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JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
Za głoszenie miłości miłosiernej, za obronę słabych i uciśnionych, za mówienie o Królestwie
Niebieskim, Królestwie prawdy i pokoju, za uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów,
za przygarnianie sierot, odwiedzanie grzeszników, nauczanie, rozdawanie majętności potrzebującym,
za nawoływanie do oddawania Bogu co Boskie, a cezarowi co cesarskie, za to, że pokazałeś, że świat
może być inny, jak ten, który stworzyli ludzie – ja Piłat, namiestnik ludzkiego władcy, w imieniu
cezara, w imieniu nas ludzi, skazuję Ciebie – Boga – na śmierć.
Jakże aktualne są słowa wyżej przytoczone. Jakże straszne w swej konsekwentności. Ale dzisiaj
człowiek skazuje Boga na los o wiele straszniejszy. Na zapomnienie i odrzucenie. Zapominając
o Bogu, zapominamy o miłości, a bez niej rodzi się nienawiść, społeczna znieczulica, słowa
wypowiadane z zamiarem zranienia drugiego człowieka. O Bogu pamiętać trzeba. On o nas nie
zapomniał ani przez sekundę kaźni, którą zgotował mu Piłat, którą gotujemy mu my, naszym
zaprzeczaniem jego miłosiernej miłości.
Patrząc na Jezusa skazanego na śmierć prze Piłata, przypomnijmy sobie los naszej Ojczyzny,
która również kiedyś miała być skazana na unicestwienie. Ale tak się nie stało. Bóg, honor
i Ojczyzna stały się hasłem, które przez stulecia przyświecały naszemu narodowi, a w sposób
szczególny naszym przodkom, którzy przed stu laty dla Wielkopolski, dla tej ziemi, pod tym właśnie
hasłem wywalczyli naszą, twoją i moją wolność. Bogu za jego zbawienną krew, im za oddane życie
dla wolności, niech będzie chwała.

Któryś za nas cierpiał rany…
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Nieheblowany, pełen ostrych krawędzi, sęków, żywicy przyklejającej się do skóry – krzyż.
Narzędzie męki i zbawienia. Co czuł Jezus gdy dotknął krzyża po raz pierwszy? Czy poczuł na
swych ramionach ciężar Boskiej prawicy, która w ten sposób postanowiła zrealizować plan
zbawienia rodzaju ludzkiego? Czy może przypomniał sobie surowość żłobu, do którego przed 33
laty w ubogości swego narodzenia został złożony? By przejść całą drogę krzyżową, Jezus musiał
mocno chwycić i trzymać krzyż. Czy my dzisiaj równie mocno się go trzymamy, jako drogi naszego
zbawienia?
28 grudnia 1918 roku mieszkańcy Poznania chwycili za broń, chwycili za sztandary, kościelne
proporce, Za biało-czerwone świadectwa Polski. Prosty znak krzyża jaki kreślili na swych piersiach,
czy którym błogosławili nich ich bliscy wystarczył, by zyskać siłę, która spowodowała, że w kilka
miesięcy ostatni fragment Polski zrzucił kajdany. Początek tego zrywu to Msza Święta i ślubowanie
oddziałów powstańczych na Placu Wolności, pod krzyżem, z krzyżem, z Bogiem dla ludzi, dla nas…

STACJA

ROZWAŻANIA A.D.2019

KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

III

JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY
Pierwszy upadek, ludzka słabość. Być może wysoki stopień, czy potrącenie przez rozwścieczoną gawiedź Jerozolimy spowodowały, że Jezus – wycieńczony wcześniejszymi torturami rzymskich
oprawców – upadł. Ten upadek był bardzo ludzki. W doświadczeniu słabości Bóg pokazał swoją
bliskość z rodzajem ludzkim: jako niemowlę doświadczył odtrącenia, lecz zarazem stał się bliski
wszystkim odrzucanym przez społeczeństwo. Upadając stał się wzorem dla tych, których przygniata
codzienność i jej brzemię, lecz zarazem pokazał, że nie ma upadku, z którego nie można się
podźwignąć.
Pierwszy upadek Jezusa niech przypomni nam potknięcia, słabości i upadki naszego narodu,
zrywy i powstania narodowe. Wiele z nich, mimo szczytnych celów, kończyło się klęską, odwetem
zaborców i okupantów. Ale nigdy nie zniknęła wiara w możliwość powstania z tych upadków.
Ona to przyświecała naszym przodkom, którzy sto lat temu raz jeszcze postanowili powstać,
wznosząc nad głowami piastowskiego orła. Ze słowami Bóg Honor Ojczyzna niegdyś przygnieceni
przez los, powstali, zwyciężając.

