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DRODZY CZYTELNICY, 
KOCHANI CHORZY!

Witamy Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Już 
wrzesień – minęły wakacje, czas odpoczynku, spotkań, nowych 
przyjaźni i wakacyjnej radości, być może dla niektórych wzmo-
żonego wysiłku. Początek września zbiega się z nowym rokiem 
szkolnym; przyglądamy się uczniom wyruszającym do szkół. 
Każdy z nas ma swoje wspomnienia związane z tym okresem 
życia… Czasami, gdy spoglądamy na rzeczywistość szkolną, 
zadajemy pytanie – czy chodzi tu tylko o to, by przekazać im 
jak najwięcej wiedzy? Czy szkoła to też miejsce wychowania? 
Sprawa wychowania młodego pokolenia powinna mieć dla 
wszystkich najwyższy priorytet. Brak wiedzy można nadrobić 
szybko, natomiast brak wzorców w procesie wychowania trud-
no jest nadrobić.

Módlmy się za wszystkich, którzy troszczą się o wychowanie 
młodych ludzi. Powierzmy Bogu dzieci, rodziców, nauczycie-
li, wychowawców i katechetów. Módlmy się za wszystkich od-
powiedzialnych za wychowanie, za wszystkie szkoły w naszej  
Archidiecezji, aby panował w nich duch braterstwa.

Elżbieta Palczak

WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI
LIsT PAsTERsKI EPIsKOPATu POLsKI 

Z OKAZjI III TYgODNIA WYCHOWANIA 
15-21 WRzeŚNIA 2013 R.

W trwającym Roku Wiary po raz kolejny otwieramy nasze 
serca i umysły na dar wiary. Wiara nadaje sens wszystkim na-
szym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala 
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prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie człowieka 
– jak uczy papież Franciszek w encyklice o wierze (por. Lumen 
fidei 4).

Na początku nowego roku szkolnego, w dniach od 15 do 21 
września, będziemy przeżywać III Tydzień Wychowania. Niech 
to będzie czas wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej 
modlitwy o ducha mądrego wychowania w polskich domach 
i w polskiej szkole. Po uświadomieniu sobie, że wszyscy po-
winniśmy wychowywać oraz że istotną rolę w wychowaniu od-
grywa rodzina, w tym roku pragniemy zwrócić naszą uwagę 
na konieczność wychowania do wartości. Nie chodzi jednak 
o jakiekolwiek wartości, ale o te, które są istotne dla rozwo-
ju człowieka, dla jego życia w duchu chrześcijańskim i życia 
zgodnego z wiarą. Znakiem dzisiejszych czasów jest bowiem 
zanik przejrzystej hierarchii wartości i upadek autorytetów, 
których życie weryfikowałoby wyznawane wartości oraz ich 
hierarchię. Zauważmy, że brak wychowania do podstawowych 
wartości często prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wy-
godnictwa życiowego, a nawet relatywizmu moralnego.

1. Bóg miłuje pokornych

Tak jak w każdą niedzielę, wsłuchujemy się dziś w słowo 
Boże. Stawiamy pytanie: co dzisiaj w odczytywanych tek-
stach mówi do nas Pan Bóg? Podczas liturgii Słowa słyszeli-
śmy: „Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto 
jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się 
uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga 
Pana i przez pokornych bywa chwalony” (Syr 3,17). „Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony” (Łk 14,11).

Słowem, które spaja dzisiejsze teksty biblijne jest POKORA. 
Chrześcijanin, wierny nauce Ewangelii, powinien każdego 
dnia coraz bardziej iść drogą pokory. Pokora bowiem to umie-
jętność patrzenia na siebie w prawdzie.
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Człowiek pokorny nie wywyższa się nad innych, a zwłaszcza 
nie uznaje siebie za centrum świata. Pokora jest przeciwień-
stwem pychy, czyli przesadnego skupienia na sobie. Drogę 
pokory otworzył sam Bóg, który w Jezusie Chrystusie wszedł 
w historię zbawienia jako zwyczajny człowiek. W tym mamy 
być podobni do Jezusa, który zwracając się do swoich uczniów, 
mówił: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny ser-
cem” (Mt 11,29). Tą drogą podążali później także święci, 
a wśród nich św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży, 
którego święto będziemy obchodzić w Tygodniu Wychowania.

Pokora nie oznacza, że człowiek ma się czuć osobą mniej war-
tościową. Przeciwnie – może i powinien on być świadomy swo-
ich możliwości oraz otrzymanych od Boga talentów. Zauważmy, 
że właśnie pokora jest podstawą budowania bezinteresownych 
i pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, nacechowanych 
szacunkiem i odpowiedzialnością. Natomiast pycha i koncen-
trowanie się na sobie nie pozwalają na budowanie takich re-
lacji. Jeśli takie postawy są akceptowane w wychowaniu, to 
zarówno wychowankowie, jak i wychowawcy skupiają się tylko 
na swoim sukcesie i nie zauważają wokół siebie innych.

Można dziś dostrzec, że wielu młodych ludzi patrzy w przy-
szłość z lękiem. Z niepokojem pytają: jak mamy żyć w spo-
łeczeństwie, w którym tak wiele jest niesprawiedliwości 
i cierpienia, w którym nie liczy się prawość i uczciwość? Jak 
reagować na egoizm i przemoc, które czasem zdają się domi-
nować? Jak nadać swojemu życiu prawdziwy sens? To są wła-
śnie pytania o wartości, czyli o to, co w życiu najważniejsze.

2. Wychowanie do wartości

Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości, najczęściej my-
ślimy o wartościach ogólnoludzkich, a rzadziej chrześcijań-
skich. Życie pokazuje, że obecnie wychowanie skierowane jest 
przede wszystkim na wartości praktyczne, materialne i spra-
wiające przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również 
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brak zgodności między wartościami deklarowanymi i rzeczy-
wiście przekazywanymi, co wywołuje dezorientację wśród 
dzieci i młodzieży. Sytuacja taka prowadzi z kolei do wzrostu 
nieufności, poczucia uczestnictwa w grze pozorów, a w rezul-
tacie do cynizmu i agresji wobec wszelkich przekazów związa-
nych z wartościami. Dotyczy to w pierwszym rzędzie rodziny 
i szkoły, wobec których oczekiwania są przecież największe, 
a rozczarowania najbardziej bolesne.

Wśród wartości niezbędnych w życiu chrześcijanina trzeba 
wskazać – obok pokory – na związane z nią: łagodność, do-
broć, cierpliwość, gotowość do wybaczania, wierność, uprzej-
mość, opanowanie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są one dziś 
szczególnie zagrożone wszechobecną agresją, brutalnością 
słów i zachowań, a także bezwzględną walką o własne korzy-
ści, obojętnością na sytuację słabszych, powszechną nieufno-
ścią, a nawet wzajemną nienawiścią. Taka sytuacja wymaga 
od wszystkich środowisk wychowawczych ogromnego wysił-
ku wychowywania do wartości i postaw chroniących relacje 
międzyludzkie.

Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Ceńmy 
zatem czas wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, 
wspólnego wypoczywania. Codzienne bycie razem uczy bo-
wiem wzajemnego zrozumienia, zaufania, ofiarnej miłości 
i prawdziwej przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtuje po-
nadto postawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się rado-
ścią, a jednocześnie odpornej na trudne problemy i emocje. 
W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracaniu do siebie z miło-
ścią, szacunkiem i serdecznością.

Ogromne pole do działania w zakresie wychowania do war-
tości ma szkoła, która powinna wspierać rodziców w wychowy-
waniu dzieci. Niezwykle ważne jest, aby szkoła budowała swój 
program wychowawczy w ścisłym porozumieniu z rodzicami. 
W programie tym powinny być wyraźnie nazwane i wyjaśnio-
ne wartości, na których oparty jest system wychowawczy.
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Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do pol-
skich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska 
wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, 
co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez 
zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wycho-
wawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których 
treści są sprzeczne z ich przekonaniami lub wprost demora-
lizujące. Prawo oświatowe mówi wyraźnie o konieczności 
respektowania przez szkołę publiczną chrześcijańskiego sys-
temu wartości (por. Ustawa o systemie oświaty – preambuła). 
Powierzając swoje dziecko szkole, rodzice nie powinni zgodzić 
się na edukację, która byłaby sprzeczna z ich przekonaniami 
i wyznawanymi wartościami.

Jak zawsze w wychowywaniu do wartości rolę nie do przece-
nienia pełnią sami wychowawcy. Będąc przykładem i wzorem 
dla swoich uczniów, muszą być świadomi, że własnym życiem 
prezentują określony świat wartości. Nauczyciel i wychowawca 
nie może być neutralny. Nie powinien więc zagubić właściwej 
hierarchii wartości zarówno w życiu osobisty, jak i zawodo-
wym. Musi być świadkiem wartości, które wyznaje.

3. Pokorna odwaga wiary

Szczególną wartością, w oparciu o którą i do której nale-
ży wychowywać młode pokolenie, jest wiara. Wiara jest ła-
ską, a więc niezasłużonym darem Bożym. Domaga się jednak 
świadomej i wolnej odpowiedzi człowieka. Ten związek wiary 
z wychowaniem uświadamiamy sobie wyraźnie w trwającym 
Roku Wiary. Wyznawanie wiary przejawia się w odważnym 
i mężnym stawaniu w obronie wartości z niej wypływających. 
Chodzi o obronę wartości chrześcijańskich, coraz częściej eli-
minowanych z życia publicznego, a zwłaszcza chrześcijańskiej 
wizji miłości, małżeństwa i rodziny.

Wiara potrzebuje również pokory prowadzącej do przeko-
nania, że na Bogu, jako fundamencie, mamy budować nasze 
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życie. Niech zatem pokora będzie podstawą wychowania do 
wartości. Jest ona dlatego tak ważna, że Bóg gotów jest dać 
wszystko człowiekowi, który jest świadomy własnej niewystar-
czalności i słabości. Wiara i ufność pokładana w Bogu, dla któ-
rego nie ma rzeczy niemożliwych, niech więc przenikają nasze 
życie oparte na chrześcijańskich wartościach.

zakończenie

Zachęcamy wszystkie środowiska wychowawcze do włącze-
nia się we wspólne przeżywanie III Tygodnia Wychowania. Za-
proszenie to kierujemy do rodziców, duszpasterzy, nauczycieli 
i wychowawców, do osób odpowiedzialnych za kształt eduka-
cji, do samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli, którym 
zależy na wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków. Niech 
Maryja, pokorna Służebnica Pańska, uczy nas wiary i pokory 
w poszukiwaniu tego, co najważniejsze; niech uczy mądrości 
i pomaga otwierać się na „wielkie rzeczy”, jakie Bóg czyni dla 
nas i przez nas.

Na nowy rok pracy wychowawczej i kolejny Tydzień Wycho-
wania udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi  
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, 

Kraków 21 czerwca 2013 r.

ŚWIĘTO PODWYŻSzeNIA 
KRzYŻA ŚWIĘTeGO

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 
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Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony (J 3,14-17).

Święto Podwyższenia Krzyża Kościół katolicki obchodzi 
14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzy-
ża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki 

sens krzyża w życiu chrześcijanina. 
Istotą święta jest ukazanie tajem-
nicy Krzyża jako ceny zbawienia 
człowieka.

Od czasów Konstantyna, kiedy 
to chrześcijanie uzyskali wolność 
wyznawania swojej wiary krzyż 

stał się znakiem roz-
poznawczym chrześci-
jan. Od tego czasu jest 
bardzo często używa-
ny w liturgii i uświę-

ca całe życie chrześcijańskie. 
Znak krzyża rozpoczyna i koń-
czy modlitwę chrześcijanina; 
w liturgii jest gestem błogosła-
wieństwa. Krzyż zawieszany na 
szyi, w mieszkaniu, w pracy, 
stawiany na szczytach świątyń 
przypomina wierzącym o ich 
powołaniu. Jego znaczenie sta-
je się szkołą życia dla chrześci-
jan widzących w nim ostateczne 
zwycięstwo dobra nad złem.

Ojcowie Kościoła podkreślali, 
że krzyż jest symbolem, w którym 
streszczają się najistotniejsze 
prawdy wiary chrześcijańskiej. 
Św. Jan Damasceński pisze: 
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„Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek inne-
go, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, 
darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia 
się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót 
do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę 
naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzica-
mi” (www.deon.pl).

Bóg w krzyżu Jezusa jest tak blisko człowieka, że przekracza 
to wszelkie ludzkie systemy myślowe, że wręcz urąga logice. 
Dlatego św. Paweł powie, że krzyż jest dla Greków (tzn. lu-
dzi wykształconych, myślących logicznie), głupotą. Dla Żydów 
zaś (czyli dla pobożnych) jest zgorszeniem, bo niszczy wszel-
kie ludzkie wyobrażenia o Bogu. Dla nas zaś, którzy wierzymy, 
jest mocą i mądrością Bożą, jest miejscem objawienia się Jego 
potęgi wbrew wszystkiemu (ks. Stanisław Łucarz SJ).

