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PAPIEŻ FRANCISZEK 
SŁOWO PODCZAS MODLITWY  

ANIOŁ PAŃSKI W UROCZYSTOŚĆ  
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 2020 R.

Świętujemy uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego i wspo-
minamy Mędrców, którzy, 
podążając za gwiazdą, przy-
byli ze Wschodu do Betlejem, 
aby odwiedzić nowo naro-
dzonego Mesjasza. Na końcu 
opowiadania ewangelicznego 
jest powiedziane, że Mędrcy, 
„otrzymawszy we śnie nakaz, 
żeby nie wracali do Hero-
da,  inną drogą udali się z po-
wrotem do swojego kraju” (Mt 
2, 12). Inną drogą.

Owi mędrcy, pochodzący z odległych regionów, po długiej 
podróży znajdują Tego, którego pragnęli poznać, po długim 
poszukiwaniu, podczas którego z pewnością nie brakowało 
trudów i perypetii. A kiedy ostatecznie osiągają swój cel, od-
dają pokłon Dzieciątku, adorują Je, ofiarowują Mu swe cenne 
dary. Po czym bez zwłoki wyruszają w drogę, by powrócić do 
swej ziemi. A to spotkanie z Dzieciątkiem ich odmieniło.

Spotkanie z Jezusem nie zatrzymuje Mędrców, przeciwnie, 
napełnia ich nowym zapałem do tego, by wrócić do swojego 
kraju, żeby opowiedzieć o tym, co widzieli, i o radości, której 
zaznali. Widać w tym styl Boży, Jego sposób objawiania się 
w historii. Doświadczenie Boga nie blokuje nas, ale nas wy-
zwala; nie więzi nas, ale skłania do wyruszenia na nowo w dro-
gę, kieruje nas do zwykłych miejsc naszego życia. Miejsca są 
i pozostaną takie same, ale my po spotkaniu z Jezusem  nie 
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jesteśmy tacy jak przedtem. Spotkanie z Jezusem nas zmienia, 
przeobraża. Ewangelista Mateusz podkreśla, że Mędrcy wra-
cali „inną drogą” (w. 12). Do zmiany drogi skłania ich ostrze-
żenie anioła, żeby nie natknęli się na Heroda i jego knowania 
w obronie swojej władzy.

Każde doświadczenie spotkania z Jezusem skłania nas do 
obrania innych dróg, ponieważ od Niego pochodzi moc, która 
uzdrawia serce i odrywa nas od zła.

Istnieje mądra dynamika między ciągłością a nowością – 
wraca się „do swojego kraju”, ale „inną drogą”. To wskazuje, 
że to my musimy się zmienić, odmienić nasz sposób życia, choć 
w tym samym co zawsze środowisku, zmienić kryteria oceny 
otaczającej nas rzeczywistości. Na tym polega różnica między 
prawdziwym Bogiem a zdradzieckimi bożkami, takimi jak pie-
niądz, władza, sukces...; między Bogiem i tymi, którzy obie-
cują, że dadzą ci te bożki, jak magowie, wróżbici, czarownicy. 
Różnica polega na tym, że bożki przywiązują nas do siebie, 
sprawiają, że stajemy się uzależnieni od bożków, i bierzemy ich 
w posiadanie. Prawdziwy Bóg nie zatrzymuje nas ani nie po-
zwala, abyśmy Go my zatrzymali – otwiera nam drogi nowości 
i wolności, gdyż On jest Ojcem, który zawsze jest z nami, że-
byśmy wzrastali. Jeżeli spotykasz Jezusa, jeżeli doświadczasz 
duchowego spotkania z Jezusem, pamiętaj – masz wrócić do 
tych samych miejsc co zawsze, ale inną drogą, w innym stylu. 
Tak właśnie jest; to Duch Święty, którego daje nam Jezus, od-
mienia nam serca.

Prośmy Świętą Dziewicę, abyśmy mogli stać się świadkami 
Chrystusa tam, gdzie jesteśmy, dzięki nowemu życiu, przemie-
nionemu przez Jego miłość.

CZAS DAREM BOŻYM
Rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2021, dziękując Bogu za 

dar naszego życia. Doskonale wiemy, jak minął ubiegły rok, 
ale nikt z nas nie wie, co przyniesie nam ten kolejny. Jedynie 
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Pan Bóg zna przyszłość każdego człowieka. On stworzył świat 
i jest Panem wszystkiego, wszystko wie i Bogu bardzo zależy, 
byśmy cieszyli się szczęściem życia wiecznego. 

Bóg prowadzi drogą pokoju, a człowiek dobrowolnie wybie-
ra jaką drogą idzie. Czy przyjmuję pomoc od Boga, by z Jego 
łaską iść drogą prawdy i miłości, jedności i pokoju? Bóg każ-
demu udziela na tyle łask, by umiejętnie pokonywać różne 
nieszczęścia. 

Trwamy nadal w czasie zagrożenia wirusem, który parali-
żuje ludzkie plany i wywołuje wiele spustoszenia w ludzkiej 
psychice. Samotność, strach, lęk przed chorobą, cierpieniem, 
utratą bliskich, wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. 
Te wszystko może spowodować, że ulegniemy panice i zbun-
tujemy się przeciw ludziom oraz Bogu. Nasz pokój wewnętrz-
ny zależy od tego, w jaki sposób w tych sytuacjach światowej 
„zarazy” żyjemy z Bogiem, na ile Mu ufamy i poddajemy się 
Jego prowadzeniu. Bóg może uczynić „nieskończenie więcej 
niż prosimy czy rozumiemy” w duszy, która ufa Mu bezgra-
nicznie. Autor w Psalmie 46 mówi: „Bóg jest dla nas ucieczką 
i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.” 

Niezależnie od tego, jaki czas przychodzi: dobry czy zły nale-
ży oddawać chwałę Panu Bogu i Jemu dziękować - „W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was”.1 

Bóg jest Panem czasu - On nam go podarował! Bóg jest 
w każdym momencie ludzkiego życia - On wiedzie po właści-
wych ścieżkach. Ścieżki naszego życia rozjaśnia Słowem, ode 
mnie zależy jak Jego Słowo przyjmuję w czasie lepszym i gor-
szym. Jego chwała objawi się w odpowiednim czasie.

Budząc się o poranku czy uświadamiam sobie, że z dobroci 
Bożej został dany następny dzień życia!? Dziękuję za każdy 
czas, który jest Jego darem!? 

1  1 Tes 5,12-22
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UROCZYSTOŚĆ  
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Każdy nowy rok rozpoczy-
namy Uroczystością Świętej 
Bożej Rodzicielki. Prawda 
o Maryi - Bożej Rodziciel-
ce została ogłoszona jako 
dogmat na soborze w Efe-
zie w 431 roku. Bóg od wie-
ków wybrał Maryję za Matkę 
Swego Syna. Boże Macie-
rzyństwo Maryi potwierdzają 
teksty Pisma Świętego. Pro-
rocy w Starym Testamencie 
przedstawiają zapowiedzi 
zbawczego zamiaru Boga, 
które ma się dokonać za przy-
czyną Maryi. W Księdze Ro-
dzaju autor natchniony pisze: 
„Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie a niewiastę, 

pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: Ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.”1 Prorok Micheasz zapowia-
dał: „Ty zaś Betlejem, Efrata, jesteś zbyt małe, żeby się liczyć 
wśród narodów Judy, z ciebie mi wyjdzie Panujący w Izraelu, 
a Jego pochodzenie od początku, od dni wieczności.”2 Prorok 
Izajasz daje znak Achazowi: „Pan sam da wam znak”3 Dzie-
wica Maryja pocznie i porodzi Syna. Emanuel - Mesjasz jako 
Książę pokoju - Jezus Chrystus.

