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ORĘDZIE PAPIESKIE  
NA WIELKI POST 2017 (fragmenty)

„Wielki Post to 
nowy początek, to 
droga prowadząca do 
bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwych-
wstania, zwycięstwa 
Chrystusa nad śmier-
cią. Okres ten zawsze 
kieruje ku nam sta-
nowczą zachętę do 
nawrócenia: chrześci-
janin jest wezwany, 
by powrócił do Boga 
„całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem 
przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest 
wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet 
kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, 
a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przeba-
czenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu ży-
cia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Ko-
ściół: post, modlitwę i jałmużnę. […] Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem ży-
jącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – któ-
ry podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył 
podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. 
Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej piel-
grzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, 
by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć 
Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam 
wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy po-



List do Chorych i ich Rodzin4

przez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowa-
nych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach 
świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludz-
kiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc 
w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla 
osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć 
i świadczyć o radości paschalnej”.

Ojciec Święty Franciszek

DAWAć „cOś” Z SIEbIE

W tym miesiącu 7 marca, Kościół rozpoczyna 40-dniowy czas 
Wielkiego Postu. Przez te dni przygotowujemy się do głębo-
kich przeżyć Misterium Paschalnego i Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Kolejny raz przypominamy sobie istotę tych 
pokutnych dni oraz dlaczego ten czas jest potrzebny w życiu 
człowieka. 

Czym dla mnie jest Wielki Post, jak przeżywam ten czas? 
Kościół nawołuje do pokuty, ale niejedna osoba ciężko chora, 
borykająca się z różnymi niepowodzeniami może zadać pyta-
nie, o jaką pokutę tutaj chodzi? Przecież dość mam swojego 
cierpienia, choroby i różnych trudów. Dość problemów życia 
w rodzinie, gdzie rozlewa się alkohol, czy inne nałogi i jak tu 
myśleć o pokucie. Czynić pokutę, to znaczy nieustannie na-
wracać się, żałując za popełnione grzechy, upomina Jezus: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czynimy pokutę 
przez różne pobożne praktyki, które przybliżają nas do Boga, 
a także do każdego człowieka. Pokutą jest każdy świadomy 
dobry czyn! Przez pobożne praktyki pełnione z dobrej woli 
otwieramy się na potrzeby innych ludzi, dostrzegamy czyjąś 
bezradność, okazujemy szacunek i cierpliwość. Jakże istotne 
jest okazywanie różnych gestów ludzkiej życzliwości, myślę że 
każdy takie gesty otrzymuje i docenia. Dawać „coś” z siebie 
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drugiemu człowiekowi, to „coś”, to nie koniecznie środki ma-
terialne, ale poświęcenie czasu drugiej osobie, wysłuchanie, 
pomaganie nawet w najdrobniejszych sprawach. 

Elżbieta

KRZYŻ JEZUSA JEST ZNAKIEM N 
ASZEGO ZbAWIENIA

bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, 
w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią 
i konają... na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą... 
Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny 
czy kobiety, chłopca czy dziewczyny... i w każdym ludzkim 
sercu, tak jak w sercu Jadwigi, pani wawelskiej. Bądź pozdro-
wiony, Krzyżu Chrystusa. 1

Czas Wielkiego Postu stwarza doskonałą okazję, by jesz-
cze bardziej uświadomić sobie wartość Krzyża Jezusowego. 
Spójrzmy na krzyż i zawieszonego na nim Pana Jezusa. Co 
czujemy, co ten znak dla nas oznacza? Czy patrząc na krzyż 
Jezusowy widzę w nim ofiarę naszego zbawienia? Jezus wi-
sząc na krzyżu, modlił się za swoich oprawców, słowami: „Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). On ich 
nie potępił, nawet w takim ogromnym bólu, kiedy Go opluwali, 
policzkowali, bili, obnażyli z szat – On im błogosławił, modlił 
się za nich, usprawiedliwiał ludzką nienawiść „nie wiedzą, co 
czynią”. Koronę cierniową na głowę włożyli, a On dalej ich 
kochał nie złorzeczył. Jan Paweł II stwierdza, że: „Kto wierzy 
w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Jezusa, nosi krzyż 
z dumą, jako niezaprzeczalny dowód, że Bóg jest miłością”2. 

1  Jan Paweł II Kraków – na Wawelu, czerwiec 1987
2  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Niedzielę Palmową, Rzym, 24.03.2002
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W Wielki Piątek rozważamy mękę Pańską i w drugiej części 
liturgii adorujemy Chrystusa na krzyżu, czcimy Jego miłość 
wobec każdego człowieka, wyrażoną w śmierci męczeńskiej 
na krzyżu. Nasza adoracja Krzyża jest aktem wiary w zbaw-
czą moc cierpień Chrystusa – a czy tak jest? Jezus przez krzyż 
doprowadza nas do nieba. Czy ja wchodzę z Jezusem na swo-
ją drogę krzyża? Czy zgłębiam swą wiarę, przyjmując naukę 
o Krzyżu? Jak ja podejmuję swój krzyż w życiu codziennym? 
Każdego dnia doświadczamy krzyża związanego z cierpie-
niem fizycznym i duchowym ze wszystkimi słabościami wobec 
chorób przewlekłych, z bezradnością, z niezrozumieniem bliź-
nich, z samotnością i wiele innych podobnych sytuacji, któ-
re określamy mianem krzyża. Wiele razy doświadczam tego, 
iż nie chcę nieść jarzma krzyża czasem się buntuję i niejed-
nokrotnie grzeszę. Ale, niejednokrotnie się przekonałam, że 
kontemplowanie oblicza Chrystusa ukrzyżowanego pomaga 
niwelować wszelkie lęki, niepokoje i obawy, ze świadomością, 
że krzyż jest znakiem zbawienia dla mnie i moich bliźnich. Do 
niesienia krzyża codziennych trudów zaprasza Jezus, mówiąc: 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” 
(Łk 9,23). Jan Paweł II nauczał: „Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, 
przynosi zbawienie i pokój (...). Bez Boga Krzyż nas przygnia-
ta; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż! 
Przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale 
z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzy-
ża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chry-
stusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!”3

Czy modlę się o siłę w udźwignięciu moich krzyży. Czy krzyż 
uczy mnie ufności, cierpliwości? Podjęcie własnego krzyża wy-
maga wielu sił, silnej woli i zawierzenia Jezusowi, by poko-
chać Jego krzyż, który jest narzędziem do zbawienia. 

Elżbieta

3  Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na placu św. Jana na Lateranie, 2 kwietnia 1998 r.)
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UROcZYSTOść śW. JÓZEFA

„bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono 
bezcenne skarby nieba i ziemi. Ty bowiem, po Maryi, spośród 
świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo 
zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, 
karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego 
tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć”. 

