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RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE 
 
O, preabunule Isus, cu inima căită venim înaintea ta 
spre a te urma pe drumul suferinţelor, ce le-ai 
îndurat de la Pilat până pe Calvar. Vrem să facem 
acest drum al crucii spre a dobândi iertarea 
păcatelor noastre, pentru a învăţa să suferim şi să 
ne jertfim împreună cu tine, pentru mântuirea 
sufletelor şi pentru sufletele din Purgator. 
 
O, Marie, Mamă îndurerată, ajută-ne să facem bine 
această Cale a Crucii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Isus la moarte-i 
osândit  
Deşi-i nevinovat.  
Osânda i-am pricinuit  
Ca şi Ponţiu Pilat. 

 

 

Refren:  

Priviţi ce-nseamnă a iubi  
Şi-a mântui pe lumea rea;  
Cum dragostea îl va zdrobi  
Ca viaţa nouă sa ne dea.  
(Versuri şi muzică: de pr. 
Eugen Budău) 

 
Staţiunea I: Isus este osândit la moarte 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
O, Isuse, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, cei răi 
te-au osândit pe nedrept la moarte. Ştim că tu nu 
meritai aceasta, dar păcatele noastre, ale oamenilor 
de astăzi şi din toate timpurile, te-au făcut să 
îmbrăţişezi moartea de bunăvoie, spre a ne mântui. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Îţi mulţumim, scumpule Mântuitor, pentru ceea ce ai 
suferit din dragoste faţă de noi. Vrem ca făcând 
această Cale a Crucii să culegem toate picăturile de 
sânge pe care tu le-ai vărsat pentru noi. învaţă-ne 
să suferim şi noi din dragoste fată de tine. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 

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

 

 4 

2. Îşi ia pe umeri crucea grea  
S-o poarte până sus.  
Povara crucii, pururea  
Zdrobeşte pe Isus. 
 
 
Staţiunea a ll-a: Isus ia crucea pe umeri 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci  prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
Doamne Isuse, după ce ai fost osândit la moarte, ţi 
s-a pus crucea grea pe umeri! Tu ai primit-o de 
bunăvoie şi ai purtat-o până la capăt, căci acesta 
era semnul prin care aveai să ne mântuieşti. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Îngenunchiaţi înaintea ei, vrem şi noi să o primim cu 
bucurie şi să o ducem cu drag împreună cu tine. 
Ajută-ne, Isuse, să îndurăm şi noi cu răbdare toate 
micile dureri pe care ni le trimiţi! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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3. Abia pornit El cade jos  
În praful drumului.  
Aşa arat-acum Cristos,  
El Fiul Omului. 
 
 
Staţiunea a llI-a: Isus cade întâia oară sub povara 
crucii 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
Doamne Isuse, tu ai căzut sub povara crucii!... Te-ai 
lovit!... Şiroaie de sânge curg din rănile tale! 
Văzându-te suferind, ne întrebăm: care a fost 
pricina acestor suferinţe? Desigur, păcatele noastre! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Şterge-le, Doamne, cu sângele tău preasfânt şi 
ajută-ne să nu le mai facem niciodată! De azi 
înainte, vrem să fugim de păcat şi să facem binele. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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4. Pe Maica sa o vede-n drum  
Mâhnită prea de tot. 
Ar vrea să-i spună că acum  
Se simte-aproape mort. 
 
 
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. 
 
Pe drumul suferinţelor tale, ai întâlnit-o, Isuse, pe 
buna ta Mamă! Cine ar putea descrie durerile care i-
au străpuns inima atunci când te-a văzut încoronat 
cu spini şi plin de sânge?! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
O, Mărie, mamă preaiubită, tu suferi împreună cu 
Fiul tău Isus, pentru noi, pentru păcatele cu care l-
am vătămat pe Dumnezeu. Ajută-ne să rămânem 
mereu alături de tine, asemenea unor adevăraţi fii! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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5. Când Simon vine-n ajutor  
Un pic e uşurat  
Rămâne însă-n viitor 
O cruce de purtat. 
 
 
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. 
 
O, Isuse, crucea pe care o duce te slăbeşte tot mai 
mult! Ca să nu fii strivit sub greutatea ei, Simon din 
Cirene te ajută să o duci mai departe. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Împreună cu bunul Simon, punem şi noi umărul sub 
crucea ta, ca să te ajutăm în purtarea ei. Vrem să 
suferim toate neplăcerile vieţii pentru mântuirea 
sufletelor şi mângâierea preasfintei tale Inimi. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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6. Pe o năframă chipul său  
Rămâne-ntipărit. 
Prin Veronica, Dumnezeu  
Se lasă zugrăvit. 
 
 
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. 
 
Cu mare grijă şi recunoştinţă, Veronica îţi şterge 
faţa plină de sudoare şi de sânge, iar tu, 
Mântuitorule, îi laşi ca amintire, întipărit pe marama 
ei, chipul feţei tale. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Ajută-ne, Isuse, ca prin pocăinţă, prin mici jertfe şi 
suferinţe, să îndepărtăm de pe chipul tău semnele 
urii şi ale dispreţului omenirii. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie,... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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7. Din nou El cade pe pământ  
Sub bice de călăi. 
Tu, Dumnezeu atât de sfânt  
Ce-ţi fac copiii tăi?! 
 
 
Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oară sub 
povara crucii 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
O, Isuse, tu cazi acum pentru a doua oară... Şi noi 
cădem de atâtea ori din nou în aceleaşi păcate! Dar 
tu te ridici îndată, pentru a ne arătă că şi noi, după 
fiecare cădere, trebuie să ne ridicăm fără întârziere. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Dă-ne putere, Doamne, ca să ne întoarcem cu 
adevărat la tine ori de câte ori avem nenorocirea de 
a cădea în vreun păcat. Te rugăm, întoarce-i şi pe 
sărmanii păcătoşi! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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8. întâmpină cu mângâieri  
Pe cele ce-l jelesc.  
Iertând pe cei care ca ieri  
Şi azi păcătuiesc. 
 
 
Staţiunea a Vlll-a: Isus mângâie femeile care 
plâng 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
Multe femei bune din Ierusalim plâng pentru că Isus 
este dus la moarte. Insă Domnul le spune să plângă 
mai degrabă pentru ele şi pentru copiii lor. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne Isuse, tu ceri de la noi o inimă curată, fără 
de păcat, lată, îţi jertfim inima noastră, cu tot ceea 
ce avem şi cu tot ceea ce suntem. Sfinţeşte-ne prin 
Crucea ta sfântă şi primeşte-ne ca pe o jertfă vie, 
alături de tine. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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9. A treia oară cade-nvins  
De oboseli şi chin. 
Dar focul dragostei nestins  
Îi lasă chip senin. 
 
 
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. 
 
Suferinţa îl apasă... Puterile îi slăbesc şi, încă o 
dată, faţa minunată a lui Isus atinge pământul. El, 
cel atotputernic, se rostogoleşte sub greutatea 
nemiloasă a crucii... 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne Isuse, văzându-te la pământ, în praf şi 
sânge, alergăm la tine pentru a-ţi ridica povara. Ştim 
că vrei să mergi până la capăt. Tu parcurgi acest 
drum de bunăvoie, din iubire faţă de omenirea 
căzută. Primeşte-ne alături de tine şi lasă-ne să te 
ajutăm ca să ne mântuieşti! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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10. Cu haina smulsă de pe  
El Rămâne-n faţa lor.  
Batjocorăsc în orice fel  
Pe-al lor Mântuitor. 
 
 
Staţiunea a X-a: Isus este dezbrăcat de haina sa 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
O nouă suferinţă îţi chinuieşte acum trupul 
nevinovat. Călăii te dezbracă, smulgând tunica de 
pe tine. Cine poate înţelege cât de mult suferi, 
Isuse, din cauza redeschiderii rănilor, dar mai ales 
din cauza faptului că te-au lăsat gol în faţa mulţimii! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Pentru aceste dureri şi ruşine, suferite la 
dezbrăcarea hainei tale, dă-ne harul de a nu spune 
niciodată vreun cuvânt şi de a nu face vreo faptă 
care să păteze curăţia inimii. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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11. Întins pe cruce, pironit,  
Se roagă Tatălui:  
"Iertare Tată,  
Au greşit în faţa cerului". 
 