Tajemnicę Boskiego Macierzyństwa Maryi przedstawia 
scena zwiastowania, opisana w Ewangelii (Łk 1,26-38). Po 

1  Rdz 3, 15
2  Mi 5, l-4
3  Iz 7, 14
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zwiastowaniu św. Łukasz opisuje scenę nawiedzenia Świętej 
Elżbiety, którą Bóg obdarzył łaską: „Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” Pod 
działaniem Ducha Świętego obydwie odkrywają niezwykłą 
moc i łaskę, emanują radością. Elżbieta wykrzykuje: „Błogo-
sławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona.”1 Odpowiedzią Maryi na dar macierzyństwa 
jest modlitwa hymnem pochwalnym „Magnificat” – „Uwiel-
biaj duszo moja Pana”.

Maryja szczęśliwa Matka Zbawiciela jest wspaniałym wzo-
rem słuchania i rozważania słów Boga: „zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”.

Pieśnią „Bogurodzica” nasi przodkowie zwracali się do Ma-
ryi, prosząc o wstawiennictwo u Chrystusa o potrzebne łaski. 
Nasz naród przechodził różne tragiczne sytuacje. Historia 
przekazuje, że składał świadectwo swej wiary i ufności, szuka-
jąc duchowej mocy na modlitwie. Cały naród zagrożony błagał, 
śpiewając: Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja. 
U Twego Syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!

UROCZYSTOŚĆ  
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6 stycznia Kościół zaprasza wiernych do medytacji nad ob-
jawieniem się Boga. Odczytana Ewangelia św. Mateusza po-
budza do refleksji nad Mędrcami i ich drogą w poszukiwaniu 
Mesjasza (Mt 2, 1-12). Istotą ewangelicznego przesłania tej 
uroczystości jest objawienie Boga owym biblijnym Mędrcom 
a poprzez nich wszystkim ludziom szukających prawdy. Mędr-
cy widząc nietypową gwiazdę na wschodzie zostawiają swoje 
zajęcia i podejmują wyzwanie. Wybrali się w podróż, szli dro-
gą bez wygód, by znaleźć Nowonarodzonego Jezusa. Świecąca 

1  Łk 1, 42-43
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gwiazda prowadziła ich całą drogę, aż doszli do Dziecięcia. 
Zobaczyli Niemowlę z jego Matką Maryją. Z wiarą i pokorą 
uniżyli się upadli na twarz i oddali Mu pokłon a otworzywszy 
swe skarby ofiarowali Mu dary złoto, kadzidło i mirrę (…)1. Boże 
światło prowadziło Mędrców i pozwoliło im dostrzec w małym 
Dziecięciu Wielkiego Króla. Gdy swój cel osiągnęli przygoto-
wywali się do powrotu do Jerozolimy z zamiarem, aby przeka-
zać wieść Herodowi. Jednak tego nie uczynili, ponieważ we 
śnie otrzymali przesłanie, aby się z nim nie kontaktowali, za-
tem udali się inną drogą do swojego kraju. 

Bóg pozwala znaleźć się tym, którzy Go szukają. Pobudza 
do poszukiwań prawdy przez zwyczajne i nadzwyczajne zna-
ki. „Gwiazda betlejemska” rozjaśnia drogę naszego życia. Ona 
prowadziła Mędrców ze Wschodu, także i nas prowadzi na 
spotkanie z Jezusem – Światłością świata.

Uczmy się od Mędrców zaufania Bożym znakom, one po-
zwalają nam przejść drogę wyznaczoną przez Niego. Prowa-
dzeni przez ufną wiarę, składamy Bogu hołd wśród modlitwy 
dziękczynienia. 

Elżbieta

1  Mt 2, 1-2. 9-11
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NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 3.01.2021 r., J 1, 1-18
Początek Ewangelii według św. Jana jest bardzo podobny do 

pierwszych fragmentów Księgi Rodzaju. To podobieństwo nie 
jest przypadkowe. W Księdze Rodzaju mamy bowiem hymn na 
cześć Boga, w Prologu do Ewangelii Janowej - hymn na cześć 
Słowa, zwanego z języka greckiego Logosem. Wcielone Słowo 
jest Synem Bożym. Z Ewangelii wiemy, iż nie każdy przyjął 
nadchodzące Słowo, ale ci, którzy Je przyjęli stali się dziećmi 
Bożymi. 

Święto Chrztu Pańskiego 10.01.2021 r., Mk 1, 7-11
Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus 

przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując 
chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, 
których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich to-
warzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie na-
zwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na 
siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten 
gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikła-
nych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od 
nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu 
daje szansę. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada 
najgłębszy sens Jego misji.

II Niedziela zwykła 17.01.2021 r., J 1, 35-42
Czy my jeszcze czegoś szukamy? Święty Augustyn daje świa-

dectwo, mówiąc, że „niespokojne jest serce człowieka, dopó-
ki nie spocznie w Bogu”. Ciągle szuka… Bóg jest Miłością 
i takiej miłości pragnie serce człowieka. Obecnie wielu wyda-
je się, iż wszystko co potrzebuje człowiek może otrzymać od 
świata doczesnego. Wystarczy mieć odpowiednie środki. Py-
tanie Jezusa: „Czego szukacie?” skierowane jest do każdego 
człowieka. Jaka jest moja odpowiedź?
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III Niedziela zwykła 24.01.2021 r., Mk 1, 14-20
Królestwo Boże przyszło już do każdego, kto się nawraca 

i wierzy  w Ewangelię. Jeśli to czynię, jest ono obecne także 
we mnie. Kto wierzy, doświadcza tego, co wyraża Ewangelia. 
Jezus sam wybrał sobie apostołów spośród rybaków. Uczeń nie 
wybiera mistrza, to Jezus powołuje! Gdy spojrzał na rybaków, 
to jednocześnie ich powołał, i to wtedy, gdy wykonywali  co-
dzienną pracę, łowili ryby i naprawiali sieci. Każdy moment 
naszego życia jest dobry, aby usłyszeć i odpowiedzieć na głos 
wołającego Chrystusa: „Pójdź za Mną!”.

IV Niedziela zwykła 31.01.2021 r., Mk 1, 21-28
Jezus uczył jak „ten, który ma władzę” i zaraz udowadniał, 

że faktycznie ma władzę nad złem. Ludzie też często twierdzą, 
że mają nad czymś władzę, ale nie zawsze potrafią to udowod-
nić. Człowiek często zawodzi. Dlatego warto oprzeć się na Tym, 
który nie zawodzi. Bóg ciągle obdarowuje nas dobrem - dzień 
w dzień. I chętnie wydobywa nas ze zła, w które pakujemy się 
mniej lub bardziej świadomie. Wydobywa, jeśli tylko tego chce-
my i jeśli Go słuchamy.

Kl. Jakub Kozłowski

HYMNY

W kolejnym roku naszych spotkań z Biblią, chciałabym prze-
rwać modlitwę Psalmami, a pochylić się i zachwycić, wraz 
z Czytelnikami, Hymnami Nowego Testamentu.

Hymn – to rodzaj utworu, zwykle religijnego, napisany 
w celu adoracji i modlitwy, skierowany do Boga (lub bóstw 
w religiach niechrześcijańskich). Słowo hymn pochodzi od 
greckiego słowa hymnos, co oznacza pieśń chwały1.

Hymny Nowego Testamentu są Hymnami chrystologicznymi 
– najstarszym „napisanym” obrazem Chrystusa, opiewającym 

1  por. https://pl.qwe.wiki/wiki/Hymn (dostęp 11.08.2020 r.)
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Jego zbawcze dzieło. Apostoł Paweł tak pisał w Liście do Efe-
zjan: „Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie 
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewa-
jąc i wysławiając Pana w waszych sercach”1. A jeśli św. Paweł 
zachęca innych do takiej postawy, to zapewne sam na liturgii 
śpiewał. Co więcej, jego listy zawierają kilka fragmentów, któ-
re są hymnami. Bibliści spierają się o to, czy sam św. Paweł je 
układał, czy cytował już istniejące. Jest natomiast pewne, że 
nowotestamentowe hymny zakorzenione są w tradycji Starego 
Testamentu2.