MATKA BOŻA BOLeSNA

15 września Kościół katolicki czci Matkę Bożą Bolesną.  
Liturgia tego dnia ukazuje Maryję ściśle złączoną z męką swe-
go Syna. W chwilach męki Jezusa, Matka jest z Nim związana 
tak, jak była z Nim we wszystkich kolejach Jego życia. Świad-
czy o tym czwarta stacja Drogi Krzyżowej, w której Pan Jezus 
spotyka w drodze na Kalwarię swoją Matkę; wymienia z Nią 
spojrzenie, Ona patrzy na Niego cierpiącym wzrokiem, nic nie 
mówiąc, tylko rozważając to wszystko w swoim sercu. Maryja 
szła za Jezusem drogą Jego męki: cierpiała z Nim wspólnie. 
Była posłuszna woli Bożej, gotowa powtarzać nieustannie Fiat 
zwiastowania, każde nowe cierpienie przyjmowała z posłu-
szeństwem jako wolę Najwyższego. Razem ze swym Synem 
wskazuje nam drogę posłuszeństwa. I choć Pismo Święte nie-
wiele mówi o Maryi, to scenę spod krzyża Pana Jezusa wszyscy 
znamy doskonale. Wtedy to Jezus w duchowym testamencie 
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powierza św. Janowi, a przez 
niego i wszystkim nam, Maryję 
jako Matkę. Od tej chwili Ma-
ryja jest Matką naszą i Matką 
całego Kościoła. W Betlejem, 
w ciszy nocy i wśród niezmier-
nej radości, Maryja zrodzi-
ła Jezusa; na Kalwarii, wśród 
okrzyków oprawców i w nie-
wymownym cierpieniu, zrodzi-
ła ludzi do życia łaski.

Kościół nadał Maryi tytuł 
„Królowej Męczenników”, któ-
ry wypowiadamy za każdym 
razem odmawiając Litanię Lo-
retańską do Matki Bożej. Tytuł 
ten wyraża wielką rzeczywi-

stość: Maryja cierpiała więcej niż wszyscy męczennicy, ponie-
waż od niej zażądano ofiary z umiłowanego Syna, który był 
również Jej umiłowanym Bogiem.

Małgorzata Zalewska, „Niedziela”

Koronka 
do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Znak Krzyża Świętego +
P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.
Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje 

miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy 
sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, 
jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Ikona Matki Bożej Eleusy
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Boleść druga: Ucieczka do egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł 

do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki 
przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie 
głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał 

w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem 

bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Mat-
ki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego 

krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto 

w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być 
to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie 
krzyżów.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współ-

cierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy 
jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść szósta: złożenie martwego ciała Syna na kolana 

Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. 

Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie 
dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcz-
nością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owo-
cem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
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Boleść siódma: złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności 

Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wia-
rą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba 
o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo
Za dobrodziejów żywych i umarłych:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzie-

jo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do 
Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Prze-
to, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas 
zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym 
wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno 
Maryjo!

P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

NIeDzIeLNe ROzWAŻANIA 
EWANgELICZNE

XXII Niedziela zwykła (Łk 14,1.7-14)  
(1 września 2013 r.)

Bardzo krzepiące są słowa, że każde ziemskie „ostatnie 
miejsce” może stać się pierwszym w królestwie niebieskim, 
pierwszym w Bożej hierarchii. Tak więc bądźmy wdzięczni, że 
zostaliśmy zaproszeni na ucztę, cieszmy się ze swojego miej-
sca na ziemi. Jezus nie gani bycia najlepszym, nie zabrania 
zdobywania stanowisk, kariery. Chodzi o nasz egoizm. Jezus 
przestrzega nas przed zapatrzeniem się tylko w siebie – nawo-
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łuje nas do pokory. Pan Jezus poucza nas, że na ucztę mamy 
zaprosić ubogich, chorych, ponieważ te osoby nie mogą się 
nam zrewanżować. Uczeń Pana Jezusa nie dzieli się jedze-
niem, ubraniem itp., aby to samo otrzymać w zamian: troska 
okazana wobec ubogich jest odbiciem Bożej troski.

Bardzo ważne jest, by ciągle na nowo uczyć się szacunku dla 
człowieka. Próbujmy dostrzegać obok siebie ludzi lepszych, 
mądrzejszych, większych. Nie lekceważmy słabszych od nas, 
uszanujmy równych sobie, nie bójmy się lepszych i bardziej 
wartościowych niż my. Miejmy odwagę uznać naszą niższość. 
Kiedy kogoś naprawdę kochamy i służymy mu – nie liczymy na 
nic, bo miłość prawdziwa jest bezinteresowna.

XXIII Niedziela zwykła (Łk 14,25-33)  
(8 września 2013 r.)

Tematem dzisiejszej Ewangelii jest cena, jaką płaci się za pój-
ście za Jezusem. Jezus mówi wprost, jakie są prawdziwe, real-
ne wymogi, które trzeba spełnić, aby Mu towarzyszyć. Trzeba 
wyrzec się wszystkiego, jeśli chce się być Jego uczniem. „Wy-
rzec się” nie oznacza wyrzec się wszystkiego, co się posiada, 
ale wyrzec się prawa do wszelkiego posiadania. Być uczniem 
Pana Jezusa to uświadomić sobie, że właściwie nic mi się nie 
należy. Mogę posiadać i nie posiadać, mogę być szczęśliwy 
i nieszczęśliwy, mogę być kochany i może mnie nikt nie ko-
chać – nie mam prawa do niczego, ale cokolwiek Pan mi daje, 
widocznie jest mi to potrzebne.

Semicki sposób myślenia uznaje dwie skrajne możliwości: praw-
dę i fałsz, miłość i nienawiść, światło i ciemność. Być uczniem 
oznacza oddanie świadome i bez reszty. W pójściu za Panem Jezu-
sem nie ma miejsca na kompromis. Pociechą wobec tak trudnych 
wymagań Pana Jezusa jest to, że uczeń stale się uczy i zdobywa 
się wciąż na nowy wysiłek. Przypowieść o budowniczym czy też 
o królu, którzy przed rozpoczęciem budowy czy wojny obliczają 
swoje siły – przypomina uczniom Pana Jezusa potrzebę dokład-
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nego zbadania sił moralnych, gotowości wyrzeczenia się wszyst-
kiego i bezwzględnego przylgnięcia do Niego.

XXIV Niedziela zwykła (Łk 15,1-32) 
(15 września 2013 r.)

Najważniejszym przesłaniem tej Ewangelii jest Boże miło-
sierdzie. Pan Bóg uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy dla 
Niego ważni. Pan Bóg troszczy się o każdego kto jest mały, za-
gubiony, cierpiący i potrzebujący Jego pomocy.

