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bądźcie ApostołAmi miłosierdziA

List pasterski episkopatu polski  
na Niedzielę miłosierdzia bożego 2014

1. dar kanonizacji i zadanie apostolskie

Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana 
Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całe-
go świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie 
odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są 
dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy 
ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program 
dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Staje więc przed nami 
apostolskie zadanie, w którym – jak mówił św. Jan Paweł II 
– „potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na 
świecie znalazła kres w blasku prawdy” (17.08.2002).

Blask prawdy, przebaczenia i wiernej miłości płynie z otwar-
tego serca Jezusa Miłosiernego, który pozdrawia nas dzisiaj 
słowami: Pokój wam! (J 20,19). Dar pokoju był potrzebny Jego 
uczniom, którzy po dramacie Wielkiego Tygodnia trwali w za-
mknięciu przed światem. W najtrudniejszym momencie opu-
ścili swojego Mistrza, zaparli się Go publicznie, pozwolili się 
odrzeć z nadziei, którą Jezus wlewał w ich serca. Ta nadzieja 
powraca teraz, kiedy spotykają Zmartwychwstałego. On mocą 
Ducha Świętego dał im władzę odpuszczania grzechów i gło-
szenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. W ten sposób wpro-
wadził ich na nowo w przestrzeń żywej wiary. Dla wątpiącego 
Tomasza Jezus Zmartwychwstały ponownie staje się jego Pa-
nem i Bogiem – Tym, którego można dotknąć, przed którym 
można się rozpłakać i któremu warto bezgranicznie zawierzyć. 
Żywa, pokorna i ufna wiara jest zadatkiem Bożego błogosła-
wieństwa i źródłem duchowej siły, by z tym większą nadzieją 
patrzeć ku przyszłości.
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2. ogień miłosierdzia bożego – bogaci miłosierdziem

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu z krakowskich Ła-
giewnik została przekazana Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. 
Ogień ten zapalił w dniu 16 grudnia 2003 r., w swej prywatnej 
kaplicy na Watykanie, Jan Paweł II. Przekazany w Łagiewni-
kach płomień dociera w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia do 
wszystkich parafii, abyśmy mogli zabrać go do naszych domów 
i rodzin, by z nową mocą zapłonął w naszych sercach. Fakt, 
że pośrednikami w przekazywaniu tego światła stali się ludzie 
młodzi – zwłaszcza stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Ty-
siąclecia – jest znakiem nadziei. Ci, którzy dzięki ofiarom ludzi 
dobrego serca, mogą rozwijać swoje talenty, odwdzięczają się 
zaangażowaniem w życie Kościoła i Ojczyzny. 

Do takiej obecności i zaangażowania, do bycia apostołami 
i świadkami Bożego Miłosierdzia, wzywał nas Jan Paweł II 
– Papież Miłosierdzia. Czynił to nie tylko słowem pełnym oj-
cowskiego zatroskania o losy współczesnego świata, ale tak-
że poprzez postawę pochylenia się nad problemami rodziny, 
dzieci, młodzieży, ludzi zepchniętych na margines życia spo-
łecznego, doświadczonych cierpieniem i bezradnością, po-
zbawionych domu i podstawowych środków do życia. Sam 
niczego nie miał dla siebie, był 
człowiekiem ubogim w ewange-
licznym znaczeniu. Wszystko, bo-
wiem co posiadał, było „u Boga”. 
Jego jedynym bogactwem stał się 
krzyż Chrystusa, który tak moc-
no tulił do serca, aż po moment 
odejścia do domu Ojca w świę-
to Bożego Miłosierdzia. Dzisiej-
sza uroczystość kanonizacyjna 
jest wymownym dopełnieniem 
powszechnego przekonania, że 
był to człowiek święty. Dlatego 
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chcemy podążać nadal jego śladami, bo mamy świadomość, że 
święci wychowują świętych. On jest dla nas przewodnikiem na 
drogach prawdy i miłosierdzia. On zrozumie niepokoje i troski 
naszych serc.

3. Wezwani do czynów miłosierdzia

Dziś dziękujemy Bogu za to, że Jan Paweł II, poprzez świa-
dectwo życia, słowo i żarliwą modlitwę, stał się tak czytelnym 
znakiem Boga dla świata. Jako pasterz Kościoła przewodni-
czył mu przez 27 lat, a na progu trzeciego tysiąclecia zawierzył 
świat Bożemu Miłosierdziu.

Posługa miłosierdzia jest zadaniem każdego z uczniów Chry-
stusa. Św. Siostra Faustyna zanotowała w Dzienniczku wielkie 
pragnienie Jezusa: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, 
które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz 
okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego 
usunąć ani wymówić, ani uniewinnić” (Dz. 742).

Dzisiejsza niedziela w oktawie Zmartwychwstania Pańskie-
go rozpoczyna kolejny Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu 
za to, że w tej Szkole Miłosierdzia na polskiej ziemi było i jest 
tak wielu ludzi, którzy w twarzy cierpiącego człowieka potrafią 
dostrzec znieważone i cierpiące oblicze Chrystusa. Są to nie 
tylko święci i błogosławieni minionych stuleci, ale także ludzie 
naszych czasów, którzy na różne sposoby próbują zaradzić ma-
terialnej i duchowej biedzie.

Również w tym właśnie duchu papież Franciszek, podczas 
niedawnego spotkania z polskimi biskupami w Rzymie, po-
wiedział: „zachęcam was do troski o ubogich. Także w Polsce, 
pomimo aktualnego rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu 
potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opusz-
czonych, a także wiele rodzin – zwłaszcza wielodzietnych – 
bez wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. 
Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Ko-
ściół w Polsce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, 
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ale także w innych krajach świata. Dziękuję wam i waszym 
wspólnotom za to dzieło. Nadal zachęcajcie waszych kapła-
nów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli «wyobraźnię 
miłosierdzia» i zawsze ją praktykowali.”

Niech ta serdeczna prośba Ojca Świętego Franciszka, który 
dokonał kanonizacji dwóch Pasterzy Kościoła o sercu miłosier-
nym: Jana XXIII oraz Jana Pawła II, będzie dla nas wezwa-
niem, abyśmy nie tylko w Tygodniu Miłosierdzia, ale w całym 
naszym życiu okazywali miłosierdzie. Wszystkim na tę drogę 
miłosierdzia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

50 dNi rAdoŚci pAscHALNeJ

„patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi” (Hbr 12,2)
Od Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli 

Zesłania Ducha Świętego, przez 50 dni, trwamy w radości Wiel-
kanocnej, kontemplując tajemnicę paschalną. W tym czasie 
Kościół św. skupiony jest na rozważaniu tajemnic związanych 
z ukazywaniem się Zmartwychwstałego Jezusa. Rozważmy 
fragmenty Ewangelii o objawieniach Jezusa Zmartwychwsta-
łego: ukazanie się Marii Magdalenie (J 20,11-18), uczniom 
w Galilei (J 21,1-14), udzielenie Piotrowi władzy pasterskiej 
z zapytaniem jego miłość (J 21,15-19) – Chrystus ukazywał się 
przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie bożym (Dz 1,3).

Wiara w obecność Zmartwychwstałego Jezusa stała się dla 
Apostołów źródłem mocy. To ona mobilizowała ich do podję-
cia niezwykłego wysiłku, by głosić Ewangelię aż do skończe-
nia świata (Mt 28,20). Uczniowie wykonują polecenie Jezusa: 
„idźcie i głoście: bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdra-
wiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędo-
watych, wypędzajcie złe duchy! darmo otrzymaliście, darmo 
dawajcie!”. Zmartwychwstały Pan napełnia ich mocą Ducha 
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Świętego, aby wypełniali misję ewan-
gelizacji po wszystkie krańce ziemi.

Okres Wielkanocny to piękny czas, 
w którym możemy być blisko Jezusa 
Zmartwychwstałego, rozpoznać Go 
na drodze swego życia – patrzeć na 
Niego oczami wiary. On ukazuje się 
nam, jak Uczniom w Wieczerniku, na 
drodze do Emaus i w wielu innych 
okolicznościach i miejscach – czy 
wierzysz? Zmartwychwstały Pan żyje 
w swoim Kościele i jest w nim obec-
ny w sakramentach świętych. W okre-
sie wielkanocnym Kościół zaprasza wiernych do głębokiego 
przeżycia misterium Paschy, aby budować i umacniać wiarę 
w zmartwychwstanie.

Przypatrzmy się Maryi, która w Wieczerniku wraz z aposto-
łami czuwa na modlitwie. Duch Święty budzi w życiu Maryi 
troskę o drugiego człowieka. Maryja wstawia się za swoim 
ludem. Jej został powierzony umiłowany uczeń, a wraz z nim 
cała wspólnota uczniów, cały Kościół (por. J 19,26). Między 
Wniebowstąpieniem a Pięćdziesiątnicą trwa Ona z Kościołem 
i w Kościele na modlitwie (por. Dz 1,14).

Matka Boga i Matka Kościoła wypełnia swoje macierzyń-
stwo. Lud Boży otacza Matkę Jezusa Chrystusa szczególną 
miłością. Zwłaszcza w maju wierni gromadzą się na nabożeń-
stwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, by zawie-
rzyć Jej wszystkie sprawy. Ona prowadzi nas we wszystkim do 
Jezusa. Do Niej zwracamy się w różnych chwilach życia, gdy 
przeżywamy radość – Ona jest „przyczyną naszej radości”, 
gdy zgrzeszymy – „Ucieczką grzeszników”, kiedy chorujemy 
– „Uzdrowieniem chorych”. Jest „Matką Najmilszą”, „Matką 
Dobrej Rady”, „pocieszycielką strapionych”.

Ks. Tomasz Ceniuch i Elżbieta Palczak
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NiedzieLNe rozWAŻANiA 
eWANGeLiczNe

iii Niedziela Wielkanocna (łk 24,13-35) 
4 maja 2014 r.

Na każdej drodze spotykamy się z Nim, bo każda droga pro-
wadzi do Emaus, do „domu”, w którym spotkamy się z Nim 
i rozpoznamy Go.

„A myśmy się spodziewali…” Jakże często przytrafia się nam 
większe lub mniejsze rozczarowanie Bogiem! Bóg często nie 
spełnia naszych oczekiwań. Nie dlatego, by nas nie lubił i by 
nie obchodziły Go nasze sprawy, ale dlatego, że nasze oczeki-
wania są często sprzeczne ze sobą, albo nie są tym, co dla nas 
jest najlepsze. Jezus sprawiał zawód uczniom, gdy zapowiadał 
swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, a zawiódł ich „na 
całej linii”, gdy ta zapowiedź faktycznie się spełniła.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak mamy radzić sobie 
z owymi rozczarowaniami. Powinniśmy wsłuchać się z więk-
szą uwagą w nauczanie Jezusa. Powinniśmy dać Mu szansę 
„wytłumaczenia się”, oddając się medytacji Jego słowa. On 
naprawdę chce nam wszystko wytłumaczyć. Potrzebuje jednak 
trochę czasu, którego my ciągle Mu tak skąpimy. Jezus daje 
się poznać w atmosferze mo-
dlitwy i zażyłości. „Zostań 
z nami” – piękna modlitwa 
paschalna wyraża pragnie-
nie poufnego i osobistego 
spotkania z Panem, bo tylko 
w ten sposób rozpala się wia-
ra i miłość.

Jakże często historia 
Emaus powtarza się w życiu 
każdego z nas. Pan zawsze 
idzie z nami tuż, tuż, a my 
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Go nie poznajemy… Można mieć Pana blisko, chodzić obok 
Niego, a nie rozpoznać Go. Można posiadać najlepszą znajo-
mość Pisma, a jednak nie uchwycić jego głębokiego znaczenia, 
jakie objawia Bóg. Wiara wypływa z modlitwy i zażyłości ze 
Zmartwychwstałym.

Jezus „wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się 
do Niego” (Łk 24,27b). Ten werset jest bardzo ważny, ponieważ 
w całej Ewangelii św. Łukasz starał się powiedzieć, że Jezus od 
samego początku wypełnił zawarte w świętych księgach ocze-
kiwania Ludu Bożego. Swoim życiem, śmiercią i zmartwych-
wstaniem Jezus spełnił nadzieję Żydów dotyczącą Mesjasza. 
Tym, którzy chcą słuchać – Jezus objawia prawdziwe orędzie 
proroków. Kwintesencją tego orędzia jest to, że Mesjasz musiał 
cierpieć i umrzeć, aby wejść do chwały. Śmierć Mesjasza nie 
była więc przypadkiem, lecz częścią planu Bożego.

iV Niedziela Wielkanocna (J 10,1-10) 
11 maja 2014 r.

„Chrystus jest bramą do Ojca, przez którą weszli Prorocy, Pa-
triarchowie, Apostołowie i Kościół Święty, i stanowią jedność 
Bożą” (św. Ignacy z Antiochii).

Przez Pana Jezusa trzeba przejść, nie można Go ominąć, nie 
zauważyć, nie zatrzymać się i iść dalej. Nie można Go obejść. 
Każdy musi przejść przez Niego – Bramę – przechodząc przez 
tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania. Często idziemy do 
Pana Jezusa jak do Bramy – wzruszeni i przejęci Jego nauką 
i miłością. Często jednak zatrzymujemy się i nie bardzo wy-
godnie nam przez nią przechodzić. Skręcamy na boki i chcemy 
przejść przez własną furkę, własne drzwi, własną bramę. Sam 
Pan mówi do nas: „Wchodźcie przez ciasną bramę! bo szeroka 
jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, 
a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna 
jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało 
jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7,13-14).
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Jako „Brama” Jezus otwiera nam drogę do uzyskania pełnego 
objawienia Bożego oraz błogosławieństw obiecanych w wieku 
mesjańskim. Czasem zachowujemy się jak owca, która uważa, 
że jest od Pasterza mądrzejsza, która chce iść przed Pasterzem, 
a nie za Nim, która chce Go prowadzić, a nie być prowadzo-
ną… Jednakże idąc za Nim, nie mamy się czego lękać, niczego 
nam też nie zabraknie.

Co to znaczy, że Pasterz „woła swoje owce po imieniu”? 
W języku hebrajskim imię znaczyło „powołanie”, a więc Pan 
Bóg zna powołanie każdego z nas, wie, co każdy człowiek ma 
w swoim życiu w dziele Pana Boga wypełnić. Każdy człowiek 
ma swoje powołanie, które Pan mu wyznaczył.

V Niedziela Wielkanocna (J 14,1-12) 
18 maja 2014 r.

„Wierzycie w boga? i we mnie wierzcie!” (J 14,1b) Co to 
znaczy wierzyć? To znaczy ufać – a więc „Ufajcie bogu i mnie 
ufajcie!”. Jakże często powtarzamy słowa: „Jezu ufam tobie”. 
Spróbujmy odwrócić te słowa i powiedzieć: Pan Jezus mi ufa 
– jakie to niezwykłe – ufa mi pomimo mojej grzeszności, ufa 
mi, bo obdarzył mnie powołaniem. Ufa, że jest we mnie iskra 
dobroci, świętości Bożej…

„panie, pokaż nam ojca” – prośba Filipa jest wyrazem tęsk-
noty, żeby zobaczyć ukrytego Boga. „boga nikt nigdy nie wi-
dział, lecz jednorodzony bóg, który jest na łonie ojca, objawił 
go” (J 1,18). Pana Boga możemy zobaczyć w Jezusie Chrystu-
sie. Żydzi uważali, że zobaczyć Boga, to umrzeć. Bóg objawia 
się poprzez ludzi żyjących Ewangelią. Każdemu z nas mogą 
powiedzieć: pokaż mi Boga, nie tylko mów o Nim, ale pokaż 
Go w swoim życiu. Pana Boga nie trzeba widzieć, ale żeby Go 
poznawać, wystarczy obcować z Panem Jezusem, to znaczy żyć 
Jego Słowem zapisanym przez Ewangelistów, żyć Nim ukry-
tym w sakramentach, być z Nim – modlącym się, kochającym, 
dźwigającym krzyż. Najbardziej pocieszającą dla uczniów wia-
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domością jest to, że wiedzą dokąd idzie Jezus. Jezus jest drogą 
do Boga: mają nią podążać i nie bać się, że zabłądzą. Jezus jest 
prawdą: mają trwać przy Nim i polegać na Nim, nie bojąc się, 
że ich zawiedzie. Jezus jest życiem: mają żyć tym życiem, żyć 
w Nim i nie bać się śmierci.

Vi Niedziela Wielkanocna (J 14,15-21) 
25 maja 2014 r.

Przykazania to inaczej oczekiwania, pragnienia Pana Boga, 
bo skoro On dał człowiekowi wolną wolę, trudno Mu nakazać 
coś człowiekowi. Pan Bóg pokłada nadzieję w człowieku i nie 
nakazuje, ale oczekuje świadomości podstawowej prawdy na-
szej wiary: każdy z nas jest dzieckiem Boga. Zachowywanie 
przykazań jest dowodem prawdziwej miłości. Tylko ten, kto 
żyje w miłości, a więc wypełnia wolę Bożą, jest zdolny przyjąć 
Ducha Świętego, który jest uosobioną i nieskończoną Miłością. 
„Jeżeli mnie miłujecie…” – co to znaczy kochać Pana Boga? 
Kochać Go, to spełniać Jego wolę, to, czego On od nas chce.

Każdy kto miłuje Jezusa i zachowuje Jego słowa, jest Jego 
uczniem. Co jest wolą Bożą? Wolą Bożą jest życie w jedności 
z Nim, w sakramentach, w jedności z Kościołem, życie jakie 
On nam proponuje w szczegółach, a naszym zadaniem jest je 
przyjąć i przeżyć. Kochać Boga znaczy pokochać życie, jakie 
On nam daje, także wszystko, co przychodzi spoza nas: zdro-
wie i chorobę, łatwe i trudne szczęście, miłość i samotność… 
Kochać Boga to pokochać całym sercem „łamigłówkę” życia, 
jaką On stawia przed nami…

Katarzyna OV

seNs ŻYciA

Kochani bracia i siostry!
W tym Liście pragnę Wam przypomnieć sens życia, nad którym 

powinniśmy się często zastanawiać. Niestety, w dzisiejszych 
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czasach przy nadzwyczajnym rozwoju techniki i w gonitwie 
za tym, aby mieć coraz więcej i więcej, i aby żyć coraz wygod-
niej i przyjemniej, ludzie nie mają czasu na zastanawianie się 
nad sensem życia. Świat opanowany przez Złego Ducha czyni 
wokół nas wiele hałasu i zamieszania, abyśmy nie mieli cza-
su zastanawiać się nad tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. 
Gubimy prawdziwy sens naszego życia przez sytuacje, które 
zacierają prawdę o Bogu. Czy jest życie po śmierci? Jaki bę-
dzie nasz los w wieczności?

Zatrzymajmy się, zastanówmy się poważnie w jakim celu ży-
jemy? Kochani, ludzie często narzekają, że brak im czasu na 
takie refleksje, ale prawda jest taka, że na wszystko mają czas: 
na pracę, na posiłki, na spanie, na oglądanie telewizji, na róż-
ne zabawy, imprezy ale jakoś nie mogą poświęcić kilka minut 
na modlitwę, na zastanowienie się nad swoim życiem. Kościół 
Święty jako troskliwa Matka troszczy się o to, aby człowiek 
mógł na chwilę oderwać się od spraw ziemskich i pomyśleć 
o sensie swojego życia. W tym celu ustanowił Adwent, Wiel-
ki Post, Dni Skupienia, Rekolekcje, Pielgrzymki, Misje, aby 
w tych ważnych momentach życia każdy człowiek mógł spo-
kojnie pomodlić się i zastanowić się nad rzeczami ostateczny-
mi. Pismo Święte mówi: „pamiętaj na rzeczy ostateczne, a na 
wieki nie zgrzeszysz”.

Jeżeli na serio traktujemy nasze życie to musimy bezwzględ-
nie wykorzystywać te cenne dni, aby odnowić wiarę, ducha 
modlitwy i pomyśleć co nas czeka po śmierci. Każdy z nas po-
winien zapytać sam siebie: czy jestem dobrze przygotowany 
na śmierć, która wcześniej, czy później nastąpi. Oderwijmy się 
na chwilę od spraw ziemskich, uspokójmy nasze niespokojne 
serce i uporządkujmy nasze myśli i pragnienia, i przenieśmy 
się do spraw wiecznych. Zbyt często denerwujemy się z byle 
jakiego powodu i zabiegamy o wiele rzeczy, które przemijają.

Dlaczego tak ciągle biegamy, dlaczego tak się spieszymy? 
Zatrzymajmy się od czasu do czasu na chwilę, zanim będziemy 
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zmuszeni zatrzymać się na zawsze. Śmierć zatrzyma wszyst-
kich. Chcąc nie chcąc jesteśmy ukierunkowani na wieczność. 
A jaka ona będzie, to zależy od nas. To wielka mądrość jeśli 
człowiek pamięta o celu, dla którego został stworzony. Takimi 
mądrymi ludźmi, którzy w swoim ziemskim życiu umieli wy-
brać najlepszą cząstkę, o której Pan Jezus mówi w Ewangelii 
św. Łukasza (10, 42) byli święci wszystkich czasów.

Jeśli pragniemy nadać sens naszemu życiu, musimy patrzeć 
przed siebie, na cel dla którego zostaliśmy stworzeni. Jaki sens 
miałaby podróż, gdybyśmy nie znali jej celu? Przyjrzyjmy się 
życiu, które ucieka, aby oceniać je z mądrością, nie dać się 
przez nie opanować. Tylko wierząc w Boga znajdziemy rozwią-
zanie problemów naszego istnienia, a przede wszystkim sens 
naszego życia. Bóg jest dla nas Ojcem, a życie Jego dzieci nie 
może być bezużyteczne dla Ojca. Żyjemy na ziemi tylko raz, 
mamy tylko jedną duszę, którą musimy zbawić, dlatego kochaj-
my Boga i naszych bliźnich, czyńmy im dobrze, a nasze przej-
ście przez świat będzie błogosławione i niebo zapewnione.

Kochani Chorzy, niektórzy z Was z powodu choroby, starości 
nie mogą wziąć udziału w rekolekcjach, w misjach, ale i w swo-
im pokoju można się wyciszyć i zastanowić nad sensem życia 
i sensem swego cierpienia. Proszę nie zapominać o tej praw-
dzie, że Bóg w Swojej nieskończonej miłości stworzył człowie-
ka, by uczynić go uczestnikiem Swojej szczęśliwości. Dlatego 
w każdym czasie, w każdym miejscu jest On blisko człowieka, 
wzywa go, pomaga mu poszukiwać, poznawać, służyć wiernie, 
a po śmierci być z Nim w niebie.

Kochani Chorzy, ofiarujcie Panu Bogu swoje cierpienia jako 
zadośćuczynienie za grzechy swoje i członków rodziny. Przy-
gotujcie się dobrze na spotkanie z Bogiem, gdy nas wezwie do 
siebie. Wykorzystujecie wolne chwile na rozważania modlitew-
ne nad sensem swojego życia.

Serdecznie Was pozdrawiam
Ks. Tadeusz Baniowski TChr 
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List ApostoLsKi sALViFici doLoris 
oJcA ŚWiĘteGo JANA pAWłA ii

(fragmenty)

W świetle niezrównanego wzoru samego Chrystusa, jaki ze 
szczególną wyrazistością odzwierciedlił się w życiu Jego Mat-
ki, ewangelia cierpienia poprzez doświadczenie i słowo Apo-
stołów staje się niewyczerpanym źródłem dla coraz to nowych 
pokoleń w ciągu dziejów Kościoła. Ewangelia cierpienia ozna-
cza nie tylko obecność cierpienia w Ewangelii, jako jednego 
z tematów Dobrej Nowiny. Oznacza ona zarazem objawienie 
zbawczej mocy i zbawczego sensu cierpienia w mesjańskim 
posłannictwie Chrystusa, z kolei zaś w posłannictwie i powo-
łaniu Kościoła.

Chrystus nie ukrywał wobec swoich słuchaczy potrzeby cier-
pienia. Bardzo wyraźnie mówił o tym, że kto chce iść za Nim, 
musi wziąć krzyż na każdy dzień, a uczniom swoim stawiał 
wymagania natury moralnej, których spełnienie jest możliwe 
tylko pod warunkiem „zaparcia samego siebie”. Droga, któ-
ra wiedzie do królestwa niebieskiego, jest „wąska i stroma” 
i Chrystus przeciwstawia ją drodze „wygodnej i szerokiej”, 
która jednakże „wiedzie na potępienie”. Szereg razy mówił 
Chrystus również o tym, że uczniów Jego i wyznawców będą 
spotykać wielorakie prześladowania, co jak wiadomo spraw-
dziło się nie tylko w pierwszych stuleciach istnienia Kościoła 
w cesarstwie rzymskim, ale sprawdzało się i sprawdza w róż-
nych okresach historii i w różnych miejscach globu, również 
za naszych czasów.

Oto niektóre z wypowiedzi Chrystusowych na ten temat: 
„Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz 
z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiest-
ników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 
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Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z wa-
szych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprze-
ciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni 
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powo-
du mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale 
włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie”. 

(…) człowiek odkrywa zbawczy sens cierpienia, ale nade 
wszystko to, że w cierpieniu staje się całkowicie nowym czło-
wiekiem. Znajduje jakby nową miarę całego swojego życia 
i powołania. Odkrycie to jest szczególnym potwierdzeniem 
wielkości duchowej, która w człowieku całkiem niewspółmier-
nie przerasta ciało. Wówczas, gdy to ciało jest głęboko chore, 
całkowicie niesprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia 
i do działania — owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość ducho-
wa tym bardziej jeszcze się uwydatnia, stanowiąc przejmującą 
lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych.

Owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa w cierpie-
niu z pewnością jest owocem szczególnego nawrócenia oraz 
współpracy z łaską ukrzyżowanego Odkupiciela. Tak On sam 
działa pośród ludzkich cierpień przez swego Ducha Prawdy, 
przez Ducha Pocieszyciela. To On przetwarza niejako samą 
substancję życia duchowego, wskazując człowiekowi cierpią-
cemu miejsce blisko siebie. To On – jako wewnętrzny Mistrz 
i Nauczyciel – uczy swojego cierpiącego brata lub siostrę tej 
przedziwnej zamiany, która tkwi w samym sercu tajemnicy 
Odkupienia. Cierpienie samo w sobie jest doznawaniem zła. 
Chrystus uczynił z niego najmocniejszą podstawę ostatecz-
nego dobra, jest to zaś dobro zbawienia wiecznego. Cierpie-
niem swoim na Krzyżu dosięgnął samych korzeni zła: grzechu 
i śmierci. Pokonał sprawcę zła, którym jest Szatan, i jego per-
manentny bunt wobec Stwórcy. Wobec swojego cierpiącego 
brata lub siostry Chrystus stopniowo otwiera i roztacza ho-
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ryzonty królestwa Bożego: świata nawróconego do Stwórcy, 
świata wyzwolonego od grzechu, budującego się na zbawczej 
potędze miłości. Cdn. 

„WierzĘ W sYNA boŻeGo”

chrystus zmartwychwstał! prawdziwie zmartwychwstał!
Kochani moi! Jesteśmy w czasie wielkanocnym. Kilkana-

ście dni temu przeżywaliśmy święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Mamy żywo w pamięci te wszystkie momenty refleksji, 
zadumy, adoracji i modlitwy jakie towarzyszyły nam w trakcie 
trwania tych świętych dni. Wielu z nas mimo wielkiego, może 
nawet przerażającego bólu i cierpienia, mobilizowało się, aby 
w choć jednym z dni Triduum Paschalnego, Świąt Wielkanoc-
nych, w jednym z wydarzeń tych dni, móc wziąć udział. Wielu 
z nas jednak musiało pozostać w swoich domach, w zaciszu 
swoich pokoi i tam łącząc się duchowo przez środki masowego 
przekazu oddawało Bogu swój czas i modlitwy. Te wszystkie 
momenty Bogu poświęcone nigdy nie są stracone, bo „ojciec 
widzi w ukryciu”. Trzeba nam, Kochani, uradować się tym, iż 
Pan dał nam jeszcze raz przejść przez doświadczenie tych dni. 
On chce napełnić nasze serca nową nadzieją, tą nadzieją któ-
ra płynie z pustego grobu. „Gdyby pan nie zmartwychwstał, 
próżna byłaby nasza wiara” – pisze św. Paweł. To wielka praw-
da! Zmartwychwstanie Pana Jezusa powoduje, że człowiek jest 
zaproszony, żeby zupełnie inaczej spojrzał na swoje życie.

Drodzy Chorzy! Drodzy, którzy opiekujecie się naszymi Cho-
rymi, pełniąc w ten sposób posługę miłości! Właśnie tajemnica 
zmartwychwstania, będąca jedną z najważniejszych, jeśli nie 
najważniejszą prawdą naszej wiary, ukazuje nam w pełni bó-
stwo Jezusa – Syna Bożego. Jeszcze przed swoją męką i śmiercią 
Pan Jezus w rozmowie z Żydami mówił: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8,58). 
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Żydzi jednak nie mogli tego pojąć: „Pięćdziesięciu lat nie masz, 
a Abrahama widziałeś? […] Porwali więc kamienie, aby rzu-
cić w Niego” (J 8,57-59). W wielu innych miejscach i słowach 
Pan Jezus zaświadczał, iż naprawdę jest Synem Bożym, ale za-
wsze spotykał się z niedowierzaniem u Żydów, a dzisiaj spoty-
ka się tak często z niewiarą wielu z nas. Dopiero wydarzenie 
zmartwychwstania w stu procentach potwierdziło to wszystko, 
co Pan Jezus głosił o swoim bóstwie. Zmartwychwstały Pan 
przyszedł do apostołów mimo drzwi zamkniętych, pokazując 
im swoje rany na rękach, nogach i w boku. Ukazał się niewia-
stom, uczniom idącym do Emaus, a potem całej rzeszy ludzi. 
Do tej pory nikt nie powstał z martwych, nie przeszedł granicy 
śmierci i nie ukazał się w nowym (uwielbionym) ciele. Uczy-
nił to dopiero Ten, który prawdziwie jest Synem Bożym. Przez 
swoje zmartwychwstanie Pan Jezus niejako otworzył nowy roz-
dział w dziejach świata i życia ludzi. Każdy człowiek jest przez 
Boga Ojca zaproszony do tego, aby żyć wiecznie. To prawda, 
że trzeba każdemu z nas przekroczyć próg śmierci, ale w świe-
tle zmartwychwstania staje się ona tylko etapem (koniecznym 
etapem) życia. 

Kochani, módlmy się z wiarą i gorliwością za tych, którzy 
nie wierzą w Boga, za tych którzy odrzucają prawdę o życiu 
wiecznym. Oni bardzo tego od nas potrzebują, aby nie zginęli 
w ciemnościach otchłani.

