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MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, 
którym można zwyciężyć i zniszczyć wszystkie 
piekielne moce.

św. Jan Bosko

Nie ma w życiu problemu, którego by nie można 
rozwiązać z pomocą różańca. 

s. Łucja z Fatimy

Ten szczególny miesiąc wpisał się na stałe w Kościele ka-
tolickim jako Maryjny miesiąc różańcowy. Nabrał wyjątkowe-
go znaczenia w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk 
chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto – 7 paździer-
nika 1571 r. Wtedy to papież Pius V, przypisując nieoczekiwane 
zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzy-
wanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Ofi-
cjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 r. ogłosił październik 
miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw różańcowych 
w październiku przyczyniły się objawienia w Fatimie. 13 paź-
dziernika 1917 r. trojgu portugalskim pastuszkom Matka Boża 
z różańcem w ręku przedstawiła się jako Pani Różańca Świę-
tego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa 

nad szatanem za pomocą różańca. Tak 
powstały nabożeństwa gromadzące 
rzesze wiernych na wspólnej modlitwie 
różańcowej. 

Niech ten miesiąc różańcowy w koń-
czącym się Roku Wiary będzie dla nas 

wszystkich czasem umocnienia i pogłębie-
nia więzi z Jezusem Chrystusem i Jego Matką 

poprzez modlitwę różańcową. 
Elżbieta Palczak
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DZIEŃ MARYJNY W ROKU WIARY
„BłOgOSłAWIONA JEStEś, KtóRAś UWIERZYłA” 

13 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Watykan przygotowuje się do Dnia Maryjnego z udziałem 
Papieża Franciszka i stowarzyszeń maryjnych z całego świa-
ta. Obchody zbiegną się z 96. rocznicą objawień fatimskich. 
Dnia 13 października br. odbędzie się poświęcenie świata 
Niepokalanemu Sercu Maryi przez Papieża Franciszka. Z tej 
okazji do Watykanu przywieziona zostanie figura Matki Bo-
żej Różańcowej z Kaplicy Objawień w sanktuarium maryjnym 
w Fatimie. Dzień Maryjny pod hasłem „Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła” wpisuje się w obchody ogłoszonego przez 
Benedykta XVI Roku Wiary.

Dwudniowe uroczystości rozpoczną się 12 października rano 
pielgrzymką do grobu Apostoła Piotra. Po niej nastąpi Adoracja 
Eucharystyczna połączona z sakramentem pojednania. Po po-
łudniu na Plac św. Piotra przybędzie figurka Matki Bożej Fatim-

skiej. Papież Franciszek wygłosi 
wówczas maryjną medytację. 
Kolejnym etapem peregrynacji 
będzie przewiezienie figurki 
do podrzymskiego sanktuarium 
maryjnego w Divino Amore. 
Tam, w połączeniu satelitarnym 
z maryjnymi sanktuariami na 
całym świecie, zostanie odmó-
wiony różaniec. Następnie od-
będzie się całonocne czuwanie 
modlitewne. W niedzielę rano 
figurka powróci na Plac św. 
Piotra gdzie Papież Franciszek 
odprawi uroczystą Eucharystię. 
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W czasie liturgii, wzorem swych poprzedników, poświęci świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Aktu tego, o który Maryja prosiła w czasie objawień w 1917 r., 
po raz pierwszy dokonał papież Pius XII. Następnie uczyni-
li to Paweł VI i Jan Paweł II. Figurka Matki Bożej Fatimskiej 
opuściła dotąd kaplicę Objawień dziewięć razy. W Watykanie 
po raz ostatni była w czasie Wielkiego Jubileuszu Odkupie-
nia Roku 2000, kiedy to Jan Paweł II zawierzył Maryi nowe 
tysiąclecie.

Radio Watykańskie

ORęDZIE PAPIEżA FRANCISZKA 
NA śWIAtOWY DZIEŃ MISYJNY

20 PAŹDZIERNIKA 2013 R.  
(fragmenty)

Drodzy Bracia i Siostry!
W tym roku Światowy Dzień Misyjny będziemy obchodzić 

pod koniec Roku Wiary. Jest to wspaniała okazja, aby umocnić 
naszą przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim jako Ko-
ściół, który odważnie głosi Ewangelię. W takiej perspektywie 
chciałbym zaproponować kilka refleksji.

Wiara jest cennym darem Boga, który otwiera naszego ducha, 
byśmy mogli Go poznać i kochać. On chce nawiązać z nami 
relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu i uczynić 
nasze życie bardziej sensownym, lepszym, piękniejszym. Bóg 
nas kocha! Jednakże wiara musi być przyjęta. Domaga się 
więc naszej osobistej odpowiedzi, odwagi, by Bogu zaufać, by 
żyć Jego miłością, wdzięczności za Jego nieskończone miło-
sierdzie. Ponadto nie jest ona darem zarezerwowanym jedynie 
dla niektórych, ale ofiarowanym z hojnością. Wszyscy powinni 
móc doświadczyć radości czucia się kochanymi przez Boga, ra-
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dości zbawienia! Jest to dar, które-
go nie wolno zatrzymać dla siebie, 
ale trzeba się nim dzielić: gdyby-
śmy chcieli zatrzymać go jedynie 
dla siebie, stalibyśmy się wów-
czas chrześcijanami wyizolowany-
mi, jałowymi i chorymi. Głoszenie 
Ewangelii jest nieodłączne od faktu 
bycia uczniem Chrystusa i zakłada 
nieustanne zaangażowanie, które 
podtrzymuje całe życie Kościoła. 
„Misyjny zapał jest wyraźnym zna-
kiem dojrzałości wspólnoty kościel-
nej” (Benedykt XVI, Adhortacja 

apostolska Verbum Domini, 95). Każda wspólnota jest „dojrza-
ła” wówczas, gdy wyznaje wiarę, celebruje ją z radością pod-
czas liturgii, gdy żyje miłością i głosi bez wytchnienia słowo 
Boże wychodząc ze swego zamknięcia, aby je nieść również na 
„peryferie”, zwłaszcza tym, którzy nie mieli jeszcze możliwo-
ści poznania Chrystusa. Trwałość naszej wiary na płaszczyźnie 
osobistej i wspólnotowej mierzy się również zdolnością prze-
kazywania jej innym, rozpowszechniania jej, przeżywania jej 
w miłości, dawania o niej świadectwa wobec tych, którzy się 
z nami spotykają i dzielą z nami drogę życia.