Dzisiejsza Ewangelia to trzy piękne przypowieści o Bogu, 
który szuka tych, którzy się zgubili w życiu. Wszędzie widać 
radość z odnalezienia: radość pasterza, kobiety, dobrego ojca. 
Zagubionej owcy musiały pomóc ręce Pasterza. I to jest jedna 
z prawd: nikt nie może zbawić sam siebie własnym wysiłkiem, 
nikt nie może sam sobie odpuścić grzechów. Oddalenie się 
owcy, zagubienie drachmy (srebrna lub złota moneta grecka 
równa denarowi, równowartość dziennej pracy robotnika) czy 
odejście syna marnotrawnego jest typem wszelkiego trwania 
w grzechu. Oddalenie się od Boga, dystans – to przecież obraz 
grzechu spotykany w Biblii już przy opisie pierwszego upad-
ku. Kiedy człowiek przekroczy Boże przykazania, oddala się 
od Boga, chowa się przed Nim.

Bóg Ojciec ciągle na nowo przebacza swym marnotraw-
nym dzieciom. Pragnie od nich tylko jednego – żeby wrócili 
i oświadczyli z żalem: „Ojcze, zgrzeszyłem...”.

XXV Niedziela zwykła (Łk 16,1-13)  
(22 września 2013 r.)

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy zdanie, wypowiedziane 
przez Pana Jezusa: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. 
Wyraz mamona oznacza pieniądz, ale nie tylko, bowiem w śre-
dniowieczu Mammon to demon uosabiający chciwość, wiel-
biący dobra i przyjemności świata doczesnego, inaczej – bożek 
pieniędzy.
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Pan Jezus nie potępił pieniędzy, bo pieniądz sam w sobie nie 
jest niegodziwy, w rękach dobrego człowieka może wiele do-
brego uczynić. Pan Jezus potępił przywiązanie do pieniędzy, 
chciwość i zaspokajanie własnych przyjemności.

XXVI Niedziela zwykła (Łk 16,19-31)  
(29 września 2013 r.)

W perspektywie biblijnej wieczność jest formą ostatecznego 
naprawienia wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyrów-
nania bilansu doznanych w życiu doczesnym radości i smut-
ków, przyjemności i cierpień, bogactwa i biedy: „Wspomnij, 
synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciw-
nie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cier-
pisz”. Zauważmy, ów bogacz cierpi męki nie dlatego, że był 
bogaty, lecz dlatego, że będąc bogatym, nie zainteresował się 
głodnym, okrytym wrzodami żebrakiem, który daremnie czekał 
na pomoc „u bramy jego pałacu”. Należy również przypusz-
czać, że Łazarz szczęśliwie znalazł się „na łonie” Abrahama 
(czyli w gronie zbawionych) nie tylko dlatego, że wiele na zie-
mi wycierpiał, ale dlatego, że mimo cierpień i doznanej bie-
dy, słuchał „Mojżesza i Proroków”, starając się żyć zgodnie 
z przykazaniami Bożymi.

Ewangeliczna przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest wezwa-
niem do wierności wobec Bożego prawa oraz przestrogą przed 
demoralizującą siłą bogactwa. Wina bogacza nie polegała na 
tym, że wiele posiadał, ale na tym, że był nieczuły i samolub-
ny, ślepy i głuchy na potrzeby innych. Bogacz „otwiera oczy” 
dopiero po śmierci, a więc wtedy, gdy jest za późno. Przypomi-
na sobie o pięciu braciach. Chce nawiązać relacje, o których 
zapomniał na ziemi. Tymczasem spotkania odbywają się teraz, 
na ziemi. Relacje przeżywamy w codzienności. I one decydują 
o naszej przyszłości.
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Opowiadanie o bogaczu i Łazarzu jest wezwaniem grzeszni-
ków do opamiętania się i pokuty. Jest także przestrogą przed 
niewłaściwym i egoistycznym używaniem bogactw tego świata.

Katarzyna OV

PIĄTe PRzYKAzANIe BOŻe  
– NIe zABIJAJ

Kochani Chorzy w Chrystusie Panu.
Kontynuuję rozważanie na temat Dekalogu Bożego. W tym 

liście postaram się przedstawić Wam naukę o piątym przyka-
zaniu Boskim, w którym Bóg mówi: „Nie zabijaj!”. W Nowym 
Testamencie Pan Jezus rozwinął to przykazanie mówiąc: „Sły-
szeliście, że powiedziano przodkom waszym „Nie zabijaj, a Ja 
wam powiadam, każdy kto się gniewa na swego brata podlega 
sądowi” (Mt 5,21-22).

Piąte przykazanie domaga się poszanowania ludzkiego życia 
oraz uprawnioną jego obronę, a więc obejmuje: zakaz zabija-
nia, przerywania ciąży, eutanazji, samobójstwa oraz poszano-
wanie godności osoby. Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji 
„Donum Vitae” mówi: „Życie ludzkie jest święte, ponieważ od 
samego początku domaga się stwórczego działania Boga i po-
zostaje w specjalnym odniesieniu do Stwórcy-jedynego swego 
celu”. Sam Bóg jest dawcą i Panem życia, i tylko On decyduje 
o tym kiedy człowiek się rodzi i kiedy umiera. Nikt poza Bo-
giem w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpo-
średniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej.

Pismo Św. w opisie zabójstwa Abla przez swego brata Kaina 
ukazuje od początku historii ludzkości obecność w człowieku 
skutków grzechu pierworodnego: gniew, nienawiść, pożądli-
wość, zazdrość i inne niedoskonałości. Po grzechu pierworod-
nym człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego. Bóg 
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surowo potępił zbrodniczy czyn Kaina, mówiąc mu: „Cóżeś 
uczynił, krew brata twego woła ku Mnie z ziemi. Bądź prze-
klęty na tej roli, która wchłonęła krew twego brata, przelana 
przez ciebie” (Rdz 4,10-11), KKK 2259. Po tej zbrodni Kaina 
w ciągu wieków zdarzały się różne zbrodnie. Świadczą o tym 
wszystkie wojny w historii ludzkości, a zwłaszcza druga woj-
na światowa (1939-1945), w której zginęło ponad 45 milio-
nów ludzi, a ile kalek, ile sierot, ile wdów, ile zrujnowanych 
miast i wiosek. Kto jest winien tych tragedii ludzkich? Win-
ne są niesprawiedliwe rządy, niesprawiedliwy podział dóbr, 
chciwość, pycha i niezdrowe ambicje panowania nad innymi 
państwami.