Moi Drodzy! Przykład Jana Pawła II, za którego kanoniza-
cję z głębi serca dziękujemy Bogu, niech będzie dla nas nie-
ustannym umocnieniem na drodze wiary. Oto mamy kolejnego 
świętego brata w niebie, który na pewno wstawia się za nami 
przed tronem Baranka – Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Niech 
trwa w nas, Kochani, radość ze zmartwychwstania Pana Jezu-
sa, gdyż On powstał z martwych i czyni wszystko nowe! Niech 
Pan Wam i Waszym Rodzinom obficie błogosławi!

Ks. Łukasz Śniady
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pozNAJemY ŚWiĘtYcH

ŚWiĘtY ANdrzeJ boboLA – pAtroN poLsKi

Każdego roku 16 maja Kościół 
wspomina św. Andrzeja Bobolę, jed-
nego ze świętych patronów naszej 
Ojczyzny. Św. Andrzej urodził się 30 
listopada 1591 r. w Strachocinie koło 
Sanoka. Pochodził z rodziny religijnej. 
Uczęszczał do gimnazjum jezuickiego 
w Braniewie. Do zakonu Towarzystwa 
Jezusowego wstąpił 31 lipca 1611 r. 
w Wilnie. W wieku dwudziestu lat 
wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie, 
gdzie złożył śluby zakonne oraz roz-

począł studia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1622 r. Pracę 
kapłańską rozpoczął w Nieświeżu, a następnie Wilnie, Bobruj-
sku, gdzie garstka katolików pozbawiona była zupełnie opieki 
duszpasterskiej, w Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Szcze-
gólny okres w życiu św. Andrzeja stanowiły lata 1652 – 1657, 
kiedy to z wielką gorliwością prowadził działalność misyjną na 
Polesiu wśród katolików i prawosławnych.

Jego 35-letnia posługa apostolska było wręcz przesiąknięta 
żarliwością o zbawianie dusz. Gorliwość o. Boboli przejawiała się 
m.in. w jego pracy duszpasterskiej, rozciągniętej niemal na całą 
Polskę i jej kresy. Z wytrwałością i poświęceniem (często niedo-
sypiał i niedojadał) służył ludziom, by nieść im Boga. Osiągnął 
swoje apogeum w ostatnich pięciu latach służby Kościołowi, 
przebywał wtedy jako misjonarz w okolicach Pińska, wśród ludzi 
wybitnie zaniedbanych duchowo. Szerzyła się tam ciemnota, za-
bobony, pijaństwo. Zatroskany o wychowanie młodzieży, niosący 
ulgę chorym, pocieszający strapionych, leczący rany bolejącego 
brakiem jedności Kościoła, niósł Płomień Pański, Płomień Miło-
ści, potężniejszy niż śmierć (por. Pnp 8,6), zarażając nim innych. 
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Ojciec Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i na-
uczał. Był zawsze w drodze, zawsze w „pośpiechu”, jakby 
świadom swojej rychłej śmierci. Cały płonął ogniem głosze-
nia Ewangelii. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych 
przeszło na katolicyzm. Jego zaangażowanie, które określa 
nadany mu przydomek „łowca dusz – duszochwat”, było po-
wodem wrogości ortodoksów.

Żywił wielkie i pełne miłości nabożeństwo do Bogarodzicy. 
Szerzył je wokoło siebie w duszach sobie powierzonych. Nic 
też dziwnego, że w modlitwach do tego Apostoła, spotykamy 
takie słowa:

„Wierny sługo matki bożej, pobożny czcicielu Niepoka-
lanie poczętej maryi panny... uproś, by powstały wielkie 
szeregi sług maryi, gotowych do zaciętej walki z szatanem 
i wysłańcami jego, napadającymi tak zacięcie na Kościół św. 
i na wszystko, co boże.”

Obdarzony „złotoustą” wymową, owiany zapałem misjonar-
skiej gotowości, prowadził dusze do Chrystusa przez nabożeń-
stwo do Maryi. Obietnicę daną Maryi już w szkolnej ławie: 
„obieram cię za panią, orędowniczkę i matkę, i mocno po-
stanawiam być zawsze sługą twoim”, spełniał wiernie przez 
całe swe życie. 

Trudno w tych kilkudziesięciu słowach przedstawić życie 
i męczeństwo tego wielkiego Polaka, dlatego kolejną część 
przedstawię w następnym Liście. 

Al. Szymon Wandzel

WspomNieNiA ze WzrUszeNiem

27 kwietnia 2014 r. nasz wzrok był skierowany na Stolicę 
Piotrową. Od tego dnia do grona świętych dołączyli papieże 
Jan XXIII i Jan Paweł II. 

Z tej okazji poprosiłam kilka osób, aby podzieliły się swoim 
przeżyciem z bezpośredniego spotkania z Janem Pawłem II. 
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Zacznę od siebie. Nigdy nie myślałam, że będę miała okazję 
spotkać się z Ojcem Świętym. 30 lat temu, 5 kwietnia 1984 r., 
miałam zaszczyt ujrzeć, dotknąć Papieża! Ten dzień utkwił mi 
w pamięci i jestem przekonana, że specjalna audiencja dla 
osób chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów pomogła 
mi zrozumieć sens mojego cierpienia. 

Ojciec Święty skierował do nas słowa z listu apostolskiego 
o cierpieniu, które po jakimś czasie przyniosły mi wiele reflek-
sji. Są momenty, kiedy odtwarzam i przekazuję dalej papieskie 
słowa: „cierpienie przeżywane z chrystusem jest najcenniej-
szym darem i najskuteczniejszą pomocą”. Dziś, kiedy kolejny 
raz wspominam to doniosłe spotkanie jestem pewna, że za-
owocowało… Papieska prośba z owego spotkania trwa do dziś 
– „proszę was wszystkich, którzy cierpicie abyście nas wspo-
magali. Właśnie was, którzy jesteście słabi – proszę abyście 
stali się źródłem mocy dla Kościoła i dla ludzkości w straszli-
wym zmaganiu pomiędzy siłami dobra i zła, którego widow-
nią jest nasz współczesny świat”.

Dziękuję Panu Bogu, że mogłam przeżywać tak doniosłą 
chwilę, uchwycić papieską dłoń i od Niego otrzymać błogosła-
wieństwo kreślone znakiem krzyża na czole. Błogosławieństwo 
na całe życie, błogosławieństwo, które Ojciec Święty prosił nas, 
abyśmy je zanieśli do swoich domów i środowisk, wszędzie 
tam gdzie znajduje się człowiek cierpiący i podzielili się Jego 
słowem i błogosławieństwem, jak kawałkiem chleba również 
i z tymi, którzy otaczają nas samarytańską miłością i pomocą.

To spotkanie zostanie na zawsze w moim sercu, a spojrzenie 
na zdjęcie Ojca Świętego, który kreśli znak krzyża na moim 
czole, nieustannie przypomina tamte chwile, wywołuje zamy-
ślenie nad moją sytuacją i sprawia, że kieruję do Niego prośby 
o wstawiennictwo.

Dany mi bezpośredni kontakt rozpalił we mnie chęć do roz-
ważania Jego nauk, przemówień – zwłaszcza w czasie piel-
grzymek do Polski. Kiedy usłyszałam o Jego przyjeździe do 
Polski w czerwcu 1987 roku (między innymi do Szczecina) 
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natychmiast pojawiła się myśl 
i pragnienie zobaczenia Go. 
Nie zważając na swój stan nie-
pełnosprawności (poruszałam 
się wtedy na wózku) pokonałam 
trud, by na żywo uczestniczyć 
w uroczystej Mszy Świętej na 
Jasnych Błoniach. Siedziałam 
wtedy na wózku inwalidzkim 
tuż przy barierce i miałam wi-
dok na Ojca Świętego jak prze-
jeżdżał w swoim Papamobile. 
W tym momencie odżyły wspo-
mnienia roku 1984 z osobistego 
spotkania z Ojcem świętym na specjalnej audiencji. 