Dzieło ewangelizacji napotyka często na przeszkody nie tyl-
ko zewnętrzne, ale i wewnątrz samej wspólnoty kościelnej. 
Czasem zapał, radość, odwaga, nadzieja, z jakimi głosimy 
wszystkim przesłanie Chrystusa i pomagamy ludziom naszych 
czasów, aby Go spotkali, są słabe. Czasami niektórzy myślą 
jeszcze, że niesienie Prawdy Ewangelii wiąże się z pogwałce-
niem wolności. Paweł VI wyraża się bardzo jasno na ten temat: 
„Zapewne błędem jest narzucanie czegoś sumieniu naszych 
braci. Ale zupełnie czymś innym jest przedstawianie temuż 
sumieniu prawdy ewangelicznej i zbawienia w Jezusie Chry-
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stusie, jasno je uwzględniając i pozostawiając temuż sumieniu 
całkowitą możność wyboru i decyzji … To wcale nie narusza 
wolności religijnej, owszem, służy tej wolności” (Adhortacja 
apostolska Evangelii nuntiandi, 80). Zawsze powinniśmy od-
ważnie i z radością, z szacunkiem, proponować spotkanie 
z Chrystusem, nieść Jego Ewangelię. Jezus przyszedł do nas, 
aby nam wskazać drogę zbawienia i powierzył również nam 
misję nauczania, aby Go wszyscy poznali, aż po krańce ziemi. 
Często widzimy, że uwydatnia się i promuje przemoc, kłam-
stwo, błędy. Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach uwy-
puklić piękno życia według Ewangelii poprzez jej głoszenie 
i świadectwo o niej, czyniąc to także wewnątrz samego Ko-
ścioła, dlatego że w tej perspektywie ważne jest, aby nigdy 
nie zapominać o fundamentalnej zasadzie każdego głosiciela 
Ewangelii: niemożliwe jest głoszenie Chrystusa bez Kościoła. 
Ewangelizowanie nigdy nie jest aktem odosobnionym, indywi-
dualnym, prywatnym, ale zawsze eklezjalnym. Paweł VI napi-
sał: „kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, katechista czy 
duszpasterz, w najbardziej odległym kraju, głosi Ewangelię, 
gromadzi swą małą wspólnotę, udziela sakramentów, choćby 
był sam, wykonuje akt Kościoła”. Działa on „nie na podstawie 
misji samowolnie uzurpowanej, ani nie na mocy osobistej in-
spiracji, ale w łączności z posłannictwem Kościoła oraz w jego 
imieniu” (tamże, 60). To daje moc misji i pozwala odczuć każ-
demu misjonarzowi i głosicielowi Ewangelii, że nigdy nie jest 
sam, lecz stanowi część tego samego Ciała ożywianego przez 
Ducha Świętego. 

Benedykt XVI zachęcał: „Oby słowo Pańskie rozszerzało się 
i rozsławiało (2 Tes 3, 1): oby ten Rok Wiary coraz bardziej 
umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim 
jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej mi-
łości” (Porta Fidei, 15). Jest to moje życzenie na tegoroczny 
Światowy Dzień Misyjny. Z całego serca błogosławię misjona-
rzom i tym wszystkim, którzy im towarzyszą i wspierają to fun-
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damentalne zaangażowanie Kościoła, aby głoszenie Ewangelii 
mogło rozbrzmiewać we wszystkich częściach świata i żeby-
śmy my, słudzy Ewangelii i misjonarze, doświadczali „słodkiej 
i pokrzepiającej radości ewangelizowania” (Paweł VI, Evange-
lii nuntiandi, 80). 

XIII DZIEŃ PAPIESKI
„JAN PAWEł II – PAPIEż DIAlOgU” 

13 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji 
Episkopatu Polski, będziemy obchodzili 13 października pod 
hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Zgłębianie papieskie-
go nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może 
przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi 
odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko 
religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana sposobu 
debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, 

jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. 
Dyskusja i polemika, jakkolwiek niejed-
nokrotnie konieczne, nie zaspokajają po-
trzeby głębokiego spotkania pomiędzy 
ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej 
uprzednio dobrej woli dotarcia do praw-
dy o sobie nawzajem, o człowieku i jego 
miejscu w świecie, o sensie życia, wresz-
cie o możliwości spotkania Boga, a więc 
o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej. Pro-
mowany wielokrotnie przez Jana Pawła II 
dialog, rzeczywistość większa od wymia-

Błogosławiony Jan Paweł II
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ny poglądów, krytyki czy sporu, wydaje się zadaniem jak naj-
bardziej aktualnym.

Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był mistrzem dia-
logu. Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające sło-
wa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania 
i swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Pa-
pieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. 
Cechował ją niezwykły wręcz szacunek dla tego „innego”, 
z którym się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludz-
kiej godności. Wynikała ona ze świadomości, że każdy czło-
wiek ma przecież Boży rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje 
lub jeszcze nie odkrył.

Kolejną zasadą papieskiej sztuki dialogu było poszano-
wanie prawdy. Myślimy tutaj o prawdzie faktów, nawet tych 
najtrudniejszych, o prawdziwości ludzkich doświadczeń oraz 
o nadziei wypływającej z Prawdy Ostatecznej, a więc o Bogu, 
który prowadzi nieustanny dialog z człowiekiem. Celem tego 
dialogu zbawienia jest ostateczne uszczęśliwienie człowieka, 
przekraczające granice pojmowania czy ludzkiej wyobraźni. To 
oglądanie Boga takim, jaki On jest, a więc twarzą w twarz, owo 
kontemplowanie „blasku Prawdy”, stanowiło nadrzędny cel 
papieskiego dialogowania pełnego nadprzyrodzonej nadziei, 
nawet w sytuacji przepełnionej bólem, cierpieniem, rozgory-
czeniem czy ocierającej się o rozpacz. Jan Paweł II przekony-
wał nieustannie, że Bóg stoi po stronie człowieka i działa na 
jego rzecz. Postawa niezwykle istotna szczególnie w dialogu 
z poszukującymi wiary czy z tymi, którzy ją z jakichś względów 
utracili. W adhortacji  Reconciliatio et paenitentia Jan Paweł II 
napisał: „Kościół bowiem posługuje się metodą dialogu, aby 
lepiej prowadzić ludzi — którzy przez chrzest i wyznanie wiary 
uważają się za członków wspólnoty chrześcijańskiej, oraz tych, 
którzy są poza nią — do nawrócenia i pokuty na drodze dogłęb-
nej odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy odkupienia 
i zbawienia, dokonanego przez Chrystusa oraz powierzonego 
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posłudze Kościoła. Autentyczny dialog jest zatem skierowany 
przede wszystkim ku odrodzeniu każdego poprzez wewnętrz-
ne nawrócenie i pokutę, zawsze jednak z zachowaniem głębo-
kiego szacunku dla sumienia, z cierpliwością i stopniowo, co 
jest nieodzowne w warunkach, w jakich żyją ludzie naszych 
czasów” (RP 25). Ojciec Święty pragnął ponadto, aby „dia-
log między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszel-
kiej wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania czy nawet 
wzajemnych zniewag, co stanowi wstępny warunek spotkania 
przynajmniej w wierze w jednego Boga i w pewności życia 
wiecznego dla nieśmiertelnej duszy” (RP 25).

Kolejną ważną normą, której Jan Paweł II był oddany do 
końca, jest wierność wyznawanej wierze, której nie wolno po-
rzucić w imię jakichkolwiek innych wartości. Rzecz jasna cho-
dzi tu o wiarę rozumną, zintegrowaną z dojrzałą osobowością, 
wiarę duchowo i życiowo owocną. Jan Paweł II widział taką 
pokusę intelektu, który w imię powierzchownie pojmowanego 
kompromisu i chęci zachowania spokoju za wszelką cenę, był 
gotów zrezygnować z części depozytu wiary i przez to wyrzec 
się swej tożsamości. W przemówieniu do Konferencji Episko-
patu Polski zaznaczył: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim 
ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest 
inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja 
jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że dialog ów nie może być łatwy, gdy prowadzi 
się go ze stanowiska diametralnie przeciwnych założeń świa-
topoglądowych, ale musi być możliwy i skuteczny, jeśli doma-
ga się tego dobro człowieka, dobro narodu i wreszcie dobro 
ludzkości” (Częstochowa 1979 r.).

