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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
11 luTEGO 2014 R.

Wiara i miłość: 
«My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16)

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego te-

goroczny temat brzmi: «Wiara i miłość: ’My także winniśmy 
oddać życie za braci’» (1 J 3,16), zwracam się w szczególny 
sposób do osób chorych i do wszystkich, którzy się nimi opie-
kują i je leczą. Kościół dostrzega w was, drodzy chorzy, szcze-
gólną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak właśnie jest: obok, 
więcej – wewnątrz naszego cierpienia jest cierpienie Jezusa, 
który razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego sens. Kie-
dy Syn Boży wstąpił na krzyż, położył kres samotności cierpie-
nia i rozjaśnił jego mrok. Stajemy zatem w obliczu tajemnicy 
miłości Boga do nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: 
nadzieją, ponieważ w Bożym zamyśle miłości również noc 
boleści otwiera się na światło paschalne; i odwagą, by stawić 
czoło wszelkim przeciwnościom razem z Nim, w zjednoczeniu 
z Nim.

2. Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie uwolnił ludzkie-
go doświadczenia od choroby i cierpienia, lecz biorąc je na sie-
bie, przemienił je i zredukował. Zredukował, bo już nie mają 
one ostatniego słowa, którym jest zamiast tego pełnia nowego 
życia; przemienił, bo dzięki zjednoczeniu z Chrystusem z ne-
gatywnych mogą stać się pozytywne. Jezus jest drogą, a mając 
Jego Ducha, możemy iść za Nim. Jak Ojciec dał Syna z mi-
łości, a Syn oddał siebie ze względu na tę samą miłość, my 
również możemy miłować innych tak jak Bóg nas umiłował, 
oddając życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się dobro-
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cią, wiara w ukrzyżowanego Chrystusa staje się siłą miłości aż 
do końca, także miłości nieprzyjaciół. Dowodem autentycznej 
wiary w Chrystusa jest dar z siebie, szerzenie się miłości bliź-
niego, zwłaszcza do ludzi, którzy na to nie zasługują, tych, któ-
rzy cierpią, którzy są zepchnięci na margines.

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani do 
tego, byśmy się upodabniali do Chrystusa, Miłosiernego Sa-
marytanina dla wszystkich cierpiących. «Po tym poznaliśmy 
miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy 
oddać życie za braci» (1 J 3,16). Kiedy z czułością zbliżamy się 
do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech 
Boga w sprzeczności świata. Kiedy wielkoduszne oddanie in-
nym staje się stylem naszego działania, robimy miejsce dla 
Serca Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym 
przyczyniamy się do nadejścia królestwa Bożego.

4. Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nacechowaną sza-
cunkiem i delikatną miłością, mamy chrześcijański wzór, ku 
któremu możemy w sposób pewny kierować nasze spojrzenie. 
Jest nim Matka Jezusa i nasza Matka, wsłuchująca się w głos 
Boga i potrzeby oraz trudności Jego dzieci. Maryja, pod wpły-
wem Bożego miłosierdzia, które w Niej stało się ciałem, zapo-
mina o sobie i spieszy z Galilei do Judei, by odwiedzić swoją 
kuzynkę Elżbietę i jej pomóc; wstawia się do swojego Syna na 
godach w Kanie, kiedy widzi, że kończy się weselne wino; nosi 
w swoim sercu przez całą pielgrzymkę życia słowa starca Sy-
meona, przepowiadające, że Jej serce przeszyje miecz, i nie-
wzruszenie stoi pod krzyżem Jezusa. Ona wie, jak idzie się tą 
drogą, i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących. 
Możemy ufnie uciekać się do Niej z synowskim oddaniem, 
pewni, że weźmie nas w opiekę, wesprze i nie opuści. To Mat-
ka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego: stoi przy naszych 
krzyżach i towarzyszy nam w drodze do zmartwychwstania 
i pełnego życia.
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5. Św. Jan, uczeń, który stał pod krzyżem z Maryją, prowadzi 
nas do źródeł wiary i miłości, do serca Boga, który «jest miło-
ścią» (1 J 4,8.16), i przypomina nam, że nie możemy kochać 
Boga, jeśli nie kochamy braci. Ten, kto stoi pod krzyżem z Ma-
ryją, uczy się kochać jak Jezus. Krzyż «daje pewność wiernej 
miłości Boga do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz 
grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam 
siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją zwyciężyć 
i nas zbawić. (...) Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali 
się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego 
zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy 
cierpią, którzy potrzebują pomocy» (Droga Krzyżowa z mło-
dzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.).

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wstawiennic-
twu Maryi, aby pomagała osobom chorym przeżywać swoje 
cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem i by wspierała 
tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim chorym, pracowni-
kom służby zdrowia i wolontariuszom, z serca udzielam Apo-
stolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 6 grudnia 2013 r.
Papież Franciszek

WSPOMNIENIA lITuRGICZNE 
W luTYM

Kochani,
w lutym Kościół wspomina ważne uroczystości: 2 lutego przy-

pada Święto Ofiarowania Pańskiego – czterdziestego dnia po 
Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa 
w świątyni jerozolimskiej. Obchodom święta towarzyszy pro-
cesja ze świecami, dlatego przyjęła się popularna nazwa Matki 
Bożej Gromnicznej. Tego dnia jest zwyczaj poświęcania zapa-
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lonych świec, które symbolizują Chrystusa – Światłość świata. 
Ich płomień ma nam przypominać o „Światłości prawdziwej, 
która oświeca każdego człowieka”. Ewangeliczny opis tego 
wydarzenia wprowadza wiele refleksji nad proroczymi słowami 
Symeona i Anny. Dają one świadectwo o znaczeniu Chrystu-
sa – „On jest światłością na oświecenie wszystkich, w każdej 
epoce dziejów świata. Ale też przez to Chrystus jest w każdej 
epoce dziejów ‘znakiem, któremu sprzeciwiać się będą’ ” (por. 
Łk 2,34).

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Bł. Jan Paweł II ustanowił ten dzień, aby 
modlić się za wszystkie osoby, które oddały swoje życie na 
służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytu-
tach świeckich. Prośmy Chrystusa – Światłość Świata, o nowe, 
liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne dla 
naszej Archidiecezji.

11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny z lourdes. Tego dnia w 1858 r. Matka Naj-
świętsza objawiła się ubogiej pasterce – Bernadecie Soubirous 
w Grocie Massabielskiej, gdzie wzywała do modlitwy oraz po-
kuty. Lourdes słynie z licznych nawróceń i uzdrowień, stało się 
centrum kultu maryjnego we Francji. Nadal do Lourdes przy-
bywają chorzy, ich opiekunowie i zdrowi pielgrzymi z całego 
świata. 

