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Rugăciune de pregătire 
 
 
Preasfântă Treime, îţi jertfim Calea Sfintei Cruci, 
ca să cinstim maiestatea ta şi să preamărim 
îndurarea ta, să-ţi mulţumim pentru marele dar 
al mântuirii şi să aducem ispăşire pentru 
păcatele noastre şi pentru sufletele din 
Purgator. 
 
Isuse, tu ai îndurat moartea pe cruce pentru 
mântuirea noastră. Te rugăm, trezeşte în inimile 
noastre căinţă sinceră pentru păcate şi dă-ne 
încredere deplină în meritele suferinţelor şi 
morţii tale. Fă să te urmăm pe calea stropită cu 
sângele tău, în aşa fel încât să ajungem la 
fericirea veşnică. Amin. 
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STAŢIUNEA I-a 

Isus este osândit Ia moarte 

 
 

- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Isus este hotărât să sufere chinurile nedrepte la 
care îl osândeşte Pilat... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne, Dumnezeul nostru, osândit pe nedrept la 
moarte, te rugăm să ne dai puterea de a răbda cu 
blândeţe când ni se face vreo nedreptate, ca astfel 
să fim asemenea ţie. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
 
 

 

 

Calea Sfintei Cruci – adulţi (prelucrat de pr. Isidor Chinez) 
 

4 

 
STAŢIUNEA a II-a 

Isus ia crucea pe umeri 
 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Isus îmbrăţişează crucea, o ia pe umerii săi şi o 
duce cu resemnare... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Mântuitorul nostru, tu, care ai purtat cu resemnare 
crucea încărcată cu păcatele noastre, fă ca şi noi să 
purtăm fără plângere crucea datoriilor noastre 
zilnice şi să suferim cu răbdare neplăcerile ce ne ies 
în cale. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a III-a 

Isus cade întâia oară sub povara crucii 

 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Isus cade sub povara crucii, dar gândindu-se ia 
mântuirea noastră, se scoală fără şovăire şi îşi 
urmează calea spre Golgota... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Mântuitorul nostru, la prima ta cădere sub povara 
crucii, ne amintim de primele noastre căderi în 
păcat. Doamne, prin meritele suferinţelor tale, te 
rugăm, iartă-ne păcatele. Ca şi tine, vrem să ne 
sculăm cu mai multă hotărâre şi să te urmăm cu mai 
multă dragoste pe calea convertirii. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a IV-a 

Isus o întâlneşte pe mama sa îndurerată 

 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Preasfânta Fecioară îl însoţeşte pe fiul ei iubit în 
toate suferinţele sale. Ea este şi mama noastră şi ne 
însoţeşte pe calea vieţii... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Mântuitorul nostru, pentru durerile ce Ie-ai simţit 
când te-ai întâlnit pe drumul Calvarului cu mama ta 
preasfântă, te rugăm, dă-ne iubirea cea mai curată 
şi devotată faţă de ea. Şi noi suntem fiii ei şi vrem s-
o cinstim tot timpul vieţii noastre. 
 
Maică îndurerată, roagă-te pentru noi. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a V-a 
Simon din Cirene îl ajută pe Isus să-şi ducă 

crucea 
 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Nu de bunăvoie, ci silit, îi ajută Simon din Cirene pe 
Isus să-şi ducă crucea. Însă el cunoaşte în curând 
cine este Isus şi duce cu bucurie povara crucii... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne Isuse Cristoase, care ai deschis ochii lui 
Simon din Cirene, deschide şi ochii sufletelor 
noastre, ca să cunoaştem voinţa ta în greutăţile pe 
care le întâmpinăm şi, ajutaţi fiind de tine, să le 
purtăm cu răbdare. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a VI-a 

Veronica şterge faţa lui Isus cu o maramă 
 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Isus îşi întipăreşte faţa plină de sudoare, praf şi 
sânge pe marama ce i-o întinde Veronica cea 
miloasă... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne, ştim că numai prin suferinţă vom putea 
reproduce în noi chipul tău; te rugăm, deci, să ne 
dai putere ca prin muncă şi suferinţă să devenim tot 
mai asemănători cu tine, Dumnezeul nostru. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a VII-a 

Isus cade doua oară sub povara crucii 
 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Istovirea lui Isus creşte, drumul urcă, crucea îl 
apasă tot mai greu şi el cade a doua oare… 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne, şi noi cădem deseori în păcat. După 
fiecare cădere, ridicarea este tot mai anevoioasă. 
Dar după exemplul tău şi cu ajutorul harului tău, 
vrem să ne sculăm cu hotărâre şi fără întârziere.   
Printr-o spovadă bună, vrem să dobândim puteri noi 
ca să te urmăm. Ajută-ne, Doamne! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a VIII-a 