We wspomnianej już adhortacji Reconciliatio et paenitentia 
Ojciec Święty pisze także o dialogu, który można by określić 
jako wewnątrzkościelny: „U podstaw owego dialogu z inny-
mi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi 
religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, 



Nr 244 – Październik 2013 11

winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dia-
logu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest 
świadomy, iż ze swojej natury jest sakramentem powszechnej 
komunii miłości; ale także jest świadom istniejących w jego ło-
nie napięć, mogących stać się czynnikami podziału. (…) Aby 
przezwyciężyć konflikty i sprawić, by zwykłe napięcia nie 
szkodziły jedności Kościoła, musimy wszyscy stanąć wobec Sło-
wa Bożego i odrzuciwszy własne subiektywne zapatrywania, 
szukać prawdy tam, gdzie się ona znajduje, to jest w samym 
Słowie Bożym i w jego autentycznej interpretacji podawanej 
przez Magisterium Kościoła. W tym świetle wysłuchanie wza-
jemnych opinii, szacunek i wstrzymanie się od jakichkolwiek 
pospiesznych sądów, cierpliwość, umiejętność ustrzeżenia się 
przed podporządkowaniem wiary, która jednoczy, różnym po-
glądom, modzie, wyborom ideologicznym, które dzielą – stano-
wią przymioty dialogu, który – wewnątrz Kościoła – winien być 
wytrwały, chętny, szczery” (RP 25).

Obok niezwykle istotnych słów Ojciec Święty pozostawił 
nam także czyny, gesty i spotkania, które doskonale ilustru-
ją jego poglądy i mają niezwykłą moc przekonywania. Trzeba 
tutaj podkreślić choćby międzyreligijne spotkanie modlitew-
ne w Asyżu (1986 r.), prace Papieskiej Akademii Nauk, nie-
ustanny dialog z młodzieżą, spotkania z dyplomatami niemal 
wszystkich krajów oraz przemówienia w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Ufamy, że obszerne zagadnienie dialogu w wymiarze publicz-
nym, indywidualnym, wewnątrzkościelnym, ekumenicznym, 
międzyreligijnym, kulturowym czy naukowym, które podej-
miemy podczas tegorocznego XIII Dnia Papieskiego przynie-
sie błogosławione i oczekiwane owoce poprawy wzajemnych 
relacji w naszej Ojczyźnie.

Ks. Dariusz Kowalczyk
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NIEDZIElNE ROZWAżANIA 
EWANgElICZNE

 XXVII Niedziela Zwykła (łk 17,5-10) 
(6 października 2013 r.)

Wiara stawia ogromne wymagania, często domaga się duże-
go wysiłku i odwagi – przebaczać tym, którzy krzywdzą, oddać 
życie za przyjaciół – aby iść za Jezusem. Silna wiara jest nie-
zbędna po to, by spełnić wymagania, jakie stawia przed nami 
Pan Jezus. Prawdziwie szczera wiara może zdziałać wszystko. 
Nie lękajmy się wiary, która w dzisiejszym świecie niektórym 
może wydawać się bezsilna, bezbronna lub jakąś słabością. 
Ta pozornie bezsilna wiara jest wiarą heroiczną, początkiem 
cudu.

Wiara jest ufnością pokładaną w Bogu, a ufność jest zawsze 
wielka. Kolejne wersety dzisiejszej Ewangelii przestrzegają 
przed arogancją, przed zbyt wysokim mniemaniem o sobie. Wy-
pełniamy nasze codzienne obowiązki jako wierni słudzy Boży. 
I dlatego nie możemy domagać się pozycji, prestiżu, a nawet 
zwyczajnego „dziękuję”. W służbie Bogu trzeba zapomnieć 
o zasługach czy korzyściach. Świadomość dobrze spełnionego 
obowiązku jest wystarczającą nagrodą. Istotą pokornego słu-
żenia jest świadomość bycia nieużytecznym sługą. Właściwie 
pojęta wiara wyznacza właśnie taką postawę człowieka wzglę-
dem Boga.

 XXVIII Niedziela Zwykła łk 17,11-19 
(13 października 2013 r.)

Znamienna jest scena z dzisiejszej Ewangelii. „Idźcie i po-
każcie się kapłanom” – mówi Jezus. Nie uzdrowił proszących 
natychmiast, jakby chciał powiedzieć: ufajcie! Oni zaufali. 
Ufaj Bogu i ty. Zawsze mu ufaj. I bądź wdzięczny. Wdzięcz-
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ność okazał tylko jeden z dziesięciu, smutne to, ale prawdziwe 
także dziś. Jakbyśmy nie zauważali dobra, którego doznajemy 
ze wszystkich stron.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o wrażliwości Pana Boga na 
wdzięczność ludzką. Panu Bogu należy się wdzięczność za dar 
życia, za to, że jesteśmy, za Jego Opatrzność i wszystkie łaski, 
którymi nas obdarza.

Przykład Samarytanina (w oczach Żydów – zdrajcy i odstęp-
cy), który wrócił i dał chwałę Bogu, pokazuje prawdziwą skru-
chę i oddanie się do dyspozycji Bogu. Ten, kto naprawdę wielbi 
Pana Boga, nigdy nie powinien obawiać się serdecznych uczuć 
w stosunku do Boga i do człowieka.

 XXIX Niedziela Zwykła  łk 18,1-8 
(20 października 2013 r.)

Uboga wdowa szukając obrony przed nękającym ją przeciw-
nikiem, zdecydowała się zwrócić o pomoc do sędziego. Ten, 
mimo że był człowiekiem niegodziwym, „Boga się nie bał i nie 
liczył się z ludźmi” (Łk 18,2), miał władzę jej pomóc. Wdowa 
nie zważając na to, jakim jest człowiekiem, dzień w dzień przy-
chodziła do niego, prosząc o obronę. I została wysłuchana.

Jaka stąd dla nas nauka? Mamy być w swoich modlitwach 
tak wytrwali jak owa wdowa. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż 
ona. Nie zwracamy się bowiem do niesprawiedliwego sędzie-
go, ale do miłującego Ojca, który czuwa nad naszym życiem 
(por. Ps 121,7) i chce nas wziąć w obronę, jeśli tylko dniem 
i nocą będziemy z wiarą wołać do Niego (Łk 18,7). Najważ-
niejsze w modlitwie jest zdanie się z ufnością na wolę Bożą. 
Pan Bóg wie lepiej, co jest mi potrzebne.

Całkowite zaufanie Bogu jest owocem świadomości Bożej 
wszechmocy, wiary w Niego. Kto wierzy naprawdę? – ten, kto 
żyje wiarą na co dzień, kto w chwili, kiedy spotyka go coś trud-
nego, potrafi znieść wszystko w duchu pokory, kto kocha miło-
ścią bezinteresowną, wypływającą z ducha wiary.
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Co to znaczy stale się modlić? Ten modli się stale, kto ma 
świadomość, że jest dzieckiem Boga i w każdej chwili może się 
do Niego zwrócić. Najczęściej modlimy się wtedy, kiedy mo-
dlitwa przynosi nam radość, spokój, albo kiedy chcemy cokol-
wiek wyprosić dla siebie. Szybko zniechęcamy się, jeżeli nie 
jesteśmy wysłuchani lub nie tak, jakbyśmy chcieli. Modlitwa 
to nie tylko wypowiedzenie słów (czasami przeradzających się 
w „listę skarg i zażaleń”), ale to milczące trwanie przy Bogu 
nawet wtedy, kiedy wydaje się to trudne.