W tym przykazaniu zabrania się również zadawania śmierci 
samemu sobie (samobójstwo). Każdy człowiek jest odpowie-
dzialny za bezcenny dar życia, którym go Bóg obdarzył. Pan 
Bóg jest dawcą i Panem życia, my natomiast jesteśmy tylko 
użytkownikami tego daru, a nie właścicielami, dlatego nie 
mamy żadnego prawa nim rozporządzać według własnej woli. 
Samobójcą jest ten człowiek, który z różnych powodów, mniej 
lub bardziej świadomie odbiera sobie życie. Samobójstwo za-
przecza naturalnemu dążeniu do zachowania życia i pozosta-
je w głębokiej sprzeczności z należytą miłością i szacunkiem 
własnego życia. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponie-
waż sprawia niezmierny ból i smutek rodzinie i przyjaciołom 
oraz zrywa więzy solidarności ze społecznością, wobec której 
ma pewne zobowiązania. Samobójstwo jest sprzeczne z piątym 
przykazaniem, dlatego jest grzechem, który może być grzechem 
ciężkim, w zależności od stopnia świadomości samobójcy. Każ-
dy rodzaj samobójstwa jest czynem odrażającym i haniebnym, 
pozbawia samobójcę łaski uświęcającej, a bez łaski uświęcają-
cej nikt się nie zbawi.

Kościół Katolicki ostro piętnuje czyn samobójczy. Przed Sobo-
rem Watykańskim II odmawiał samobójcy pogrzebu katolickie-
go. Dzisiaj psychologia wyjaśnia stany psychiczne człowieka, 
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jego ograniczenia umysłowe i zaburzenia psychiczne, które 
wpływają na zmniejszenie odpowiedzialności osoby za swoje 
czyny. Dzięki tym wyjaśnieniom, Kościół obecnie nie odmawia 
pogrzebu kościelnego samobójcom, chyba, że samobójca był 
niewierzącym lub prowadził gorszące życie i nie nawrócił się 
przed śmiercią, wówczas to nie przysługuje prawo do pogrzebu 
katolickiego. Wiele samobójstw jest popełnianych pod wpły-
wem załamania się psychicznego, silnej depresji, przemocy 
fizycznej lub psychicznej, czyli pod groźbą tortur lub zniesła-
wienia publicznego, czy też z obawy zdrady tajemnicy woj-
skowej przed wrogiem. Przy zgłoszeniu pogrzebu samobójcy, 
kapłan bada przyczynę samobójstwa i stan psychiczny samo-
bójcy oraz jego stosunek do Kościoła. Z powodu samobójstwa 
najwięcej cierpi rodzina, martwi się o los samobójcy w wiecz-
ności i pyta, gdzie znajduje się jego dusza? Tylko Bóg wie i sa-
mobójca gdzie się znajduje. My możemy tylko modlić się za 
niego. Nie trzeba tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawie-
nia samobójcy. Stan jego duszy decyduje o jego wieczności. 
Bóg w jakiś sposób może dać samobójcy w ostatniej chwili tar-
gnięcia się na swoje życie akt doskonałego żalu, który uratuje 
samobójcę od piekła. W życiorysie Świętego Jana Vianney’a 
czytamy: jednego razu przyszła do niego zrozpaczona kobieta 
z powodu samobójstwa jej męża, który z mostu rzucił się do 
rzeki. Święty Jan Vianney po chwili skupienia odpowiedział 
jej: „Nie rozpaczaj, bo twój mąż jest w czyśćcu, uniknął piekła, 
bo Bóg dał mu łaskę szczerego żalu za grzechy w momencie 
kiedy spadał z mostu do rzeki”.

Nikt z nas nie może osądzać samobójcy tylko Bóg, który 
jest sędzią sprawiedliwym, ale wielce miłosiernym. Z obser-
wacji życia samobójców wynika, że czyn samobójczy pochodzi 
przeważnie z braku żywej wiary i ufności w opatrzność Boską, 
z braku codziennej modlitwy, z zaniedbania Mszy Świętej, 
spowiedzi i komunii św.
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ABORCJA
Katechizm Katolicki mówi: „Życie ludzkie od chwili poczę-

cia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. 
Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna 
mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne pra-
wo do życia” (KKK 2270). Aborcja jest zabójstwem istoty ludz-
kiej najbardziej niesprawiedliwym – odbiera życie człowiekowi 
bezbronnemu i niewinnemu. Kościół od początku nauczał, że 
przerwanie ciąży w jakimkolwiek stadium rozwoju embriona 
jest złem moralnym. Kościół nie ma władzy do zmiany jakie-
gokolwiek przykazania Bożego. Jeżeli piąte przykazanie mówi 
nie zabijaj to znaczy, że nie wolno nikomu odbierać życia, tym 
bardziej życia dziecku nienarodzonemu. Zabójstwo niewinne-
go dziecka woła o pomstę do nieba. Żadna władza państwowa, 
żaden lekarz nie ma prawa odebrać życia poczętemu dziecku. 
Kto przerywa ciążę, a więc matka, lekarz, pielęgniarka asystu-
jąca przy tym zabójstwie poczętego dziecka popadają w eks-
komunikę kościelną. Odpowiedzialność przed Bogiem za ten 
czyn nieludzki jest ogromna. Niestety byli i są na świecie oso-
by niewierzące i bez zasad moralnych, które nie respektują 
prawa Bożego. Według statystyk rocznie na świecie zabija się 
przeszło 50 milionów dzieci nienarodzonych, a w niektórych 
państwach komunistycznych zabija się dzieci narodzone dla 
handlu organami dziecięcymi – istna rzeź niewiniątek. Kobie-
ty, które przerywają ciąże popadają w symptomy po aborcyj-
ne: straszne wyrzuty sumienia do końca życia, depresja, manie 
prześladowcze, a nawet rozpacz. Niemoralne i grzeszne są 
praktyki sztucznego zapłodnienia in vitro i inne manipulacje 
z embrionami ludzkimi. Trzeba pamiętać, że Bóg stworzył męż-
czyznę i kobietę, uczynił ich płodnymi i tylko oni mają prawo 
naturalnie począć dziecko w miłosnym pożyciu małżeńskim.

EUTANAZJA
Eutanazja bezpośrednia niezależnie od motywów i środków 

polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, ciężko 
chorych lub konających. Jest ona moralnie niedopuszczal-
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na, jest po prostu zwykłym zabójstwem, które jest grzechem 
ciężkim. Stary Testament zawsze uważał krew za święty znak 
życia. Zamierzone zabójstwo niewinnego człowieka przez 
aborcje, eutanazje czy też w inny sposób pozostaje w poważnej 
sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i z piątym przykaza-
niem Boskim. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają 
w zabójstwie popełniają grzech śmiertelny (Enc. Evangelium 
Vitae, 56).