Święto Matki Bożej z Lourdes połączone jest z obchodami 
Światowego Dnia Chorego. Ten dzień to szczególna okazja 
do refleksji i czynnego działania wobec cierpiących, chorych, 
samotnych, starszych, tych, którzy są w pobliżu nas, których 
często nie znamy, a spotykamy w tramwaju, w autobusie, 
w sklepie, w szpitalu czy w innych miejscach.

Niech ten dzień uwrażliwi nasze serca, byśmy pamiętali 
o ludziach doświadczonych chorobą przez cały rok, biorąc pod 
uwagę słowa Pana Jezusa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mo-
jego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od 
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założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęli-
ście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem cho-
ry, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie” (Mt 25,34-36). Ten fragment Ewangelii jest wciąż 
aktualny, ale czy realizowany w naszym codziennym życiu? 
Czy w miarę naszych możliwości, kiedy tylko mogę, czy wspo-
magam bliźniego? Z kart Pisma Świętego wiemy, że Jezus za-
chęca, by kochać również czynem – wiara bez uczynków jest 
martwa. Liczą się nie słowa wypowiadane pięknie i mądrze, 
lecz czyny.

Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny wypraszajmy 
u Boga łaski dla nas samych, naszych bliskich, tych, którzy 
się nami opiekują, dla Kościoła i całego świata, by nasza cier-
pliwość, pogoda ducha oraz ufność w Bożą Opatrzność była 
świadectwem niesłabnącej wiary w chwilach próby i różnych 
cierpień. Jej Matczynemu Sercu powierzmy wszystkie lęki, 
obawy, zwątpienia, radości i nadzieje. Módlmy się za siebie 
nawzajem, pamiętajmy o tych, którzy pełnią samarytańską po-
sługę, pamiętajmy o tych, którzy leczą nasze ciało i ducha oraz 
o tych, którzy kierują Służbą Zdrowia. Niech Matka Najświęt-
sza, Uzdrowicielka Chorych, wyprasza potrzebne łaski.

ks. Tomasz Ceniuch i Elżbieta Palczak

MODlITWA ŚW. FRANCISZKA Z ASYżu

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, 
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 
światło tam, gdzie panuje mrok; 
radość tam, gdzie panuje smutek. 
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Spraw abym mógł 
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
nie tyle szukać miłości, co kochać; 
albowiem dając, otrzymujemy; 
wybaczając, zyskujemy przebaczenie, 
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

REFlEKSJA ZWIĄZANA  
Z DNIEM CHOREGO 

„Cierpienie nie ominie także twojego życia, ale pamiętaj, 
że ból i smutek są niczym innym, jak pocałunkiem Jezusa – 
znakiem, że jesteś tak blisko Jego, iż może cię pocałować”.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Nikt z ludzi nie tęskni za cierpieniem, wręcz przeciwnie na-
wet nie dopuszcza do siebie tej myśli. Człowiek zdrowy zupeł-
nie inaczej patrzy na cierpienie ludzkie, według przysłowia: 
„syty nie zrozumie głodnego”. Gdy cierpienie pojawia się nagle 
– jak nie raz mówimy: „spada jak grom z jasnego nieba” – wów-
czas pojawiają się pytania i refleksja… Słyszymy pocieszenie, 
że trzeba być silnym, nie można się poddawać. Na przykładzie 
własnym wiem, że w te piękne słowa nie jest tak łatwo uwie-
rzyć, gdy ból przeszywa każdą nawet najmniejszą kosteczkę. 
Nie raz zawodzą nerwy wobec bezradności w cierpieniu wła-
snym i najbliższych, gdy długo trzeba czekać na poprawę i czy 
ona w ogóle nastąpi? Ile jeszcze niepowodzeń trzeba przetrwać 
– Bóg to wie!!! Różne miałam przejścia i wiele mnie one na-
uczyły; nie należę do osób, które się nad sobą rozczulają, a jed-
nak bywają momenty trudne do zniesienia. Potrzeba czasu, 
aby się oswoić, pogodzić i zrozumieć sens cierpienia własne-



Nr 248 – Luty 2014 9

go i najbliższych. To nie przychodzi łatwo, albowiem w takich 
chwilach pojawia się bunt, smutek, zniechęcanie, przerażenie, 
obawa i szereg pytań… Z własnego doświadczenia wiem, że 
można znaleźć odpowiedź na pytanie o sens cierpienia i bólu, 
z pomocą bliskich, przez wzajemne zrozumienie, serdeczne 
słowo, przyjazny gest, a przede wszystkim w oparciu o naukę 
Miłości Pana Jezusa do chorych. Bóg działa przez ludzi, którzy 
świadczą miłość w różnych trudnych sytuacjach. Raduje się 
serce, gdy spotykam osoby chcące pomóc ze swojej własnej ini-
cjatywy. Podam przykład: otóż, kiedy miałam przeprowadzane 
specjalistyczne badanie kości, doznałam wielkiej życzliwości, 
a nawet zainteresowania i propozycję, aby mnie podwieźć do 
domu, ponieważ byłam ostatnią pacjentką. Takich propozycji 
pomocy miałam wiele – to wszystko daje radość, pokój serca, 
poczucie bycia potrzebnym. Wtedy jest się w stanie pogodzić 
i uznać słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty: „że ból i smutek są 
niczym innym, jak pocałunkiem Jezusa – znakiem, że jesteś 
tak blisko Jego, iż może cię pocałować”. 

Elżbieta

Chcę się z Wami podzielić moim przeżywaniem cierpienia. 
Łatwo jest pisać o cierpieniu, lecz o wiele trudniej przeżyć. 
Cierpienie jest obecne w moim życiu od urodzenia. Od tego 
czasu jestem osobą niepełnosprawną, więc nie dane mi było 
poznać „smaku” zdrowia. Dzięki wierze, którą przekazali mi 
moi rodzice, ich trosce i miłości oraz otoczeniu, w którym się 
wychowywałam, mogłam dostrzec miłość Pana Boga do mnie. 
Miłość Bożą odkrywałam i wciąż odkrywam w moim życiu. 
Nie było to jedyne cierpienie, z którym z biegiem lat przyszło 
mi się zmierzyć. Wiem, że tylko dzięki wierze w Boga mogłam 
przyjąć śmierć osób mi najbliższych. W tych ogromnie dla mnie 
trudnych chwilach szukałam pomocy u Jezusa, w modlitwie 
i w Sakramentach. Zastanawiałam się skąd czerpią siłę ludzie 
niewierzący, u kogo szukają pomocy, z kim dzielą swoje cier-



List do Chorych i ich Rodzin10

pienia i bóle. Wiem 
jedno, że bez pomocy 
Boga nie miałabym 
sił, by przeżyć moje 
cierpienia, jakie mnie 
dotknęły. Wierzę 
w miłość Boga i że 
tam po drugiej stronie 
nie doznam już tego 
cierpienia. Staram się 
je ofiarowywać i po-
mimo wszystko być 
pełna wdzięczności.