Oto wypowiedzi innych osób z tej grupy uczestniczących we 
wspólnej audiencji u Jana Pawła II:

W 1984 r., w dwudziestą piątą rocznicę ślubu, Sue Ryder 
i Leonard Cheshire – brytyjscy założyciele fundacji charyta-
tywnych – zaprosili pacjentów z obu swoich fundacji do Włoch 
na uroczystości z tej okazji. Czułyśmy się uprzywilejowane 
i szczęśliwe, że mogłyśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu 
wraz z cała grupą chorych i niepełnosprawnych z dwudziestu 
pięciu krajów świata.

Spotkanie w Rzymie stało się dla nas niezapomnianym i po-
uczającym przeżyciem. Około siedmiuset osób z rożnych stron 
świata, ciężko doświadczonych przez los, połączyła atmosfera 
braterstwa i wspólnoty. Niezapomniana była prywatna audien-
cja u Ojca Świętego, podczas której małżonkowie otrzymali 
osobiste błogosławieństwo Jana Pawła II.

Ojciec Święty w jasnym świetle z ramionami szeroko otwar-
tymi pojawił się wśród grupy duchownych. Wydawało się, jakby 
chciał objąć nas wszystkich. Powitaliśmy Papieża głośnym i ra-
dosnym śpiewem. Na twarzy Jego Świątobliwości widoczny był 
przyjazny uśmiech, życzliwość i troska. Pamiętamy każdy Jego 
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ruch i gest. Cały czas ocierałyśmy łzy wzruszenia. Po chwili Jan 
Paweł II poprosił Sue Ryder i Leonarda Cheshire do siebie na 
podium. Najpierw przemówił do nich, a następnie złożył życze-
nia i udzielił błogosławieństwa na dalsze życie i pracę dla po-
trzebujących. To było bardzo wzruszające. Później Ojciec Święty 
skierował swoje słowa do wszystkich chorych i ich opiekunów. 
Wygłosił przemówienie w języku angielskim, francuskim i pol-
skim. Słuchałyśmy Jego słów z wielkim skupieniem i uwagą.

Po powrocie do Polski zaczęłyśmy analizować tekst, aby zro-
zumieć więcej. Wciąż odkrywamy w nim myśli i przesłanie, 
które wzmacniają nas i pomagają przezwyciężyć nasze trud-
ne chwile. One również pomagają nam zrozumieć sens cier-
pienia i uczą zbliżać się do Jezusa Chrystusa oraz kochać Go, 
mimo, że jesteśmy poważnie doświadczane przez cierpienie. 
Ku naszemu zdumieniu, Ojciec Święty podchodził do każde-
go z nas: osobiście pobłogosławił czyniąc znak krzyża na na-
szych czołach. Czasem przytulił do siebie w ojcowskim geście 
i zamienił kilka słów. Wszystkie te chwile były fotografowane 
przez papieskiego fotografa, więc byłyśmy zachwycone, że 
zdjęcie z Papieżem pozostaje wieczną pamiątką naszego nie-
zapomnianego przeżycia. To były niezapomniane chwile dla 
nas i zachowałyśmy je w naszych sercach i wspomnieniach do 
dzisiaj.

Michasia i Ela, mieszkanki Domu Sue Ryder w Konstancinie 
przy ulicy Piasta 10

Mam na imię Sabina, mieszkam w Gryfinie. Od 38 lat choru-
ję na reumatoidalne zapalenie stawów, przeszłam z tego powo-
du wiele operacji. Będąc na leczeniu w Konstancinie, w Domu 
Sue Ryder, przeżyłam cudowną niezapomnianą chwilę przez 
wspólny wyjazd do Rzymu. Wtedy to miałam możliwość uczest-
niczenia w specjalnej audiencji z Janem Pawłem II. Ojciec 
Święty podchodził do każdego i błogosławił, a nawet przytu-
lał, rozmawiał. Byłam poruszona tą chwilą nie ukrywając łez 
radości w tym osobistym spotkaniu.
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Tych słów Ojca Świętego nie zapomnę do końca życia, a były 
one następujące: „Drodzy Bracia i Siostry, rodacy dotknięci 
wielorakim cierpieniem. Witam Was serdecznie, pozdrawiam 
jako pielgrzymów Świętego Roku Odkupienia, przybyłych do 
Wiecznego Miasta, aby u grobu Apostołów modlić się wspól-
nie z Papieżem i dostąpić odpustu jubileuszowego. Bardzo 
pragnąłem tego spotkania z wami, ludźmi cierpiącymi, niepeł-
nosprawnymi, bo przecież wy jesteście najbliżej krzyża…”. To 
był dla mnie cudowny dzień.

Teresa Lis, czytelniczka Listu do Chorych, wyraża wdzięcz-
ność Panu Bogu, że miała szczęście być na spotkaniu z Janem 
Pawłem II na specjalnej audiencji dla chorych. Teresa mówi: „to 
są niezapomniane chwile, które zostaną na całe życie w moim 
sercu. To są chwile, do których często wracam i którymi się 
dzielę z innymi. Na te wspomnienia pojawia się myśl – gdyby 
nie ta choroba to, nie wiadomo, czy byłoby mi dane spotkać się 
z umiłowanym Ojcem Świętym.

Teresa dalej wspomniała, że Ojciec Święty wywołał w jej ser-
cu wiele refleksji. „On nas chorych prosił, abyśmy ofiarowali 
swoje cierpienie, swoją modlitwę za Niego, za cały Kościół. Ta 
skierowana prośba jeszcze bardziej do mnie dotarła, że moje 
cierpienie ma sens, skoro tak Wielki Człowiek prosi o modli-
twę i ja mogę ją realizować”.

Teresa wspomina, że gdy Ojciec Święty na koniec audien-
cji podchodził do grupy i błogosławił, chciała Jemu wyrazić 
wdzięczność, w myślach układała słowa, w których chcia-
ła przekazać to, co czuła. Kiedy zobaczyła osoby zapłakane 
– sama się wzruszyła i gdy podszedł do niej Ojciec Święty 
zdoła jedynie wyszeptać: „Ojcze Święty, kocham Cię”, a w za-
mian usłyszała ciepłe słowa Ojca Świętego: Jestem z tobą 
W cierpieNiU.

Rozmawiałam z kilkoma osobami, które były na tej audiencji 
z Janem Pawłem II w auli Pawła VI. Każda wyznaje, że bezpo-



List do Chorych i ich Rodzin24

średnie spotkanie z Ojcem Świętym to wielkie szczęście. Ten 
moment spotkania wyrył w sercach niezatarte wspomnienia. 
Podkreślają, że Papież był człowiekiem niezwykłym, od które-
go płynęła miłość do wszystkich zgromadzonych. Liczne zdję-
cia wykonane przez papieskich fotografów podczas naszego 
spotkania są historią dla nas samych i dla naszych bliskich, 
którzy widzą te fotografie.

Pani Krystyna Wieczorek, pielęgniarka która uczestniczy-
ła w tej pielgrzymce jako opiekunka osoby niepełnosprawnej 
wyznaje: „Moje osobiste doznania i emocje po tym pierwszym 
bliskim spotkaniu z Ojcem Świętym pozostawiły trwały ślad 
w sercu. Nie zapomnę tej chwili, kiedy Papież doszedł do mojej 
podopiecznej, następnie do mnie i w danym momencie nabra-
łam odwagi prosząc Go o różaniec. Ojciec Święty, jak zauwa-
żyłam, był zaskoczony moją prośbą, ale zwrócił się do Biskupa 
Dziwisza, ze słowami: „staszku daj różaniec” i z ciepłym uśmie-
chem wręczył mi różaniec udzielając błogosławieństwa”.

Myślę, że moment kanonizacji Jana Pawła II powinien nas 
wszystkich zmobilizować do refleksji, do pogłębiania wiary, mo-
dlitwy i do pełnego zawierzenia się Maryi naszej Matce – Jej 
zawierzył się Jan Paweł II słowami: „Totus Tuus” – Cały Twój.