19 marca każdego roku Kościół oddaje cześć Świętemu Józefo-
wi, Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny. Św. Józef całe swe 
życie zawierzył Bogu. W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że 
„był człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19). Żył wiarą i czy-
nił dobro w różnych sytuacjach życia: „uczynił tak, jak Mu pole-
cił anioł Pański” (Mt 1, 24). Wiernie wypełniał Boże polecenia: 
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha świętego jest to, co się w Niej po-
częło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20). Te słowa wyjaśnia-
ją Józefowi tajemnicę jego Oblubienicy, Maryi, a nam ukazują 
na zamysł Boga odnośnie tajemnicy Wcielenia – zaślubin Józefa 
z Maryją. Józef uwierzył Bogu, Jemu ufał, realizował Jego wolę! 

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos 
pisze, że św. Józef został wezwany przez Boga w tym celu, by 
„służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowa-
nie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczest-
niczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest 
prawdziwie sługą zbawienia”. 

Patrząc na św. Józefa widzimy, iż wielkość to wierność w swoim 
sercu, wierność podjętym decyzjom w codziennym życiu, to pro-
stota myśli słów i czynów, to ciche i pokorne przyjęcie woli Bożej. 

Ten cichy i pokorny Józef – Opiekun Jezusa jest patronem 
Kościoła, prośmy Maryję i Józefa o to, abyśmy umieli dobrze 
przyjmować przeciwności i trudności życia, byśmy nie popa-
dali w rozpacz i w zwątpienia, gdy przychodzą ciężkie chwile.
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UROcZYSTOść ZWIASTOWANIA 
PAŃSKIEGO

Ta Uroczystość przypomina nam jak Maryja, otrzymała za-
skakującą nowinę, że zostanie Matką Jezusa i wypełnia Boże 
plany. W tym dniu szczególnie pochylamy się nad tajemni-
cą zwiastowania. Maryja przez swoją zgodę ofiarowała Bogu 
osobistą współpracę w dziele zbawienia. Czy czuję ten klimat 
i pewnie wielkie poruszenie, które doznała Maryja? „bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami” – Ona zmieszała się na te słowa i rozwa-
żała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Bę-
dzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

A czy mi jest łatwo Bogu powiedzieć swoje „tak”? 
Uroczystość ta zachęca nas, abyśmy żyli tą samą pokorą i po-

słuszeństwem wiary, jak Maryja, powierzając wszystkie swoje 
smutki i radości Bogu z pełnym zaufaniem. 

LECTIO DIVINA, cZYLI SPOTKANIE  
ZE SŁOWEM bOŻYM

Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi, boże, co sprawiedliwość 
mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia – zmiłuj 
się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!

Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? czemu ko-
chacie marność i szukacie kłamstwa? Wielu powiada: «Któż 
nam ukaże szczęście?» Wznieś ponad nami, o Panie, świa-
tłość Twojego oblicza! Wlałeś w moje serce więcej radości 
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. Gdy się 
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położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwa-
lasz mi mieszkać bezpiecznie. (Ps 4, 2-9)

Psalmista zwraca się do Boga z wielką ufnością, że jego mo-
dlitwa zostanie wysłuchana. Wzywa Boga i otwiera się na Jego 
pomoc i rodzi się głębokie zjednoczenie z Bogiem, który oka-
zuje swą łaskę. 

Psalmista wzywa do nawrócenia – dokąd będziecie sercem 
ociężali? – zachęca do szczerego powrotu do Boga, który jest 
jedyną nadzieją dla człowieka. 

Elżbieta

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELIcZNE

VIII Niedziela zwykła, Łk6, 39-45, 3.03.2019 r

Często zdarza nam się być specjalistami od dobrego postę-
powania. Z łatwością może przychodzić nam korygowanie 
ścieżek innych ludzi, ale czy mamy coś konkretnego do zaofe-
rowania ludziom, którzy się pogubili? Tego „jak powinno być” 
uczymy się przez całe życie, a i tak nie zawsze jesteśmy idealni 
w naszym postępowaniu. Życie jest szkołą Miłości, która „po-
winna trwać” zawsze i wszędzie. A nauczyciel i mistrz w tej 
szkole jest tylko jeden – Jezus Chrystus. Wszyscy inni są tylko 
mniej lub bardziej zaawansowanymi w nauce uczniami. Za-
miast pouczać innych starajmy się włożyć jak najwięcej energii 
w budowanie jak najlepszej jakości relacji z Jezusem.

I Niedziela wielkiego postu,  Łk 4, 1-13, 10.03.2019 r.

Kuszenie, którego doświadczył Jezus na pustyni jest wciąż 
aktualne w nas. Dlaczego będąc wierzącym, praktykującym 
katolikiem, słysząc ciągle z ambony o tym jak Bóg mnie mi-
łuje, że jestem Jego dzieckiem – jednocześnie doświadczam 
cierpienia, niesprawiedliwości? Dlaczego Bóg, który jest wład-
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cą wszechmogącym jednocześnie pozwala na samowolę czło-
wieka? Oto współczesne kuszenie. Odpowiedzi Jezusa na to 
kuszenie pozostają aktualne i warto abyśmy uczynili je swoimi 
regułami postępowania.

II Niedziela wielkiego postu, Łk 9, 28b-36, 17.03.2019 r.,

Jezus nie przemienił się, aby zrobić na uczniach jakieś nie-
samowite wrażenie. Tym niezwykłym znakiem chciał im i nam 
powiedzieć, że wszyscy potrzebujemy przemiany. Wszyscy 
jesteśmy powołani do tego blasku, który ukazał Jezus. Blask 
ten przyciemniają grzechy, które popełniamy. Potrzebujemy 
przemienienia, którego może dokonać w nas Bóg, ale On nie 
będzie nas zbawiał na siłę. Potrzebna jest nasza gorliwa i po-
zytywna odpowiedź, aby pozwolić Bogu działać w nas i powoli 
przybliżać nas do szczytu świętości. 

III Niedziela Wielkiego Postu, Łk 13, 1-9, 24.03.2019 r.

W mentalności Żydów (a także często naszej) istnieje poku-
sa jednoznacznego wiązania nieszczęść, cierpienia, tragedii 
z grzechem. Jeśli komuś w życiu się nie wiedzie, spotyka go 
nieszczęście, tragedia, to często sobie myślimy: „widocznie za-
służył”. I zamiast żalu, współczucia pojawia się pycha, a może 
nawet cicha radość, zwłaszcza, gdy tragedia dotyka ludzi, 
których z różnych racji nie darzymy sympatią. Jezus katego-
rycznie odcina się od takiego myślenia. Sytuacje cierpienia, 
chorób, wojen, katastrof są często znakami, które mają zmoty-
wować nas do nawrócenia. Mogą być przypomnieniem o prze-
mijalności naszego ziemskiego życia i wezwaniem do pokory 
i podjęcia pokuty.

