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OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W 2000 R.

(fragmenty)

(…) W Dniu Chorego 
kierujemy wzrok przede 
wszystkim ku Chrystusowi 
cierpiącemu i zmartwych-
wstałemu. Przyjmując ludz-
ką naturę, Syn Boży zgodził 
się doświadczyć wszystkich 
jej aspektów, w tym także 
cierpienia i śmierci, a przez 
to osobiście wypełnił słowa, 
które wypowiedział podczas 
Ostatniej Wieczerzy: «Nikt 
nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich» 
(J 15,13). Sprawując Eucha-
rystię, chrześcijanie głoszą i urzeczywistniają ofiarę Chrystu-
sa, przez którego «rany zostaliśmy uzdrowieni» (por. 1 P 2,24), 
a jednocząc się z Nim «przechowują w swoich własnych cier-
pieniach najszczególniejszą cząstkę nieskończonego skarbu 
odkupienia świata i tym skarbem mogą się dzielić z innymi» 
(Salvifici doloris, 27).

Podobnie jak zmartwychwstanie przemieniło rany Chrystu-
sa w źródło uzdrowienia i zbawienia, tak też w życiu każdego 
chorego światłość zmartwychwstałego Chrystusa jest potwier-
dzeniem, że droga wierności Bogu przez ofiarę z siebie aż po 
krzyż prowadzi do zwycięstwa i zdolna jest przemienić nawet 
samą chorobę w źródło radości i zmartwychwstania. Czyż nie 
to właśnie orędzie rozbrzmiewa w kulminacyjnym momencie 
Eucharystii, gdy zgromadzenie wypowiada słowa: «Głosimy 
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śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale»? Chorzy, którzy rów-
nież zostali posłani jako robotnicy do winnicy Pańskiej (por. 
Christifideles laici, 53), mogą swoim przykładem wnieść cenny 
wkład w ewangelizację kultury, która skłonna jest dziś odsu-
wać od siebie doświadczenie cierpienia, przez co nie potrafi 
dostrzec jego głębokiego sensu i ukrytych w nim bodźców do 
osobowego i chrześcijańskiego rozwoju.

(…) Przykład Jezusa Dobrego Samarytanina każe nie tylko 
opiekować się chorym, ale także czynić wszystko co możli-
we, aby na powrót włączyć go w życie społeczeństwa. Według 
Chrystusa bowiem uzdrawiać znaczy zarazem przywracać na 
łono społeczeństwa: podczas gdy choroba wyłącza człowieka 
ze wspólnoty, uzdrowienie powinno mu pozwolić na odzyska-
nie swego miejsca w rodzinie, w Kościele i w społeczeństwie.

Do wszystkich, którzy pracują zawodowo lub jako wolonta-
riusze w służbie zdrowia, zwracam się z serdeczną zachętą, 
by skierowali wzrok ku Boskiemu Samarytaninowi, ażeby ich 
posługa mogła się stać zapowiedzią ostatecznego zbawienia 
i zwiastowaniem nowego nieba i nowej ziemi, «w których bę-
dzie mieszkała sprawiedliwość» (2 P 3,13).

Jezus nie tylko leczył i uzdrawiał chorych, ale przez swo-
ją zbawczą obecność, nauczanie i czyny niestrudzenie szerzył 
zdrowie wokół siebie. Jego miłość do człowieka wyrażała się 
w relacjach pełnych ludzkich uczuć, które pozwalały Mu rozu-
mieć innych, okazywać im współczucie i nieść pociechę, łączyć 
harmonijnie czułą dobroć i moc. Jezus wzruszał się pięknem 
natury, był wrażliwy na ludzkie cierpienie, zwalczał zło i nie-
sprawiedliwość. Negatywne aspekty ludzkiego doświadczenia 
podejmował z odwagą i znał ich ciężar, budząc w innych pew-
ność nadejścia nowego świata. W Nim ludzka natura ujaw-
niła swe odkupione oblicze i spełniły się najgłębsze ludzkie 
pragnienia.