Isus mângâie femeile care plâng 
 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Văzând femeile care plâng de mila lui, Isus uită de 
suferinţele sale şi le mângâie... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Mântuitorul nostru, tu ai trăit toată viaţa pentru alţii şi 
chiar în suferinţă găseşti cuvinte de mângâiere 
pentru cei întristaţi. Dă-ne puterea de a renunţa la 
dorinţele noastre deşarte şi de a găsi cuvinte de 
mângâiere pentru cei care suferă în jurul nostru. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a IX-a 

Isus cade a treia oară sub povara crucii 

 

 

- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 

Isus cade pentru a treia oară sub povara crucii, dar 
se ridică şi, cu ultimele puteri, urca muntele 
Calvarului. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Mântuitorul nostru, pe tine nu te-a putut întoarce nici 
o greutate. Privind la tine, ne ruşinăm când ne 
gândim de câte ori am uitat de propunerile noastre 
bune. Prin meritele căderilor tale, te rugăm, 
dăruieşte-ne puterea necesară ca să nu ne abatem 
de la propunerile noastre bune. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a X-a 

Isus este dezbrăcat de haine 

 

 

- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Călăii smulg fără milă hainele lipite de Mântuitorului,     
lăsându-l fără îmbrăcăminte în faţa mulţimii... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne Isuse Cristoase, tu ai voit, prin ruşinea 
dezbrăcării tale în faţa mulţimii, să aduci îndestulare 
pentru lipsa noastră de bunăcuviinţă în vorbe, 
purtare şi îmbrăcăminte. Îţi promitem că ne vom 
înfrâna gândurile, privirile şi vorbele şi vom cinsti 
trupul nostru şi al altora ca pe un templul al lui 
Dumnezeu. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a XI-a 

Isus este răstignit pe cruce 

 

 

- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 

Isus îşi lasă mâinile şi picioarele în voia călăilor, 
care le pironesc pe cruce... 
 
(pauză 3 secunde) 
 

Doamne Isuse Cristoase, prin pironirea mâniilor şi 
picioarelor tale ai voit să ne dai un exemplu 
ascultare desăvârşită. Tu ai fost ascultător la 
moarte, până la moartea pe cruce. După exemplul 
ascultării tale, vrem să urmăm poruncile tale sfinte, 
chiar dacă va trebui să răstignim dorinţele noastre 
păcătoase. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a XII-a 

Isus moare pe cruce 

 
 

- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Ajuns la capătul suferinţelor sale, Isus, aplecându-şi 
capul, îşi dă sufletul… 
 
(pauză 5 secunde) 
 

Isuse, Mântuitorul nostru, tu ai împlinit tot ce ţi-a 
încredinţat Părintele ceresc în chipul cel mai 
desăvârşit. După exemplul tău, vrem să trăim cu 
totul după chemarea noastră şi să ne împlinim 
datoriile, chiar şi cele neplăcute, în chipul cel mai 
desăvârşit, din iubire faţă de tine. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a XIII-a 

Isus este coborât de pe cruce 

 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Ucenicii coboară trupul lui Isus de pe cruce şi-l pun  
în braţele mamei sale… 
 
(pauză 3 secunde) 
 

Cine ar putea măsura suferinţele tale, o, Mamă 
îndurerată? Ele sunt fără număr, ca şi răutatea 
oamenilor care l-au răstignit pe fiul tău iubit. Pentru 
durerea ce ai simţit-o la vederea trupului neînsufleţit 
al Mântuitorului, te rugăm, primeşte şi pe noi de fii ai 
tăi şi învredniceşte-ne  în ceasul morţii cu prezenţa 
ta. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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STAŢIUNEA a XIV-a 
Isus este înmormântat 

 
 
- Ne închinăm ţie Cristoase şi te binecuvântăm  
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea! 
 
Ucenicii şi femeile care l-au urmat pe Isus până pe 
Calvar, aşează trupul său într-un mormânt nou, 
săpat în stâncă. În liniştea mormântului, trupul lui 
Isus aşteaptă trei zile clipa învierii sale… 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne Isuse Cristoase, tu aştepţi în linişte şi 
tăcere pe altarele noastre să te viziteze toţi cei 
ostenţi şi împovăraţi. În necazurile şi suferinţele 
noastre, vom căuta şi noi mângâiere şi alinare în 
faţa altarului. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru,... 
 
- Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe cruce, 
- Miluieşte-ne pe noi. 
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Rugăciune de încheiere 

Doamne, tu ai sfinţit semnul crucii prin suferinţele şi 
moartea Fiului tău preaiubit pe lemnul crucii. Te 
rugăm: fă ca toţi aceia care ne mărturisim credinţa 
prin acest semn sfânt să bucurăm de ocrotirea ta 
cerească. Prin Cristos Domnul nostru.  R. Amin. 

Rugăciune după intenţia Sfântului Părinte Papa 
pentru dobândirea indulgenţei: 

- Adu-ţi aminte... 

(sa o altă rugăciune scurtă). 

 