Ślady bliskości Boga

Szczęście – cóż to takiego? Czy to chwile radosne?
Gdy w sercu swoim czujesz nieprzemijającą wiosnę
Słońce wokół ciebie swoje blaski rozsiewa
I we wszystkich stworzeniach Pana Boga dostrzegasz 
Czy szczęściem są chwile cierpienia?
Gdy Ci się świat nagle w piaszczystą pustynię zmienia
Śladów Boga nie widzisz, bo je przysypał wiatr
Czy ty nadal w to wierzysz, że On przy tobie trwa?
I nachodzi cię myśl – nie ma Go na mej drodze,
Wszak istnieje nadzieja – ona zawieść nie może.
Nie obchodzę Go nic.
Wiesz tylko to Przyjaciel, który dźwiga twój krzyż
Gdy ci było radośnie na piasku ślady dwa,
Znaczyło tylko jedno – wiedziałeś nie jestem sam.
Trudny dla ciebie czas dostrzegłeś ze smutkiem na piasku 

jeden ślad.
I rzekłeś tak do Niego: Boże powiedz, dlaczego ślad tylko 

jeden jest, czy TY mnie opuściłeś? On odrzekł: dziecko nie 
– ja Ciebie wtedy nosiłem.

Basia Polińska
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ŚW. BERNADETTA SOuBIROuS

Urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes we Francji. Była 
córką ubogiego młynarza Franciszka i jego żony Ludwiki. Na 
Chrzcie Świętym, który odbył się dwa dni po jej narodzeniu, 
rodzice nadali jej imię Maria Bernadetta. Miała 8 rodzeństwa. 
Wychowywała się u krewnej, gdzie pasła owce i była pomocą 
przy gospodarstwie. Co ciekawe, w miesiącu Maryjnym, przy 
wypasywaniu owiec budowała małe ołtarzyki i tam gorąco mo-
dliła się do Matki Boga. Gdy miała niespełna 6 lat, podupadła 
ciężko na zdrowiu (astma i inne choroby) i jej jedynym pra-
gnieniem było przyjęcie I Komunii Świętej. Przygotowania nie 
były łatwe. Krewna nie raz używała rózgi, gdy dziewczynka nie 
potrafiła powtórzyć zasłyszanych wcześniej nauk religijnych.

Gdy Bernadetta miała 12 lat, dostała od swojej siostry ró-
żaniec, z którym już nie rozstała się do końca życia. Nigdzie 
nie ma wzmianki o tym, żeby modliła się na nim nieustannie. 
Natomiast możemy przeczytać, że często go dotykała i spraw-
dzała czy go nie zgubiła. W wieku 14 lat jej pragnienie uczest-
niczenia w pełni na Eucharystii wzrosło i postanowiła wrócić 
do domu rodzinnego, gdzie korzystała z nauki i opieki miej-
scowego księdza. W tym też roku (1858) w czwartek, 11 lutego, 
ma miejsce pierwsze zjawienie się Najświętszej Maryi Panny. 
Gdy dziewczynki, Bernadetta wraz ze swoimi siostrami, wyszły 
po drzewo na opał, zobaczyły grotę, w której znajdowało się 
odpowiednie drzewo, Święta postanowiła przejść przez stru-
myk. Gdy podwijała pończochy, nagle usłyszała wielki szum 
gwałtownego wiatru. Rozejrzała się, lecz nic nawet nie drgnę-
ło. Wróciła do przeprawy przez strumyk. Szum się powtórzył. 
Rozejrzała się. W Grocie ujrzała młodą, piękną Dziewczynę 
ubraną na biało. Stała z gestem przywitania. Bernadetta ze 
zdumieniem przecierała oczy, ale nic się nie zmieniało. Chwy-
ciła różaniec i chciała się przeżegnać, ale nie mogła tego uczy-
nić. Dopiero, gdy śliczna Pani uczyniła znak krzyża, Bernadetta 
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mogła uczynić to samo. Odmówiła 
różaniec. O tej wizji przyznała się 
swojej siostrze dopiero przed do-
mem. A siostra po powrocie opo-
wiedziała to rodzicom. 

Jak to bywało w tamtejszym zwy-
czaju prostej wsi, rodzice uznali, 
że trzeba się modlić i rozpowiadać 
o tym wszędzie. Mimo to zabroni-
li Bernadecie iść do groty. Córka 
państwa Soubirous wyspowiadała 
się miejscowemu proboszczowi, 
który rozpoczął proces badania 
„dziwnego zjawiska”. Dziewczę 
chodziło do groty, gdzie widywało 
Najświętszą Panienkę, której nikt 
poza nią nie widział. Maryja wska-

zała na źródełko spod groty, którego woda nabrała działania 
Boskiego, uzdrawiającego. W przedostatnim objawieniu biała 
Pani przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie. Natomiast 
ostatnie, osiemnaste, widzenie odbyło się 16 VII 1858 r. W tym 
też roku Bernadetta przyjęła tak bardzo oczekiwaną I Komu-
nię Świętą oraz zaczęła chorować na obustronne zapalenie 
płuc. Po swoim wyzdrowieniu, chcąc skryć się przed światem, 
Bernadetta wstępuje do zakonu. Niestety ciężka praca, niedo-
żywienie i choroby przykuwają ją do łóżka, a stan jej zdrowia 
już tylko się pogarsza. Po 4 latach cierpień 16 IV 1879 r. Ber-
nadetta odchodzi po cichutku po nagrodę do Pana mając zale-
dwie 35 lat.

Kościół wyniósł ją na ołtarze nie ze względu na objawienia 
Najświętszej Maryi Panny, ale ze względu na jej heroiczną po-
stawę: chciała być wszędzie ostatnią, cieszyła się z upokorzeń, 
nie narzekała na choroby i cierpienia, pałała radością, którą 
czerpała ze swoich krzyży połączonych z Krzyżem Chrystu-
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sowym. Pamiętała, że prawdziwa radość, jakiej świat dać nie 
może, wyrasta z miłości, objawiającej się w całej pełni w Chry-
stusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który przychodzi 
do nas podczas każdej Mszy Świętej.

Niech zatem ta młoda Święta, przez którą Bóg podarował 
nam orędzie Niepokalanej Dziewicy Maryi, będzie nam nie 
tylko wzorem do naśladowania, ale i przyjaciółką – pocieszy-
cielką w naszych zmaganiach z chorobą, zmęczeniem, samot-
nością. Prośmy św. Bernadettę o wsparcie dla nas samych, dla 
Wspólnoty Chorych i wszystkich, których nosimy w sercu.

Al. Szymon Wandzel

SAKRAMENT NAMASZCZENIA 
CHORYCH

Co to jest namaszczenie chorych? 
Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela spe-

cjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką choro-
bą lub starością. 

Jaka jest podstawa biblijna namaszczenia chorych? 
W liście świętego Jakuba czytamy: Choruje ktoś wśród was? 

Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim 
i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary bę-
dzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby po-
pełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5,14-15).

Kiedy namaszcza się chorego? 
Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zacho-

dzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci 
z powodu choroby lub starości. 

Jak czysto można przyjmować sakrament chorych? 
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy 

zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastą-
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piło nasilenie się 
choroby. 

Kto udziela na-
m a s z c z e n i a 
chorych? 

Namaszczenia 
chorych udzie-
lają kapłani, 
używając oleju 
p o ś w i ę c o n e g o 
przez biskupa, 
a w razie potrze-
by przez kapłana, 
który namaszcza 
chorego. 

Jak udziela się namaszczenia chorych? 
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk 

chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą 
z tego sakramentu. 

Jakie skutki sprawia namaszczenia chorych? 
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są 

następujące: 
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chore-

go i całego Kościoła; 
– umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień 

związanych z chorobą lub starością; 
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać 

przez sakrament pokuty; 
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu 

chorego; 
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Przedruk z:  
http://www.swrodzina.diecezja.gda.pl/namaszczenie_chorych.htm
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NIEDZIElNE ROZWAżANIA 
EWANGElICZNE

 IV Niedziela Zwykła  
– Święto Ofiarowania Pańskiego – Łk 2,22-40  
(2 lutego 2014 r.)

Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie, gr. Hypa-pante oraz 
Heorte ton Kataroin (święto spotkania i oczyszczenia) – święto 
chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa 
w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem Mojżeszowym.

Podstawą historyczną święta jest opis tego wydarzenia, za-
warty w dzisiejszej Ewangelii. Zgodnie z nakazami prawa, 
każdy pierworodny chłopiec miał być w Świątyni ofiarowany 
Bogu. Nie oznaczało to poświęcenia chłopca na służbę kapłań-
ską, ale był to gest symboliczny poświęcenia Bogu tego, co 
było dla rodziców największą wartością. „W zamian” (obrzęd 
„wykupienia”) ofiarowano parę synogarlic lub 2 młode gołębie 
(por. Łk 2,24).

Ofiarowanie Jezusa miało inny charakter niż w przypadku 
pozostałych chłopców. Było ono wyrazem wierności Bogu, jego 
nakazom zawartym w Prawie, ale miało przede wszystkim inną 
istotę. W wydarzeniu tym Jezus ofiarowuje się Bogu, ale jako 
swemu Ojcu. To ofiarowanie jest zapoczątkowaniem, a zara-
zem znakiem tego oddania się Ojcu, które swój szczyt osiągnie 
na Krzyżu.

Ze względu jednak na posiadanie ludzkiej natury, czyn Jezu-
sa jest ofiarowaniem Ojcu nie tylko swej Osoby, ale także całej 
ludzkości (każdego człowieka), dla której jest On jednocześnie 
wzorem całkowitego oddania się i posłuszeństwa woli Bożej.

Jeżeli chcemy ofiarować siebie Panu Bogu, musimy oddać 
wszystko co mamy i czym jesteśmy. To ostatnie jest najtrud-
niejsze. Łatwiej ofiarować Panu Bogu swój majątek niż swoje 
ambicje, dobre mniemania o sobie, a nawet obmyśloną przez 
siebie świętość. Najtrudniej być posłusznym Bogu do końca.
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 V Niedziela Zwykła – Mt 5,13-16 
(9 lutego 2014 r.)

Sól jest ukrytym skarbem ziemi. Światło jest widzialnym 
skarbem tego świata. Pan Jezus nazwał chrześcijanina i solą, 
i światłem, a więc kimś niewidzialnym i widzialnym jedno-
cześnie. Chrześcijanin ma być jednocześnie widzialny i nie-
widzialny. Ma być człowiekiem wewnętrznym, który ma swoje 
życie duchowe i jednocześnie zewnętrznym świadectwem dla 
całego świata.

„Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata” – 
tymi słowami Pan Jezus przywrócił sens życia tym, którzy nie 
byli i nie są apostołami, biskupami czy uczonymi, ale zwykły-
mi ludźmi. Każdy był i jest solą ziemi, ważny, potrzebny Panu 
i drugiemu człowiekowi. Te słowa Pana Jezusa kończą Jego 
przemówienie o błogosławieństwach.

Aby uczniowie, aby każdy z nas był solą i światłem dla 
współczesnego świata, musimy przyswoić sobie ducha błogo-
sławieństw oraz żyć według niego, nabywając owej nadprzy-
rodzonej mądrości, która czyni każdego z nas solą i światłem. 
Nasze postępowanie powinno być tak przejrzyste, aby pozwa-
lało ujrzeć jasność Chrystusa i Jego nauki. Dzieła dokonane 
w prawdzie i miłości Chrystusa są światłem zapalonym na 
świeczniku, aby świeciło „wszystkim, którzy są w domu” i po-
ciągało ich do wiary i miłości (por. Mt 5,16).

Uczniowie Chrystusa są solą ziemi i światłem świata. Są po-
trzebni jak sól nieodzowna jest w życiu codziennym. Są ko-
nieczni jak konieczne jest światło do życia. Czym byłby świat, 
gdyby nie było ludzi miłosiernych i pokornych; takich, którzy 
służą, wybaczają, pokutują; takich, którzy widzą w każdym 
człowieku obraz Pana Boga...? To właśnie ci ludzie są nazwani 
solą i światłem. Ale oni nie są dla samych siebie, ale dla Jezusa 
Chrystusa. W Nim i dla Niego mają się stawać solą i światłem 
dla innych.
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 VI Niedziela Zwykła – Mt 5,17-37 
(16 lutego 2014 r.)

„Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić”, czyli przy-
szedłem, aby Prawo – czasem dziurawe – wypełnić miłością. 
Pan wszystko wie, zna grzechy i słabości człowieka, widzi też 
cierpienia wewnętrzne, walkę ze złem, wielkość żalu za grze-
chy, wysiłek w pracy nad sobą.

Wypełnienie Prawa i Proroków przez Pana Jezusa można 
pojmować w dwojaki sposób: Jezus wypełni duchem swojej 
miłości starą literę Prawa; wypełni też, zachowa najdoskonalej 
swoim życiem i śmiercią całe Prawo i wszystko, czego doma-
gali się prorocy. 

