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Podczas Drogi Krzyżowej rozważania poszczególnych stacji, 
oparte  na  tekstach  błogosławionej  Anny  Katarzyny 
Emmerich czyta Przemysław Turowski.

Błogosławiona  Anna  Katarzyna  Emmerich  (1774-1824)  to 
niemiecka  mistyczka  i  stygmatyczka  beatyfikowana  przez 
papieża  Jana  Pawła  II  3  października  2004  roku.  Jako 
nastolatka  wstąpiła  do  zakonu  augustianek.  W  1811  roku 
klasztor augustianek został zamknięty w ramach przymusowej 
laicyzacji.  Katarzyna  ciężko  zachorowała,  w  tym  czasie 
pojawiły się też u niej stygmaty. Ciężko chora i cierpiąca nie 
była w stanie wstawać z łóżka. Jej wizje były spisywane przez 
pisarza  Klemensa  Brentano.  Na  podstawie  wizji  Męki 
Pańskiej  reżyser  Mel  Gibson  nakręcił  przejmujący  film 
„Pasja”.  Fragmenty  tych  wizji  usłyszymy  w  rozważaniach 
poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.



Pomiędzy  poszczególnymi  stacjami  Drogi  Krzyżowej  będą 
wykonywane pieśni pasyjne przez Suwalski Chór Kameralny 
„Viva  Musica”   a cappella lub  z  towarzyszeniem kwintetu 
klarnetowego PSM w Suwałkach, dyryguje Grzegorz Bogdan. 
Opracowanie muzyczne: Grzegorz Bogdan.

VIA DOLOROSA w kościele w Becejłach

Misterium  pasyjne  „Via  dolorosa”  jest  wykonywane  przez 
środowisko suwalskie w okresie Wielkiego Postu w różnych 
kościołach naszego regionu.



Podczas  beatyfikacji  Anny  Katarzyny  Emmerich,  w  dniu  3 
października  2004  roku,  św.  Jan  Paweł  II  powiedział: 
"Kontemplowała  bolesną  Mękę  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa  i 
doświadczała jej w swoim ciele. Dziełem Bożej łaski jest to, że córka 
ubogich rolników, żarliwie szukająca bliskości Boga, stała się znaną 
mistyczką z landu Münster. Jej ubóstwo materialne stanowi kontrast z 
bogactwem życia wewnętrznego. Zdumiewa nas cierpliwość, z jaką 
znosiła dolegliwości fizyczne, a także wywiera na nas wrażenie siła 
charakteru nowej błogosławionej oraz jej wytrwałość w wierze. Siłę 
czerpała  z  Najświętszej  Eucharystii.  Jej  przykład  sprawił,  że  serca 
ubogich i bogatych, ludzi prostych i wykształconych otwierały się i z 
całą  miłością  oddawały  Jezusowi  Chrystusowi.  Do  dziś  głosi 
wszystkim zbawcze orędzie: dzięki Chrystusowym ranom zostaliśmy 
uzdrowieni".

Z filmu Gibsona PASJA

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi


