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Golgota to miejsce, gdzie stał Krzyż, na którym 
Jezus oddał za nas życie. Po Jego śmierci krzyż 
został wrzucony do głębokiego rowu na zboczu 
Golgoty. Odnalazła go w 326 r. matka cesarza 

Konstantyna Wielkiego, Helena. Autentyczność 
krzyża została potwierdzona przez cud uzdrowie- 
nia, który doko-
nał się dzięki nie-

mu. Wielu ludzi piel-
grzymowało do Jero-

zolimy, by dotknąć drzewa krzyża i do-
świadczyć Bożej łaski.

Chrześcijanie zaczęli stawiać krzyże 
przy drogach i polach jako znak wia-
ry i miłości do Chrystusa. Początkowo 
były to proste, drewniane krzyże. Z cza-
sem zaczęto budować kapliczki. Budu-
jąc je, wyrażano wiarę i miłość nie tylko 
do Jezusa, lecz także do Maryi i świę-
tych. Innym powodem była wdzięcz-
ność Bogu, na przykład za uzdrowienie 
lub uratowanie od zarazy. Przy krzy-
żach i kapliczkach ludzie zatrzymywa-
li się na krótką modlitwę, idąc do pra-
cy w polu lub będąc w podróży. Spotykano się tam również na modlitwie 
różańcowej lub odmawiano litanię do Matki Bożej. Do dzisiaj kapliczki 

i przydrożne krzyże są znakiem wiary.
Jest wiele historii o słynących ła-

skami obrazach i krzyżach umiesz-
czonych w kapliczkach przy dro-
dze, które z czasem zostały przenie-
sione do kościołów, by ludzie mogli 
w tych znakach oddawać cześć Jezu-
sowi i Maryi. W Polsce są to na przy-
kład Gietrzwałd, Leśna Podlaska, Li-
cheń czy Święta Lipka – słynne miej-
sca pielgrzymkowe. Historia każde-
go z tych miejsc zaczyna się od małej 
zwykłej kapliczki, gdzie ludzie zatrzy-
mywali się, aby się modlić, i otrzymy-
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wali wiele łask. W czasie wakacyjnych podróży 
możesz odwiedzić takie sanktuaria. Możesz też 
zatrzymywać się przy przydrożnych kapliczkach 
i modlić się choć krótką chwilę. Mijając taką ka-
pliczkę lub krzyż, chłopcy powinni zawsze uchylić 
czapkę na znak szacunku. 

W mym zeszycie od religii
namaluję dużo kłosów,
drogę szarą i kapliczkę,
a w niej Matkę Boską.

Przy kapliczce płotek niski,
taki bardzo kolorowy.
Na nim ptaszki Matce Boskiej
będą koncertować.

W górze słońce, białe chmury
i samolot rozpędzony.
Przed kapliczką dzieci małe
z kwiatami w dłoniach.

Matka Boska zatroskana,
otulona chmurki cieniem,
myśli sobie, czy też serca
dzieci dobrych się nie zmienią.

Henryk Szydlik

Zastanów się
–  Kiedy ostatnio zatrzymałeś się przy przydrożnym krzyżu lub ka-

pliczce?
– Jak zachowujesz się, mijając kapliczkę lub krzyż?

Zapamiętaj
Krzyże i kapliczki to znak wdzięczności Bogu za dary otrzymane 
od Niego. To także znak naszej wiary.

Zadanie
Przeprowadź wywiad na temat historii powstania kapliczki znaj-
dującej się w twojej miejscowości lub w najbliższej okolicy.