Sprawiedliwość uczniów Jezusa ma być większa od fary-
zeuszów, bo ma opierać się na wierze i naśladowaniu Jezusa 
sprawiedliwego. Być sprawiedliwym, to czynić wszystko, co 
podoba się Bogu – „Ponieważ Ty, Panie tak chcesz, tak uczy-
nię”. Znosić to burzyć, obalać, czynić nieważnym. Zniesienie 
byłoby odwoływaniem się tylko do Prawa lub tylko do Proro-
ków. Dopełniać to wypełnić, dokończyć, urzeczywistniać coś, 
uczynić pełnym. Jezus dopełnia Prawo i Proroków przez przy-
wrócenie ich pierwotnego znaczenia. Dopełnienie w odniesie-
niu do przykazań Prawa jest drugą stroną przykazania, którego 
pierwsza strona brzmi: „NIE…, NIE będziesz…”. 

Aby móc zrozumieć Prawo i nim żyć, chrześcijanin powinien 
przejąć się mądrością Ewangelii, która nie jest mądrością tego 
świata, lecz tajemnicą krzyża Chrystusowego. Każdy wierzący 
powinien ją przeżyć, umierając dla ciała i świata.

 VII Niedziela Zwykła – Mt 5,38-48  
(23 lutego 2014 r.)

„Oko za oko, ząb za ząb” – „Jeśli ktoś cię uderzy w prawy po-
liczek, nadstaw mu lewy” – przeciwstawić agresji spokój czło-
wieka bezbronnego – to sposób walki, jaki proponuje Pan Jezus. 
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Uderzenie kogoś w prawy policzek było większą zniewagą niż 
zranienie, ponieważ dokonywało się wierzchem dłoni. Powaga 
bezbronności jest wielką potęgą, która przeciwstawia się złu. 
Miłość, choć zraniona jest jedyną siłą zdolną przezwyciężyć 
zło. 

Dwa tysiące lat temu Pan Jezus ogłosił prawo zwyciężania 
nienawiści miłością, a wciąż jest to nowe prawo. Nowe, bo 
wciąż nie potrafimy go stosować. To, czego uczył Jezus, nie było 
całkowicie nowe, ponieważ już w tekstach Starego Testamentu 
była mowa o szacunku dla obcych. Jednak zwyczajnie, na co 
dzień, często uczono kochać swoich, a nienawidzić obcych. Ale 
w Chrystusie nie ma różnicy między bliźnimi a nieprzyjaciół-
mi, bo jedni i drudzy są obdarzeni miłością Boga i tym samym 
powinni obdarzać się wzajemną miłością.

Chrześcijanin ma miłować przyjaciół i nieprzyjaciół – wszy-
scy bowiem są dziećmi Pana Boga, a więc braćmi i siostrami. 
Dlatego nie możemy kierować się duchem tego świata, od-
płacać nienawiścią za nienawiść, ale – należąc do Chrystusa 
– mamy stosować Jego naukę, starając się naśladować Jego 
miłość bez granic.

Katarzyna OV

WIERZĘ W SYNA BOżEGO

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani!
Wraz z początkiem lutego kończą się wszelkie bożonaro-

dzeniowe wystroje. Stara polska tradycja zachęca nas, aby ze-
wnętrzne oznaki Bożego Narodzenia pozostawały w domach, 
a jeszcze bardziej w kościołach do dnia 2 lutego – święta Ofia-
rowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Jednak po tym 
dniu z naszych domów już na dobre znikają różne ozdoby, 
a z kościołów śpiew kolęd, choinki i stajenki. Mam nadzieję, 
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że każdy z Was, Drodzy Chorzy, miał choć przez chwilę okazję, 
by popatrzeć na figurkę nowonarodzonego Dziecięcia Jezus, 
jeśli nie bezpośrednio w kościele to w domu lub za pośrednic-
twem telewizji. Trzeba nam w tym małym Dziecięciu odkrywać 
na nowo Boga-Człowieka – Jezusa, który z niewypowiedzianej 
miłości do nas przychodzi, aby już na zawsze zamieszkać mię-
dzy nami. Miłość Boga! Oto tajemnica, nad którą warto często 
się zatrzymywać, może właśnie teraz w tym czasie przypada-
jącym bezpośrednio po Bożym Narodzeniu, a poprzedzającym 
Wielki Post. Drogi Przyjacielu, poczuj się na nowo przytulony 
do Serca Jezusa, który oszalał z miłości do Ciebie!

W naszych spotkaniach chcemy poznać kolejny pogląd, który 
podważał bóstwo Jezusa, a tym samym chciał wykrzywić nam 
obraz Boga i Jego nieprzejednanej miłości do nas. Pogląd ten 
nazywa się adopcjonizm. Była to herezja powstała w VII wie-
ku w Hiszpanii (choć zalążki jej rozrastały się już od I wieku 
w Izraelu), której głównymi przedstawicielami byli: Elipand 
arcybiskup Toledo, i Feliks biskup Urgel. Adopcjonizm będący 
pochodną monarchianizmu zakładał, że Jezus jest adoptowa-
nym, a nie naturalnym Synem Bożym. Wyznawcy tego poglądu 
widzieli w Chrystusie kogoś obdarzonego szczególną mocą, na-
tchnionego przez Ducha Świętego lub ubóstwionego człowieka. 
Rozróżniamy dwie podstawowe odmiany adopcjonizmu: adop-
cjonizm ścisły i poglądy zbliżone do adopcjonizmu. W pierw-
szym odłamie Jezus jest człowiekiem, którego Bóg ustanowił 
swoim Synem podległym Jemu. Wyklucza się w ten sposób sy-
nostwo Jezusa w Trójcy Świętej, co było i jest doktryną w pra-
wowiernej nauce Kościoła (adopcjonizm ścisły był głoszony na 
terenie Izraela przez tzw. ebionitów od I do V wieku). Druga od-
miana adopcjonizmu uznaje Chrystusa jako jednonarodzonego, 
współistotnego Ojcu Syna Bożego, ale nie przyjmuje synostwa 
naturalnego Jezusa. Występujące w Jezusie Chrystusie dwie 
natury: boska i ludzka pozwalają określić Chrystusa tylko jako 
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syna przybranego. Ostatecznie sobór w Ratyzbonie w 793 r., 
a także w Rzymie w 799 r. potępił herezję adopcjonizmu. 