(…) Na tej drodze czynnego uczestnictwa w doświadcze-
niach naszych chorych braci i sióstr niech nam towarzyszy 
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Maryja Panna, która stojąc pod krzyżem (por. J 19,25) miała 
udział w cierpieniach Syna, a poznawszy dogłębnie cierpienie, 
otacza dziś nieustanną i miłościwą opieką wszystkich, którzy 
na własnym ciele i duszy doświadczają ograniczeń i zranień 
ludzkiej natury. Jej właśnie, która jest Uzdrowieniem Chorych 
i Królową Pokoju, zawierzam chorych i ich opiekunów, aby 
swym macierzyńskim wstawiennictwem pomogła im być krze-
wicielami cywilizacji miłości. Z takimi życzeniami udzielam 
wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

ROK ŚW. JÓZEFA

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najśw. Maryi Panny, 8 grudnia 2020 r., zainauguro-
wał Rok św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 
2021 r. Papież Franciszek, wielki czciciel św. Józefa, w swym 
Liście zwraca uwagę na bardzo ważne cechy św. Józefa. „Oj-
ciec umiłowany” zawsze był miłowany przez lud chrześcijań-
ski, o czym świadczy fakt, że na 
całym świecie poświęcono mu 
wiele kościołów; że wiele insty-
tutów zakonnych, bractw i grup 
kościelnych inspiruje się jego 
duchowością i nosi jego imię; że 
od wieków odbywają się na jego 
cześć różne święte misteria. 

Św. Józef był człowiekiem głę-
bokiej modlitwy i zawierzenia. 
On zaprasza dzisiaj wszystkich 
do pogłębienia dziecięcej relacji 
z Ojcem, pozwalającej rozeznać 
Jego wolę w życiu.  Św. Józef 
był człowiekiem sprawiedliwym, 
strzegącym głębokiej tajemnicy Ikona Św. Józefa Pasterza Baranka

Karmel Miłości Miłosiernej w Szczecinie
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swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczci-
wości w spełnianiu codziennych obowiązków.  Najważniej-
szym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża 
Świętej Rodziny z Nazaretu, dając nam przykład do tworzenia 
tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła 
Święta Rodzina.

Wpatrując się w osobę św. Józefa prośmy Go o wstawiennic-
two. Do niego kierujmy naszą modlitwę:

Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Marii Dziewi-
cy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna, tobie zaufała Maryja, 
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas 
na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie, odwagę 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

ODPuSTY W ROKu ŚW. JÓZEFA
WEDŁuG DEKRETu PENITENCJARII APOSTOlSKIEJ

Z Rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych Odpu-
stów wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Dar Odpustu 
zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami, nale-
żą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystycz-
na oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zyskają 
osoby, które:

1. na wzór św. Józefa spełniają uczynek miłosierdzia wzglę-
dem ciała lub względem duszy,

2. odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy 
narzeczonymi,

3. powierzać będą codziennie swoją działalność opiece 
Świętego Józefa, 

4. wzywać będą Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach 
wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mo-
gli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była 
bardziej godna,
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5. odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji ła-
cińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub 
przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyj-
skiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, 
przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicz-
nych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz 
i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześci-
janom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Odpust zyskać można przez odmówioną dowolną prawnie 
zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego 
Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach  
19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi 
i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 
19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem po-
święconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej. 

Uwzględniając sytuację epidemiczną, penitencjaria apo-
stolska ogłosiła, że odpusty mogą zyskać osoby starsze, chore 
i wszyscy, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wyjść 
z domu – pod warunkiem odrzucenia wszelkich upodobań do 
grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie moż-
liwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie 
aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności na cześć Świę-
tego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, 
ofiarując z ufnością Bogu cierpienia oraz niedogodności wła-
snego życia. 