IV Niedziela wielkiego postu, Łk 15, 1-3.11-32, 
31.03.2019 r.

Błądzenie jest czymś ludzkim. Jako ludzie dochodzimy 
prawdy często potykając się o kamienie rzucone własną ręką. 
Zasada jest prosta. Cokolwiek nabałaganiliśmy, to trzeba wziąć 
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odpowiedzialność za własne zachowanie i to naprawić. Nawet 
jeśli naprawa zła nie zawsze do końca nam wychodzi to naj-
ważniejsza jest postawa serca. Tylko systematyczna praca nad 
sobą może doprowadzić nas do doskonałości.

kl. Jakub Kozłowski

bÓG MÓWI W cISZY

W książce „Bóg albo nic” kard. Robert Sarah prefekt Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego pisze: „Bóg milczy, jeśli chcemy Go 
odkryć i spotkać się z Nim, trzeba nauczyć się trwać w ciszy. 
Nie ma bowiem innej drogi, by dojść do Boga, niż droga przez 
ciszę. (…) Bóg jest ciszą, a ta boska cisza mieszka w człowie-
ku. Żyjąc z milczącym Bogiem, i w Nim, sami stajemy się cisi”. 
Cisza, o której pisze kard. Saraha dotyczy nie tylko tego, co 
dochodzi do naszych uszu ale obejmuje również nasz umysł, 
serce, emocje oraz wspomnienia, które mogą doprowadzić do 
wewnętrznego hałasu i w dużej mierze negatywnie wpłynąć 
na wewnętrzną równowagę, poczucie istnienia i relacje ze 
Stworzycielem. 

Zgromadzenia kontemplacyjne dużo czasu poświęcają dla 
Boga w ciszy, spotykają Go, żyją z Nim i dla Niego. Im bardziej 
żyjemy w hałasie, tym bardziej oddalamy się od Boga. W Pi-
śmie św. Starego Testamentu czytamy: Prorok Eliasz wszedł na 
górę Synaj i usłyszał tam wielki szum wichru, trzęsienie ziemi 
oraz ogień i Boga w tych zjawiskach nie było. Spotkał Go w de-
likatnym powie wiatru, (por. 1 Krl 19, 11-12). Z doświadczenia 
duchowych proroków i kontemplatyków raz z doświadczenia 
każdego człowieka wynika, że cisza jest czymś niezbędnym, 
by spotkać się z Bogiem. Cisza jest mową Boga. Słowo Boże 
przyszło na świat w ciszy nocy betlejemskiej. Zmartwychwsta-
nie Pana Jezusa dokonało się również w ciszy nocy. Cisza jest 
najlepszym sposobem spotkania się z Bogiem i z samym sobą. 
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W ciszy możemy zweryfikować samych siebie. Kim jesteśmy 
i co kryje się w naszym sercu, co dzieje się w naszym życiu 
wewnętrznym. Człowiek, który nie potrafi lub nie chce od cza-
su do czasu wyciszyć się łatwiej postępuje według swoich za-
chcianek. Jeżeli chcemy usłyszeć głos naszego sumienia, który 
jest głosem Boga musimy wprowadzić ciszę w nas i wokół nas. 
W Księdze Koheleta czytamy: „Jest czas milczenia i czas 
mówienia” (Koh 3, 7). Jeżeli chcemy nabyć ducha modlitwy 
musimy praktykować milczenie, czyli umieć się wyciszyć. 
W rozgardiaszu świata nie spotykamy Boga i nie słyszymy Go. 
Jeśli chcemy, by Duch święty dawał nam natchnienia, mu-
simy postarać się o ciszę, bo Duch św. nie działa w hałasie, 
lecz w ciszy. Bóg najbardziej wsłuchuje się w miłość milczącą. 
Wzbudzajmy w sobie głód ciszy, aby usłyszeć głos Boga i coraz 
bardziej wnikać w Jego nieskończoną istotę. Szukajmy ciszy, 
bo w niej najlepiej poznamy prawdę o Bogu i o sobie. Mało 
zasługuje na wiarygodność ten kto za dużo mówi. Widać to wy-
raźnie w polityce, zwłaszcza przed wyborami słyszymy dużo 
obietnic. Milczenie jest wielkim przyjacielem dla tego, kto nie 
ufa sobie lecz swoją ufność pokłada w Bogu. Świat jest bardzo 
zlaicyzowany, powierzchowny, pusty bo mało kto wchodzi w ci-
szę serca. Słudzy szatana robią wszystko, aby nas rozpraszać 
hałaśliwą muzyką oraz złudną reklamą i rozrywką. Cisza jest 
potrzebna wszystkim: ludziom nauki, artystom, nauczycielom, 
rodzicom i wychowawcom, aby mogli przemyśleć swój sposób 
działania. W czasie Mszy św. też w pewnych momentach za-
chowuje się ciszę, np., przed rozpoczęciem Mszy św., gdy ce-
lebrans wzywa wiernych do rachunku sumienia i do aktu żalu. 
W czasie podniesienia, gdy kapłan unosi w górę hostię prze-
najświętszą i kielich z krwią Pana Jezusa. Po przyjęciu Komu-
nii św. zachowujemy ciszę, aby rozmawiać z Jezusem. Ciszę 
najbardziej zachowuje się w samotności. Samotność jest wiel-
ką pomocą dla duszy, aby mogła zwrócić się do Boga i w ciszy 
słuchać Jego głosu. Głos Boży jest cichy, słyszymy go jedynie 
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w milczeniu i skupieniu. Samotność powinna być wypełnio-
na rozważaniem o prawdach Bożych. Pan Jezus jest wzorem 
umiłowania ciszy. Na pustyni spędził w samotności 40 dni po-
szcząc i modląc się. Gdy kończył nauczania sam udawał się na 
samotne miejsce, aby się modlić. Również Matka Najświętsza 
nie raz spędzała czas w samotności na rozmowie z Bogiem. 
Milczenie i wytrwała modlitwa łączy człowieka z Bogiem. 
Jakże słodkie jest milczenie, gdy milkną ludzie, a przemawia 
Bóg. Jakże słodka jest samotność w towarzystwie Boga, mó-
wią święci. Dwa serca kochające się szczerze ponad wszystko 
wolą samotność i ciszę. Nie pozwól się rozpraszać rzeczom ze-
wnętrznym. Milczenie jest doskonałą postawą dla osoby, która 
broni pokoju ducha: szczęśliwy będziesz jeśli usiądziesz u stóp 
Jezusa jak Maria siostra Marty w Betanii i zaczniesz słuchać.

Kochani trwając w wielkopostnych rozważaniach w ciszy 
modlitwy przedstawiajmy Bogu nasz rodzinny dom – On może 
dokonać wszystkiego, przychodząc do nas daje miłość, pokój 
i dobro. W cichej modlitwie obejmijmy wszystkich domowni-
ków i prośmy o dar miłości, pokoju i jedności dla bliskich, by-
śmy pragnęli słuchać Jezusa na modlitwie, na Eucharystii i na 
lekturze Pisma Świętego i obdarzali szacunkiem innych.

Ks. Tadeusz Baniowski

cUDA EUcHARYSTYcZNE W HISZPANII 
cz. 2

Pierwszy cud eucharystyczny w Hiszpanii dokonał się w XI 
wieku, a więc tysiąc lat od jej chrystianizacji. Ciekawym wyda-
je się fakt, że gdy przypomnimy sobie historie cudów euchary-
stycznych z Włoch czy Francji, to spostrzeżemy, że najczęściej 
dokonywały się one w niesprzyjających wierze okoliczno-
ściach. I tak było również w przypadku hiszpańskiego cudu. 
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W okresie tym szerzyła się w Europie herezja podważająca 
prawdziwość i realność misterium Mszy Świętej, czyli prze-
miany chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa. Niejaki Be-
rengariusz z Tours, archidiakon tamtejszego Kościoła, zaczął 
nauczać, iż chleb i wino w trakcie Mszy pozostają w zasadzie 
tym, czym były, nie ulegają żadnej istotnej przemianie, a tyl-
ko stają się szczególnymi symbolami Ciała i Krwi Chrystusa. 
Reakcja na to nauczanie była natychmiastowa – w czasie ko-
lejnych synodów biskupi przypominali tradycyjną naukę o rze-
czywistej przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. 
Berengariusz kilkakrotnie odwoływał swoje poglądy, by na 
nowo do nich powracać – taka „zabawa” trwała ponad trzy-
dzieści lat. Trzeba pamiętać, że był to okres, w którym we Fran-
cji odżywały dalekie odpryski manicheizmu, religii powstałej 
w III w., która głosiła (między innymi i w dużym uproszcze-
niu), że wszystko, co materialne, jest nieodwracalnie złe. Dla-
tego niektóre elementy nauczania Berengariusza – wbrew jego 
własnym intencjom – napotykały podatny grunt w kręgach 
dotkniętych manicheizmem: pozwalały bowiem na oderwanie 
Eucharystii od materii i przeniesienie całej jej wartości i sku-
teczności na płaszczyznę czysto duchową.

Interesujący cud dokonał się prawdopodobnie jesienią 1010 
r. Ks. Bernat Oliver, celebrował Mszę Święto w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Ivorra (niedaleko Barcelony). 
W momencie konsekracji zwątpił w rzeczywistą obecność Je-
zusa w Eucharystii. Niespodziewanie wino w kielichu zaczęło 
wrzeć, zmieniło się w Krew, przelało przez kielich i rozlało po 
korporale i obrusie, zaś zgromadzonych ogarnęło zdumienie.

Ówczesny biskup diecezji Urgell natychmiast przybył do 
Ivorra i po zbadaniu zdarzenia zabrał kielich oraz poplamio-
ny obrus i zawiózł je do Rzymu. Tam papież Sergiusz IV, po 
wysłuchaniu, podpisał (już w 1011 r.) bullę potwierdzającą 
prawdziwość cudownego wydarzenia, nadając jednocześnie 
dodatkowe przywileje konfraterni w Ivorra.
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Kielich pozostał w Rzymie, natomiast część poplamione-
go Krwią obrusa i korporał, wraz z dokumentem papieskim, 
umieszczono pod ołtarzem w kościele parafialnym św. Cugata 
w Ivorra, poświęconym w 1055 r. przez ks. bpa Guillema Guifré 
de Cerdanya z Urgell. Co zaś tyczy się samego księdza, nieja-
ko „głównego sprawcę” zajścia, za zgodą ordynariusza udał 
się do pobliskiego zakonu, by do końca życia czynić pokutę, za 
zwątpienie w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii.

W XIV w. bractwo Maryjne z Ivorra, podczas prac remon-
towo-budowlanych w kościele pw. św. Cugata wydobyło 
dokument papieski. Relikwie i dokument papieski, po potwier-
dzeniu jego autentyczności, wystawiono na widok publiczny.

Od tego momentu kult „la Santa Duda” („Świętego Zwąt-
pienia”) – jak zaczęto nazywać cudowne wydarzenie, zaczął 
się szerzyć, najpierw w królestwie Aragonii i księstwie kata-
lońskim, później w całej Hiszpanii. 

Król Alfons V Aragoński dozwolił bractwu z Ivorry na pu-
bliczną zbiórkę w celu nabycia wspanialszego, odpowiadają-
cego wielkości zdarzenia, relikwiarza. Stało się to w 1426 r., 
gdy obrus „Świętego Zwątpienia”, wraz z innymi cennymi 
relikwiami umieszczono w specjalnym gotyckim relikwiarzu, 
zachowanym do dzisiaj. A sanktuarium przemieniło się w cen-
trum pielgrzymkowe. Mały kościółek przebudowano w 1663 r. 
w obszerną świątynię, z fasadą z 1762 r.

Barokowy ołtarz uległ zniszczeniu podczas wojny domowej 
w 1936 r. Na szczęście reliwiarz, i czczona w Ivorra figurka 
Maryi, przetrwały szaleństwa republikańskiej dyktatury. Wcze-
śniejszy ołtarz, gotycki, z 1480 r., przetrwał – wywieziono go aż 
do Genewy – i przechowywany jest dziś w muzeum diecezjal-
nym w Solsonie.

Do dziś, w druga niedzielę Wielkanocną, świętowana jest 
uroczystość „la Santa Duda”, na pamiątkę Świętego Zwątpie-
nia ks. Olivera i cudu eucharystycznego w 1010 r.
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Na marginesie zakończenia proszę was, drodzy czytelnicy, 
o modlitwę za waszych kapłanów, aby ich wiara nigdy nie 
osłabła, aby sami będąc silni, tą siłą mogli dzielić się z nami.

kl. Robert Bałuka

POZNAJEMY śWIĘTYcH

św. Kazimierz Jagiellończyk – patron Litwy i Polski

W tym miesiącu przybliżmy sobie postać św. Kazimierza kró-
lewicza – przez jakie czyny zasłużył sobie na miano świętego? 
Jakie cechy tego świętego są nam dziś szczególnie potrzebne 
i godne naśladowania? 

Święty Kazimierz, polski królewicz, urodził się 3 paździer-
nika 1458 r. na Zamku Królewskim na Wawelu, jako trzecie 
dziecko Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, 
którzy mieli sześciu synów i siedem córek. Byli wychowywani 
w posłuszeństwie i w skromności. Surowe wychowanie przy-
sposabiało do rządzenia państwem. Rodzice byli bardzo poboż-
ni, codziennie uczestniczyli na Mszy św. 