Moi Drodzy! Oto kolejny przykład z historii świata i Kościo-
ła, który pokazuje nam, jak bardzo wielu ludziom zależało, aby 
spłycić naukę o Jezusie Chrystusie, który pozostaje prawdzi-
wym Synem Bożym. Tym bardziej dzisiaj trzeba nam, Kochani, 
mężnie stawać na straży naszej wiary, wiary w Syna Bożego, 
gdyż i dziś nie brakuje tych, którzy chcieliby za wszelką cenę 
zdeprawować Prawdę, tę Prawdę, którą jest sam Chrystus. 
Ostatnio słyszałem taką zachętę, aby często powtarzać imię 
JEZUS i w ten sposób przypominać sobie nieustannie do kogo 
należę, pod czyim orędownictwem żyję. Myślę, że to bardzo do-
bre ćwiczenie, do którego zachęcam każdego z Was. Niech nas 
Chrystus umacnia, niech nas prowadzi, bo On i tylko On jest 
naszym Bogiem i przewodnikiem! Pozdrawiam w imię Boże!

Ks. Łukasz Śniady

VIII PRZYKAZANIE BOżE

NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA  
PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU

Witam Was serdecznie w Chrystusie:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
Kończę omawianie dekalogu. Zastanawialiśmy się już nad 

wszystkimi przykazaniami, pozostało nam do rozważenia 
ósme, które brzmi; „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu 
swemu fałszywego świadectwa” (Pp 5,20). Pan Bóg zakazu-
je wszelkiego rodzaju kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, czyli 
broni prawdy i dobrego imienia każdego człowieka. Kłamstwo 
wg Pisma świętego jest złą wadą w człowieku, jest ono stale 
w ustach ludzi źle wychowanych (Syr 20,24). Pan Jezus po-
wiedział: „Kłamstwo jest dziełem diabła i prawdy w nim nie 
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ma…” (J 8,44). Na innym miejscu zaś powiedział: „Niech wa-
sza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co ponadto jest, od Złego 
pochodzi” (Mt 5,37).

Kłamstwo to mówienie nieprawdy z intencją oszukania 
lub działanie niezgodne z prawdą. Kto kłamie, oszukuje sie-
bie i innych, którzy mają prawo znać całą prawdę o stanie 
rzeczy. Każde kłamstwo sprzeciwia się sprawiedliwości i mi-
łości. W kłamstwie tkwi ziarno podziału we wspólnocie i nisz-
czy zaufanie, na którym oparta jest każda ludzka wspólnota. 
Kłamstwo jest wstrętnym grzechem ośmieszającym i zawsty-
dzającym kłamcę, a mimo to bardzo powszechne wśród ludzi. 
W Księdze Syracha czytamy: „Kto kłamstwem się posługuje, 
zgubę odziedziczy w spadku” (Syr 20,25). 

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że tylko Pan Jezus 
i Matka Najświętsza nigdy nie skłamali, bo byli wolni od grze-
chu pierworodnego. Przed upadkiem w raju Adam i Ewa też 
nie kłamali, bo byli bez grzechu. Dopiero wtedy, gdy ulegli 
ojcu kłamstwa – szatanowi, zaczęli kłamać i wzajemnie się 
obwiniać. Kłamstwo to dziedzictwo grzechu pierworodnego, 
dlatego każdy człowiek poczęty w grzechu pierworodnym, ma 
skłonności do kłamstwa. Częstotliwość kłamstwa zależy od 
wychowania w rodzinie, w Kościele i w szkole, od środowiska, 
w którym człowiek żyje oraz od pracy nad sobą. Najbardziej 
obrzydliwymi i szkodliwymi kłamstwami posługują się różne 
systemy polityczne, np. nazizm hitlerowski, faszyzm włoski, 
komunizm rosyjski i wiele innych. Czy w dzisiejszych syste-
mach politycznych prawda jest szanowana…? Bóg, który jest 
prawdą brzydzi się kłamstwem: „Obrzydliwością przed Bo-
giem są usta kłamliwe” (Prz 12,22). Ciężkość kłamstwa mierzy 
się naturą prawdy, która to kłamstwo zniekształca, od intencji 
kłamcy i od krzywdy okłamanego. Kłamstwo samo w sobie jest 
grzechem powszednim, ale staje się ono grzechem ciężkim, 
gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości. Może-
my przypuszczać, że niektórzy święci, przy pomocy specjalnej 
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łaski Bożej nie skłamali w życiu. „Każde kłamstwo, choćby 
wydawało się nieznacznym, sprawia zawsze ból albo nam sa-
mym, albo bliźnim. Narusza bowiem prawdę i prostotę serca. 
Człowiek kłamiący, chociażby żartem, dowodzi dwulicowości” 
(św. Franciszek Salezy).

Katolik nie może stawać po stronie prawdy i kłamstwa, bo 
jest to sprzeczne z przykazaniem miłości bliźniego, przyczy-
niając się do wzajemnej wrogości. Księga Mądrości (1,11) po-
ucza, że „usta kłamliwe zabijają duszę”. Święty Paweł w Liście 
do Kolosan (3,9) prosił: „Nie okłamujcie się nawzajem”. Tymi 
słowami Świętego Pawła zachęcam Was, kochani Siostry i Bra-
cia, nie okłamujcie się wzajemnie, ale postępujcie w prawdzie 
i w miłości, którą stawia Jezus Chrystus. (cdn.)

Ks. Tadeusz Baniowski TChr

SZlAKIEM SANKTuARIÓW 
MARYJNYCH

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
na Górze Chełmskiej

Góra Chełmska znajduje się koło Koszalina, w naszej Metro-
polii. Jest ona najwyższym wzniesieniem na całym Pomorzu. 
Jej historia religijna sięga VIII wieku. Wówczas, jako wyróż-
niające się wysokością wzniesienie, była miejscem sprawowa-
nia pogańskiego kultu Pomorzan. Ten jej charakter przetrwał 
i rozwinął się w czasach chrześcijańskich. Zachodniopomor-
ski książę Bogusław II powierzył norbertanom z Białoboków 
k. Trzebiatowa misję kontynuowania chrystianizacji Pomorza 
Środkowego i Zachodniego, rozpoczętą przez św. Ottona, bi-
skupa z Bambergu. W akcie nadania zakonowi posiadłości 
w 1214 r. jest mowa o wsi Koszalin przy Górze Chełmskiej. Akt 
ten potwierdza bulla z 1217 r. wymieniająca Górę Chełmską 
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z wsiami do niej przy-
należnymi. W tym okre-
sie istniała już na Górze 
świątynia pod wezwa-
niem Najświętszej Ma-
ryi Panny, która od roku 
1278 pełniła rolę kościo-
ła parafialnego.