Kościół chrześcijański rozbrzmiewał śpiewem od samego 
początku. Śpiewano Psalmy, ale jednocześnie układano nowe 
pieśni. W Nowym Testamencie znajdziemy wiele hymnów lub 
ich fragmentów. Niektóre z nich, jak Magnificat, Pieśń Syme-
ona czy Zachariasza stanowią kompilacje psalmów i innych 
tekstów starotestamentowych. Pozostałe są świadectwem wiary 
epoki apostolskiej3.

W całym Piśmie Świętym Bóg objawia siebie, możemy Go 
poznać. Natomiast w Księdze Psalmów człowiek odpowia-
da Bogu. A więc między Bogiem a człowiekiem dokonuje się 
taki dialog, taka wymiana wzajemna darów, taka rozmowa. 
I w psalmach każdy znajdzie coś dla siebie. Dojrzały chrześci-
janin powinien mieć pod ręką, w pobliżu, i czytać nawet co-
dziennie - Nowy Testament i Psalmy. Te dwie księgi powinny 
towarzyszyć tym, którzy chcą prowadzić dojrzałe życie ducho-
we. W Psalmach odnajdujemy siebie, chociaż zostały napisane, 
utrwalone na piśmie a przedtem ułożone, dobrze ponad dwa 
tysiące lat temu4.

Natomiast Hymny Nowego Testamentu to wielowiekowa 
skarbnica Kościoła. Pieśni przepełnione Bożym Słowem, głę-
boką wiarą i nieraz bolesnymi doświadczeniami dawnych 

1  Ef 5, 18b-19
2  por. https://www.gosc.pl/doc/4868529.Czy-sw-Pawel-spiewal (dostęp 11.08.2020 r.)
3  http://psalterz.pl/wp/o-psalterzu (dostęp 11.08.2020 r.)
4  por. http://wch-biblijne.pl/index.php/2011-2015/2012-2013/59-2012-2013-8-modlitwy-w-no-

wym-testamencie



List do Chorych i ich Rodzin12

chrześcijan. Nawet jeśli czasem czujemy się mali i niegodni, 
śpiewając czy recytując stare hymny lub ich w ogóle nie ro-
zumiejąc, stajemy nagle na ramionach olbrzymów: bohaterów 
wiary, którzy dokonali swojego biegu i własnym życiem złożyli 
świadectwo o prawdzie i skuteczności Dobrej Nowiny…1.

Prośmy Boga, żeby nas prowadził przez doświadczenia smut-
ne i radosne, byśmy w końcu otworzyli się na Jego nieskończo-
ną miłość. A programem naszego życia niech będzie zachęta 
św. Pawła: I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu 
przez Niego (Kol 3,17).

Dziękujmy Bogu za wszystko, czego doświadczaliśmy 
w ostatnim czasie. Bądźmy wdzięczni przede wszystkim za dar 
Eucharystii oraz za Słowo Boże, którym obficie byliśmy kar-
mieni. Podobnie jak święty Paweł nauczajmy i napominajmy 
samych siebie przez psalmy, hymny i pieśni pełne ducha, pod 
wpływem łaski śpiewając Bogu w naszych sercach2.

Katarzyna OV

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
Zgromadzeni na świętej wieczerzy

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 Moi Kochani!
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie! I znowu zapytam, jak 

się czujecie? Jesteście w miarę zdrowi? Jak Wasza kondycja 
psychiczna, fizyczna, a nade wszystko duchowa? Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie jest Wam łatwo, że wielu z Was bardzo 
cierpi i takie pytania może jeszcze tylko przynoszą więcej zde-
nerwowania niż pożytku. Oczywiście moim zamiarem nie jest 

1  http://www.radiopielgrzym.pl/Hymny/ (dostęp 11.08.2020 r.)
2  http://augustowbazylika.pl/katecheza/254-sw-pawel-apostol-badzmy-wdzieczni
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urażenie kogokolwiek z Was. Bardzo Wam współczuję w cho-
robie, bólu, cierpieniu, które przeżywacie i bardzo Was podzi-
wiam i gratuluję, że pomimo wszystko nie odeszliście od Boga 
i macie w sobie pragnienie, aby się Jego trzymać. Kiedyś usły-
szałem zdanie, które bardzo mnie dotknęło. Brzmiało mniej 
więcej tak: Prawdziwa wiara sprawdza się ekstremalnych wa-
runkach. Wasze cierpienia to są nadzwyczaj ekstremalne wa-
runki! A Wy chcecie być w tych trudnych chwilach z Jezusem. 
Jakie to piękne, ale też jakie to trudne!

Niedawno przeżywaliśmy święta Bożego Narodzenia. Zresz-
tą jeszcze przez chwilę trwamy w okresie Bożonarodzeniowym, 
a przecież w naszej wspaniałej polskiej tradycji atmosfera 
świąt Narodzenia Pańskiego rozciągnie się aż do 2-go lutego. 
Wierzę, że pomimo trudności związanych z trwającą epidemią, 
jak i wynikających z przeżywanych przez Was dolegliwości, 
udało się Wam spotkać z nowonarodzonym Chrystusem i za-
prosić Jego do swego serca.

Wraz z Wcieleniem nasz Pan Jezus Chrystus pragnie przy-
nieść nam z nieba niezliczone dary, obdarzyć nas swoim po-
kojem, w serca nasze wlać nową nadzieję i wypełnić je swoją 
miłością! Chce nas pokrzepić, ale także przypomnieć, iż jest 
z nami na zawsze. Narodzenie Dzieciątka Jezus to nowe 
rozdanie, nowy początek, to powrót do pragnienia, aby Bóg-
-Człowiek, który zamieszkał między nami fizycznie, mógł za-
mieszkać u nas (w nas) na sposób duchowy.

Wiemy, że to zamieszkanie dzisiaj dokonuje się podczas każ-
dej Eucharystii, gdy gromadzimy się w imię Pana, aby prze-
żywać święte misterium. Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze 
naszego Pana Jezusa Chrystusa chcemy poznawać Jego pod-
czas słuchania Słowa Bożego i podczas Łamania Chleba. Ja-
kie to jest piękne i niesamowite, że nasz Pan pozostawił nam 
siebie, że choć fizycznie nie ma Jego z nami, to jest zawsze 
z nami na sposób duchowy i jakże bliski dzięki spotkaniu na 
Eucharystii – mało tego – dzięki możliwości przyjęcia Jego 
w Komunii św.! Jeden nasz Pan, a dostępny dla każdego, kto 



List do Chorych i ich Rodzin14

pragnie i chce zaczerpnąć ze źródła wody żywej, bez względu 
na czas i przestrzeń.

Oto jest Tajemnica Wcielenia! Jezus Chrystus – Słowo, któ-
re było na początku u Boga i Bogiem było Słowo (por. J 1,1), 
przez które wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało (por. J 1,2), zaprasza każdego i każdą z nas do 
siebie. Przyszedł do nas i już pozostał z nami w swoim Ciele 
i w swojej Krwi. Najbardziej jednak pragnie, abyśmy przyjęli 
Jego już nie tylko w tej tajemnicy Bożego Narodzenia, ale wię-
cej, w tajemnicy Eucharystii, gdzie przychodzi do naszych serc 
i w każdym z nich gorąco pragnie uczynić sobie mieszkanie! 
Wcielenie Syna Bożego i Eucharystia przenikają się i uzupeł-
niają. Powiedzielibyśmy, że Eucharystia jest przedłużeniem ta-
jemnicy Wcielenia, jest codziennym wypełnianiem się na żywo 
tej tajemnicy, rodzeniem się żywego Boga w człowieczej duszy!

Niech dobry Bóg w tym nowym 2021 roku Wam Kochani Cho-
rzy i Waszym Rodzinom obficie błogosławi, prowadzi i strzeże! 
Niech przede wszystkim w Wasze serca wlewa ogrom pokoju 
i miłości!