Tylko Bóg jest dawcą życia i On ma prawo to życie docze-
sne zakończyć. Ciało jest materialne, dlatego jest śmiertelne 
i w wyznaczonym czasie przez Boga umiera. Dusza ludzka na-
tomiast jest nieśmiertelna, dlatego nigdy nie umrze. W oczach 
Bożych każde życie ma wartość. Wszystko co żyje należy do 
Boga i jedynie Bóg suwerennie określa wartość życia każdej 
istoty. Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona wy-
magają szczególnej opieki. Trzeba im pomagać, aby spokojnie 
w sposób naturalny dokończyli swego żywota. Materiał o tym 
przykazaniu jest obszerny, więc w kolejnym liście będziemy 
rozważać o wartości życia ludzkiego. (cdn.)

Ks. Tadeusz Baniowski TChr

KARMeL MIŁOŚCI MIŁOSIeRNeJ 
W sZCZECINIE
RYSY DUCHOWOŚCI

W sercach pierwszych sióstr zrodziła się myśl, aby Karmel 
w Szczecinie był odpowiedzią na encyklikę Ojca Świętego Jana 
Pawła II o Bożym Miłosierdziu „Dives in Misericordia”. Chodziło 
o zaangażowanie się w ramach naszego życia w budowanie cy-
wilizacji życia i miłości. Znając kruchość i słabość ludzkiej kon-
dycji siostry wiedziały, że jedyną Przestrzenią i Budowniczym tej 
rzeczywistości jest Duch Święty – Miłość Miłosierna. Powierzając 
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Jemu swoje pragnienia, rozeznały zarazem tytulację fundacji. 
W 1991 roku Wspólnota oddała się Duchowi Świętemu w mo-
dlitwie, która jest owocem ośmiu lat wspólnego życia. Powstała 
dzięki wielu rozmowom, prowadzonym w formie dzielenia się 
tym, co Duch Święty wkładał w serca – nie tylko pierwszych 
czterech sióstr, ale też pierwszego pokolenia, które już „urodzi-
ło się” na szczecińskiej ziemi.

Duch Święty zagościł na początku we Wspólnocie jeszcze 
w inny sposób. Pierwsze osoby, które pomagały siostrom, ota-
czały je życzliwością i różnorakim wsparciem, należały do 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Siostry ujęte ich do-
brocią, służebnością i zaangażowaniem w wiarę, zapragnęły 
poznać bliżej duchowość jaką żyją. Odtąd dar modlitwy wsta-
wienniczej, wspólnotowe dzielenie się Słowem Bożym i inne 
formy wspólnej modlitwy weszły na stałe w dziedzictwo du-
chowe Wspólnoty.

Powołanie pustelnicze
Wspólnota Karmelu Miłości Miłosiernej została obdarowana 

darem powołania pustelniczego jednej z Sióstr fundatorek, sio-
stry Miriam od Krzyża. Siostry wyjeżdżające na fundację, wraz 
z Księdzem Biskupem Kazimierzem były świadome powoła-
nia siostry i zgadzały się na jego realizację. Wszyscy łącznie 
z przyszłym pustelnikiem widzieli ten rodzaj życia włączony 
w powołanie karmelitańskie. W lutym 1988 roku siostra po 
uzyskaniu zwolnienia ze ślubów karmelitańskich złożyła na 
ręce Ks. Biskupa Kazimierza Majdańskiego śluby pustelnicze. 
Zamieszkała na stałe w Pustelni Najświętszego Serca odgro-
dzonej od ogrodu klasztornego murem klauzurowym. W mar-
cu 2001 r. złożyła ślub wieczystego milczenia.

Siostra Miriam od Krzyża jest Pustelnikiem przy Karmelu. 
Uczestniczy w codziennej Eucharystii w naszej kaplicy, gdzie 
ma na chórku swoją klauzurę. Dla wspólnoty jest żywym zna-
kiem i wezwaniem do wytrwałej walki o wierność samotności 
i milczeniu. Sama obecność Siostry wzywa do gorliwego szu-
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kania głębi życia kontemplacyjnego wyrażonego w naszym 
charyzmacie przez zachowywanie równowagi między samot-
nością a życiem wspólnotowym. Dziś, Siostra niesie nas swoją 
miłością, modlitwą, wspiera we wszystkim cichą obecnością. 
Dzieli się też z nami darem pisania ikon, które tworzą w ka-
plicy i w klasztorze niepowtarzalną atmosferę ciszy, piękna 
i obecności Tajemnicy.

Seminarium Duchowne
Nasze wrastanie w szczeciński Kościół jest bardzo związane 

z Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym, które po-
wstawało w tym samym czasie, co nasza fundacja.

Wcześniej kleryków formowało Gorzowskie Wyższe Semi-
narium Duchowne w Paradyżu. W 1984 r. wszystkie roczniki 
alumnów przeniesiono do Szczecina. Ponieważ nie było jesz-
cze budynku seminarium, bracia zamieszkali w kilku miej-
scach, największa grupa na terenie naszej parafii. Od początku 
Ksiądz Biskup powierzył naszą wspólnotę opiece ojca duchow-
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nego WSD. Księża prefekci odprawiali Eucharystie, klerycy 
przychodzili na modlitwę do kaplicy, byli obecni na zakonnych 
uroczystościach. Kiedy w 1987 roku przenieśli się do oddalo-
nego od klasztoru nowego budynku seminarium, nadal pozo-
stała braterska więź. Alumni przyjeżdżali do pracy w ogrodzie 
i na budowie. W 1989 roku, kiedy w nowej kaplicy klasztornej 
można było celebrować pierwsze Triduum Paschalne, chór se-
minaryjny śpiewał w Wielki Piątek Pasję. Od tego czasu istnieje 
tradycja wykonywania przez braci Pasji w Niedzielę Palmową 
i w Wielki Piątek. Nie było też, przez te lata, żadnej zakonnej 
uroczystości bez asysty kleryków. Również w Triduum Paschal-
ne i w inne uroczystości przyjeżdżają, aby służyć przy ołtarzu. 
Każdy rocznik braci dzieli się z nami radością z daru kapłań-
stwa odprawiając Mszę prymicyjną kilka dni po otrzymaniu 
świeceń. (cdn.)
 s. Maria Teresa

sZLAKIEM sANKTuARIÓW 
MARYjNYCH

SANKTUARIUM MATKI BOŻeJ  
NIePOKALANIe POCzĘTeJ W ReSKU

Kolejne Sanktuarium na naszym szlaku znajduje się w Re-
sku. Dzisiaj miasteczko to liczy około pięciu tysięcy mieszkań-
ców. Prawa miejskie uzyskało w drugiej połowie XIII wieku.