 XXX Niedziela Zwykła (łk 18,9-14) 
(27 października 2013 r.)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku ukazuje kontrast między 
osobą obłudnie religijną a prawdziwie skruszonym grzeszni-
kiem, który korzy się przed Bogiem. Modlitwa faryzeusza skie-
rowana jest do Boga, ale skupia się na modlącym, który dziękuje 
Bogu za to, że nie jest jak celnik i grzesznicy. Natomiast celnik 
przeciwnie, uniża się przed Bogiem i modli się prostymi sło-
wami, nie przypisuje sobie żadnych zasług, staje przed Bogiem 
w prawdzie i błaga o litość. Faryzeusz reprezentuje pobożność 
opartą na zewnętrznych uczynkach (litera prawa), a w swo-
jej modlitwie raduje się z własnego „ja”. Celnik w modlitwie 
uznaje wielkość Boga i przyznaje się do słabości.

Pan Jezus opowiedział się zdecydowanie po stronie celnika. 
Bóg przedkłada pokorną prośbę o odpuszczenie grzechów po-
nad skrupulatne przestrzeganie przepisów Prawa.

Katarzyna OV
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PIĄtE PRZYKAZANIE BOżE  
NIE ZABIJAJ (CD.)

Witam się z Wami serdecznie naszym chrześcijańskim po-
zdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 

Cieszę się, że w czasie mojego urlopu w Polsce miałem oka-
zję spotkać się z niektórymi osobami z waszej Wspólnoty Apo-
stolatu Chorych podczas rekolekcji na Osiedlu Słonecznym 
w Szczecinie, przekazać kilka słów i wzajemnie ubogacić się 
duchowo. 

W tym Liście nadal zgłębimy piąte przykazanie Dekalogu, 
które zobowiązuje do tego, by chronić ludzkie życie i również 
jest wezwaniem, by troszczyć się o życie ducha. Wiele osób 
traci swoje życie z braku roztropności, lekkomyślności i nie 
ostrożności. Życie i zdrowie jest cennym darem Bożym, które 
powinniśmy szanować. Władze państwowe powinny troszczyć 
się o zapewnienie odpowiednich warunków życiowych, które 
pozwalają wzrastać i osiągnąć dojrzałość fizyczną, psychiczną 
i intelektualną swoich obywateli. Należy do nich zdrowe poży-
wienie, świadczenia zdrowotne, wykształcenie, higiena, miesz-
kanie itd. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby w nadmiernej 
trosce o ciało unikać mentalności neopogańskiej, która zmie-
rza do szerzenia kultu ciała z pominięciem wartości ducho-
wych. Nie szkodzić zdrowiu przez niedożywianie, objadanie 
się, przez nadmierny wysiłek w pracy, przez brak wypoczynku, 
a w szczególny sposób przez używanie narkotyków, alkoholu 
oraz różnego rodzaju nałogów, które najbardziej szkodzą zdro-
wiu a nawet życiu. 

Nałogi są niebezpieczne dla nałogowców i dla społeczeń-
stwa. Narkotyki zaciemniają umysł, osłabiają wole wyzwalając 
w nadużywającym agresywność, o czym świadczą kradzieże 
i zabójstwa. Zażywający narkotyki stają się wielkim ciężarem 
dla rodzin i dla społeczeństwa. Duże zagrożenie dla jednost-
ki i społeczeństwa powoduje alkohol. Nadużywanie alkoho-
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lu powoduje sprzeczki i bójki w domu lub innych miejscach, 
a nieraz dochodzi do zabójstwa. W takim domu jest istne 
piekło, tam nie ma miłości, nie ma pokoju, tylko łzy i roz-
pacz. Pierwszym skutkiem nałogu alkoholowego jest nędza 
materialna; alkoholik traci wszystko na zakup wódki i po-
pada w nędzę on i jego rodzina. Czytałem kiedyś o jednym 
bogatym rolniku żyjącym blisko Przemyśla, który z powodu 
nałogu alkoholowego utracił cały majątek i dostał pomiesza-
nia zmysłów. Alkohol odbiera zdrowie fizyczne i psychiczne. 
W zakładach dla umysłowo chorych najwięcej jest alkoholi-
ków lub ich dorosłych dzieci, a młodsze dzieci przebywają 
w poprawczakach. Co gorsze jest to, że skutki alkoholowe są 
często dziedziczne.

Alkohol powoduje również szkody duchowe. Często pijak 
w stanie upojenia opuszcza modlitwę i Mszę Świętą. Jego du-
sza staje się coraz bardziej słaba i pusta, łatwo popada w nie-
wolę szatańską. Pijaństwo zawinione jest grzechem ciężkim. 
Święty Paweł apostoł w liście do Rzymian (6,9-10) i do Gala-
tów (5,20-21) mówi: „pijacy do nieba nie wejdą”. To groźne 
ostrzeżenie św. Pawła apostoła powinno wstrząsnąć każdego 
alkoholika i skłonić go do zaprzestania picia alkoholu.

Jeżeli Bóg nakazał troszczyć się o zdrowie ciała to cóż dopie-
ro mówić i ochronie duszy ludzkiej. Tymczasem ludzie najmniej 
troszczą się o normalny rozwój swojej duszy. Niektórzy pielę-
gnują swoje ciało aż do przesady, a o duszę nie dbają. Czymże 
jest ciało bez duszy nieśmiertelnej? Pan Jezus powiedział „cóż 
bowiem za korzyść poniesie człowiek, choćby cały świat zy-
skał a na duszy swojej szkodę poniósł albo co człowiek da 
w zamian za swoją duszę” (Mt 16,26-27). Dusza ludzka jest 
tak cenna w oczach Boga, że dla jej zbawienia przyjął strasz-
liwą mękę i śmierć na krzyżu. Największym wrogiem naszej 
duszy jest szatan, który usiłuje zniszczyć życie Boże w nas.

Piąte przykazanie zabrania bezmyślnego niszczenia i drę-
czenia zwierząt, ptaków, ryb i wszelkich roślin. Można jednak 
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je zabijać dla pożywienia. Nie można tych istot wynosić ponad 
człowieka. Spotkałem kobiety, które wolą chować psa lub kota 
zamiast dziecka. To świadczy o wynaturzeniu instynktu macie-
rzyńskiego i jest grzechem. Wydają one nieraz wielkie sumy 
na kosmetykę psów i kotów oraz na leczenia, a gdy zdechną 
stawiają im drogie pomniki. W Paryżu i innych miastach na 
świecie są psie i kocie cmentarze. Wydają one wielkie sumy 
na zwierzęta, podczas gdy miliony dzieci na świecie umiera 
z głodu. Nie wyobrażam sobie jaka będzie wieczność tych ko-
biet, które bardziej opiekują się zwierzętami niż człowiekiem. 
Ich nadopiekuńczość gorszy ludzi. Gorszycielem jest ten, kto 
przez swoje grzeszne czyny daje zły przykład otoczeniu. Pod 
adresem gorszycieli Pan Jezus wypowiedział bardzo ostre sło-
wa: „biada światu z powodu zgorszeń... biada człowiekowi 
przez którego dokonuje się zgorszenie… Kto by się stał po-
wodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we 
Mnie, temu byłoby lepiej aby kamień młyński zawiesić u szyi 
i utopić go w głębi morza (Mt 18,6-7). Zgorszenie jest bardzo 
ciężkim grzechem, zabija niewinność duszy i naraża na utratę 
życia wiecznego. Każdy obywatel powinien być zobowiązany 
do tworzenia pokoju w narodzie i w rodzinie. Prawdziwa mi-
łość buduje pokój, a nienawiść niszczy go.

