
Prezentacja książki Jolanty Broś -  
  „Droga krzyżowa Jezusa Chrystusa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym” 

1. Tytuł książki „Droga krzyżowa Jezusa Chrystusa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym” 
zachęca czytelnika do trynitarnego wejrzenia w tajemnice obecności Ojca i Ducha Świętego w 
jedności woli, w prawdzie i miłości w życiu i męce Jezusa Chrystusa. Przez Syna Bożego, który 
objawił prawdę o Bogu, my również odkrywamy własne uczestnictwo w tajemnicy trynitarnej. 
Wzajemne relacje między Trzema Osobami stają się dla nas najdoskonalszym wzorem w 
kształtowaniu międzyludzkich więzi na drodze, która prowadzi do świętości. 

2. Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa i Jego śmierć przybliżają kontekst historyczny i łączy go z 
problemami współczesnego człowieka i świata. W ten sposób publikacja wpisuje się w życie  
Kościoła, który z wielką troską zabiega o poznawanie Prawdy Objawionej i należne Bogu 
miejsce w życiu każdego człowieka, jak również dotarcie z Dobrą Nowiną do tych, którzy jej 
jeszcze nie poznali.  
Poprzez liczne cytaty biblijne, książka przyczynia się do poznania Słowa Bożego. 

3. Publikacja dotyka spraw wiary i rozumu, który często sprzeciwia się wierze. Rozważania 
prowadzone w tym obszarze ludzkich możliwości mogą stać się zaczynem osobistych refleksji, 
które prowadzą do spotkania z Bogiem. Celem rozważań jest poznanie Boga, jako najwyższego 
dobra. Dojrzała wiara przymnaża dóbr duchowych, buduje pokój i pomaga odnaleźć sens 
cierpienia i ofiary. Krzyż prowadzi do zwycięstwa wyrażonego w stacji XV - Chwała Boga w 
Trójcy Jedynego.  
Książka umacnia w wierze, która wzrasta w miarę zaangażowania w poznawanie 
Niepoznawalnego. 
 
4. Treść książki przyczynia się również do poznawania i zanurzenia się w tajemnicy Eucharystii, 
jako Ofiary składanej Bogu przez Jego Syna. Poznanie istoty Jezusowej Ofiary rodzi potrzebę 
naśladowania Chrystusa jak również ofiarowania swego życia Bogu. Czytelnik prowadzony tą 
drogą dostrzega zwycięstwo Prawdy objawionej w Zmartwychwstaniu, nabiera odwagi, by coraz 
śmielej modlić się koronką do Trójcy Świętej: Składam swoje życie w ofierze Tobie Boże w 
Trójcy Jedynemu… 
 
5. Podjęcie trudnego tematu cierpienia, który w czasach współczesnych nie tylko nie jest 
atrakcyjny, ale wręcz niechciany, obnaża prawdę o ludzkiej słabości, niemocy i zagubieniu. 
Człowiek, który szuka odpowiedzi na własne problemy i pragnie je zrozumieć w kontekście 
narzucanych przez świat propozycji, niechybnie dozna zawodu i rozczarowania. Przed zgubnymi 
skutkami błędnych teorii można siebie uratować tylko przez poznanie i przyjęcie Prawdy 
płynącej z Mądrości Chrystusowego krzyża.  
Książka przychodzi z pomocą ludziom poszukującym Prawdy.   

6. Świat mediów wykreował człowieka, jako pana swego życia: jest sprawny, bogaty, 
atrakcyjny, inteligentny i spragniony sławy, która ma służyć jego szczęściu, a Bóg - jeśli w ogóle 
istnieje - ma spełniać jego życzenia. Odwrócony przez człowieka porządek przynosi zgoła 
odwrotne skutki: poczucie krzywdy, zawód, niezrozumienie siebie i otoczenia, frustracje, 



poczucie nieszczęścia, gniew i odrzucenie Boga. Przykładem jest walka z krzyżem w ramach 
tzw. wolności religijnej.  
Książka wprowadza we właściwy ład i porządek, w którym dla szczęścia człowieka, Syn Boży 
wypełnia wolę Ojca. 
 
7. „Słowo Kierownika Duchowego” ks. Jerzego Gawlika, SVD wyraża nadrzędne przesłanie 
książki. Jest nią propozycja skierowana do całego Kościoła o podjęcie nieustannej modlitwy i 
rozważań drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa zjednoczonego z Ojcem i Duchem Świętym w 
jedności woli, w prawdzie i w miłości.   