Ks. Łukasz Śniady

OBJAŚNIENIA POSZCZEGÓLNYCH 
CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA SŁOWA

W tym miesiącu zatrzymajmy się nad kolejną częścią Mszy 
Świętej, Liturgią Słowa. Jest to bardzo ważna część, gdyż 
w szczególny sposób mówi do nas Bóg poprzez słowa Pi-
sma świętego Starego i Nowego Testamentu. Liturgia Słowa 
służy przemianie serca oraz odsłania prawdziwy obraz Boga 
i człowieka.

W drugiej części Mszy Świętej, liturgii Słowa, są najpierw 
czytania z Pisma Świętego oraz śpiewany pomiędzy nimi 
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psalm responsoryjny. Zaraz po psalmie jest aklamacja, która 
wprowadza do Ewangelii. W niedzielę i święta są dwa czytania 
i Ewangelia. W dni powszednie jest jedno czytanie i Ewange-
lia. Czytania może odczytać lektor, który powinien wcześniej 
przygotować sobie czytania i zrozumieć treść mając na uwa-
dze, że czyta Słowo Boże. Szczytem liturgii Słowa jest Ewan-
gelia. Wysłuchujemy jej w postawie stojącej. W wielkie święta 
i uroczystości kościelne jest dokonywany obrzęd okadzenia 
księgi Ewangeliarza, bywa czasami procesyjnie przeniesiony 
do ambonki, czyli stołu słowa Bożego. W tym czasie, gdy jest 
śpiewana Aklamacja: „Alleluja” lub w Wielkim Poście „Chwała 
Tobie, Królu wieków” - Kapłan pochylony przed ołtarzem od-
mawia cicho krótką modlitwę: „Wszechmogący Boże, oczyść 
serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewange-
lię”. Zaczyna czytać od słów: „Pan z wami” (tzn., że Chrystus 
obecny w swoim Słowie do nas przemawia) – wierni odpowia-
dają: „I z Duchem Twoim”. Następnie mówi: Słowa Ewangelii 
wg św. Mateusza lub innego Ewangelisty. Równocześnie czyni 
znak krzyża na księdze oraz na czole, ustach i piersi. Wszyscy 
odpowiadają: Chwała Tobie, Panie.

Kreślenie krzyżyków na czole, na wargach i na sercu uczy 
nas, że słyszane Słowo Boże powinno być zapamiętane w gło-
wie, wypowiadane wargami i przechowywane z miłością 
w sercu. Po przeczytaniu Ewangelii kapłan mówi: „Oto Słowo 
Pańskie”, wierni odpowiadają: „Chwała Tobie Chryste”. Po 
czym czytający całuje księgę i cicho wypowiada: „Niech sło-
wa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”. Chcę tu zaznaczyć, że 
Ewangelię podczas Mszy Świętej może czytać tylko celebrans 
lub diakon, poza Mszą Świętą może czytać ją każdy. 

Po przeczytaniu Ewangelii w niedzielę i święta celebrans lub 
inny kapłan mówi kazanie, opierając się na odczytanym Sło-
wie Bożym i poucza wiernych jak należy Słowo Boże stosować 
w życiu codziennym. Słowo Boże wzmacnia wiarę, oświeca 
umysł i pobudza chęć do czynienia dobra. Po homilii w nie-
dziele i uroczystości odmawia się Wyznanie Wiary (Credo). 
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Kończąc wyznanie wiary, celebrans stojąc na miejscu przewod-
niczenia Mszy Świętej, rozpoczyna modlitwę powszechną, 
zwaną modlitwą wiernych. Powinna ona obejmować wezwania 
za Kościół, za rządzących i o zbawienie całego świata, za do-
świadczonych trudnościami, za zmarłych, a ostatnie wezwanie 
za nas samych. Wierni poczuwając się do odpowiedzialności za 
innych ludzi modlą się do Boga w różnych intencjach Kościoła 
i świata. Na koniec modlitwy powszechnej kapłan mając ręce 
rozłożone podsumowuje modlitwy. Ona kończy liturgię Słowa 
Bożego.

Dzięki wsłuchiwaniu się w Słowo Boga przybliżamy się do 
samego Chrystusa, który jest „DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM” 
- On prowadzi! Przez swoje Słowo i ofiarę złożoną na krzyżu 
dał nam możliwość poznania Boga i otworzył bramę do Nieba. 
Jego Słowo ma moc przemiany naszego życia, tylko słuchajmy.

Ks. Tadeusz Baniowski

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny po Mszy Świętej
Maryjo, Dziewico i Matko pełna świętości, oto przyjąłem 

Twego umiłowanego Syna, którego poczęłaś w Swym przeczy-
stym łonie, którego zrodziłaś, karmiłaś i tuliłaś do siebie. Z po-
korą i miłością oddaję Ci Tego, którego obecność napełniała 
Cię największym szczęściem i radością, abyś otworzyła Mu 
swoje ramiona i miłowała Swoim Sercem. Ofiaruję Go przez 
Ciebie Trójcy Najświętszej jako wyraz najwyższej czci Bożej, 
a także ku Twojej chwale oraz za potrzeby moje i całego świata.

Proszę Cię, o dobra Matko, uproś mi odpuszczenie moich 
grzechów, obfitą łaskę, abym odtąd gorliwiej służył Chrystu-
sowi i łaskę wytrwania aż do końca, abym mógł razem z Tobą 
wielbić Go przez całą wieczność. Amen.

(https://brewiarz.pl/appendix/modlitwy/maryja)
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BIBLIJNI BOHATEROWIE
JUDASZ ISKARIOTA

Wchodząc w Nowy Rok w naszej lekturze Listu rozpoczyna-
my nowy temat, by służył w odkrywaniu, ożywianiu i pogłę-
bianiu wiary w świetle biblijnych postaci Starego i Nowego 
Testamentu, które odegrały szczególną rolę w historii zbawie-
nia. Dziś pierwsza z postaci – Judasz Iskariota.

Nic nie wiemy o powołaniu Judasza na Apostoła. Ewange-
lia milczy na temat tego, jak mogło wyglądać pierwsze spo-
tkanie Judasza z Jezusem. Dokonało się zapewne w podobny 
sposób, jak w przypadku pozostałych jedenastu, bo przecież  
Judaszowi pomysł zdrady Jezusa nie przyszedł od razu. Wszel-
kie ewangeliczne dopiski, typu: „ten, który Go zdradził” są 
późniejszym dodatkiem autorskim ewangelistów. Scena wyj-
ścia Judasza z wieczernika, zanotowana w Ewangelii u św. 
Jana, opisuje zdziwienie pozostałych uczniów, gdy dotarło do 
nich, że zdrajcą jest Judasz. Wiedzieli, że podkrada pieniądze 
z ich wspólnego trzosa, że jest pazerny na bogactwo, ale żeby 
być tym, kto zapoczątkuje mękę i śmierć Pana Jezusa, to nie 
mieściło się Apostołom w głowie. 

Dlaczego Judasz wydał Jezusa arcykapłanom? Wszystko roz-
poczęło się kilka tygodni przed świętem Paschy. Faryzeuszom 
i arcykapłanom działalność Jezusa była bardzo niewygodna, 
gdyż podważała ich status społeczny i odkrywała ich obłudę 
duchową. Szukali zatem sposobności, aby Go uciszyć. Gdy to 
się nie udało, faryzeusze i arcykapłani uknuli spisek przeciw 
Jezusowi, który - jak wiemy - skończył się Jego śmiercią krzy-
żową. W ostatnim tygodniu przed Paschą uczniowie, w tym 
Judasz, słyszeli plotki o planowanym zabójstwie Jezusa, o sfin-
gowanym procesie i o próbie zrzucenia odpowiedzialności na 
Rzymian.

W czasach przed Jezusem było wielu podobnych, choć mniej 
wyrazistych, mesjaszy, którzy nauczali, pociągali tłumy… 
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i znikali, a wraz z nimi pamięć o nich. Być może Judasz nie 
był do końca przekonany o tym, że Jezus jest innym Mesja-
szem. Nie miał wielkiej nadziei, a coraz głośniejsze plotki 
o zamachu na Jezusa (zob. Mk 14,1), tylko utwierdzały go 
w wewnętrznym przekonaniu, że niedługo nastąpi koniec 
i zostanie on na przysłowiowym „lodzie”. Dlatego sprzedanie  
Jezusa za trzydzieści srebrników, było próbą „wyjścia z twa-
rzą” z tej trzyletniej wędrówki za Jezusem i chęcią zarobienia 
na rychłej śmierci Jezusa.

Czy na pewno chodziło tylko o pieniądze? A może istniał 
inny powód, dla którego Judasz zwraca się do Arcykapłanów? 
Zauważ, że Judasz nie targował się wcale z nimi: Co chcecie 
mi dać, a ja wam Go wydam (Mt 26,15). Gdyby chodziło tyl-
ko o pieniądze, to Judasz zapewne targowałby się o większą 
sumę. Otrzymane trzydzieści srebrników było nędznymi pie-
niędzmi. Według biblistów owe srebrniki dziś byłyby warte 
około dziesięciu tysięcy złotych. To mało za wydanie na śmierć 
nauczyciela, przyjaciela i Syna Bożego, ale z drugiej – dla bie-
daka, jak i dla złodzieja, była to spora kwota.

Co mogło zatem popchnąć Judasza do tego, co zrobił? A może 
odpowiedz kryje się w samym Jezusie? Judasz dorastał i żył 
w oczekiwaniu Mesjasza-wojownika, który wznieci narodowe 
powstanie i zbrojnie zawalczy o odzyskanie dawnej chwały 
Izraela. Tymczasem mesjaństwo jego Mistrz realizuje w bi-
blijny sposób, zapomniany przez większość osób. Oczekiwał 
Mesjasza-wojownika, a tymczasem podąża za Mesjaszem-pa-
cyfistą. Może w oczach Judasza Jezus nie był Bogiem? Może to 
zrodziło w nim rozgoryczenie i zawiść, które narastały w nim 
i zaprowadziły go do pałacu arcykapłana? Tego nie wiemy.

Komentując postawę Judasza z ostatnich godzin życia, 
papież Benedykt XVI pisze w książce pt. Jezus z Nazaretu: 
Jednak światło, które wychodziło od Jezusa i przeniknęło do 
duszy Judasza, nie zgasło całkowicie. Widoczny jest u nie-
go pierwszy krok prowadzący do nawrócenia: «Zgrzeszyłem», 
mówi swym zleceniodawcom. Próbuje ocalić Jezusa i zwraca 
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pieniądze. Wszystko czyste i wielkie, co otrzymał od Jezusa, 
było nadal zapisane w jego duszy – nie mógł tego zapomnieć. 
To pozwala nam dostrzec chrześcijańską nadzieję, że ostatnie 
chwile Judasza, nim zawisł na drzewie, mogły być jego czasem 
nawrócenia. Ostatecznie Judasz odebrał sobie życie, bo… nie 
mógłby dłużej żyć, gdy nie żyje Ten, którego on jednak kochał.

Czy Judasz jest osobą straconą? Jak wiemy na krzyżu  
Jezus bierze na siebie winę wynikającą z naszych grzechów, 
a umierając dokonuje naszego odkupienia. I oczywiście, że to 
nie zdejmuje z Judasza odpowiedzialności za to, co uczynił, 
ale właśnie na tym polega zbawienie. Pomyśl: Judasz umie-
ra przed Jezusem. My wyznajemy, że po swojej śmierci Jezus 
zstępuje do otchłani, by – jak wierzymy – wyprowadzić z niej 
wszystkich sprawiedliwych, którzy tam oczekiwali na dzień 
odkupienia. A więc, kiedy Chrystus zstępuje do otchłani i idzie 
po Adama, Ewę i ich dzieci, to wśród nich na Chrystusa cze-
ka również Judasz. Dlaczego miałby Judasz zostać pominięty? 
Czy miłosierdzie Boże jest stronnicze?

Rodzi się zatem w nas ciche pytanie: „czy Judasz mógłby 
być zbawiony?”, przez które wielowiekowe wyrokowanie 
o pewnym jego potępieniu zaczyna się chwiać. To pytanie 
o zbawienie Judasza jest pytaniem o zbawienie nas samych. 
To umacnia nasze nadzieje na radość nieba, że może ona stać 
się i moim udziałem. Jezus w rozmowie z Martą powiedział, 
że kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11,26). Potwierdza 
to Jan Chrzciciel: Kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne  
(J 3,36). Na drzewie krzyża Chrystus oddał życie za wszystkich, 
a więc wszyscy ludzie zostali odkupieni. A zatem do zbawienia 
potrzeba łaski Boga i… nawrócenia grzesznika. Miłosierdzie 
Boże, jak i sam Bóg jest niezgłębiony, a ta niepojętość rodzi 
w nas nadzieję. 

Nie wiemy, czy Judasz został przez Boga potępiony, czy może 
zbawiony. Lecz spójrzmy dziś na niego jako na człowieka, który 
próbował wierzyć w Jezusa, starał się z Nim być, który zaparł 
się wiary, uczynił najcięższy z grzechów, ale który starał się 
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naprawić wyrządzone zło. Nie przypomina ci on kogoś? Bo mi 
przypomina mnie…

Zachęcam do modlitwy za twoich wrogów, za ludzi, którzy 
cię zdradzili, wydali na pastwę innych, którzy zadali ci ból. 
Może była to osoba tobie obca a może ktoś bliski. Proszę, nie 
chowaj w sobie urazy, która jak trucizna sączy jad w twoje ser-
ce i powoduje, że nie umiesz i nie chcesz przebaczyć.

Chwila modlitwy

Proś Pana o pragnienie przebaczenia. A jeżeli nie potrafisz, 
to przypomnij sobie, co pisze św. Paweł w Liście do Filipian: 
„Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania”. On to może 
w nas zrobić. To przebaczenie jest nam potrzebne w naszej 
życiowej drodze krzyżowej. Do czego? Do zmartwychwstania. 
Jezus przebaczył i śmierć nie miała nad Nim żadnej władzy. 
I wierzę, że również nasz Ojciec przywróci nas do życia, wcze-
śniej wiele nam przebaczając. Amen.

Ks. Robert Bałuka

POZNAJEMY ŚWIĘTYCH 
BŁ. HANNA CHRZANOWSKA

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. 
w Warszawie w rodzinie inteligenckiej pochodzenia szlachec-
kiego. Jej ojciec Ignacy był profesorem filologii i historykiem 
literatury. Jej matka Wanda Szlenkier pochodziła z rodziny za-
możnych przemysłowców. 

Hanna często chorowała, stąd wysyłano ją do Zakopanego 
i do południowej Francji. Od 1910 r. rodzina zamieszkała w Kra-
kowie, gdzie w 1920 r. ukończyła gimnazjum sióstr urszulanek. 
Jej pasją było pomaganie innym. Zaraz po maturze kwestowała 
na rzecz ubogich. W tym czasie postanowiła przyuczać się do 
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zawodu pielęgniarstwa. Po ukończeniu odpowiednich kursów 
zaczęła pracować w Klinice Chirurgicznej w Krakowie. Przez 
jakiś czas studiowała też polonistykę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. W latach 1922–1924 uczyła się w Warszawskiej Szko-
le Pielęgniarstwa. Otrzymała wtedy specjalne stypendium na 
wyjazd do Paryża. Później miała też okazję zapoznać się z za-
sadami pracy pielęgniarek w Belgii. W latach 1929–1939 była 
redaktorką naczelną pisma „Pielęgniarka Polska”. W 1939 r. 
pojechała z ojcem do Włoch i podczas tego pobytu nawiedziła 
Asyż. 1 września 1939 r. udała się do Krakowa, pracując zawo-
dowo. Włączyła się w prace Obywatelskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Stefana 
Sapiehy. Pomagała wysiedlonym i uchodźcom, opiekowała się 
więźniami. Latem 1946 r. wyjechała na rok do USA, by zapo-
znać się z nowojorskim pielęgniarstwem domowym.

Po powrocie była inicjatorką sieci opieki nad chorymi w do-
mach rodzinnych. Działała w czasie, gdy nie były jeszcze orga-
nizowane domowe hospicja. Zachęcała do współpracy księży 
proboszczów, by zapewnić opiekę duchową swoim pacjentom. 
Hanna Chrzanowska w opiece nad chorym współpracowała 
z siostrami zakonnymi i osobami świeckimi. Organizowała też 
rekolekcje dla pielęgniarek. Z myślą o nich napisała Rachu-
nek sumienia pielęgniarki – niezwykle aktualny i pouczający 
tekst, pomocny dla każdego, kto opiekuje się chorymi. Zwraca 
w nim uwagę, by poszerzać swoją wiedzę religijną i pogłębiać 
relację z Bogiem; modlić się pracą tak, żeby była odblaskiem 
dobroci Boga; panować nad zmęczeniem, nudą i rutyną w pra-
cy; rzetelnie spełniać swoje obowiązki zawodowe i rodzinne; 
nieustannie się dokształcać w zawodzie pielęgniarki; dbać 
o własne zdrowie, nie zaniedbywać chorych, nie traktować 
ich jak numery. Hanna Chrzanowska dobrze znała realia nie-
zwykle wymagającej służby ciężko i obłożnie chorym zarówno 
w szpitalach, jak i w domach. W kolejnych punktach rachunku 
sumienia przypomina o konieczności poszanowania godności 
każdej osoby chorej, niezależnie od jej pochodzenia, bogactwa 
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czy ubóstwa. Uwrażliwia na potrzebę obecności przy umiera-
jących, zwłaszcza gdy brak jest najbliższej rodziny. Nadmienia 
o stałym kontakcie z kapelanem, by nikt na oddziale szpital-
nym nie umierał bez pojednania się z Bogiem i bez sakra-
mentów, oraz o zachowaniu tajemnicy zawodowej. Podkreśla 
potrzebę rozmowy z ciężko chorymi, troszczenie się z wielką 
cierpliwością o ich równowagę psychiczną i duchową. Według 
Hanny Chrzanowskiej każda pielęgniarka i osoba opiekująca 
się chorym powinna starać się o atmosferę spokoju i pogody, 
by chory nie odczuwał zmęczenia czy pośpiechu opiekunki.

Ta gorliwa pielęgniarka swoją troską otaczała dzieci niena-
rodzone i matki niezamężne. Przypominała, by nigdy nie być 
drażliwym czy prowokującym spory. Apostołowała nie tylko 
słowem, ale też przykładem. Dla dobra pacjentów nigdy nie 
tolerowała zła i nie kryła tchórzliwie cudzych błędów czy nie-
uczciwości. Jedno z ostatnich pytań rachunku sumienia brzmi: 
„Czy byłam słowna, czy liczyłam się z cudzym czasem? Czy 
nie czekano na mnie na próżno?”.

W swej działalności otrzymywała serdeczne wsparcie od ar-
cybiskupa krakowskiego, Karola Wojtyły. On wiele razy towa-
rzyszył jej w tej pełnej poświęcenia posłudze. Odprawiał Msze 
święte w intencji chorych w ich domach. Zachęcał też wycho-
wawców Seminarium Krakowskiego, by w dziele opieki nad 
obłożnie chorymi w domach swój udział mieli alumni przygo-
towujący się do posługi kapłańskiej.

Hanna Chrzanowska zmarła 29 kwietnia 1973 r. Na pogrze-
bie Ks. Abp Karol Wojtyła mówił: „Dziękujemy Ci, Pani Hanno, 
że byłaś wśród nas, że byłaś taką, jaką byłaś. Dziękują Ci za 
to opiekunki chorych, siostry zakonne, pielęgniarki, młodzież 
akademicka – cały Kościół krakowski. Dziękuję Ci za to jako 
biskup Kościoła krakowskiego. Byłaś dla mnie ogromną pomo-
cą i oparciem. A raczej dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród 
nas taka, jaka byłaś, z tą Twoją wielką prostotą, dobrocią, z tym 
wewnętrznym spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym ża-
rem, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych 



Nr 315 – Styczeń 2021 23

błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które 
mówi: «błogosławieni miłosierni». Że byłaś jakąś zapowiedzią 
tych ostatnich słów, które usłyszymy wszyscy – Ty je już słysza-
łaś, chyba szczególnie w tych ostatnich słowach uwydatnił Pan 
Jezus to: Byłem chory, a zaopiekowaliście się Mną”.

Hanna Chrzanowska została ogłoszona błogosławioną  
28 kwietnia 2018 r. w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 
(Na podstawie książki „Szczęśliwi święci”, ks. Marek Wójtowicz 
SJ)

Elżbieta

SANKTUARIA – SKARBCE  
ŻYWEJ WIARY W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Drodzy Czytelnicy Listu, przez wiele poprzednich numerów 
mieliście możliwość zapoznania się z licznymi sanktuariami 
rozsianymi po Polsce i świecie. Z miejscami kultu, pielgrzy-
mek, modlitwy – z ich historią i specyfiką. Dzisiejszy tekst 
będzie nieco inny. Opowie, co oznacza tak często słyszane 
i używane słowo „sanktuarium”.

Pojęcie to łączy się z pojęciami sacrum i sanctus. Oznacza 
świątynię jako taką, czyli miejsce przeznaczone do kultu. Może 
być w ten sposób określana również część świątyni – miejsce 
szczególnie czczone ze względu na obecność relikwii lub wize-
runku świętych, Jezusa Chrystusa lub Maryi. To również miej-
sce święte słynące z cudownych zjawisk, takich jak objawienia 
lub uzdrowienia. Sanktuarium stanowi ponadto cel pielgrzy-
mek wiernych – za aprobatą biskupa miejscowego1.

1 „Sanktuarium”, Waldemar Pałęcki, hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 17, 
Republika - Serbia / [zespół red. Edward Gigilewicz et al.]; Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012, ł. 1058-1059.

J. Chmiel, Rozwój pojęcia sanktuarium, w: „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 
1984, cejsh.icm.edu.pl [08.12.2020]
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W religiach pozachrześcijańskich również znane było poję-
cie „miejsc świętych” – a te z kolei możemy podzielić na „natu-
ralne” oraz historyczne. W roli tych pierwszych – występowały 
kamienie, góry czy rzeki. W drugim przypadku status świętego 
dane miejsce otrzymywało przez spełnienie szczególnie waż-
nej roli w historii danej religii lub ze względu na wybitnych 
przedstawicieli religii. Funkcjonowały w tej roli również miej-
sca związane z siedzibą centralnych władz religijnych.

Do sanktuariów historycznych zaliczamy też te, w których 
odbywają się okresowe uroczystości religijne związane z ta-
jemnicami wiary (sanktuaria odpustowe w chrześcijaństwie). 

W Starym Testamencie miejsca święte łączono z wydarzenia-
mi, w których Izraelowi objawiał się Bóg – Synaj, Syjon, Szilo, 
Betel, Mamre – a od zbudowania świątyni jerozolimskiej, to 
ona stała się najważniejszym miejscem pielgrzymek Izraelitów, 
w którym mogli doświadczyć bliskości Boga. W okresie tym 
funkcjonowało przekonanie, że sanktuarium to każde miejsce, 
gdzie uważa się, że Bóg jest prawdziwie obecny i gdzie oddaje 
się Mu cześć. Tam więc powstaje sanktuarium, gdzie człowiek 
spotyka się z Bogiem, to znaczy – modli się, składa ofiary, do-
znaje doświadczeń religijnych.