Modlitwa

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. We-
zwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łą-
czyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcow-
ską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie 
błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chry-
stus nabył Krwią Swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, 
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i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stró-
żu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błę-
du i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie 
z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak 
niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które 
groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego 
od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każ-
dego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem 
i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć po-
bożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

2 luTEGO  
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

W polskiej tradycji nazywamy ten dzień także świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z pra-
wem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu 
w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypo-
wiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświe-
cenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate 
w symbolikę światła. Liturgia słowa tego Święta odsłania ta-
jemnicę wiary, która kształtuje życie Maryi, Józefa, proroki-
ni Anny i starca Symeona Ich postawa świadczy, że wiara ta 
rodzi się ze słuchania słowa Bożego potwierdzanego życiem 
i dokonywanymi wyborami. Maryja wraz z Józefem, ofiarowu-
jąc Jezusa w Świątyni wypełniają starotestamentalne Prawo. 
Prorokini Anna wraz z Symeonem oczekując wypełnienia się 
słowa Bożego trwają na modlitwie, która stanowi fundament 
wiary. Anna i Symeon, którzy oczekiwali na Mesjasza dają 
przykład, że modlitwa i adoracja zawsze przynoszą owoce. 

2 lutego Kościół również obchodzi, ustanowiony przez św. 
Jana Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony 
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modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu  
i ludziom w zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowa-
rzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Ten 
dzień to wielkie dziękczynienie za obecność osób zakonnych 
w Kościele i w świecie. Dziękując Bogu za dar osób powoła-
nych do życia konsekrowanego, prosimy o nowe i święte po-
wołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 11.02.2021 r.

11 lutego, w święto 
Objawienia Matki Bożej 
świętej Bernadecie w Lo-
urdes, Kościół obchodzi 
Światowy Dzień Chorego, 
ustanowiony przez Papie-
ża Jana Pawła II w dniu 
13 maja 1992 r. Celem ob-
chodów jest modlitwa za 
wszystkich cierpiących, 
zarówno duchowo, jak 
i fizycznie oraz zwróce-
nie uwagi świata na ich 
potrzeby. 

11 lutego w 1984 r. Pa-
pież napisał list apostol-
ski „Salvifici Doloris” 
o chrześcijańskim sensie 
ludzkiego cierpienia. Św. Jan Paweł II głosi: prawdziwy sens 
cierpienia można odnaleźć jedynie w nauczaniu Chrystusa. 

Papież często wskazywał, że ludzie chorzy, cierpiący są naj-
bliżej Krzyża Jezusa. Do grupy chorych przed Grotą Lourdes 

Grota objawienia Matki Bożej w Lourdes
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w Ogrodach Watykańskich, dwa tygodnie przed pierwszą piel-
grzymką do Polski w 1979 r., Jan Paweł II mówił: 

„Tak, w swoim okaleczonym i zbolałym ciele jesteście wy-
obrażeniem Chrystusa ukrzyżowanego i jakby przedłużeniem 
Jego Męki, w taki sposób, że każdy z was może powtórzyć za 
św. Pawłem: «W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa 
dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1,24); «Wspól-
nie z Nim (to jest z Jezusem) cierpimy po to, by wspólnie 
mieć udział w chwale» (Rz 8,17). Chrystus przecież wybiera 
was, jednoczy was i upodabnia was do siebie za nieodzownym 
i niewypowiedzianym pośrednictwem cierpienia, przez które 
wyciska na was swój bolesny i trwały obraz dla wypełnienia 
dzieła Odkupienia.”

„Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz 
ciężka próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo. Bóg po-
twierdził, że chce działać szczególnie poprzez cierpienie, które 
jest słabością i wyniszczeniem człowieka – i chce w tej właśnie 
słabości i wyniszczeniu objawić swoją moc. W cierpieniu kry-
je się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do 
Chrystusa, jakaś szczególna łaska1”.

Modlitwa
Jezu, pełen miłosierdzia i dobroci dla dźwigających krzyż 

choroby, starości lub niepełnosprawności, obdarz Swoją łaską 
i błogosławieństwem wszystkich cierpiących oraz tych, którzy 
im pomagają i leczą. Umacniaj wiarę w sercach doświadcza-
nych bólem i samotnością. Spraw, aby chorzy z nadzieją ocze-
kiwali ulgi w cierpieniu i pociechy. Udziel im łaski głębokiej 
radości, pokoju serca i odwagi, by dźwiganie krzyża było dla 
nich czasem wzrastania w wierze i chrześcijańskiej nadziei. 
Chroń nas wszystkich przed rezygnacją i zwątpieniem w mi-
łość Bożą. Tobie cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

1  Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris
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WIElKI POST