8. Nowatorską ideą jest propozycja tworzenia piętnastoosobowych grup modlitewnych, które 
dołączają do Maryi stojącej pod krzyżem Zbawiciela. W ten sposób powstaje tzw. Wspólnotowa 
Droga Krzyżowa (WDK), której uczestnicy wybierają jeden z pięciu proponowanych wariantów 
np. rozważają każdą ze stacji przez 15 dni, przez jeden tydzień lub w ciągu jednego dnia. Istnieje 
również możliwość odprawienia „Drogi Krzyżowej” indywidualnie według własnych potrzeb i 
możliwości. Oprócz tradycyjnych modlitw stacyjnych pojawiają się nowe - kierują one nasze 
myśli do Boga w Trójcy Jedynego przez koronkę do Trójcy Świętej (str. 26/27). Oddajemy w 
niej cześć i uwielbienie Bogu obecnemu w Eucharystii, i wzorem Jezusa Chrystusa składamy 
ofiarę ze swego życia Trojjedynemu Bogu. 

9. Zawarte w drugiej części książki rozważania stacyjne mają charakter refleksyjno – 
medytacyjno -kontemplacyjny i poniekąd odpowiadają na wezwanie Benedykta XVI do 
modlitwy refleksyjnej i medytacyjnej, do której Papież zachęcał 17 sierpnia 2011r. Duchowe 
przeżycia Autorki zawarte w opisie piętnastu stacji Drogi Krzyżowej mogą stanowić pomoc w 
osobistej modlitwie przyszłych uczestników Wspólnotowej Drogi Krzyżowej. Pełnią one rolę 
bodźca, by pobudzić Czytelnika do dialogu i bliskości z Bogiem przez osobistą refleksję, 
poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania w związku z przeżywaniem trudnych czy 
bolesnych i przepełnionych cierpieniem doświadczeń w jego osobistym życiu. Nie bez znaczenie 
jest tu czas przeznaczony na modlitwę (propozycje pięciu wariantów) i rozważania stacyjne, 
przez które zawiązujemy zażyłość z Bogiem. 

10. Zamieszczona na końcu książki nowenna do Trójcy Świętej również wprowadza w tajemnicę 
modlitewnego zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem, który w Osobie Jezusa Chrystusa stał się 
jednym z nas, abyśmy również my czuli się dziećmi Bożymi. 
 
11. Dodatkowym bogactwem jest zapis nutowy koronki do Trójcy Świętej opracowany przez 
organistę Zbigniewa Blicharza. 

12. Publikacja wskazuje na niepodważalną rolę kierownictwa duchowego w poznawaniu Boga 
przez osoby świeckie. Może być zachętą dla kapłanów do podjęcia trudu nad wejrzeniem w 
przeżycia i zaangażowanie osób świeckich w Kościele. 
13. Książka dedykowana jest bł. Janowi Pawłowi II, a wydana w roku Jego beatyfikacji 
upamiętnia to wielce oczekiwane przez Polaków wydarzenie. Jan Paweł II miał wielkie 
nabożeństwo do Drogi Krzyżowej. Wzorem Chrystusa ofiarował swoje życie Bogu i dźwigając 
boleści Jego Mistycznego Ciała, stał się świadkiem Bożej miłości i całemu światu wskazał drogę 
do świętości, do której każdy jest powołany. 



Książka zachęca do modlitwy i odpowiedzialności za siebie i losy świata. 
 
 

14. Książka zostaje oddana do rąk czytelnika w Roku Nowej Ewangelizacji. Jest świadectwem 
zaangażowania świeckiej osoby, która choć nie ukończyła studiów teologicznych, z odwagą 
wnika w istotę wiary, a swe przemyślenia popiera fragmentami z Pisma Świętego, którego 
odkrywanie staje się priorytetem nowej ewangelizacji. Publikacja jest wynikiem wieloletniego 
zaangażowania Autorki w życie Kościoła. 

15. Na okładce zamieszczona jest impresja na temat książki Jolanty Broś pt. „ Droga Krzyżowa 
Jezusa Chrystusa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym” napisana przez świeckiego profesora: 
 
       Autorka daje w niej świadectwo wiary, ale też wielkiego umiłowania, a także empatycznej 
identyfikacji z cierpieniem, jako wartością transcendentalną. Jej osobliwe powinowactwo do 
Drogi Krzyżowej niesie szczególne przesłanie, z którego możemy czerpać, jak ze zdroju łaski 
użyczonej nam szczodrobliwie do osobistego wykorzystania. Książka ta, z całą pewnością 
zainspiruje do refleksji nie tylko osoby świeckie, ale również duchowne. 
       Mamy zatem do czynienia ze studium przypadku interpretacji Męki Pańskiej, stanowiącym 
przykład naśladowania, osadzony w realiach Pisma Świętego.  
       Stacja XV - Chwała Boga w Trójcy Jedynego - pozwala czerpać nadzieję i pokładać ufność 
w Panu, iż w akcie Paruzji zintegruje się ze wszystkimi sprawiedliwymi ludźmi, niosąc nam 
zmartwychwstanie. Zatem „kto ma uszy, niechaj słucha”, jak mawiał w swych przypowieściach 
Jezus Chrystus.  
      prof. nzw. dr hab. Kazimierz Chojnacki 