W pierwotnym chrześcijaństwie szybko rozwinął się kult 
męczenników. Pojawił się więc typ sanktuarium zwany me-
moria-martyrion. Grób sławnego męczennika z jednej strony 
był memorią, czyli pamiątką, gdzie złożono doczesne szczątki 
człowieka, a z drugiej martyrionem, czyli świadectwem zwy-
cięstwa wiary.

Pierwsze sanktuaria w formie bazyliki zaczęły powstawać za 
cesarza Konstantyna Wielkiego: w Rzymie Bazylika św. Piotra, 
w Betlejem Bazylika Narodzenia Jezusa a w Jerozolimie Bazy-
lika Grobu Pańskiego. W Małej Azji szczególnie czczono grób 
św. Tekli, pierwszej kobiety męczenniczki.

We wczesnym średniowieczu nastąpił rozwój sanktuariów 
pielgrzymkowych, z których naczelne miejsce zajmowało sank-
tuarium św. Jakuba w Composteli w Hiszpani. W wieku XIII 
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pojawiły się sanktuaria eucharystyczne, związane z cudami 
wokół tajemnicy Eucharystii (we Włoszech katedra w Orvieto 
czy sanktuarium w Lanciano).

Liczne sanktuaria zaczęły powstawać w miejscach, w któ-
rych znajdowały się groby świętych – wspomnianego już św. 
Jakuba w Santiago de Compostela, św. Marcina w Tours, św. 
Antoniego w Padwie, św. Wojciecha w Gnieźnie. W tych sank-
tuariach przedmiot kultu stanowią relikwie danego świętego 
a ich nawiedzanie często motywowane było wypełnianiem 
pokuty. Sanktuaria to także, jak wspomniano wyżej, miejsca 
prywatnych lub publicznych objawień Maryi – Fatima czy Gie-
trzwałd – oraz kultu krzyży, figur i obrazów Jezusa Chrystusa 
(Myślibórz), Matki Bożej (Skępe, Czerna) czy świętych (św. 
Walentego – w Bieruniu Starym czy św. Rity w Nowym Sączu).

Kwestie prawne związane z sanktuariami ustalone zostały 
dopiero w roku 1936 – zdefiniowano je jako „miejsca święte 
poświęcone określonej osobie Trójcy Świętej, przymiotom 
Bożym, NMP lub osobom świętym, zatwierdzane przez hie-
rarchiczną władzę i jej podlegające, do którego przybywają 
pielgrzymki w celach pokutnych, dziękczynnych, umocnie-
nia wiary i innych motywów religijnych”. Funkcję takiego 
miejsca pełni kościół lub budynek sakralny przeznaczony do 
publicznego sprawowania kultu. Tam właśnie, ze względu na 
relikwie, obraz lub inny wizerunek, wierni mają możliwość 
otrzymania określonych odpustów. W zależności od zasięgu 
oddziaływania, sanktuarium jako miejsce kultu wymaga apro-
baty władz – biskupa diecezjalnego, Konferencji Biskupów lub 
Stolicy Apostolskiej. Może również cieszyć się nadanymi mu 
przez władze pewnymi przywilejami.

Mówiąc o znaczeniu sanktuarium należy wspomnieć o po-
równaniu go do biblijnego Namiotu Spotkania, o tym, jak Bóg 
wkroczył w historię swego ludu, dając mu znak Swej obecności. 
Kult sprawowany w sanktuarium winien koncentrować się wo-
kół Eucharystii, uroczysta celebracja liturgii ma tu podkreślać 
wspólnotę – bez podziału na Msze Święte dla poszczególnych 
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grup. Sanktuarium to także uprzywilejowane miejsce do spra-
wowania sakramentu pokuty i pojednania – istnieje więc po-
trzeba zapewnienia przestrzeni, w której mogłyby one być 
odprawione w spokoju i skupieniu. Kodeks Prawa Kanonicz-
nego zaleca również, by w przestrzeni sanktuarium włączać do 
programów pielgrzymek liturgię godzin lub oficjum wotywne 
związane z danym miejscem. 

Przez najbliższy rok znowu na stronach Listu będziemy po-
znawać kolejne miejsca święte – sanktuaria – które przez wieki 
były dla ludzi miejscami nadziei, pocieszenia i wsparcia.

J W

CUDA EUCHARYSTYCZNE W POLSCE 
LEGNICA

Kiedy słabnie lub zanika wiara w rzeczywistą obecność 
Chrystusa w Eucharystii, nasz Pan i Zbawiciel, poprzez nad-
zwyczajne znaki i cuda, potwierdza Swoją naukę o Euchary-
stii i wzywa do nawrócenia. Takie wydarzenie nadzwyczajnej 
interwencji Bożej mogliśmy doświadczyć niedawno – w 2013 r. 
Najnowszy cud eucharystyczny dokonał się na nizinie śląsko-
-łużyckiej w Legnicy.

Interesujące nas wydarzenia związane z cudem euchary-
stycznym dokonały się w kościele św. Jacka. Kościół znajduje 
się w części miasta zwanej Zakaczawiem, pomiędzy dwoma 
mostami nad Kaczawą łączącymi stare miasto z nowymi osie-
dlami. Po wojnie aż do 1972 r. był kościołem filialnym pobli-
skiego kościoła pw. Świętej Trójcy. Wspomnianego roku stał się 
kościołem parafialnym dla nowej wspólnoty. Tutaj też przez lata 
powojenne swoje liturgie sprawowali wierni Kościoła grecko-
katolickiego, dopóki nie wybudowali na początku XXI wieku 
swojej cerkwi.
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W trakcie porannej Mszy Świętej w pierwszy dzień świąt Bo-
żego Narodzenia, 25 grudnia 2013 r., ksiądz, który rozdawał 
wiernym Komunię św., niechcący upuścił Hostię na posadzkę. 
Natychmiast ją podniósł, a następnie włożył ją do wody w na-
czyniu i schował w tabernakulum.

Pozostawiono ją do rozpuszczenia się. 4 stycznia jeden z ka-
płanów zauważył, że na części jej powierzchni pojawiło się 
czerwone przebarwienie. Następnego dnia ks. Andrzej Ziom-
bra – proboszcz parafii poinformował o tym ówczesnego bi-
skupa ordynariusza Stefana Cichego, który polecił, aby przez 
dwa tygodnie obserwować, co będzie się działo z Hostią. Po 
14 dniach biała część Hostii rozpuściła się w wodzie. Została 
tylko jej przebarwiona część, która wyglądała jak skrzep o wy-
miarach 1,5 × 0,5 centymetra. Wyjęto go z wody, położono na 
korporale i schowano do tabernakulum. Ksiądz biskup powo-
łał komisję, aby zajęła się wyjaśnieniem tego tajemniczego 
zjawiska.

Członkowie kościelnej komisji zwrócili się z prośbą do na-
ukowców z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu o pobranie próbek i ich zbadanie.  Badania 
histopatologiczne wskazały, iż pewne fragmenty przypominają 
mięsień sercowy. Badaczom jednak nie udało się znaleźć DNA.

W badania próbki włączyła się również Katedry Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Tam, za po-
mocą mikroskopu UV, wyposażonego w specjalne filtry, odkry-
to w nich istnienie włókien mięśnia ludzkiego serca, w stanie 
fragmentacji, czyli w stanie agonii. Dla uczonych był to szok, 
bo dokonali odkrycia niewytłumaczalnego z naukowego punk-
tu widzenia. Wyniki tych badań nie pozostawiły wątpliwości, 
że mamy do czynienia z tkanką mięśnia sercowego w momen-
cie agonii.