Rachunek sumienia

Po przeczytaniu materiału o piątym przykazaniu warto zro-
bić sobie rachunek sumienia.

– Czy zabiłem kogoś?
– Czy dokonałam aborcji?
– Czy nakłaniałem do aborcji i finansowałem ją?
– Czy usiłowałem popełnić samobójstwo?
– Czy szkodziłem sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, 

używanie narkotyków i palenie papierosów?
– Czy prowadziłem samochód w stanie upojenia?
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– Czy przekraczałem dozwoloną prędkość i czy ucie-
kłem z miejsca wypadku nie udzielając pomocy osobie 
poszkodowanej?

– Czy gniewałem się na kogoś i nie chciałem przebaczyć?
– Czy życzyłem komuś źle?
– Czy zbiłem kogoś lub zraniłem?
– Czy gorszyłem innych swoim zachowaniem i słowami?
– Czy namawiałem kogoś do grzechu?
– Czy naśmiewałem się z kalek i starców sprawiając im 

przykrość?
– Czy dręczyłem zwierzęta i ptaki?
– Czy niszczyłem przyrodę?
Na tym kończę omawianie piątego przykazania i serdecznie 

Was pozdrawiam.
Ks. Tadeusz Baniowski TChr

KARMEl MIłOśCI MIłOSIERNEJ 
W SZCZECINIE 

RYSY DUCHOWOśCI (CD.)

Więź z Zakonem
Utrzymywanie relacji z innymi Karmelami sióstr i braci 

było czymś oczywistym i bardzo pielęgnowanym. Nową fun-
dację otaczała życzliwość i wierna modlitwa sióstr z różnych 
klasztorów, nie mówiąc o macierzyńskiej trosce Karmelu czę-
stochowskiego. Matka Teresa znając osobiście wiele sióstr 
z różnych Wspólnot, prowadziła z nimi bogatą koresponden-
cję, pytając o najrozmaitsze rzeczy, otrzymując życzliwe rady 
i wskazówki. Siostry żywo interesowały się rozwojem naszej 
Wspólnoty, otaczając szczególnym wsparciem modlitewnym 
najmłodsze. Pierwszy brat karmelita przyjechał do Szczecina 
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w lipcu 1985 r., odprawił w Pustelni Matki Bożej Samotności 
swoją Eucharystię prymicyjną; potem były braterskie odwiedzi-
ny kilku karmelitańskich misjonarzy i innych Braci. W 1986 r. 
odwiedził nas pierwszy raz o. Prowincjał Benignus Wanat wraz 
z o. Tadeuszem Kujałowiczem – delegatem prowincjała dla 
sióstr. Ojcowie prowadzili w pierwszych latach kilkudniowe 
rekolekcje dla całej Wspólnoty. W święto Świętych Młodzian-
ków 1989 r. przyjechała razem z ojcem magistrem grupa kilku 
braci kleryków z Poznania. Potem odwiedzali nas pojedynczo 
lub grupowo pomagając na budowie, czy odprawiając swoje 
rekolekcje.

Nasze wrastanie w krajobraz prowincji uwieńczyła organi-
zacja pierwszego w Polsce Zjazdu przeorysz karmelitańskich 
w kwietniu 1993 r. Konieczność takiego spotkania wynikała 
z otrzymanego przez nas nowego Prawa. Przyjechały Przed-
stawicielki prawie wszystkich klasztorów w Polsce. Spotka-
nie prowadził ojciec generał Kamil Macssise, byli obecni inni 
ojcowie.

Modlitwa za misje
Nasza wspólnota doświadcza szczególnej więzi ze świętą  

Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Jej wsta-
wiennictwu zawdzięczamy wiele w wymiarze modlitwy za misje, 
która ma w naszym 
życiu konkretny 
wyraz. Związani ze 
wspólnotą misjona-
rze z różnych Za-
konów i  Wspólnot, 
także rodziny w mi-
sji z  Drogi Neo-
katechumenalnej, 
prosząc o modlitwę, 
opowiadają o swojej 
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apostolskiej posłudze, pokazują realny kształt trudu życia dla 
głoszenia Słowa. 

Kontakt ze Wspólnotą świętego Jana, która w swój charyzmat 
ma wpisany trud szukania Prawdy oraz podejmowanie dialogu 
z ludźmi poszukującymi, niewierzącymi, otwiera nasze oczy 
na problemy dialogu Kościoła ze światem, pomaga dostrzegać 
„misyjne tereny” własnego serca, które potrzebują ewange-
lizacji każdego dnia. Wszystkie te dary otwierają nasze serca 
na dzieło Nowej Ewangelizacji i przypominając o eklezjalnym 
wymiarze naszego życia, wzywają wciąż do nowej wierności 
życiu kontemplacyjnemu.

Modlitwa o jedność chrześcijan
Inspiracją do organizowania modlitewnych spotkań o jedność 

chrześcijan, poza Tygodniem Modlitw o Jedność, była adhor-
tacja „Orientale Lumen” Ojca Świętego Jana Pawła II wyda-
na 2 maja 1995 r. Pierwsze spotkanie miało miejsce w grudniu 
1995. Formą tych spotkań jest zwykle Liturgia Słowa. Czasem 
modlimy się wspólnie Liturgią Nieszporów. W spotkaniach 
uczestniczą najczęściej oprócz księży katolickich, duchowni 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Prawosław-
nego, Kościoła Polsko-Katolickiego, Kościoła Zielonoświątko-
wego i Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. 

W miarę upływu lat nawiązały się przyjazne relacje z nie-
którymi z duchownych. Dar tych spotkań ma wyraźny wymiar 
paschalny. Z jednej strony radość bliskości w drodze z tymi, 
którzy kochają Pana, autentycznie żyjąc Ewangelią, z drugiej 
– trud spotkania, który pozwala przeczuć cały wymiar Krzyża 
ukryty w ekumenicznym wysiłku wszystkich Kościołów w sze-
rokim wymiarze dialogu czy życia razem różnych wspólnot 
chrześcijańskich, Ta paschalna perspektywa daje siły do podej-
mowania z wytrwałością tych spotkań, do gorliwej modlitwy 
o jedność każdego dnia, ale nade wszystko daje moc do walki 
o budowanie jedności nie tylko międzywyznaniowej, ale wszę-
dzie gdzie relacje z drugim są zagrożone przez naszą, ludzką 
słabość i kruchość. 
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Nasi Bracia trapiści z tibhirine
21 maja 1996 roku w Algierii zostaje zamordowanych sied-

miu braci trapistów z Tibhirine. W Algierii był to czas wojny do-
mowej i bracia jako Francuzi byli zagrożeni śmiercią. Wiedzieli 
o tym, a jednak, związani solidarnością z mieszkańcami pobli-
skich wiosek, powodowani miłością do algierskiego Kościoła 
i narodu, zostali w klasztorze. Ponieśli śmierć, dlatego, że ko-
chali swoich muzułmańskich braci bardziej niż siebie samych: 
miłością płynącą z wiary i wierności Jezusowi, w którego ręce 
złożyli swe życie stając się mnichami niosącymi Jego pokój. 