Kazimierz do 9-go roku życia był wychowany przez mat-
kę. Potem od 1467 r. edukacją zajął się ks. Jan Długosz. Był 
dzieckiem bardzo zdolnym, dlatego też ojciec angażował go do 
pomocy w sprawach państwowych. Sprawując rządy w imie-
niu ojca króla Kazimierza Jagiellończyka, zabiegał o bezpie-
czeństwo zewnętrzne i wewnętrzne kraju. Zyskał sobie miano 
dobrego i sprawiedliwego młodego władcy! W wieku 12 lat, 
królewicz Kazimierz został wysłany na Węgry. W 1471 r. z nie-
liczną armią, gdzie obiecywano mu koronę, powrócił do kraju 
bez niej. Przez prawie dwa lata królewicz Kazimierz był na-
miestnikiem ojca w królestwie. W 1483 r. król wysłał go na 
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Litwę do Wilna mianując pod-
kanclerzem. Tam zachorował 
na gruźlicę i zmarł 4 marca 
1484 r. w Grodnie. 

Biografia Kazimierza poka-
zuje, że swoje życie opierał 
na wartościach duchowych. 
Wyróżniał się zdolnościami 
oratorskimi, które docenia-
li zagraniczni dyplomaci. Na 
dworze królewskim był na-
rażony na różne pokusy, po-
konywał je dzięki wytrwałej 
modlitwie. Długie godziny 
spędzał na modlitwie, a tak-
że spełniał praktyki pokutne: 
rozdawał jałmużnę, pościł, 
spał na podłodze, dla umar-
twienia nosił włosienicę. Od 
dzieciństwa żywił nabożeń-

stwo do Najświętszego Sakra-
mentu i Matki Najświętszej. Kazimierz odmawiał i śpiewał 
często pieśń Maryjną, wielbiąc Matkę Bożą: „Omni die dic 
Mariae” – Dnia każdego sław Maryję… Tekst tego hymnu ku 
czci Maryi był włożony do trumny na życzenie Królewicza. 
Kiedy dokonano komisyjnego otworzenia Jego trumny, ciało 
było nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności grobowca, 
a przy głowie Kazimierza zachował się pergamin z własno-
ręcznie wypisanym tekstem hymnu do Najświętszej Maryi 
Panny. 

Przykład św. Kazimierza królewicza żyjącego w XV wie-
ku ukazuje nam, jak żyć prawdziwą miłością opierając się 
na Chrystusowej Ewangelii. Jego cechy: mądry władca, za-
troskany o naród mogą być przesłaniem na dzisiejsze czasy. 
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Jest przykładem łączenia życia religijnego, kontemplacyjnego 
z działalnością polityczną i służbą człowiekowi. Dla niego Bóg 
był na pierwszym miejscu jako najwyższe dobro. Jego czyny, 
mądrość i sprawiedliwe sądzenie wskazywało na życie pełne 
świętości. Przez przyczynę św. Kazimierza prośmy o ducha po-
bożności dla nas w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym 
i w różnych innych miejscach, w których przebywamy. 

Elżbieta

SANKTUARIA – SKARbcE ŻYWEJ WIARY 
W ŻYcIU KOścIOŁA

SANKTUARIUM śW. JÓZEFA W KALISZU

Uroczystość św. Józefa (19 marca) staje się okazją, by poznać 
z czego słynie to sanktuarium. Tu znajduje się ołtarz z XVIII 
w z obrazem św. Józefa kaliskiego. Jak ten obraz powstał? Hi-
storyk sztuki Józef Flik z Torunia ustalił, że obraz został na-
malowany w 1630 r. W tym momencie możemy umiejscowić 
historię powstania obrazu, jak zanotował ks. Stanisław Józef 
Kłossowski, pierwszy kustosz tego miejsca, który pozostawił po 
sobie piękną kartę świadectwa życia kapłańskiego. Pozostawił 
także wiele materialnych śladów w tym sanktuarium, między 
innymi książkę jego autorstwa wydaną w 1780 r. w Kaliszu pt. 
„Cuda i łaski za przyczyną z wzywaniem mniemanego Ojca Je-
zusowego Józefa świętego przy obrazie Tegoż świętego Patriar-
chy w kolegiacie Kaliskiej uciekającym się do opieki Jego od 
Wszechmogącego Boga miłościwie uczynione”. Książka ta za-
wiera opisy cudów i łask jakie się dokonywały w XVIII w, oraz 
pierwszy opis mówiący o historii powstania kaliskiego obrazu 
Świętego Józefa: „We wsi Solcu, do klucza prymacjalnego opa-
towieckiego należącej, był człowiek bardzo długo chorujący, 
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jak paraliżem zrażony, ruszyć się o swej mocy, bynajmniej nie 
mogący: gdy mu się, tak długa i domownikom naprzykrzająca 
sprzykrzyła choroba, prosił Boga o już życia zakończenie. Aż 
oto następującej nocy przyszła do niego, jakaś Sędziwa Osoba 
(którą on sądził być Świętym Józefem) i spojrzawszy na niego 
wesoło rzekła: każ namalować Obraz Józefa Świętego, w któ-
rym, na prawej stronie, niech będzie Najświętsza Maryja, na 
lewej, Najczystszy Jej Oblubieniec Józef Święty, między Nimi 
Dziecina Jezus, od Obojga za rączki prowadzony, nad Nimi, 
Duch Przenajświętszy w promieniach, a nad Tym wszystkim 
Bóg Ojciec, rozszerzone ręce mający, z napisem z ust jego 
wychodzącym: Idźcie do Józefa. Oddaj ten obraz do Kolegia-
ty Kaliskiej, a zupełnie zdrów zostaniesz. To opowiedziawszy 
zniknęła z oczu osoba, a chory, z wielką ufnością i ochotą, 
sprowadzonemu do siebie malarzowi, wszystko opowiedziaw-
szy, czym prędzej według rozkazu osoby kazał malować obraz 
Józefa Świętego; który, jak prędko poświęcony, w domu swoim 
obaczył i pocałował, zaraz w tym punkcie z podziwianiem tych 
wszystkich zupełnie tak został uzdrowiony, jak gdyby nigdy 
nie chorował. Ten więc obraz, przy którym, tak wielkiego cudu 
od Boga doznał uzdrowiony, tu do tej Kolegiaty oddał, i ołtarz 
dla Niego na filarze po lewej stronie, gdzie był stary Świętych 
Apostołów, wystawił”. Holenderski malarz dobrze spełnił swo-
je zadanie jest bogaty w treść teologiczną. Według wypowie-
dzi historyków, ów malarz był rozmiłowany w tajemnicy Trójcy 
Świętej i Świętej Rodziny ponieważ, doskonale złączył te dwie 
tajemnice Misterium Boga w Trójcy Świętej i świętość Świę-
tej Rodziny w jednym obrazie. Na kaliskim obrazie św. Józefa 
można zobaczyć takie dwie linie, które ułożą trzy osoby. Na 
samej górze jest Bóg Ojciec ubrany w białą tunikę z zarzuco-
nym płaszczem. W lewej dłoni trzyma kulę ziemską, jako znak 
Jego Wszechmocy nad całym światem i Boskiej opatrzności 
nad dziejami. Prawa dłoń wzniesiona jest, tak jakby Bóg bło-
gosławił, zsyłał wszystkie łaski. Dalej widzimy, od Boga Ojca 
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wstępuje Duch św. pod postacią gołębicy w kierunku Jezusa, 
przedstawionego jako kilkunastoletnie dziecko w złotej tunice. 
Złoty kolor podkreśla Jego bóstwo i to, że jest Synem Jednoro-
dzonym Ojca Niebieskiego. Czerwony sznurek mówi o końcu 
życia, o Jego męce i odkupieniu człowieka poprzez wylanie 
Swojej krwi na zgładzenie ludzkich grzechów. Pana Jezusa 
trzyma za rękę Matka Boża czytająca księgę Pisma św. oraz św. 
Józef zapatrzony z miłością w Pana Jezusa, trzymający w dru-
giej dłoni lilię. Jego szkarłatny płaszcz mówi, że pochodził 
z królewskiego rodu Dawida. Patrząc na tenże obraz można 
zauważyć, że twarz św. Józefa i Boga Ojca są bardzo podobne. 
Obraz przypomina pielgrzymom, że jeśli chcemy bezpiecznie 
przejść życie, to powinniśmy uchwycić się dłoni Pana Jezu-
sa, tak jak to uczynili Maryja i Józef. Uważnie słuchając głosu 
Boga. Do nas również głos Boga dochodzi przez nasze sumie-
nie, przez Pismo św. Miłosne zapatrzenie św. Józefa w Jezusa 
mówi nam o czynnym realizowaniu woli Bożej. Obraz jest po-
uczającą katechezą o najważniejszych prawdach naszej wiary; 
o Bogu, który jest pełen miłości do każdego człowieka, który 
zbawia i wyzwala z grzechu. 