Najstarsza kronika podaje, że po nawróceniu Pomorza Za-
chodniego na wiarę katolicką (XII w.) ludność Reska była wie-
rząca. Świadczy o tym fakt, iż od roku 1290 mieszkał tutaj na 
stałe kapłan katolicki imieniem Bruno. Kronika wspomina też 
o istniejącym w roku 1354 kościele im. Anny przy szpitalu św. 
Ducha w Resku. Obecny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny został wybudowany w stylu gotyc-
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kim w 1400 r. przez Polaków. Po kilkakrotnych pożarach (naj-
większy miał miejsce w 1716 r.) kościół został przebudowany. 
W 1881 r. otrzymał wysoką, 67-metrową wieżę.

W 1543 r. po wybuchu reformacji, kościół zajęli Protestanci. 
Ten stan trwał prawie 400 lat tj. do 1945 roku. Katolickie ży-
cie religijne zostało przeniesione do odległego o 6 km Świę-
ciechowa, gdzie pracowały katolickie siostry Boromeuszki 
prowadzące szkołę oraz szpital. Już wtedy kult Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej, w Jej wizerunku namalowanym naj-
prawdopodobniej przy końcu XVIII w. przez nieznanego twór-
cę, był bardzo żywy. Do 1936 roku na terenie Reska mieszkało 
około 30 rodzin katolickich, którymi opiekował się ks. Daniel 
Ernst, proboszcz ośrodka Sióstr Boromeuszek w Grunhofie 
(dzisiejsze Święciechowo).

Podczas działań wojennych kościół i klasztor w Święcie-
chowie uległy zniszczeniu. W 1945 r. życie religijne powró-

ciło do Reska, gdzie 
przeniesiono ołtarz 
główny, ołtarze boczne 
oraz obraz Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej 
i 15 czerwca 1945 r. ko-
ściół poświęcono na 
nowo Matce Bożej.

Kult Matki Bożej Re-
skiej rozprzestrzeniał się 
coraz bardziej. W 1977 r. 
obraz Matki Bożej został 
umieszczony w głów-
nym ołtarzu. Otaczana 
coraz większym kultem 
Matka Boża, w Jej Re-
skim wizerunku, stała 
się punktem docelowym 
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pielgrzymek. Z każdym rokiem zaczęło przybywać tu coraz 
więcej pielgrzymów: chorych i cierpiących, służb liturgicz-
nych, przedstawicieli wszystkich stanów. Spontaniczny kult 
Matki Bożej Reskiej owocował otrzymanymi łaskami, o czym 
świadczą zawieszone liczne wota.

W święto Zwiastowania Najświętszej Pannie Maryi, 25 mar-
ca 1993 r., Ks. Arcybiskup Marian Przykucki usankcjonował 
istniejący kult wydając dekret ustanawiający Sanktuarium 
Maryjne. Dnia 1 stycznia 1995 r. Ks. Arcybiskup Metropolita 
ustanowił w Resku dekanat. Jest to miejsce uświęcone modli-
twami dziesiątkami tysięcy wiernych, którzy przybywają tutaj, 
by u Matki Chrystusa upraszać dla siebie i swoich rodzin łaski 
Boże. Każdy kto chociaż raz odwiedzi to miejsce, będzie tutaj 
wracał wielokrotnie. Matka Boża zsyła na odwiedzających Ją 
zdroje łask. A gdzie mamy pójść jak nie do Matki, która uko-
jenie da, Która mówi nam: „uczyńcie wszystko cokolwiek wam 
Syn Mój powie”. Chciejmy słuchać Maryi, Ona doprowadzi 
nas do swojego Syna. A wtedy życie nasze będzie wypełnione 
szczęściem, które może nam dać tylko Jezus – Syn Maryi.

Ks. Ryszard Raczkiewicz

z ŻYCIA APOSTOLATU CHORYCH

WAKACYJNe ReKOLeKCJe – I cz.

Archidiecezjalny Apostolat Chorych Rodziny Miłości Miło-
siernej, od wielu lat organizuje rekolekcje dla osób niepełno-
sprawnych, młodszych i starszych oraz samotnych. Pierwsze 
rekolekcje dla Chorych odbyły się w Domu Samotnej Matki 
w Karwowie w 1984 r. Z wielkim sercem opiekowały się nami 
Siostra Assunta z Panią Bożeną. Rekolekcje odbywały się w róż-
nych miejscach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, m.in. 
w Przybiernowie oraz w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
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na Golęcinie. Od 1988 r. organizowaniem rekolekcji i różnych 
spotkań takich jak: Spotkania Opłatkowe w AWSD w Szcze-
cinie, Piesze Pielgrzymki Chorych, Niepełnosprawnych, ich 
Rodzin i Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
zajmowała się Pani Barbara Oskólska wraz z członkami „ser-
ca” Apostolatu Chorych, a opiekę duchową sprawowali kapłani 
posługujący w Apostolacie. To właśnie na takich spotkaniach 
nawiązały się znajomości i przyjaźnie osób chorych i poma-
gających im wolontariuszy, trwające do dnia dzisiejszego. Od 
2000 roku chorzy na rekolekcje przyjeżdżają do Domu Piel-
grzyma „Totus Tuus” przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 
w którym Siostra Miriam ma zawsze dla nas otwarte serce. 
Wakacyjne rekolekcje to spotkania ludzi niepełnosprawnych 
i tych, którzy chcą im pomagać, starszych i młodszych. Wspól-
ne przebywanie ze sobą daje poczucie świadomości, że jest 
się potrzebnym, pomimo swojego cierpienia i różnych słabo-
ści. Każde rekolekcje są czasem ogromnej Łaski. Dają okazję 
do zatrzymania się, do refleksji, do postawienia sobie zasadni-
czych pytań. To czas uczenia się odkrywania Boga w drugim 
człowieku.

W tym roku rekolekcje odbyły się w dwóch turnusach: 
pierwszy w dniach od 24 do 27 czerwca, opieką duchową słu-
żył Pallotyn Ks. Krzysztof Morka SAC, pomagali mu alumni 
pierwszego roku AWSD Szymon Wandzel oraz Krzysztof Lipiń-
ski. Ks. Krzysztof Morka SAC, misjonarz pracujący przez 20 lat 
w Papui Nowej Gwinei, dzielił się swymi przeżyciami z pracy 
misyjnej, skłaniał uczestników do głębokiej refleksji nad wła-
snym życiem, nad miłością do Boga i do bliźnich oraz nad ufną 
wiarą. Rekolekcje były czasem rozważań i zastanawiania się 
nad pytaniem CZY KOCHAM BOGA!? Nauka ks. Krzyszto-
fa pomogła uświadomić każdemu uczestnikowi czy naprawdę 
kocham Boga prawdziwą miłością? Ksiądz podkreślił, że wie-
le ludzi wypowiada słowa – kocham Boga, ale to tylko słowa 
bez czynów. Prawdziwie kochać to nie krzywdzić, nie zadawać 
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bólu, cierpienia, smutku, to okazywać prawdziwą, autentyczną 
i szczerą miłość wobec Boga i bliźnich. Aby mówić o miłości 
prawdziwej to najpierw trzeba sobie uświadomić, jak wielką, 
prawdziwą miłością ukochał nas Bóg. Kochać, to wypełniać 
wolę Boga Ojca. Ks. Krzysztof mocno akcentował, by spojrzeć 
na Jezusa – czy zrobił On cokolwiek złego wobec drugiego 
człowieka? A dlaczego ludzie wyrządzili Jemu tyle zła, dlacze-
go? Czy ja naprawdę chcę prawdziwie kochać Boga?