Wiadomość o śmierci braci dotarła do nas prawie natychmiast po 
ich zamordowaniu. Potem różnymi drogami, zaczęły do nas docie-
rać szczegóły z ich życia. Od pierwszego momentu wywarł na nas 
ogromne wrażenie fakt, że dla Jezusa ginie CAŁA Wspólnota. To 
świadectwo, dodaje nam odwagi do podejmowania radykalnego ży-
cia dla Miłości. Nowenna przed dniem ich śmierci jest wciąż oka-
zją, by wsłuchiwać się w ich słowa, odkrywać na nowo ich miłość 
do Pana, ich zmaganie o miłość braterską i do każdego człowieka, 
zwłaszcza „innego”: muzułmanina, terrorysty, pogardzanego, nie-
zauważonego. (cdn.)
 s. Maria Teresa 

SZlAKIEM SANKtUARIóW 
MARYJNYCH

SANKtUARIUM MAtKI BOżEJ NADODRZAŃSKIEJ 
KRólOWEJ POKOJU W SIEKIERKACH

Jest to pierwsze Sanktuarium ustanowione i ogłoszone w na-
szej Archidiecezji, na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem.

Ks. Biskup Kazimierz Majdański, ówczesny biskup diecezji, 
7 grudnia 1983 r. oficjalnie ogłosił, że nowopowstające sank-
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tuarium będzie się nazywało 
– Sanktuarium Nadodrzań-
skiej Królowej Pokoju. Moż-
na przypuszczać, że przy 
doborze wezwania biskup 
kierował się tym, iż w Siekier-
kach podczas drugiej wojny 
światowej odbyło się forsowa-
nie Odry przez wojska polskie 
i radzieckie oraz że znajdu-
je się tam jeden z najwięk-
szych cmentarzy wojennych 
w Polsce.

Początki Sanktuarium Nad-
odrzańskiej Królowej Pokoju 
w Siekierkach należy wiązać 
z osobą ks. Januarego Żelaw-
skiego, ówczesnego probosz-

cza parafii Klępicz, którego można uważać za pomysłodawcę 
tej inicjatywy. 11 kwietnia 1984 r. została przywieziona do 
domu parafialnego w Klępiczu kopia obrazu Matki Bożej ze 
Stoczka Warmińskiego, a 1 lipca podczas oficjalnej inauguracji 
sanktuarium, obraz został przeniesiony do tymczasowej kapli-
cy w Siekierkach. 

W Księdze pamiątkowej sprzed lat, zachował się taki wpis: 
„Dziś dnia 1 lipca 1984 roku, pielgrzymowaliśmy po raz pierw-
szy do Sanktuarium Królowej Pokoju w historycznych Siekier-
kach, [...] prosimy Ją gorąco, aby okazała się najlepszą Matką, 
a jeśli zechce, niech raczy sprawić, by tu było Jej święte Sank-
tuarium i miejsce potężnego działania Matki Łaski Bożej. 
Królowo Pokoju […].” Pod tym wpisem jest podpis: ks. bp Ka-
zimierz Majdański.

Budowa kościoła rozpoczęła się dopiero dwa lata od podjęcia 
przez biskupa decyzji o tworzeniu sanktuarium. Dzięki pomocy 
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materialnej i bezpośredniemu zaangażowaniu parafian, a tak-
że ks. Januarego Żelawskiego, rozpoczęto budowę świątyni. 
Ksiądz własnoręcznie budował tę świątynię. Sam osobiście wi-
działem, nawiedzając to miejsce (1988), jak pracował fizycznie, 
wożąc gruz taczką. Świątynia stanęła na miejscu rozebranego 
przez władze państwowe w 1957 r. kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Budowę świątyni wspierali mate-
rialnie też przybywający tu pielgrzymi. 

W 1988 r. został wmurowany kamień węgielny, a 6 maja 1990 
r. Ks. Biskup Majdański dokonał konsekracji kościoła pw. Mat-
ki Bożej Królowej Pokoju, do którego został przeniesiony obraz 
z tymczasowej kaplicy. Matka Boża czczona jest tu w obrazie 
Nadodrzańskiej Królowej Pokoju. Jest to kopia obrazu Śnież-
nej Królowej Pokoju ze Stoczka Warmińskiego. Obraz został 
namalowany w 1980 r. przez Elżbietę Werc-Czeczot z Pozna-
nia. Wizerunek przez cztery lata, do czasu przekazania go do 
Siekierek, znajdował się w celi więźnia – kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Stoczku.

Sanktuarium powstało z myślą, aby wierni mogli powierzać 
Matce Bożej prośby o pokój na ziemi i pokój w każdej rodzi-
nie. W szczególny sposób modlono się o zapobieganie rozbicia 
rodzin, rozwodom, zdradzie, alkoholizmowi, wszelkiej złej woli 
powodującej zaniedbanie i opuszczenie rodziny. 

Główny odpust w sanktuarium w Siekierkach został usta-
nowiony na pierwszą niedzielę po 3 maja. Są też dodatkowe 
uroczystości odpustowe przypadające na pierwszą niedzielę 
po 15 sierpnia oraz na 15 września, połączone z dożynkami re-
gionalnymi. Bardzo często uroczystości kościelne zbiegają się 
tu z uroczystościami państwowymi na cmentarzu wojskowym 
w Siekierkach. 

W sanktuariach maryjnych oprócz tradycyjnego duszpaster-
stwa rozwijają się jeszcze inne formy pobożności. W przypad-
ku siekierkowskiego sanktuarium w początkach jego istnienia 
w każdy piątek odprawiane było nabożeństwo ekspiacyjne za 
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grzechy przeciwko życiu. Przybierało ono formę drogi krzyżowej 
odbywającej się na ścieżkach wokół kościoła ze stacjami męki 
pańskiej.

Przy siekierkowskim sanktuarium znajduje się tzw. Dzwon 
Pokoju, który jest symbolem miłości i pojednana. Bije tylko dwa 
razy w roku – w rocznicę rozpoczęcia i zakończenia wojny. Bije 
tyle razy, ile lat wynosi kolejna rocznica. Brzozowy krzyż przed 
kościołem upamiętnia ofiary Katynia w 1940 r. i ofiary katastro-
fy pod Smoleńskiem w 2010 r. W pobliżu sanktuarium utwo-
rzono Drogę Krzyżową i Drogę Różańcową. Dzisiaj tak bardzo 
brakuje pokoju, szczególnie w naszych rodzinach. Pielgrzymi 
przybywają tu, by modlić się o pokój, o spokój w swoich rodzi-
nach. A Matka Boża jak zawsze, cierpliwie wysłuchuje swoich 
dzieci, które się do Niej uciekają. Siekierki to miejsce okupione 
krwią tysięcy żołnierzy podczas forsowania Odry w 1945 r, ale 
także miejsce omodlone przez rzesze pielgrzymów. Ktokolwiek 
raz się tutaj znajdzie, będzie wielokrotnie tu wracał. Przyciąga 
cisza i spokój jakiego często nam brak na co dzień.

Ks. Ryszard Raczkiewicz

Z żYCIA APOStOlAtU CHORYCH

WAKACYJNE REKOlEKCJE – II CZ.