Któryś za nas cierpiał rany…
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Nie było w dziejach ludzkości trudniejszego spotkania. Jego zakrwawione brązowe oczy,
spotkały jej oczy zapłakane. Jego serce przepełnione miłością do rodzaju ludzkiego, spotkało Jej
serce przeniknięte mieczem boleści, jak to zapowiedział 33 lata wcześniej starzec Symeon. Co czuła
wówczas Maria? Niewyobrażalny ból matki patrzącej na krzywdę dziecka, szaleńczą wręcz chęć
pomocy synowi, ulżeniu mu w cierpieniu, a przy tym była w pełni świadoma tego, że tak być musi.
Tak jak w Nazarecie powiedziała Gabrielowi „niech mi się stanie według słowa twego”, tak teraz
zroszone słonymi łzami usta szeptały: „niech tak będzie”, „fiat”.
Gdy młodzieńcy poruszeni tym, co wydarzyło się na poznańskim rynku 27 grudnia 1918 roku,
pełni entuzjazmu wrócili do domów, oznajmiając, że chwytają za broń, gdy synowie decydowali
się zaryzykować własne życie dla Ojczyzny, ich matki musiały odczuwać podobny lęk i obawy jak
Maria. Łzy smutku mieszały się z dumą, słowa troski z otuchą, przestrogi z błogosławieństwem.
Dla wielu matek Maria była wzorem. Maria, matka Jezusa, była matką wolności, którą on ucieleśniał.
Matki powstańców były matkami tych, którzy tę wolność – Tobie i mnie pielgrzymie, wywalczyli…
Nie zapominaj o tym…
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SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ
Rzucił wszystko, zostawił synów Rufusa i Aleksandra. Pochylił się nad Bogiem, dotknął zaś
człowieka. Szymon z Cyreny był wyjątkowy. Egzemplifikował bezwarunkową, nie oczekującą zapłaty
pomoc, czysto ludzką troskę i empatię. Chociaż początkowo wzbraniał się przed pomocą
skazańcowi, być może pod wpływem trwającego ułamek sekundy spojrzenia Jezusa, jego serce się
otworzyło, a ręce pośpieszyły z pomocą synowi człowieczemu. Z początkowej niechęci Szymona
narodziła się głęboka wiara. W odrzuconym odkrył bliźniego, owego maluczkiego.
Panie, Szymonowi z Cyreny otworzyłeś oczy i serce, obdarzając go, poprzez
współuczestnictwo w krzyżu, łaską wiary. Pomóż nam opiekować się cierpiącym bliźnim, nawet
gdyby to wezwanie pozostawało w sprzeczności z naszymi planami i ochotą. Pomóż nam dostrzec,
że możliwość współuczestnictwa w krzyżu innych jest łaską oraz doświadczyć, że w ten sposób
jesteśmy z Tobą w drodze. Daj nam zrozumienie, że właśnie poprzez współuczestnictwo w Twoim
cierpieniu i cierpieniach tego świata, stajemy się sługami zbawienia.