Obraz wkrótce zasłynął wieloma cudami i łaskami. 
Ela Żachowska

śWIADEcTWO I PODZIĘKOWANIE

Ojciec Święty mówił: „W każdym przypadku choroba i cier-
pienie są ciężką próbą”. Taką próbę przeżywałam na po-
czątku tego nowego roku. Zaczęło się tak nagle, na dodatek 
w dniu kiedy Apostolat Chorych świętował 35-lecie istnienia. 
To raptowne pogorszenie zdrowia spowodowało, że nie byłam 
w stanie uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Łączyłam się du-
chowo, leżąc w pokoju gościnnym. Była ze mną Iza, z wielką 
troskę i czujnym okiem obserwowała mnie i umilała ten czas. 
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Ten dzień 5 styczeń utkwił mi w pamięci, bo to przecież dla 
wspólnoty Apostolatu Chorych ważne spotkanie noworoczno-
-opłatkowe połączone z jubileuszem. Dla mnie również, bo 
moje początki i zażyłość ze wspólnotą zaczęła się 25 lat temu. 
A tu moja słabość z powodu złego samopoczucia wyłączyła 
mnie z pełnego udziału. Te wszystkie okoliczności z początko-
wą diagnozą infekcji wirusowej leczenia w domu, następnie po 
kilku dniach trafiłam do szpitala w Stargardzie. Interwencja 
lekarzy bardzo szybka i skuteczna – najpierw oddział wewnę-
trzy – wielkie serce Pani doktor, która mnie prowadziła, następ-
nie szybka diagnostyka chirurga i kolejna akcja przeniesienia 
mnie na oddział chirurgiczny i przymusowa operacja. Leka-
rze po pomyślnie wykonanej operacji z radością wypowiadali: 
„udało się”. Słysząc takie słowa nasuwały się refleksje, zamy-
ślenia i analiza, jaki był wkład Boga przez ręce ludzi, którzy 
bezpośrednio przy mnie byli i pomagali oraz ci, którzy łączyli 
się ze mną duchowo. A moja prosta modlitwa aktami strzelisty-
mi prowadziła do ufności w Bożą Opatrzność. Moment prze-
wiezienia na blok operacyjny, czyniąc znak krzyża wniósł pokój 
serca. Wiem, że byłam objęta modlitwą przez dużą „armię” 
ludzi i jestem świadoma, że wszystkie modlitwy gasiły moje 
lęki, niwelowały złość. Łóżko szpitalne i obok mnie leżące cho-
re z różnymi doświadczeniami – to kolejna lekcja życia. Wiele 
rzeczy przyziemnych plądrowało mój umysł, ale słowa ludzkiej 
nadziei wyrażone bezpośrednio przez personel medyczny po-
mogły przeżyć ten ciężki stan. Dzieląc się swoimi odczuciami 
kieruję wdzięczność w stronę lekarzy i pielęgniarską opiekę 
stargardzkiego szpitala, a także doraźną pomoc z poradni ro-
dzinnej w Chociwlu. Służba zdrowia z życzliwym podejściem 
do pacjentów daje atmosferę „samarytańskiej” pomocy. Wieść 
o mojej nagłej chorobie rozeszła się, odzew był wzruszający 
piękną postawą i wypełnieniem: „miłujcie się wzajemnie”. 

Wszystkim serdecznie dziękuję za każdy uśmiech i każde 
dobre słowo w „ciężkich próbach”, jakże bardzo potrzebne. 
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Elżbieta

Z ŻYcIA APOSTOLATU cHORYcH

Już wkrótce 6 marca Środa Popielcowa, która wprowadza 
nas w 40-dniowy Wielki Post – szczególny czas, który du-
chowo przygotowuje nas do Świąt Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. 

Skierujmy swój wzrok na Jezusa ukrzyżowanego. Św. Fau-
styna pisze: Jezus mi powiedział, ze najwięcej Mu się przy-
podobam przez rozważanie Jego bolesnej Męki i przez to 
rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce 
się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa Mękę Jezusa. 
Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne poję-
cie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam 
(Dz 267). 

Patrzymy na Oblicze Jezusa umęczonego, cierniem ukoro-
nowanego, przebitego na krzyżu. Jego okrutna męka i śmierć 
objawiła nam miłość Boga! „On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna 
dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5).

Kontemplując Oblicze Chrystusa ukrzyżowanego, konają-
cego na Kalwarii wzbudźmy pragnienie modlitwy, poświęćmy 
więcej uwagi na sprawom duchowym i stańmy przed Nim z na-
ręczem uczynków miłosierdzia. Papież Franciszek wskazuje: 
„poprzez uczynki względem ciała dotykamy ciała chrystusa 
w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, 
odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki du-
chowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upomi-
nanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą 
własną grzesznością.” 
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Niech te myśli będą zachętą do dobrego i owocnego przeży-
cia Wielkiego Postu i trwania przy zmartwychwstałym Chry-
stusie w Poranek Wielkanocny.