Czas rekolekcji zbiegł się z pierwszym piątkiem miesiąca, 
z tej okazji było rozważanie nad przygotowywaniem się do 
spowiedzi. Ks. Krzysztof podkreślił, że jako ludzie dorośli, nie 
możemy spowiadać się jak dzieci. Nie możemy wyznawać na 
etapie katechizmu wyuczonego przed pierwszą Komunią św. 
Relacje do Boga winny być bardziej dojrzalsze, odpowiedzial-
ne i poważne. Ks. Krzysztof uwrażliwił jak podejść do rachun-
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ku sumienia. Często robimy go na podstawie 10 przykazań, ale 
czy analizujemy je dogłębnie, czy powierzchownie? Jeśli uwa-
żamy się za dorosłych to musimy poważnie podejść do każde-
go przykazania Bożego. Ksiądz mówiąc o przygotowywaniu do 
Spowiedzi św. skierował naszą uwagę na sumienie człowieka 
– co to jest sumienie? Jest to dar Boga. To miejsce święte we 
wnętrzu człowieka, w którym przebywa sam Bóg. Dla wielu lu-
dzi jest to dar niechciany. Wielu ludzi zagłusza to sumienie, 
unika wejścia w głąb swojego serca. Człowiekowi wygodniej 
jest odrzucić głos sumienia, który do ostatniej chwili życia pró-
buje człowiekowi uświadomić – szczególnie to zło, które wyrzą-
dził. Sumienie to nie jest sąd Boży, sumienie to głos, który chce 
człowiekowi coś uświadomić… To nie to, że Bóg mnie sądzi, 
gdy pojawią się jakieś wyrzuty sumienia – to pomoc Boga dla 
człowieka. Ks. Krzysztof radził, aby do spowiedzi przygotowy-
wać się poprzez zadawane pytania, ponieważ przez te pytania 
można usłyszeć głos sumienia i określić się. Człowieku co ty 
robisz? Człowieku jak ty wyglądasz? 

Jednym takim zasadniczym pytaniem Boga wobec człowie-
ka jest gDZIE JEStEś ADAMIE? Z Księgi Rodzaju znany jest 
ten opis, jak to Ewa za pokusą węża, później Adam za namową 
Ewy, złamali nakaz i wtedy oboje zobaczyli, że popełnili grzech. 
Bóg pyta – gDZIE JE-
StEś ADAMIE? To 
nie znaczy, że Bóg nie 
wiedział gdzie Adam 
się ukrył i co zrobił, 
poprzez to pytanie Bóg 
chciał pomóc Adamowi 
ocenić to, co zrobił. Bóg 
nie oskarża, nie posą-
dza Adama, nie wydaje 
sądu nad Adamem, ale 
pyta: gdzie jesteś Ada-
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mie? Bóg pyta w trosce o niego, by sobie uświadomił dobroć 
Boga, a siebie zobaczył jako nędzarza wobec doskonałości 
Boga. 

gdzie jesteś człowieku, kim jesteś, kim się stałeś przez 
swoje czyny, przez swoją głupotę? – jest to podstawowe pyta-
nie Boga. 

Kolejna scena jest z Księgi Rodzaju mówiąca o dwóch bra-
ciach Kainie i Ablu. Przez zazdrość Kain zabił Abla – Bóg pyta: 
GDZIE JEST TWÓJ BRAT ABEL? Bóg dobrze wiedział, co uczy-
nił Kain, ale pytając Bóg chce poruszyć serce Kaina. Bóg nie 
osądza Kaina, nie wydaje wyroku, nie potępia jego, ale stawia 
przed nim pytanie, by Kain uświadomił sobie, co zrobił. Kain 
jest przykładem takiego człowieka, który udaje, że to jego nie 
dotyczy. Wyrzut sumienia jest mu obojętny i chce zagłuszyć.

Rozważając dalej padło pytanie: jakie jest moje odniesienie 
do ludzi, gdzie jest twój brat, co czynisz swojej siostrze? Czło-
wiek nie może być obojętny wobec drugiego człowieka. Czło-
wiek nie może żyć tylko i wyłącznie dla siebie, dla własnych 
wygód, potrzeb i spokoju. Na kanwie rachunku sumienia po-
wraca zdanie: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci 
Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Jaka jest moja re-
lacja wobec dzieci, rodziców, wnuków? Czy mnie oni obcho-
dzą? A może ja tylko chcę, żeby wszyscy mi usługiwali? 

Dalsze zastanowienie się to scena ewangeliczna o uczonych 
w Piśmie. Rozważanie: DLACZEGO ZŁE MYŚLI NURTUJĄ 
W WASZYCH SERCACH? Ks. Krzysztof przypomniał o popeł-
nianiu grzechów myślą, mową i uczynkiem. Myśli nasze to tak, 
jak zarazki, które wywołują chorobę. Złe myśli nie mogą mieć 
miejsca w sercu, bo złe myśli budzą wątpliwości. Złymi myśla-
mi można czynić bluźnierstwa, tak jak ci uczeni w Piśmie, oni 
nie wierzą w Jezusa i bluźnią. W myślach osądzali, oskarżali 
Jezusa, potępiali. Pytanie do nas: jakie myśli nurtują w moim 
sercu? Jeśli od razu złych myśli nie przezwyciężymy, to po kil-
ku dniach, tygodniach czy miesiącach wybuchną w nas już złe 
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czyny. Złe myśli trzeba jak najszybciej oczyszczać i usuwać, 
żeby nie było żadnej choroby. W myślach można bardzo po-
ważnie kogoś skrzywdzić, można osądzać człowieka, a czy 
osąd drugiego człowieka należy do nas, czy do Boga? Zatem 
jakim prawem nawet w myślach posądzamy drugiego człowie-
ka? Złe myśli mniej szkodzą innym a więcej szkodzą nam, one 
nas niszczą i zatruwają, stąd pytanie: jakie myśli kotłują się 
w mojej głowie, dobre czy złe? Oto pytanie Boga: jakie myśli 
i czemu złe myśli nurtują w waszych sercach?

Kolejny przykład jest z Pisma Św. o uczniach, którzy sprze-
czali się ze sobą, a Jezus pyta: o czym rozmawialiście? W ra-
chunku sumienia jest to pytanie dotyczące naszych ludzkich 
rozmów. Język jest jak ster przy łodzi, mamy go kontrolować. 

Kolejne pytanie do rachunku sumienia to pytanie Pana 
Jezusa do Judasza: „Przyjacielu po coś przyszedł?” Jest to 
pytanie o motywy działania człowieka – CO CHCESZ UCZY-
NIĆ? Ks. Krzysztof wskazuje, że tych refleksji nie dokonamy 
w zgiełku i hałasie – Jezus mówi wejdź do izdebki, zamknij 
drzwi i rozmawiaj z Ojcem o tych pytaniach. 