Któryś za nas cierpiał rany…
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Weronika – córka, siostra, matka. Odważna kobieta, która na przekór wszystkiemu
zaryzykowała własne życie by pomóc cierpiącemu, słabnącemu Chrystusowi. Za pomoc skazańcowi
mogła zostać wychłostana a nawet zabita. Jednak poczucie solidarności z potrzebującym, troski
o cierpiącego było silniejsze niż wszelki strach. Weronika przezwyciężyła obawy. Jako pobożna
żydówka nie powinna mieć kontaktu z krwią, a jednak czułymi dłońmi dotknęła zakrwawionej
twarzy Jezusa, twarzy skatowanej zakrwawionej, twarzy ludzkiej Przyjmując na siebie religijną
nieczystość wynikającą z kontaktu z krwią, wybieliła swą duszę we krwi Baranka…
Wspominając Weronikę i jej chustę, przypomnijmy setki, a może i tysiące kobiet, które tak jak
pięknooka Żydówka pochyliły się w czasie powstania nad rannymi, potrzebującymi. Jak wiele
wielkich, lecz zapomnianych jest sanitariuszek, pielęgniarek, sióstr zakonnych ale i kobiet świeckich,
które na frontach walk i w lazaretach dotykały krwi swoich ojców, braci, synów, przyjaciół i osób
nieznanych po to, by swą opieką uratować ich życie, a gdy to nie było możliwe, by w chwili
ich odejścia na wieczną służbę nie byli sami, by czuli, że ktoś jest obok nich. Za ten trud,
poświęcenie i ofiarę, niech w Królestwie Niebieskim przywita je Weronika i przedstawi Bogu,
którego widziała i którego twarz w geście miłosierdzia otarła swą chustą.
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JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI
Drugi upadek nastąpił po spotkaniu Matki, Weroniki i Szymona. Później spotka Jezus tylko niewiasty. Jego
serce niewątpliwie krwawiło gdy widział i czuł cierpienie Matki. Dotychczas spotkał na swej drodze trzy życzliwe
mu osoby. Gdy żołdacy odepchnęli je od niego, siły Jezusa opadły. Drugi upadek był bardziej dotkliwy. Mimo że
wcześniej Szymon pomógł nieść Zbawicielowi krzyż, wycieńczenie organizmu było przemożne. Jezus zdawał
sobie sprawę, że aż do końca swej wędrówki nie ujrzy już tej trójki. Musiał poczuć się całkowicie osamotniony.
Pozbawiony bliskości tej, która kochała Go bezwarunkowo, pozbawiony współczucia tej, która widziała w nim
obiecanego mesjasza, pozbawiony wsparcia tego, który pod jego wpływem zaczął wierzyć – Jezus osunął się na
stopnie uliczek Jerozolimy. Wszechobecny upał, wrzawa, kopniaki i obelgi. Tak wyglądał drugi upadek. Był tym
dotkliwszy, że obok nie było nikogo, kto by ulitował się nad skazańcem. I jakkolwiek słońce paliło zbroczoną
krwią skórę, to jednak dokoła panował wszechobecny chłód ludzkich serc, obojętnych, niewrażliwych, zacietrzewionych…
Rozważając drugi upadek Jezusa, jego osamotnienie w chwili, kiedy potrzebował pomocnej dłoni, dobrego
słowa przypomnijmy tych, którzy po latach za to, że walczyli w powstaniu zostali zepchnięci na margines życia
społecznego i historii. Władze powojennej Polski bohaterów kampanii 1918-1920 usiłowały wymazać z kart
naszych dziejów. Szykanami, prześladowaniami, oczernianiem dobrego imienia próbowały doprowadzić do upadku pamięć o bohaterach tamtych dni. Oni jednak – mimo, że wydawało się, że nie wytrzymają tych ataków – nie
poddali się, nie zhańbili swych towarzyszy broni, ani pamięci o nich. Za to ustawiczne podnoszenie się wbrew
wszystkiemu i wszystkim, niech im będzie chwała.
Panie upadający, Panie powstający – wzbudź w nas ustawiczne pragnienie czerpania siły z Twoich upadków. Niech zapatrzeni w Ciebie powstającego spomiędzy pyłu doczesności i naszych grzechów, staramy się przezwyciężać potknięcia naszych przewin.