Ks. Przemysław Pokorski

JUbILEUSZE Są OKAZJą DO WYRAŻANIA 
WDZIĘcZNOścI I WSPOMNIEŃ

Z okazji obchodów 35. lecia istnienia Apostolatu Chorych 
Rodziny Miłości Miłosiernej Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej dzielę się tym, jak się zrodziła moja więź ze wspól-
notą, 25 lat temu. 

Gdy wstępowałam w szeregi Apostolatu byłam bardziej 
niesprawna, poruszałam się z trudem o dwóch kulach, mało-
mówna, zamknięta w sobie, z obawą do otoczenia którego nie 
znałam. Nieustanne przebywanie po szpitalach odizolowało 
mnie od rówieśników szkoły, klasy oraz od środowiska w którym 
mieszkałam. Przez kilka lat byłam na leczeniu w Konstancinie, 
gdy powróciłam do domu, mieszkając w małej miejscowości 
byłam załamana bezradnością wciąż pytając w duchu co da-
lej? mówiąc, że się zanudzę w tej „pustce” przestrzeni dużego 
domu. Słuchając radia AS trafiłam na audycję, w której założy-
cielka apostolatu – Barbara Oskólska pełniła dyżur telefonicz-
ny. Służyła informacjami w pozyskiwaniu dofinansowań dla 
osób niepełnosprawnych. Nabrałam odwagi i zadzwoniłam na 
wskazany telefon. Z drżącym głosem rozpoczęłam rozmowę, 
Jej miły ciepły głos zniwelował mój strach i lęk. To właśnie był 
przełomowy moment w moim życiu. Po tych informacjach, za-
częłam zbierać potrzebne dokumenty i składać wniosek, aby 
otrzymać dofinansowanie z PFRON-u na zakup komputera 
i drukarki. Długo nie miałam odpowiedzi. Kontakt z Basią też 
zatraciłam. Po jakimś czasie przyszła pozytywna wiadomość. I 
cóż wypadałoby podziękować Basi za pomoc, a tu zagubiłam 
telefon. Gdy nastąpiło pogorszenie mej choroby znalazłam się 
w szpitalu przy ul. Arkońskiej i na oddziale reumatologicznym 
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spotkałyśmy się, ona też była pacjentką. Od tego czasu Basia 
dużo mi opowiadała o apostolacie. Na początku nie mogłam 
pojąć o co chodzi, bo jedna wspólnota a słyszałam tyle nazw: 
raz Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym pw. św. Rodziny, raz 
Apostolat Chorych, a jeszcze dodatkowo Rodzina Miłości Mi-
łosiernej. Gdy bliżej poznałam wspólnotę i zaczęłam przyjeż-
dżać na każde spotkania organizowane w ciągu roku. Przez 
nie rozbudowała się więź i zaczęłam się bardziej angażować 
i służyć pomocą dla osób, którzy tworzą tę wspólnotę. I tak jest 
do dziś, za co Bogu dziękuję i wszystkim, którzy niosą dobro 
„malutkim”

Elżbieta

HISTORIA APOSTOLATU cHORYcH  
NA PRZEŁOMIE 35 LAT

Apostolat Chorych powstał z inicjatywy Barbary Oskólskiej. 
Idea została podjęta na seminarium Odnowy w Duchu Świę-
tym w 1983 roku. Pierwszymi animatorami grupy były: Bożena 
Steckiewicz, Bożena Buła, Czesława Bigos, Helena Ptasznik 
i Jadwiga Zarzycka. Pierwszym opiekunem duchowym wspól-
noty był ks. Stanisław Suzynowicz.

W Święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, 6 lipca 1985 
r. na Mszy św. sprawowanej prze ks. bp. Kazimierza Majdań-
skiego i ks. Tadeusza Myszczyńskiego TChr wspólnota przyjęła 
nazwę RODZINA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ. Nazwa ta określa 
naszą tożsamość i ma duchową więź ze wspólnotą Karmelita-
nek Bosych z Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie. Pa-
tronkami wspólnoty jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. 
siostra Faustyna Kowalska. Rodzina Miłości Miłosiernej jedno-
czy osoby chore i zdrowe, od samego początku założenia reali-
zuje przesłanie: „JEDEN DRUGIEGO bRZEMIONA NOścIE 
I TAK WYPEŁNIAJcIE PRAWO cHRYSTUSOWE„ (Ga 6,2 ).
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Naszą wspólnotę w ciągu 35 lat budowali przewodnicy du-
chowi: ks. Stanisław Suzynowicz (1983 – 1985), ks. Zbigniew 
Woźniak (1985-91), pomagał ks. Krzysztof Jackowiak, ks. Bole-
sław Konewka SAC (1991-92), ks. Andrzej Buczma (1992-2001) 
pomocą służyli: ks. Arkadiusz Wieczorek, ks. Stanisław Krzy-
żanowski, ks. Bogumił Stepek, ks. Jarosław Iwaniec (2001-04) 
pomagał ks. Joachim Lemke, ks. Kazimierz Janas (2004-09), 
ks. Tomasz Ceniuch (2009-16) pomagał ks. Marcin Madej, ks. 
Tadeusz Baniowski, który pisze katechezy do Listu od 2009 r., 
ks. Przemysław Pokorski od 20 sierpnia 2016 r. Redakcją i ko-
rektą Listu do Chorych zajmuje się Ks. kan. dr Piotr Skiba – 
Dyrektor Działu Duszpasterskiego. Wielki wkład mają również 
klerycy ze szczecińskiego seminarium, oraz siostry zakonne 
ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Od początku zakłada-
nia Apostolatu ważnym ogniwem było tzw. „serce”, skupiające 
kilka osób sprawując opiekę nad całą wspólnotą. Grupa regu-
larnie raz w miesiącu spotykała się celem omawiania spraw 
bieżących oraz podejmowała wspólnie decyzje dotyczące dal-
szej działalności. A dziś...zapraszamy chętnych.

Budujemy wspólnotę: 
1. ludzi chorych i zdrowych. Ci pierwsi, którzy w samotno-

ści czuli się zagubieni i niepotrzebni, zrozumieli, że ich 
cierpienie może nieść pomoc i radość drugiemu człowie-
kowi. Również ci drudzy, którzy pochylając się nad cier-
piącym i chorym, odnaleźli sens i drogę swojego życia. 
Odnaleźli też radość służenia Bogu w chorym człowieku.