Po norbertanach ka-
plicę na Górze Chełm-
skiej przejęły cysterki. 
W tym czasie (XIV-XV 
w.) Góra Chełmska stała 
się głośnym i sławnym 
miejscem odpustowym 
i pątniczym, do które-
go ściągały pielgrzymki 
z całego Pomorza, a tak-
że z ówczesnej chrześci-
jańskiej Europy. W 1398 r. nadano jej przywileje odpustowe, 
które później, w XV w., wielokrotnie ponawiano i poszerzano. 
Tu pielgrzymowała i miała objawienia bł. Dorota z Mątowów.

Góra Chełmska figuruje jako miejsce pątnicze na najstarszej 
mapie dróg chrześcijańskiej, średniowiecznej Europy. Ruch 
pątniczy był szczególnie nasilony w XV w., mówi o tym m.in. 
cmentarz na Górze, na którym – pośród wielu innych – odkryto 
groby pielgrzymie. 

Bogate dzieje kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny przerwała reformacja. Po uchwale sejmiku w Trzebia-
towie w 1534 r. protestantyzm stał się panującym na Pomorzu. 
Kaplica i kościół uległy zniszczeniu prawdopodobnie pod ko-
niec XVI wieku. Pamięć o Górze Chełmskiej pozostała jednak 
bardzo żywa w świadomości mieszkających tu wiernych. Część 
ludności katolickiej podejmowała próby odbudowania maryj-



List do Chorych i ich Rodzin24

nego ośrodka, jednakże przez dziesięciolecia nie uzyskano na 
to pozwolenia władz.

Dopiero rok 1990 przyniósł zmiany w tym względzie, kie-
dy to Góra Chełmska, jako historyczne miejsce pielgrzymko-
we, została zwrócona Kościołowi. Władze diecezji zwróciły się 
z prośbą do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi o podjęcie 
duchowej i materialnej opieki nad tym starodawnym miejscem 
kultu. Siostry szensztackie podjęły wezwanie Bożej Opatrzno-
ści i założyły na Górze swoją filię, a w rok później zbudowały 
tam, zgodnie z charyzmatem Instytutu i całego Dzieła Szensz-
tackiego, Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Siostry opiekujące się tym miejscem wywodzą się z tzw. Ru-
chu Szensztackiego. Cóż to jest Ruch Szensztacki? Jest to mię-
dzynarodowy, katolicki Ruch apostolski, obecny w 90 krajach 
świata. Skupia osoby, które kierują się w życiu praktyczną wia-
rą w Opatrzność Bożą i miłością do Matki Bożej. W Maryi szu-
kają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary 
i dawania o niej świadectwa w świecie. Wszystkich członków 
Ruchu jednoczy przymierze miłości z Maryją, rozumiane jako 
pogłębienie życia w wierności przyrzeczeniom chrztu św. 
W Ruchu Szensztackim jest miejsce dla każdego, dla duchow-
nych i świeckich, dla mężczyzn i kobiet, dzieci i młodzieży.

Coraz więcej ludzi przybywa tutaj do Matki Bożej od chwili 
powstania i poświęcenia Sanktuarium, gdy nawiedził to miej-
sce najdostojniejszy Pielgrzym – Jan Paweł II. Maryja otoczy-
ła tę ziemię i serca ludzi swoją opieką i duchowym wpływem. 
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Sanktuarium 
Przymierza na Górze Chełmskiej wpisuje się w sieć sanktu-
ariów szensztackich na całym świecie.

Ks. Ryszard Raczkiewicz
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MODlITWY CHORYCH

WEZWANIA DO CHRYSTuSA

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, zmiłuj się 
nad nami. 

Wszyscy powtarzają każde wezwanie w całości. 
Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze, zmiłuj się 

nad nami. 
Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum,
Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś,
Panie, który głuchym słuch przywracałeś, a niemym otwie-

rałeś usta,
Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążo-

nych i źle się ma jących,
Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna, 
Panie, którego dobroć niepojęta pragnie nas wszystkich 

zbawić, 
Panie, Boże, Wspomożycielu i Obrońco nasz, 
Od bezużytecznych skarg, zachowaj nas, Panie. 
Wszyscy powtarzają: zachowaj nas, Panie. 
– Od wspomnień budzących niepokój, 
– Od lęków zwątpienia, 
– Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
– Od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych 

sakramentów, 
Przez nadzieję naszego zmartwychwstania, przemień nas, 

Panie. 
W.: Przez nadzieję naszego zmartwychwstania, przemień 

nas, Panie. 
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OFIAROWANIE BOGu SIEBIE  
W CIERPIENIu I CHOROBIE

Panie i Boże mój! W cierpieniach moich uznaję, uwiel-
biam i miłuję zrządzenie ojcowskiej Twej Opatrzności i Twoje 
sprawiedliwe wyroki. Przyjmuję je z pokorą i poddaniem się, 
i ofiaruję na intencję przybliżenia Królestwa Twego. Spraw, 
o Jezu, abym przez cierpienia i ja sam stał się godnym tego 
Królestwa. 

Wśród tych cierpień raczyłeś, Panie, powołać mnie do apostol-
stwa chorych. Spraw, abym odpowiedział wezwaniu i godnie 
to apostolstwo sprawował. Dzieło odkupienia i chwały, rozpo-
częte przez Ciebie, chcę prowadzić dalej i dopełniać w mych 
cierpieniach. Panie Jezu, Ciebie, cierpiącego, chcę uwielbiać 
we mnie, abym i ja, cierpiący, był uwielbiony w Tobie. Z Tobą 
razem mówię: Ojcze, jeśli nie może ten kielich cierpień mnie 
ominąć, niech się nie moja, ale Twoja dzieje wola. 

O Boże nieskończonego miłosierdzia, wejrzyj na oblicze 
Chrystusa, który we mnie żyje i cierpi, aż do głębi przenikaj 
me cierpienia, abym napełniony Twym miłosierdziem, wzbo-
gacony Twą łaską, mógł łaski i miłosierdzia dla innych ubła-
gać, jak prawdziwy apostoł Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

MODlITWA DO MATKI BOżEJ ZA CHORYCH

Maryjo, nasza najlepsza Matko, bądź obecna przy łóżkach 
wszystkich chorych świata: 

– tych, którzy w tej chwili stracili świadomość 
i zbliża się ich śmierć; 

– tych, którzy zaczynają swoją agonię; 
– tych, którzy stracili wszelką szansę 

wyzdrowienia;
– tych, którzy nie mogli leczyć się z braku 

pieniędzy; 

przyjdź im 
z pomocą! 
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– tych, którzy tak bardzo pragną chodzić, 
a są unieruchomieni;

– tych, którzy powinni lepiej się odżywiać, 
aby mieć siłę do pracy; 

– tych, którzy na próżno szukają w swoich 
łóżkach wygodniejszej pozycji, aby choć na 
chwilę odetchnąć; 

– tych, którzy w ciągu długich nocy nie mogą 
zasnąć; 

– tych, którzy muszą wyrzec się swoich naj-
bardziej upragnionych projektów; 

– tych, których dręczą troski i obawy 
o rodzinę; 

– tych, którzy nie potrafią pogodzić się ze 
swoją chorobą; 

– tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze 
życie; 

– tych, którzy nie wiedzą, że i Chrystus cier-
piał jak oni. 