Elżbieta

szLAKiem sANKtUAriÓW 
mArYJNYcH

sANKtUAriUm mAtKi boŻeJ W FAtimie

Miesiąc maj to miesiąc w szczególności poświęcony Maryi. 
W tym właśnie miesiącu rozpoczęły się objawienia Matki Bo-
żej w Fatimie.

Jan Paweł II uważał, że to właśnie Matka Boża Fatimska ura-
towała mu życie podczas zamachu 13 maja 1981 r. na placu 
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św. Piotra. Fatima była szczególnie ważna dla papieża Polaka. 
Bowiem kule zamachowca dosięgły Ojca Świętego w rocznicę 
pierwszego objawienia Maryi. Papież pielgrzymował do Fatimy 
trzykrotnie – w 1982, 1991 i 2000 r.

W rok po zamachu powiedział tu: „Gdy odzyskałem świado-
mość, skierowałem moje myśli ku temu sanktuarium, ażeby 
w sercu Niebieskiej matki złożyć podziękowanie za urato-
wanie mnie od niebezpieczeństwa”. Trzy lata po zamachu pa-
pież ofiarował Matce Bożej kulę, która miała go zabić. Kula 
idealnie pasuje do otworu w koronie Maryi. Jan Paweł II sam 
osobiście ją tam umieścił.

Wbrew powszechnemu przekonaniu Matka Boża nie ukazała 
się w Fatimie, ale w pobliskiej wiosce Cova da Iria. Rok wcze-
śniej objawienie poprzedziło ukazanie się tam anioła. 13 maja 
1917 r. Maryja ukazała się trójce małych pastuszków, rodzeń-
stwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos. 
W czasie sześciu objawień Matka Boża wzywała ludzi do mo-
dlitwy i pokuty. Do miejsca objawień tłumnie zaczęli przyby-
wać wierni.

Maryja ukazywała się dzieciom od maja do października, 
zawsze trzynastego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem sierp-
nia, kiedy objawiła się 19-go dnia miesiąca, ponieważ dzieci 
zostały aresztowane. Matka Najświętsza powierzyła Łucji trzy 
tajemnice. Treść trzeciej z nich ujawnił dopiero Jan Paweł II 
26 czerwca 2000 r. Była w niej mowa o „białym kapłanie pa-
dającym od kuli z broni palnej”. Ostatnie objawienie, 13 paź-
dziernika 1917 r., odbyło się w obecności tłumu 70 tysięcy osób, 
ale Matkę Bożą widziały tylko dzieci.

Kościół oficjalnie uznał objawienia za cud w 1930 r. W la-
tach 1928-1953 wzniesiono tu bazylikę Matki Bożej Różańco-
wej. Nad wejściem do bazyliki widnieje wysoka wieża kryjąca 
w sobie 65 dzwonów oraz figurę Niepokalanego Serca Maryi. 
W kościele znajdują się groby Hiacynty i Franciszka, zmarłych 
wkrótce po objawieniach, a także grób Łucji. Jan Paweł II be-
atyfikował Hiacyntę i Franciszka 13 maja 2000 r. Łucja wstąpiła 
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do klasztoru karmelitańskiego w Coimbrze, zmarła 13 lutego 
2005 r. Jej ciało przeniesiono do bazyliki w Fatimie.

Na placu znajdującym się przed Bazyliką Różańcową stoi 
Kapliczka Objawień. Prowadzi do niej „ścieżka pokuty”, po 
której pątnicy przesuwają się na klęczkach. Co roku do Fatimy 
pielgrzymuje ponad 5 milionów wiernych.

Niedawno otwarto w sanktuarium muzeum poświęcone 
uczestnikom objawień maryjnych z 1917 r. Głównym celem 
przyświecającym placówce jest przybliżenie życia i duchowo-
ści Franciszka i Hiacynty Marto – dzieci, które brały udział 
w objawieniach. Muzeum, o nazwie Dom Świec, posiada sze-
reg przedmiotów, które należały do małych pastuszków. Nie 
zapomniano w nim również o polskim Papieżu, osobie bardzo 
blisko związanej z Fatimą. 

W Domu Świec zaprezentowano osobiste rzeczy Jana Paw-
ła II, m.in. krzyż papieski, szaty liturgiczne, parę butów oraz 
bawełnianą chusteczkę. Wśród prezentów, jakie Jan Paweł II 
ofiarował portugalskiemu sanktuarium są m.in. szaty liturgicz-
ne z trzech Mszy Świętych odprawionych przez niego w Fa-
timie, pierścień, który Karol Wojtyła otrzymał od kardynała 
Stefana Wyszyńskiego na początku swojego papieskiego pon-
tyfikatu w 1978 r., a także kula, którą w 1981 r. zamachowiec 
Mehmet Ali Agca ranił Jana Pawła II. Pocisk (jak już wspo-
mniałem wcześniej) umieszczony został w koronie figurki 
Matki Bożej przez samego Papieża. Cdn.

Ks. Ryszard Raczkiewicz

z ŻYciA ApostoLAtU cHorYcH

WspomNieNie o Śp. bAsi osKÓLsKieJ

18 marca 2014 r. w wieku 68 lat zmarła Barbara Oskólska, 
inicjatorka powstania Apostolatu Chorych Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej. Na przełomie roku 1983/1984 wspólnie 
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z kapłanami, klerykami i osobami świeckimi wspólnota przyję-
ła nazwę Rodzina Miłości Miłosiernej Apostolatu Chorych. Bar-
bara przez przeszło 20 lat z pomocą osób zaangażowanych w to 
dzieło służenia chorym, niepełnosprawnym, starszym i samot-
nym, aktywnie organizowała wakacyjne turnusy rekolekcyjne, 
piesze pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz 
spotkania opłatkowe. Pragnęła dotrzeć do jak największej licz-
by osób chorych i cierpiących, rozpoczęła więc trud wydawa-
nia Zwiastuna do Chorych. Było to jednostronicowe pisemko, 
które miało zachęcić potrzebujących do kontaktu z grupą ludzi, 
którzy chcieli pomagać niepełnosprawnym. Po pewnym czasie 
nastąpiła zmiana nazwy Zwiastuna na List do Chorych – pod tą 
nazwą pismo wydawane jest do dziś. W książce XX lat Rodziny 
Miłości Miłosiernej, czytamy, że chorzy dzięki otrzymywanym 
„Listom…” zaczęli przesyłać indywidualne listy, dlatego też Bar-
bara podjęła kolejne zadania i od 1986 r. zaczęła systematycznie 
odpowiadać na nadchodzące listy. Tak powstał Koresponden-
cyjny Apostolat Chorych prowadzony po dzień dzisiejszy. Jej 
hart ducha i bezinteresowna miłość do bliźniego sprawiła, że 
diecezjalna wspólnota wciąż się powiększała. Wraz z „Sercem 
Apostolatu” podejmowała decyzje dla dobra drugich.

Msza Święta za duszę śp. Barbary Oskólskiej została odpra-
wiona 20 marca br. w kościele pw. Opatrzności Bożej w Szcze-
cinie na Osiedlu Majowym, wypełnionym przez rodzinę, 
Zmarłej, przyjaciół, siostry zakonne i wiernych. Eucharystii 
przewodniczył Proboszcz parafii ks. kan. Tadeusz Szponar, sło-
wo Boże wygłosił ks. dr Arkadiusz Wieczorek – wicerektor Se-
minarium Duchownego, w koncelebrze brali udział: ks. kan. 
dr Zbigniew Woźniak, który przekazał wspomnienie o zmarłej 
Barbarze, ks. Jarosław Iwaniec, ks. Marcin Madej, dojechał 
również ks. Tomasz Ceniuch – Referent Duszpasterstwa Cho-
rych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wraz z kapłanami modliliśmy się, aby Miłosierny Pan otwo-
rzył dla niej bramy nieba. Dziękowaliśmy Bogu za dar życia 
Basi, za to, że postawił Ją na naszej drodze, za wszelkie do-
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bro, jakie poprzez jej ofiarne życie było realizowane na chwałę 
Bożą. Doświadczała krzyża, cierpienia, choroby, które łączyła 
w zjednoczeniu z Chrystusem. Jemu to zawierzała swoją Ro-
dzinę, Przyjaciół, bliskich, kapłanów, siostry zakonne. Cały 
Apostolat Chorych nosiła w sercu, zawierzając Miłosierdziu 
Bożemu – codziennie o godz. 15.00 łączyła się duchowo, od-
mawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ks. Arkadiusz w homilii – nawiązując do Ewangelii – wspo-
mniał o śp. Barbarze, która zaufała Bogu. Była świadkiem wia-
ry, wielkiego celu, bo każdy chrześcijanin ma swój wielki cel. 
Całym swoim życiem świadczyła o Bogu, swoją codziennością 
troszczyła się, aby cierpienie nie marnowało się, by cierpienie 
nie było rozumiane jako przekleństwo, ale oddane Bogu służyło 
zbawieniu człowieka. „W swoim ciele dopełnił braki udręk Chry-
stusowych dla dobra Kościoła” – te słowa św. Pawła towarzyszyły 
Jej w życiu i chorobie. Ks. Arkadiusz podzielił się świadectwem 
o Basi, którą poznał na początku swej drogi kapłańskiej – pierw-
szego roku w seminarium. Dał wyraz wdzięczności za Jej po-
stawę, za to, że uczyła nas życia dla innych, odwrócenia się od 
siebie, a zwrócenia się ku potrzebującym, ku drugiemu człowie-
kowi potrzebującemu miłości, miłości miłosiernej. Wyraził też 
przekonanie, że jest Ona w sercach wielu z nas...

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Zbigniew Woźniak również 
przekazał wspomnienie o śp. Basi. Dziękował za współpracę 
na rzecz służby chorym u początku powstawania Apostolatu 
Chorych. Dziękował Barbarze i wszystkim osobom, które prze-
szły przez Apostolat Chorych służąc w cierpieniu, w chorobie, 
także w ostatnich chwilach życia chorych. 

Barbarze bardzo zależało, by Rodzina Miłości Miłosiernej mia-
ła duchową więź ze wspólnotą Karmelitanek Bosych z Karmelu 
Miłości Miłosiernej w Szczecinie. Patronkami Rodziny Miło-
ści Miłosiernej są św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Siostra 
Faustyna Kowalska, dlatego też wiele osób zżytych z Rodziną 
Miłości Miłosiernej stara się ofiarowywać swoje modlitwy, cier-
pienia w intencji zbawienia świata. W godzinie Miłosierdzia 
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Bożego jednoczymy 
się duchowo modli-
twą: „panie Jezu, od-
daję się tobie przez 
Niepokalane serce 
maryi. przyjmij, pro-
szę, moje cierpienia, 
modlitwę i pokorną 
służbę jako ofiarę 
przebłagalną za zba-
wienie całej rodziny 

ludzkiej. dopomóż mi w każdej chwili mego życia nieustan-
nie powtarzać: Jezu, ufam tobie. Amen”.

Barbara Oskólska była otwarta na innych, wspomagała, do-
dawała otuchy, nadziei, jednoczyła się z cierpiącymi. Zostawi-
ła po sobie dobre wspomnienie i ślady, które będą przykładem 
i drogowskazem dla innych, nawet dla następnych pokoleń. 

Na pogrzebie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe ob-
razki Jezusa Miłosiernego z umieszczonym na drugiej stronie 
zdjęciem Basi i kilkoma słowami o niej. Myśl o nich zrodziła 
się w ostatniej chwili i tak po ludzku nie było szansy, aby zdą-
żyć z wydrukowaniem. I tu pragnę serdecznie podziękować 
za pomoc Ks. Piotrowi Skibie – Dyrektorowi Wydziału Dusz-
pasterskiego. W ciągu kilku godzin załatwił wszystko, łącznie 
z dostarczeniem obrazków na uroczystość pogrzebową.

Elżbieta

pieLGrzYmKA osÓb cHorYcH, 
NiepełNosprAWNYcH, icH rodziN i przYJAciÓł  

do sANKtUAriUm mAtKi boŻeJ FAtimsKieJ

Apostolat Chorych Rodziny Miłości Miłosiernej w tym roku 
po raz XXI organizuje Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Spo-
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tykamy się w sobotę, 24 maja br., o godz. 10.00 w parafii pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Kolorowych Do-
mów 2 na Osiedlu Bukowym w Szczecinie Klęskowie.

Serdecznie zapraszamy osoby chore, niepełnosprawne, 
starsze wraz z rodzinami i opiekunami. Zapraszamy również 
stowarzyszenia i ruchy działające na rzecz chorych i niepełno-
sprawnych. W programie od godz. 10.00 Nabożeństwo Pokut-
ne i Sakrament Namaszczenia Chorych. Następnie wspólna 
agapa z poczęstunkiem, potem wyruszamy do Sanktuarium. 
Podążamy wolnym krokiem, aby wszyscy słabo poruszający się 
przy pomocy kul spokojnie mogli dojść.

Ufamy, że ładna pogoda zachęci do uczestniczenia w piel-
grzymce, która jest okazją do integracji, wymiany doświadczeń 
i wspólnej modlitwy.

WAKAcYJNe reKoLeKcJe

Kochani!
Podajemy wiadomość o tegorocznych rekolekcjach, na które 

serdecznie zapraszamy.
Udział w rekolekcjach jest możliwy tylko po uprzednim 

zgłoszeniu się. Osoby poruszające się na wózkach i potrze-
bujące pomocy prosimy, aby w miarę możliwości przyjechały 
z własnym opiekunem. Pytania i zgłoszenia proszę kierować 
do Elżbiety Palczak (tel. 511 781 255) lub do Heleny Smoły 
(tel. 516 471 363) najpóźniej – pierwszy termin do 18 czerwca, 
a drugi do 2 lipca.

Rekolekcje odbędą się w Domu Pielgrzyma obok Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie 
w dwóch terminach:

PIERWSZY TERMIN – rekolekcje w dniach od 24 do 27 
czerwca br. Przyjazd we wtorek, 24 czerwca w godz. 16.00 – 17.00 
(postarajmy się na ten czas dojechać). W razie rezygnacji w na-
głej chwili proszę o powiadomienie. Zakończenie – 27 czerwca tj. 
w piątek po obiedzie do godz. 14.00. Koszt rekolekcji osoby nie-
pełnosprawnej wynosi 150 zł, a wolontariusz opłaca 70 zł.
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DRUGI TERMIN – rekolekcje w dniach od 7 do 11 lipca br. 
Przyjazd w poniedziałek, 7 lipca w godz. 16.00 17.00. Zakoń-
czenie w piątek, 11 lipca – rozjazd po obiedzie około godz. 13.00 
do 14.00. Koszt rekolekcji 190 zł, a wolontariusz opłaca 85 zł.

Rodzina Miłości Miłosiernej

LitANiA LoretAŃsKA 
do NAJŚWiĘtszeJ mArYi pANNY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
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zmiłuj się 
nad nami. 

Święta Maryjo, 
Święta Boża 

Rodzicielko,
Święta Panno nad 

pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło 

sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej 

radości,
Przybytku Ducha 

Świętego,
Przybytku 

chwalebny,
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Przybytku sławny 
pobożności,

Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości 

słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie 

chorych,
Ucieczko 

grzesznych,
Pocieszycielko 

strapionych,
Wspomożenie 

wiernych,
Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo 

Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich 

Świętych,
Królowo bez zmazy 

pierworodnej 
poczęta,

Królowo 
wniebowzięta,

Królowo różańca 
świętego,

Królowo rodziny,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

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.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. 
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym 
zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, 
zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz 
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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