2. rodzinną poprzez wzajemną służbę, dzielenie się dobra-
mi, radościami i cierpieniami, wzajemne przebaczenie, 
uszanowanie godności każdej osoby, w której odkrywamy 
sens swojego cierpienia oraz nabieramy otwartości i za-
ufanie do drugich

3. jesteśmy WSPÓLNOTĄ ludzi, którzy siebie nie oceniają, 
bo jesteśmy tacy sami

4. jesteśmy DROGĄ na której spotykamy Chrystusa
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5. jesteśmy SZKOŁĄ, jako uczniowie Jezusa.

Wspólnota żyje, wzrasta i się doskonali w miłości i we wza-
jemnym zrozumieniu. Trwałą mocą i celem jest MIŁOŚĆ. 
Uczestniczymy w życiu Kościoła. Kościół głosząc naukę 
Chrystusową buduje duszpasterstwo chorych; sprawując sa-
kramenty wzbogaca i umacnia łaską Chrystusową, pobudza 
i prowadzi wspólnotę do służby miłości bliźnich w myśl przy-
kazania: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajem-
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Jesteśmy wezwani 
do nieustannego trwania z Chrystusem poprzez sakramenty, 
do uświęcania siebie i wspólnoty Kościoła. a także przez mo-
dlitwę osobistą i wspólnotową zwłaszcza o godz. 15.00 Koron-
ką do Miłosierdzia. Apostolat w służbie Bogu i człowiekowi 
przez codzienną rzeczywistość żyje przykazaniem ewangelicz-
nej miłości. 

Na przełomie tych lat przeżyliśmy wiele spotkań, które trwa-
ją do dziś:

1. Wspólne rekolekcje po raz pierwszy odbyły się w Domu 
Samotnej Matki w Karwowie w 1984 r. Rekolekcje odby-
wały się w różnych miejscach Archidiecezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej, m.in. w Przybiernowie oraz w Diecezjalnym 
Domu Rekolekcyjnym, a obecnie na Osiedlu Słonecznym 
w Domu Pielgrzyma – zapraszamy. Wiele osób przeszło 
przez Apostolat; młodzież dzieliła i nadal dzieli swój czas 
i pomocne dłonie. Przez kilka lat młodzież przyjeżdżała 
do pomocy prawie z całej Polski. Pomagają także bracia 
klerycy wnosząc wiele radości. Przez lata działania gru-
py kilku opiekunów połączyło uczucie i zawarli związek 
małżeński. 

2. LIST DO cHORYcH – rozpoczęto wydawanie w listopa-
dzie 1984 r. Kolejnym krokiem było powstanie Korespon-
dencyjnego Apostolatu Chorych, ponieważ pojawiła się 
potrzeba i konieczność odpisywania na napływające listy. 
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Teresa Zioło-Migurska odpisywała miesięcznie na kil-
kadziesiąt listów, w ten sposób ta posługa ewangeliczna 
docierała do wielu chorych nawet za granicą. Po śmierci 
Teresy zadanie korespondencji przejęła Elżbieta Palczak 
(w 1996 r.) a od grudnia tego roku opracowuje tematy do 
miesięcznika „List do Chorych” i zbiera materiały do nich. 
W korespondencji pomagały: od 1997 r. Elżbieta Żachow-
ska ma około 85 korespondentów, Sabina Kuligowska od 
2000 r. oraz Marianna Więcek. Warto wspomnieć, że rów-
nież były wysyłane życzenia świąteczne do różnych grup 
ludzi między innymi: Ofiarodawców, Przyjaciół Aposto-
latu Chorych, „Aniołków”, Kapłanów, Sióstr i Braci Za-
konnych oraz Chorych, którzy przyjeżdżali na rekolekcje 
i inne spotkania. Z chwilą, gdy Barbarze stan zdrowia się 
pogorszył taką korespondencję i wydruk przygotowywała 
Elżbieta Palczak u siebie w domu w Chociwlu, pomagał 
Jacek Soboń i Jej Rodzice. Takich listów świątecznych 
było około 600 sztuk.

3. DNI SKUPIENIA – Odbywały się raz w miesiącu od 1988 
r. regularnie w parafii pw. Piotra i Pawła w Szczecinie-
-Podjuchach a następnie w parafii pw. Świętej Rodziny 
w Szczecinie.

4. PIESZE PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM MATKI 
bOSKIEJ FATIMSKIEJ NA OSIEDLE SŁONEcZNE 
W SZcZEcINIE, rozpoczęto organizować od 1988 r. Tra-
sa Pielgrzymki jest tak wyznaczona, aby niepełnosprawni 
mogli ją pokonać. Pielgrzymi zbierali się przy parafii pw. 
św. Stanisława BM Szczecinie- Klęskowie (Osiedle Buko-
we) z tego miejsca udawali do Sanktuarium. 
W 2018 r. dokonano zmiany trasy: zbieramy się w ko-
ściele pw. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie-Za-
łomiu i stąd udajemy się do SNKTUARIUM DZIECI 
FATIMSKICH.
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5. WIGILIA DLA OSÓb cHORYcH NIEPŁNOSPRAW-
NYcH I IcH OPIEKUNÓW, PRZYJAcIÓŁ APOSTOLATU 
cHORYcH. Spotkania opłatkowe w Arcybiskupim Wyż-
szym Seminarium Duchownym odbywały się w 3 Nie-
dzielę Adwentu. 

6. W 2018 r. postanowiono zmienić termin na styczeń ze 
względu na to, że od 2017 r. został wprowadzony dla 
wspólnoty Adwentowy Dzień Skupienia.

7. „Churching” 5 sierpnia 2014 r. Apostolat Chorych Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zapoczątkował 
organizowanie spotkań mających na celu zwiedzanie 
i poznawanie historii kościołów zlokalizowanych w cen-
trum Szczecina pod hasłem „Churching”. Pomysłodawcą 
i inicjatorem był kl. Robert Bałuka pomocą służyła Elż-
bieta Palczak.

Aktualnie spotkania dla Chorych, Niepełnosprawnych i Wo-
lontariuszy, zwanych „aniołkami” są organizowane każdego 
miesiąca. Dodatkowo we wrześniu są planowane wyjazdy au-
tokarowe. W ubiegłym roku byliśmy w Brzesku, w tym roku je-
dziemy do Kamienia Pomorskiego. 

Czas wspólnych spotkań w Rodzinie Miłości Miłosiernej 
umacnia nasze więzi, sprzyja refleksjom, buduje relacje i jed-
ność. Każde spotkanie w naszej wspólnocie pozwala odkryć, 
że jesteśmy wzajemnie sobie potrzebni. Uczy nas akceptacji 
dzielenia się doświadczeniem przeżywania swojej wiary i zro-
zumienia sensu cierpienia. 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA – MARZEc 
 Wielkopostny Dzień Skupienia – Parafia pw. Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Szczecinie (ul. Orawska 3) – 07. 03. 2019 r.
– 10.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adora-

cja, Sakrament Pokuty i Pojednania
– 11.15 – Msza święta
– 12.00 – Droga Krzyżowa
– Poczęstunek.