W ten piątkowy dzień rekolekcji zagościł ks. Tadeusz Baniow-
ski TChr, który dzieli się bogactwem osobistego doświadczenia 
miłości Bożej w Listach do Chorych. Na konferencji wspo-
mniał, jaką moc ma wytrwała modlitwa, czego doświadczył 
przez swoją 34–letnią posługę w krajach misyjnych. Podzielił 
się swoimi wrażeniami z pracy w Brazylii, w Urugwaju – pracą 
wśród marynarzy, w Afryce Południowej, w Anglii, na Białoru-
si, w Hiszpanii, w Argentynie oraz w Polsce, a obecnie w Chi-
cago w USA. W konferencji misjonarz mówił o najważniejszej 
rzeczy, jaka jest w życiu człowieka – o miłości i o grzechach 
przeciwko miłości. Bardzo mocno podkreślił słowa Św. Jana 
Ewangelisty: „Bóg jest miłością”. Kto wyznaje miłość pozo-
staje w Bogu, a Bóg w nim. Każdy z nas nosi w swoim sercu 
przedsionek nieba albo piekła. Bez miłości życie nie ma war-
tości. Człowiek, który okazuje szczerą miłość, to po śmierci 
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zostaje zanurzony w Wiecznej Miłości, jaką jest Bóg. Jeśli ktoś 
żyje w nienawiści, grozi mu przedsionek piekła – nienawiść 
prowadzi do wiecznego potępienia. Każdy grzech jest przeciw 
Bogu i miłości wiecznej. Ks. Tadeusz omówił skutki grzechów 
przeciwko miłości. Zazdrość przeciwstawia się cnocie miłości. 
Zazdrość jest jak rdza, która zżera żelazo, tak zazdrość zżera 
serce ludzi. Zazdrość może przerodzić się w nienawiść, która 
prowadzi do wyrządzenia zła drugiej osobie. Przez zazdrość 
może dojść do poniżania drugiego człowieka obmową, oszczer-
stwem, obelgami, donosicielstwem, a nawet fizyczną krzywdą. 
Klasyczny przykład działania zazdrości jest historia króla Sau-
la i Dawida, podobny przykład jak Kain zabija Abla.

Ojciec Tadeusz omówił drugi grzech chciwość, przy którym 
podkreślił, że jest on korzeniem wszelkiego zła na świecie. 
Chciwość rodzi złodziejstwo, człowiek chciwy chce mieć jeszcze 
więcej niż ma, wciąż gromadzi i jest wiecznie niezadowolony 
z tego, co posiada. Chciwy to ktoś, dla kogo pieniądze i rze-
czy są ważniejsze niż osoby, chciwość to chorobliwa zachłan-

ność – może doprowadzić do zawiści, 
złości a także do uzależnień... Podał 
przykład chciwości Judasza, który 
zdradził Jezusa za marne 30 srebrni-
ków. Kolejny niebezpieczny grzech 
to gniew, często występujący w ro-
dzinach, w różnych relacjach mię-
dzyosobowych. Jego przejawem jest 
złośliwość, obraza i zemsta. Następ-
nym grzechem przeciw miłości jest 
nienawiść. Nienawiść rodzinna, par-
tyjna, etniczna, rasowa, szczepowa 
czy religijna. Z powodu nienawiści 
ginie na świecie, co roku około 170 
tys. chrześcijan. Na zakończenie na-

Barbara Oskólska
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uki, ksiądz bardzo mocno podkreślił, że na końcu życia każdy 
człowiek będzie sądzony z miłości. 

Z wypowiedzi uczestników padały słowa wyrażające radość, 
ponieważ te rekolekcje pozwoliły lepiej zrozumieć sens wiary 
oraz sens ludzkiego cierpienia: 

„Szykuję się na rekolekcje. Jestem sama. Pomodliłam się. 
Płaczę. Panie, gdzie chcesz mnie zaprowadzić? I oto jestem 
na rekolekcjach. Zobaczyłam ludzkie dźwiganie krzyża. Ja go 
też dźwigam. Nie narzekam. Mówię te słowa - Panie dałeś mi 
dźwigać krzyż to daj mi siły, bo Ciebie kocham. Bez Ciebie nie 
mogłabym żyć. Mój krzyż to przyjaciel i siła. 

Msze Święte na rekolekcjach, przeżyłam radośnie. Chwile 
adoracji – ja Ci nic Panie nie mogłam powiedzieć, bo mi łzy 
oczy zalewały z radości, że mogłam być przy Tobie. Nie my-
ślcie sobie, że z tych rekolekcji nie przywiozłam nic do domu. 
Przywiozłam radość, wiarę i miłość do drugiego człowieka. 

Każdego dnia przy modlitwach dołączam też modlitwę za 
misjonarzy, którzy głosili rekolekcje. Niech Pan Bóg błogosła-
wi Wam każdego dnia”. Anna Chęć (cdn.)

Elżbieta Palczak

ZAPROSZENIE

Apostolat Chorych Rodziny Miłości Miłosiernej będzie 
świętował jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji w niedzie-
lę, 20 października o godz. 13.00, odbędzie się Msza Świę-
ta dziękczynna, a po niej spotkanie Apostolatu w refektarzu 
seminaryjnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Zapisy na spotkanie po 
Mszy Świętej należy kierować do Pani Elżbiety Palczak (tel. 
511 781 255) do dnia 12 października br.

Wspólnota Apostolatu Chorych powstała w 1983 r. Inicjato-
rem tej wspólnoty była Pani Barbara Oskólska. Organizowa-
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ła piesze pielgrzymki dla chorych, niepełnosprawnych i ich 
opiekunów, początkowo z parafii Szczecin Zdroje, a później 
z Klęskowa, do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osie-
dlu Słonecznym. 

Każdego roku organizowała wraz z „Sercem Apostolatu” 
wakacyjne turnusy rekolekcyjne (Pierwsze rekolekcje dla Cho-
rych w Domu Samotnej Matki w Karwowie prowadził ks. Sta-
nisław Suzynowicz) oraz spotkania opłatkowe w AWSD.

W 1983 r. ukazał się pierwszy numer Listu do Chorych, który 
jest wydawany do dnia dzisiejszego. W niektórych parafiach 
Szczecina powstały małe grupki Apostolatu angażujące się 
w duszpasterstwo poprzez odwiedzanie chorych w domach. 

6 lipca 1985 r. odbył się I Diecezjalny Dzień Jedności Cho-
rych w kościele pw. Świętej Rodziny. Mszę Świętą sprawował 
śp. Ks. Abp Kazimierz Majdański i śp. Ks. Tadeusz Myszczyń-
ski TChr. Wspólnota przyjęła nazwę: Rodzina Miłości Miłosier-
nej – Apostolatu Chorych. 

W latach dziewięćdziesiątych przez zasługi Pani Barbary po-
wstała specjalna audycja radiowa dla osób niepełnosprawnych 
emitowana w katolickim radiu „AS”, a następnie w Polskim 
Radiu „Szczecin”, w których dyżurowała przy telefonie udzie-
lając informacji osobom chorym i niepełnosprawnym. 

Od września 2009 r. posługę wobec chorych pełni Ks. Tomasz 
Ceniuch, Referent Duszpasterstwa Osób Chorych i Niepełno-
sprawnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

lItANIA DO MAtKI BOżEJ 
RóżAŃCOWEJ

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
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Ojcze z nieba, Boże, 
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Królowo Różańca świętego,

Maryjo, najśliczniejsza Różo wiosenna,
Maryjo, kwitnący Szczepie winny,
Maryjo, Różdżko Jessego, która wydałaś 

Chrystusa,
Królowo Aniołów,
Maryjo, wspomożycielko wiernych,

Od błędów w życiu
Od niedobrej miłości własnej
Od nieposłuszeństwa przykazaniom
Od wszelkiej napaści czarta, świata 

i grzesznego ciała
Od niesnasek, zaburzeń i wojny
Przez Twoją pokorę
Przez Twoje modlitwy
Przez Twoją łagodność i cierpliwość
O zwycięska, święta Dziewico Maryjo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
 przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
 wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwsta-

nie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy roz-
ważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, 
według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one 
obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

wybaw nas 
wstawieniem 
się Twoim.

módl się 
za nami. 

zmiłuj się 
nad nami. 