 
Staţiunea a Xl-a: Isus este răstignit pe cruce 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
Călăii te pironesc fără milă pe lemnul crucii. Cuiele 
lungi străpung mâinile şi picioare tale, producându-ţi 
dureri nespuse. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Doamne Isuse, cât de mult ar trebui să plângem la 
gândul că acele cuie au fost păcaele noastre... Ai 
milă de noi şi dă-ne harul ca niciodată, de acum 
înainte, să nu mai folosim mâinile şi picioarele 
noastre spre a te supăra! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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12. E pus în rând cu cei tâlhari  
Deşi rău n-a făcut.  
Cu criminalii cei mai mari  
Se lasă omorât. 
 
 
Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
Dumnezeul şi Mântuitorul nostru moare pe cruce... 
lată până unde a ajuns iubirea ta pentru noi! 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Veniţi creştini, veniţi să-i privim rănile şi să le 
adorăm! Veniţi să-i privim coasta deschisă, de unde 
inima sa varsă flăcări de iubire faţă de toţi oamenii! 
Să pătrundem în inima lui străpunsă de suliţă, şi să 
rămânem pentru a nu ne mai despărţi niciodată de 
ea. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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13. De lemnul crucii e desprins  
Şi-l ţine Maica sa.  
Calvarul lui încă nu-i stins  
Ci se va repeta. 
 
 
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. 
 
Trupul rece şi înţepenit al lui Isus este luat jos de pe 
cruce şi depus în braţele Măriei. O, sfântă Mamă, 
acela,pe care tu l-ai născut şi l-ai îngrijit cu gingăşie 
este acum lipsit de viaţă, plin de răni şi sânge. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Ce durere ţi-a străpuns atunci inima! Pricina acestor 
suferinţe suntem noi şi păcatele noastre. Ajută-ne, o 
bună Mamă, să nu te mai supărăm vreodată pe tine 
şi pe fiul tău. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Bucură-te, Marie... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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14. Puţini jelesc când este dus  
La groapă-mbălsămat 
Aşa i-a fost dat lui Isus  
Să fie-nmormântat. 
 
 
Staţiunea a XlV-a: Isus este înmormântat 
 
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm. 
- Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 
 
Cu multă evlavie şi credinţă, intrăm acum în 
mormântul tău, o, Isuse. Pe faţa ta se mai văd încă 
urmele suferinţelor îndurate. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
Îţi mulţumim, Doamne, pentru jertfa ta. Suferinţele şi 
moartea ta ne-au deschis calea vieţii. Primeşte în 
dar inima noastră şi fă-o locuinţă curată şi plăcută, 
în care să te primim cu vrednicie atunci când vii la 
noi în sfânta împărtăşanie. Fă-ne să fim întotdeauna 
ai tăi, aici, pe pământ şi în slava cerească. Amin. 
 
(pauză 3 secunde) 
 
- Tatăl nostru... 
 
- Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce. 
- Miluieşte-ne pe noi! 
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15. Pe drumul Crucii, pe Calvar  
Cu El ne-am înfrăţit 
Şi plinătatea lui de har  
Pe veci ne-a mântuit. 
 
 
Rugăciune de încheiere 
 
Doamne Isuse Cristoase, îti mulţumim pentru că ne-
ai dat harul să facem această Cale a Crucii. Este 
plăcut a fi şi a suferi împreună cu tine. îţi oferim 
suferinţele noastre şi pentru aceia care sunt mai 
puţin sensibili la dragostea ta. 
 
Priveşte cu îndurare spre noi toţi. îţi lăsăm inima 
noastră lângă crucea ta, ca să sufere împreună cu 
tine. Ajută-ne să-i iubim pe toţi oamenii şi să nu 
uităm niciodată cât de mult ai suferit din dragoste 
faţă de noi. Amin. 
 
Să ne rugăm, acum, după intenţia Sfântului Părinte 
Papa pentru dobândirea indulgenţei: 
 
- Adu-ţi aminte...    
 
(sau   o  altă rugăciune scurtă). 


