoimi uczynkami potwierdzali, że są dziećmi 

Bożymi. 

20. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 

„Niepokalana Dziewica (…) została (…) wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej 

upodobnić się do swego Syna, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci” (KKK 966). Módlmy się, 

abyśmy potrafili służyć Bogu i ludziom tak jak Maryja i aby nasze rodziny po trudach ziemskiego życia razem 

z Nią cieszyły się nagrodą nieba.  

 

Autor rozważań: Ks. Ireneusz Łukanowski SAC 

 

4. Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 

1 raz (tylko na początku) 

Ojcze nasz.. 

Zdrowaś Maryjo… 

Wierzę w Boga… 

1 raz (na dużych paciorkach) 

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

10 razy (na małych paciorkach) 

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

3 razy (na zakończenie) 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem... 

 

5. Suplikacje 
 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, - zmiłuj się nad nami! 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (3x) 

Od nagłej a niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie! 

Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył -wysłuchaj nas Panie! (1x) 

My grzeszni, Ciebie Boże prosimy - przepuść nam Panie! 

My grzeszni, Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boże Prosimy - zmiłuj się nad nami! 

Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, - zmiłuj się nad nami! 

Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, -przyczyń się za nami! 

Wszyscy Święci i Święte Boże, - módlcie się za nami! 

 