Nowy ordynariusz Legnicki, bp Zbigniew Kiernikowski, po-
jechał w styczniu 2016 r. do Watykanu i przedstawił w Kon-
gregacji Nauki Wiary naukowe ekspertyzy obu badań. Po 
kilku tygodniach otrzymał odpowiedź, w której Kongregacja 
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stwierdziła, że istnieje naukowa i moralna pewność, iż mamy 
do czynienia z nadprzyrodzonym wydarzeniem. W piśmie tym 
została wyrażona zgoda na ogłoszenie wiernym faktu zaist-
nienia cudu eucharystycznego oraz na przygotowanie miejsca 
kultu.

Podczas Eucharystii w niedzielę, 10 kwietnia, w sanktu-
arium św. Jacka w Legnicy bp Kiernikowski oficjalnie ogłosił 
komunikat o wydarzeniu, do którego doszło przed dwoma laty 
w tym kościele, a które nosi znamiona cudu eucharystycznego.

Po kilku latach zainteresowanie dotyczące cudu euchary-
stycznego, który miał miejsce w Legnicy, nie słabnie. Przyjeż-
dżają ludzie z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Może 
warto wybrać się do Legnicy i poświęcić jeden dzień na odkry-
cie piękna omawianego wydarzenia? Może warto przybyć do 
miejsca, które Pan upatrzył sobie na miejsce swego cudu?

***
Dziś kończymy duchowe podróżowanie po naszej Ojczyź-

nie w poszukiwaniu nadzwyczajnych śladów obecności Pana  
Jezusa. Nie kończymy jednak naszych pielgrzymek, lecz wyru-
szamy w kolejną, za granice Polski. Wyruszamy blisko, bowiem 
do naszych sąsiadów zza zachodniej granicy… Do zobaczenia!

Ks. Robert Bałuka

KRUCJATA MODLITEWNA CHORYCH

„Pomimo trudności i przeciwności w duszę moją wstąpił 
zupełny spokój i siła z wysoka” (Dz 665)

Ofiarujmy Bogu swoje cierpienia, przez Jego Miłosierdzie 
wypraszajmy w Koronce potrzebne łaski dla Kościoła, Aposto-
latu Chorych i dla samych siebie. 

Co miesiąc zamieszczamy intencje, by jednoczyć się ducho-
wo przez modlitwę. 
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Intencje na styczeń 2021 r.
Za Kościół:
Powierzmy biskupów, prezbiterów, diakonów, aby strzegli 

depozytu wiary.
Powierzmy misjonarzy, aby ich praca na krańcach świata 

wydała plon obfity.
Powierzmy ludzi trwających w mrokach grzechu, aby przyjęli 

orędzie Dobrej Nowiny.
Powierzmy Kościoły Wschodu, aby jaśniały blaskiem Chwały 

Bożej.
Powierzmy osoby, które swoje życie poświęcili Bogu, by 

zapatrzeni w postawą Bożej Rodzicielki pomogli innym 
odkryć prawdę o Bożej obecności.

Intencja ewangelizacyjna - Braterstwo ludzkie:
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie 

z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie 
wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Za Apostolat Chorych:
• o rozwój Apostolatu Chorych,
• o dary Ducha Świętego w rozeznaniu Jezusa Chrystusa 

w naszym życiu,
• za dzieci i młodzież, aby mogły bezpiecznie uczyć się 

w szkołach,
• o ratowanie rodzin przed rozpadem małżeńskim,
• o łaskę pojednania w rodzinach, 
• o wyjście z długów, silną wiarę i pokój w rodzinie dla 

Michała, 
• o przemianę serc, którzy błądzą, 
• o potrzebne łaski wszystkim chorym, cierpiącym i tym, 

którzy się nimi opiekują,
• o Boże Twe błogosławieństwo i powrót do zdrowia ks. 

Tadeusza,
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• o łaskę zdrowia matkom i dzieciom, które mają się 
narodzić.

• o uzdrowienie chorych ze zmian covidowych.

AKT ODDANIA

Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi. 
Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę, 
jako ofiarę przebłagalną, za zbawienie całej Rodziny Ludzkiej. 
Dopomóż mi, w każdej chwili mego życia, nieustannie powta-
rzać: Jezu, ufam Tobie. Amen.

Z ŻYCIA APOSTOLATU CHORYCH  
AUDYCJE RADIOWE

Audycja radiowa - o chorych dla chorych i tych, którzy im 
towarzyszą „Bądźcie pozdrowieni” pod redakcją ks. dr. Prze-
mysława Pokorskiego - Referenta Duszpasterstwa Chorych 
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – odbyła się 26 li-
stopada 2020 r. Do studia radia przyjechał Pan Michał Sroka, 
Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Szczecin-Śródmie-
ście. Rozmowa dotyczyła oszustw osób starszych, mieszkają-
cych samotnie, aby ich okraść. Przed rozwinięciem tego tematu 
policjant poinformował czym się zajmuje wydział prewencji. 

W tej rozmowie padły bardzo cenne porady w zapobiega-
niu przestępstw. Przypomniał o oszustwie tzw. „metoda na 
wnuczka”, która polega na wprowadzeniu kogoś w błąd celem 
wyciągnięcia od tej osoby korzyści majątkowych. Policjant prze-
strzegał, aby nie dać się nabrać na takie metody typu rozmów 
telefonicznych, np.: ktoś dzwoni najczęściej do osoby starszej 
podając się za członka jej rodziny, tzw. wnuczka. Tak prowadzi 
rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się 
podaje i pilnie potrzebuje pieniądze, bo jest niepowtarzalna 
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okazja np. promocja w sklepie, okazyjny zakup mieszkania, 
lub nagłe nieszczęście. Oszust prosi o przygotowanie gotów-
ki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na 
konto bankowe albo nawet wspólne wyjście do oddziału ban-
ku, aby wypłacić pieniądze z konta. 

Policjant zaakcentował również o oszustwach dokonywanych 
metodą „na pracownika administracji” lub „na policjanta”. 
Funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzo-
nych przez siebie sprawach telefonicznie oraz NIGDY nie 
proszą o przekazywanie pieniędzy. Przestępcy wykorzystują 
bezradność, podeszły wiek, łatwowierność i stan zdrowia osób 
starszych. 

Na zakończenie audycji tradycyjnie usłyszeliśmy pozdrowie-
nia, a także zaproszenie na wspólne słuchanie i rozmowy tele-
foniczne. Kolejna audycja będzie nadawana 28 stycznia 2021 r. 

Drogi Czytelniku, który po raz pierwszy otrzymałeś List do 
Chorych, zapraszam do odwiedzania:

strony internetowej - www.apostolatchorych.pl 
lub kontaktu telefonicznego - 511 781 255, 
e-mail: apostolatchorych.szczecin@gmail.com 
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OBFITEGO  
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

Duch Bożego Narodzenia przeniknął nasze domy, rodziny, wspól-
noty. Połączyła nas wiara i radość z narodzin Zbawiciela. 

Kolejny raz dany nam rok łaski w naszym życiu. Z Bożym błogo-
sławieństwem w duchu nadziei chcemy zaczynać Nowy 2021 Rok.

Aby żyć w duchu wewnętrznego pokoju zapraszajmy Chrystusa do 
swoich serc. Przyjmujmy Jego błogosławieństwo, bo „Pan rozpro-
mieni oblicze swe nad Tobą, obdarzy swą łaską. Zwróci ku Tobie 
swoje oblicze i obdarzy pokojem”.

Każdemu z Was: samotnym, chorym, tym, którym w życiu jest 
trudno udźwignąć ciężar codziennych zadań, życzę ducha nadziei, 
pokoju, wiary i miłości. 

Droga Siostro, Drogi Bracie obdarzajmy się wzajemnie Bożymi ła-
skami i bądźmy dla siebie darem – błogosławieństwem. Pamiętajmy 
- Pan oczekuje nas w sakramentach, aby nas umocnić. 

Błogosławię na każdy Dzień 2021 Roku
Ks. Przemysław Pokorski

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA  
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002