Kolejne rekolekcje były w dniach od 2 do 6 lipca, opieką 
duchową służył Ks. Tomasz Ceniuch – Duszpasterz Apostola-
tu Chorych Rodziny Miłości Miłosiernej, a konferencje głosił 
Ks. Krzysztof Morka SAC. Kapłani stwarzali niepowtarzalny 
klimat do wzrostu naszej wiary, nadziei i miłości. Rozważania 
rekolekcyjne każdego dnia mobilizowały uczestników do prze-
analizowania fundamentalnych pytań między innymi: czy wie-
rzę w Jezusa i czy wierzę Jezusowi, który mówi „jA jEsTEM 
PRAWDĄ”. Dla pełniejszego zrozumienia, czym jest wiara ks. 
Krzysztof podał myśl Carlo Carretto „Wiara jest okiem dla tej 
rzeczywistości, której nie można zobaczyć”. Sprawy wiary nie 



Nr 243 – Wrzesień 2013 29

można dotknąć, posmakować, zobaczyć. Kolejny cytat świę-
tego Augustyna: „człowiek bez wiary jest jak podróżnik bez 
celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo”. WIARA, 
TO UFNOŚĆ. Jezus wychwala prostotę ufności dzieci, bo tyl-
ko dziecko potrafi prawdziwie zaufać. Jezus poucza: „Jeżeli 
nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa nie-
bieskiego”. Sens Jezusowych słów dotyczy ufności, jaką ma 
dziecko wobec ojca.

Kapłani podawali różne przykłady, by bardziej zrozumieć 
główne prawdy wiary, by je wzmocnić. Jak kształtuje się wiara 
dziś? Wierzyć to naśladować Chrystusa. Wiara nie może być 
traktowana wybiórczo, należy przyjmować ją całkowicie; wie-
rzymy we wszystko, co wyczytamy w gazetach czy w książ-
kach, w to, co przekazują w telewizji, a jak trudno jest uwierzyć 
w Pismo Święte. Stąd pytanie, czy ja bardziej wierzę Jezusowi 
czy w to wszystko, co słyszę, co widzę, co inni powiedzą? Czy 
ja prawdziwie wierzę Jezusowi, który mówi: „TO JeST CIAŁO 
MOjE”.

Kolejne pytanie, aby właściwie spojrzeć na wiarę to, czy ja 
wierzę Jezusowi, który mówi: „cokolwiek uczyniliście jedne-
mu z tych braci Moich najmniejszych Mnieście uczynili”. Je-
żeli ja czynię człowiekowi dobrze, to czynię dobrze samemu 
Panu Jezusowi, nawet, jak wiem o tym, ale czy ja w to wierzę? 
Wiara to nie udawanie. Nauki kapłanów ks. Krzysztofa i ks. 
Tomasza skłaniały do rozważania: jak wierzymy i czy wyzna-
jemy to całym swym sercem i całym sobą? Czy na wzór św. 
Tomasza z głębokim przekonaniem możemy wyznać: PAN 
MÓJ I BÓG MÓJ?

Poruszony temat o znaczeniu i sensie cierpienia pomógł zro-
zumieć, że w planach Bożych każdy ból, choroba, kalectwo czy 
starość ma ogromną wartość. Cierpienie ma sens, gdy połą-
czymy swoje cierpienie z cierpieniem Jezusowym. Przez swoje 
cierpienie, bóle, ofiarowane Jezusowi, pomagamy w zbawieniu 
świata. Jezus przyjął cierpienie z woli Ojca, aby nas zbawić. 
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Jeżeli swoje bóle, połączymy z Jego cierpieniem, wtedy nasze 
cierpienie ma sens. Bł. Jan Paweł II wołał, że chorzy, cierpiący 
to skarb Kościoła. Cierpienie ludzkie ma ogromną wartość, jest 
wielkim skarbem. Chodzi tylko o to, gdzie ja ten skarb skła-
dam? A może ja go trwonię, narzekam, rozpaczam, złorzeczę, 
przeklinam... Jezus mówi: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie 
naśladuje”. Współcierpienie z Jezusem daje nadzieję i otwiera 
drogę do nieba.

Kapłani zachęcali, aby dobrze wykorzystywać swoje słabo-
ści, boleści w łączności z cierpiącym Jezusem. Bardzo mocno 
zwrócili uwagę na pokorne cierpienie Jezusa, które podjął na 
krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia. Cierpienie może wy-
jednać dla innych błogosławieństwo, zjednoczenie i bliskość 
z Panem Bogiem.

Podawane przykłady poruszyły nasze serca, dały możliwość 
przeanalizowania i kontemplacji o wymiarze cierpienia, o wy-
znawaniu wiary, o miłości Boga do człowieka oraz o naszej mi-
łości do Niego i bliźnich. Pouczenia zachwyciły uczestników, 
że wszystko można ofiarować Panu Bogu: cierpienie, słabości, 
problemy, a także te siwe włosy, zmarszczki na twarzy, spra-
cowane pomarszczone dłonie i to wszystko, co leży w sercu. 
Ks. Tomasz wskazał, że te zmarszczki, siwe włosy nie mogą 
nikogo przerażać i wprowadzać w rozpacz. One mają wartość 
przeżywanego życia i doświadczenia. Jeżeli one są połączone 
z mądrym, dobrym, pięknym życiem, to wtedy są najpiękniej-
sze. Ks. Tomasz mocno wyraził to słowami, „co z tego, że nie 
jest modna, ale jest piękna i dobra”. Jeśli pięknie przeżywamy 
swoje życie, to wtedy te siwe włosy stają się Jego najpiękniejszą 
koroną, a zmarszczki stają się Jego brylantami. Te zmarszczki 
są piękne w wymiarze ofiarowywania Panu Jezusowi. Pan Bóg 
uwielbia nasze ludzkie pomarszczone ciało, powykręcane ręce 
i nogi. (cdn.)

Elżbieta
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