Któryś za nas cierpiał rany…
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Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem
przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy
zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią,
cóż się stanie z suchym?”. Co oznaczają słowa Jezusa? To zapowiedź zmiany oblicza świata, która dokona się po
jego śmierci i zmartychwstaniu. Niewiasty, które wyrażają swym lamentem współczucie dla Jezusa, są przez
niego nieco napominane, by myślały o tym, co ma nastąpić. W Apokalipsie czytamy: „Oto wszystko czynię
nowe”. To „nowe” nadejdzie wraz z ostatnim oddechem Jezusa. Śmiertelne człowieczeństwo za jego sprawą
zostanie w pełni przebóstwione w chwili zmartwychwstania. Nim jednak to nastąpi skruszony zostanie oścień
śmierci, a dla dusz tych, którzy poprzedzali Jezusa i jego uczniów, nadejdzie czas zbawienia. Niewiasty nie
rozumiały, że Jezus karcąc je wyrażał troskę o ich dusze. Chciał by skupiły się na tym, co najistotniejsze, a od
czego zależała ich wieczność. Jednocześnie łzy kobiet jerozolimskich stały się wyrazem niewinności Jezusa – lament nad niesprawiedliwie osądzonym musiał dla Rzymian i faryzeuszów być niczym wyraz oskarżenia. Vox populi, vox Dei! Ten płacz oskarżał tych, którzy na rękach mieli niewinne życie. I był głośniejszy niż oskarżenia
podburzonego tłumu…
123 lata niewoli Polski były czasem lamentu nad losem Ojczyzny. Jednak zwłaszcza w Wielkopolsce
Chrystusowe słowa skierowane do niewiast jerozolimskich, trafiły na podatny grunt. Praca organiczna,
budowanie społeczeństwa solidarnego, nowoczesnego, owa najdłuższa wojna nowoczesnej Europy spowodowały,
że w chwili, gdy „wszystko miało stać się nowe” Wielkopolanie odpowiedzieli. Czy jednak dzisiaj pamiętamy
o przesłaniu Jezusa? Czy w pamięci mamy to, że mamy pamiętać o sprawach wiecznych, a nie tylko koncentrować się na doczesności? Czas ucieka, wieczność czeka…
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JEZUS UPADA TRZECI RAZ
Wspinając się na Golgotę Jezus upadł po raz trzeci. To ostatni upadek przed wywyższeniem
na krzyżu. Będąc niemal u celu Chrystus jeszcze raz poddał się ludzkiej słabości. Czy ktoś go popchnął? Czy upadł przewrócony kopniakiem pijanego żołdaka? Czy świadomość rychłego wypicia
kielicha goryczy nadwątliła siły cieśli z Nazaretu? Tego nie wiemy. Jednak to trzykrotne potwierdzenie słabości ciała, dowiodło ponad wszelką wątpliwość, że Zbawiciel był tak ludzki, jak to tylko możliwe. W trzecim upadku dostrzegamy tych wszystkich, których życie szczególnie doświadczyło. Jezusowi zapewne nikt nie pomógł wstać. Żaden z oprawców pewnie nie pomyślał: „Może to już dostateczna kara. On ma już dosyć. Ile można”.
Ileż razy w codziennym życiu dostrzegamy przygniecionych życiem braci i siostry. Czy z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że nie pozostaliśmy głusi na ich niedolę? Przy trzecim upadku pomyślmy także o naszych narodowych słabościach, zwłaszcza o podziałach spowodowanych politycznymi różnicami, o konfliktach wewnątrz rodzin, nieumiejętności słuchania drugiego człowieka,
narzucaniu innym własnego zdania, braku szacunku dla inności, o bucie i arogancji tych, którzy
winni być przykładem dla innych, o nadużywaniu władzy, pozycji, o zamienianiu miejsc, gdzie jedynym przesłaniem powinna być Dobra Nowina, w trybuny, z których wygłaszane są polityczne deklaracje. To wszystko jest złem. Ale pozwalamy na nie … w imię czego? Dostrzegamy źdźbło w źrenicy
drugiego człowieka, a belki we własnej nie.
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA

JEZUS OBNAŻONY Z SZAT

X
KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Któryś za nas cierpiał rany…