MODlITWA luDZI STARSZYCH

Ojcze, któryś jest w niebie, jesteśmy starzy i zmęczeni. Ży-
cie jest dla nas często udręką. Zdaje się nam, że jesteśmy nie-
potrzebni. Często nie rozumiemy dzisiejszych ludzi i czujemy 
się wśród nich osamotnieni. A przecież nasze serce pragnie 
jeszcze innym udzielać miłości, niczego innego już nie posia-
damy. Chcielibyśmy już być u Ciebie i z naszymi ukochanymi, 
którzy już są z Tobą. Chcemy jednak mocno w to wierzyć, że 
nasze życie ma jeszcze jakiś sens, ponieważ Ty nam je prze-
dłużasz. Stale spoglądamy na krzyż naszego Zbawiciela, Pana 
Jezusa, i z niego czerpiemy wszelką siłę. 

Panie Jezu, gdy wśród niewypowiedzianych cierpień wisia-
łeś na krzyżu, to i Ty nie mogłeś już więcej działać. Nie mogłeś 

przyjdź im 
z pomocą! 
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pójść do ludzi, by im pomagać, by chorych uzdrawiać, a tylko 
krew płynęła z Twoich ran. Sam powiedziałeś, jak jest ciężko 
i gorzko, jeśli ludzie kogoś nie chcą. A jednak właśnie na krzy-
żu i z krzyża dałeś nam to, co najważniejsze i najcenniejsze: 
z dzieci zatracenia staliśmy się dziećmi Bożymi. 

Dlatego też i my chcemy wierzyć, że właśnie teraz możemy 
zebrać największe zasługi, jeśli nasze udręki, ubóstwo, osamot-
nienie połączymy z Twoim cierpieniem i w ten sposób z krzy-
żem naszego życia poniesiemy je do Ojca w niebie, aby wielu 
ludziom udzielił bogactwa swego błogosławieństwa. Amen. 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ CHORYCH  
MATCE BOżEJ BOlESNEJ

O Matko łaskawa i dobra, której Serce przeniknął miecz 
boleści (por. Łk 2,35), oto my, biedni i chorzy, stajemy wraz 
z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do wzniosłej łaski 
cierpienia, pragniemy dopełnić w nas tego, czego nie dostaje 
cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół (por. 
Kol 1,24). 

Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, żebyś nas 
położyła na ołtarzu krzyża Twojego Boskiego Syna jako po-
korne ofiary przebłagalne za zbawienie nasze i naszych braci. 
Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze poświęcenie i ofiarowanie; 
wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję, abyśmy, jak teraz 
uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś z Nim 
razem być w radości wiecznego szczęścia. Amen. 

Pius XlI 
Przedruk z Agendy liturgicznej archidiecezji katowickiej, str. 351-354. 
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Z żYCIA APOSTOlATu CHORYCH

ŚWIADECTWO

Świadectwo jednej z wdów konsekrowanych, która poma-
ga chorym, odwiedza w domach, w szpitalu, poświęca swój 
czas samotnym i cierpiącym wskazując Ewangelię miłości 
i pocieszenia.

Moje pierwsze spotkanie z RMM Apostolatem Chorych 
miało miejsce „w drodze”, a dokładnie na Pieszej Pielgrzym-
ce Osób Chorych i Niepełnosprawnych do Matki Bożej Fatim-
skiej na osiedlu Słonecznym w 2001 r. Było to dla mnie duże 
przeżycie, bo choć pielgrzymowałam wielokrotnie do Często-
chowy pieszo, to nigdy w grupie nie było tylu osób niepełno-
sprawnych. Poznałam Basię Oskólską, co poczytuję sobie za 
ogromny zaszczyt, bo to niezwykła osoba oddana całym ser-
cem chorym. Gdy poznałyśmy się bliżej zwierzyłam się z pra-
gnienia, aby poświęcić swoje życie Panu Bogu (taki prywatny 
ślub złożyłam wcześniej po śmierci męża, ale miałam obiekcje: 
czy jestem tego godna). Basia nie tylko gorąco mnie zachęca-
ła, ale poznała mnie z wdowami życia konsekrowanego, które 
były w Apostolacie od początku powstania. Uroczyste błogo-
sławieństwo na tę drogę życia otrzymałam 10 lat temu z rąk 
ks. Bp. Mariana Kruszyłowicza. Za ogromne błogosławieństwo 
Boże uważam swoją skromną posługę wśród chorych, szcze-
gólnie podczas rekolekcji, ale nie tylko. Mam świadomość, że 
służę samemu Chrystusowi i to daje mi ogromną radość, po-
kój serca, a jednocześnie poczucie wielkiej pokory wobec tych 
„najmniejszych”. 

Dziękuję Panu Bogu za laskę powołania do życia konsekrowa-
nego jako osobę świecką i że mogę służyć pośród osób chorych 
i niepełnosprawnych, a także innym osobom które potrzebują 
rozmowy, umocnienia, pocieszenia i podtrzymania na duchu. 

Helena OVd
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PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwą pamięć, którą 
wyrażacie w przesyłanych życzeniach świątecznych, a tak-
że w rozmowach telefonicznych – to buduje, umacnia i za-
chęca. Dziękujemy za pamięć, za ofiarowany dar modlitwy 
i cierpienia.

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą: piszcie wspomnie-
nia, świadectwa i różne opowiadania, abyśmy wzajemnie się 
umacniali w różnych doświadczeniach życiowych i budowali 
więź braterską.

Redakcja

żYCZENIA

W dniu Święta Ofiarowania Pańskiego pragniemy złożyć 
życzenia naszym drogim Kapłanom i wszystkim osobom ży-
cia konsekrowanego, służącym różnoraką pomocą chorym 
i niepełnosprawnym w Apostolacie Chorych Rodziny Miłości 
Miłosiernej. 

Niech Matka Najświęt-
sza pomaga z radością 
i wytrwałością świadczyć 
współczesnemu światu 
o Chrystusie – Światłości 
świata. Wyrażamy wdzięcz-
ność za wszelkie dobro, któ-

rego nieustannie doznajemy 
dzięki modlitwie i pracy osób 

konsekrowanych.

Z darem modlitwy i życzliwą pamięcią  
 – Rodzina Miłości Miłosiernej
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