ROZWAŻANIA A.D.2019

Ecce homo po raz drugi! Adam świadomy swej nagości skrył się przed oczyma Boga. Jezus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, został obnażony przed oczyma ciekawskiej gawiedzi. Odarcie
z szat Jezusa pokazuje wywrócenie naturalnego porządku rzeczy, zastąpienie Boga człowiekiem, jest
świadectwem osądzania Boga, stawiania się ponad Nim. W naturze ludzkiej leży buntowanie się
przeciwko normom. Chcąc wszystko wyjaśnić, dotrzeć do nagiej prawdy, zapominamy, że to my
jesteśmy stworzeniem a nie Stworzycielem. Bóg jednak jest cierpliwy. Nie skarży się, nie protestuje.
Gdy pozbawiono go szat, przed Jerozolimczykami stanął jako Słowo, które stało się ciałem.
Dosłownie. Rzymianie mieli nadzieję, że w ten sposób zwiększą hańbę Jezusa, że wystawią go na pośmiewisko, że odbiorą mu przymioty Mesjasza, że dowiodą, iż był uzurpatorem, że pokażą, że był
tylko synem cieśli.
Zaborcy dokonując podziału Polski obnażyli jej słabość, która realnie istniała, a która była wynikiem
wielu naszych narodowych grzechów i słabości. Rozkrywając kraj dowiedli swej wyższości. Ecce
homo! Ecce Polonia! Patrząc na nagiego Jezusa mamy przed oczyma Polskę odartą z suwerenności,
z prawa do samostanowienia, wyśmiewaną przez najeźdźców. Pamiętajmy jednak o tych wszystkich
jej synach i córkach, którzy swoją pracą, wysiłkiem, poświęceniem, swymi dobrymi uczynkami
pragnęli osłonić Ojczyznę. Często by tego dokonać posuwali się do wielu heroicznych czynów,
ryzykowali własnym życiem, narażali się na niezrozumienie piętnując wady Polaków. Za tę cywilną
odwagę powinniśmy być im wdzięczni. A patrząc na nagiego Jezusa pamiętajmy, że i my przed
naszym Stwórcą powinniśmy być nadzy, jak niemowlęta – wolni o szat grzechu, odziani jedynie
w szaty miłości Boga i bliźniego.
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JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
Najbardziej dramatyczny moment drogi krzyżowej to brutalne przybicie Jezusa do krzyża.
Oprawcy traktowali go jak przedmiot. Przemocą naciągali ręce i nogi by przebić je gwoździami.
Robili wszystko, by zwiększyć cierpienie Jezusa. Znając praktyki Rzymian wiemy, iż moment
krzyżowania w wielu wypadkach już wystarczał, by skazaniec umarł z powodu upływu krwi.
Jezus jednak był przytomny, a więc i jego cierpienie się wzmagało. Ciężar własnego ciała potęgował
ból. Kaźń trwająca od czwartku swoją kulminację znalazła w ciężkim młocie, którym ostry metal
wbijano w nadgarstki i stopy Jezusa. Dzisiaj tym młotem jest nasza niewiara, a gwoźdźmi brak
ufności w Opatrzność i obecność Boga wśród nas. Tabliczka, którą przybito do krzyża, zawierająca
przyczynę domniemanej winy Nazareńczyka, mogłaby zostać zastąpiona długim indeksem naszych
grzechów. Ich katalog przez ostatnie 20 wieków znacząco się powiększył i rośnie z każdą chwilą…
Patrząc na wiszącego na krzyżu Jezusa, na krzyżu, który miał być znakiem hańby, a który stał
się symbolem zwycięstwa, który stał się narzędziem zbawienia, chcemy uzmysłowić sobie to wszystko, co złego czynimy jednemu z tych braci naszych najmniejszych. Chcemy za to przeprosić,
chcemy błagać o wybaczenie. W tej chwili bracie i siostro pomyśl, czy gdyby w tej chwili Pan przyszedł zabrać Cię do domu, gdzie przygotowanych jest mieszkań wiele, czy mógłbyś powiedzieć:
„Mów Panie, bo sługa Twój słucha”? Czy byłbyś i byłabyś wolny i wolna od przywiązania
do grzechu? Czy moglibyście powiedzieć: W dobrych zawodach wystąpiliśmy, bieg ukończyliśmy,
wiarę ustrzegliśmy…?
Któryś za nas cierpiał rany…
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Dobranoc, włosy święte, mocno potarganę,
Które były najświętszą Krwią zafarbowane.
Dobranoc...

Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,
Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.
Dobranoc…

Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte,
I tępymi gwoździami do krzyża przybite.
Dobranoc...
Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony,
Jezus; w prześcieradło białe uwiniony.
Dobranoc...
Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała,
Który Matka Bolesna łzami oblewała.
Niech Ci będzie cześć w wieczności,
Za Twe męki, zelżywości,
Mój Jezu!

Dobranoc, boku święty, z którego płynęła
Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
Dobranoc... .

Jezus umarł na krzyżu za Ciebie. Ale Ty w to i tak nie wierzysz. [po chwili]:
Jezus umarł na krzyżu za Ciebie. Ale Ty w to i tak nie wierzysz. [po chwili]:
Jezus umarł na krzyżu za Ciebie. Ale Ty w to i tak nie wierzysz.
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Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana,
Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.
Dobranoc...

Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone,
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
Dobranoc...
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Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego,
Któraś była zraniona do mózgu samego.
Dobranoc Kwiecie różany,
Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!
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JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA.
Ucieleśniające piękno Boskiego stworzenia ciało nowego Adama – Jezusa – jeszcze kilka godzin
temu jaśniejące blaskiem Boga-człowieka, teraz, spoczywając na łonie Marii, jest świadectwem
przemijania, prawdziwej ludzkiej natury. Obraz matki obmywającej łzami skatowane ciało Syna nie
ma sobie równych w ukazaniu bólu po stracie dziecka. Miecz, który w tym momencie przeniknął
duszę Marii spowodował, że już na zawsze stała się ona współodkupicielką rodzaju ludzkiego.
Raz jeszcze wokół Nazarejczyka zgromadziły się najbliższe mu osoby. Dzisiaj chcemy dołączyć
do nich, chcemy pomóc Nikodemowi i Józefowi z Arymatei zdjąć z krzyża naszego odkupiciela…
chcemy być obok Marii i Jezusa tak blisko, jak to tylko możliwe.
Począwszy od 27 grudnia 1918 roku umęczoną Wielkopolskę z krzyża zaborczej niewoli zaczęły
uwalniać setki, a później tysiące naszych przodków. Nie była martwa, lecz pokrzepiona żarliwą
wiarą budziła się do życia. Tak jak świat zbawiła ofiara krzyża, na którą teraz patrzymy, której część
i chwałę oddajemy, tak umiłowaną Ojczyznę – tak umęczoną – zdjęli z krzyża historii ci, których
bohaterstwo w tym roku przypominamy.
Panie zdjęty z krzyża, oddany za pośrednictwem Marii w ręce nas wszystkich. Daj nam łaskę
bycia godnymi zrozumienia tajemnicy daru Twej śmierci. Niech uczymy się z niej sensu naszego
życia, niech dostrzegamy w niej obraz niezmierzonej miłości, którą darmo otrzymawszy, darmo
powinniśmy obdarzać naszych braci i siostry.
Któryś za nas cierpiał rany…
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Grób, skalna pieczara, płótna i chusta na głowie. Pośpiech wywołany nadchodzącym szabatem
i chęcią uczczenia śmierci syna, nauczyciela, rabbiego. Gdy składano ciało Jezusa do grobu uczniowie nie
zdawali sobie sprawy z tego, co miało nastąpić w niedzielny poranek.
Pierwszym świadkiem zmartwychwstania jest pusty grób. W wersetach opisujących zmartwychwstanie, Święty Jan aż siedmiokrotnie powtarza słowo „grób” czyniąc z niego punkt odniesienia dla wszystkich
działań podjętych przez Marię, Piotra i Jana. Ich miłość do Jezusa, ludzkie oczekiwania i rozczarowanie
Jego śmiercią zderzają się z rzeczywistością pustego grobu. Jest to pierwszy świadek zmartwychwstania
Pana, który zdumiewa i porusza (duchowo i fizycznie) uczniów Jezusa. Grób jest symbolem ciemności.
W swej naturze jest wspomnieniem śmierci, znakiem jej nieustannej obecności i mocy nad życiem
człowieka, mocy którą przebiegle wykorzystuje demon, czyniąc z człowieka niewolnika, Lecz grób, który
jest pusty, staje się obwieszczeniem nowego życia, pierwszym zwiastunem klęski poniesionej przez śmierć.
Przemierzając szlak Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej przywołaliśmy ważne momenty walki Wielkopolan o wolność, o skruszenie kajdan, które niczym śmiertelny uścisk, zdławić miały wszelkie odgłosy bicia
serca i duszy narodu. Polska miała znaleźć się w otchłani zapomnienia, w owym grobie pustki… Lecz
dzisiaj jest on pusty, my zaś po stu latach od tatych wydarzeń, jesteśmy świadkami tego, że i dla Polski
nadszedł niedzielny poranek.
Panie nadziejo tego, że nasze dusze powstaną z grobów naszych grzechów, wlej w nasze serca
ustawiczne pragnienie wdzięczności za wielkie dzieła naszych przodków czynione w imię Twoje,
na chwałę Twoją, na pożytek nasz i naszej Ojczyzny. Tym wszystkim, którzy ku temu dążyli, udziel
swego błogosławieństwa.
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