„Panie nasz, Boże, daj nam przez święty post zacząć okres 
pokuty, aby nasze wyrzeczenia wzmocniły nas do walki ze 
złym duchem.” Kolekta ze środy popielcowej

To już kolejny Wielki Post w naszym życiu, w którym uświa-
damiamy sobie stan własnej grzeszności. Posypanie głowy po-
piołem to znak pokuty, nawrócenia i odrodzenia do nowego 
życia w Chrystusie. W walce ze złym duchem dużą pomocą 
jest dla nas post, modlitwa i jałmużna. Te praktyki dają więk-
szą zażyłość z Bogiem. Sensem postu jest trwanie z Jezusem, 
który został wyprowadzony przez Ducha na pustynię doznając 
głodu i słabości. „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie.” Bez czuwania z Jezusem, bez modlitwy przychodzą: 
zwątpienia, obawy, lęki, niepokoje. Modlitwa, Słowo Boże jest 
światłem na ścieżce, dzięki któremu łatwiej odkryć sens cier-
pienia. Jałmużna nie musi wiązać się z daniem „grosza” temu, 
który prosi o pieniądze. Ważne jest zwrócić uwagę i poświę-
cić czas tym, którzy potrzebują. Jaka jest jałmużna Boga – tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Jezus pokornie umywał nogi apostołom – a czy ja podnoszę na 
duchu bliźnich, obdarowując dobrym słowem, miłym uśmie-
chem, życzliwym spojrzeniem? Jaka jest moja intencja i zamia-
ry nie tylko na te 40 dni pokutne?

Jak traktuję ten czas wielkopostny – powierzchownie jako 
tradycja, bo będzie „zajączek”, „jajeczko”? Czy przyglądam się 
własnej wierze? Czy obecny czas pandemii nie wyprowadził 
mnie na pustkowie, gdzie nie widzę, nie słyszę nikogo i po-
jawiają się zwątpienia, załamanie duchowe? Dbamy o swoje 
ciało wzmacniając odporność różnymi suplementami, a czy 
dbam o życie duchowe? Czy ożywiam duszę uczestnicząc we 
Mszy Świętej i przyjmując Eucharystię? Jaka jest moja więź 
z Jezusem? Wśród ludzi słyszę, że boją się iść do kościoła i mó-
wią: „wolę Mszę obejrzeć w domu za pośrednictwem radia czy 



List do Chorych i ich Rodzin12

telewizji”. Ale czy jak jestem głodna najem się oglądaniem 
chleba przez ekran? 

Czas 40 dni wielkopostnych to kolejna okazja, by przyjrzeć 
się swojej wierze w Jezusa i czynić starania, by nie uległa 
wyjałowieniu przez brak modlitwy i odrzucenie przykazań 
Bożych. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje: „Pokuta 
wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, 
nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grze-
chem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez 
nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie 
pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na mi-
łosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu 
serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Ko-
ścioła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca (KKK 1431).

Elżbieta

NIEDZIElNE ROZWAŻANIA 
EWANGElICZNE

V Niedziela zwykła 7.02.2021 r., Mk 1,29-39

Gdy Jezus udał się na miejsce pustynne, by tam się modlić, 
pośpieszył za Nim Szymon Piotr z towarzyszami. To bardzo 
ważna wskazówka dla nas. Jeśli chcemy spotkać Jezusa oso-
biście, to powinniśmy Go szukać „na miejscu pustynnym”, 
a więc w odosobnieniu, w ciszy, z dala od zgiełku. Jezus jest 
też wśród codziennego życia, ale najłatwiej Go spotkać „na 
miejscu pustynnym”.

VI Niedziela zwykła 14.02.2021 r., Mk 1,40-45

Trędowaty podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz 
i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się do Boga na modli-
twie. Trędowaty wykazuje się wielką determinacją i odwagą. 
Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego prosi z pokorą: „Jeśli 



Nr 316 – Luty 2021 13

chcesz”. Przekonanie, że Jezus może wysłuchać, jeśli zechce, 
jest wyrazem pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty prosi, ale 
wie, że uzdrowienie zależy od łaski Pana. Wobec tak silnej wia-
ry Jezus odpowiada miłosierdziem: „Chcę, bądź oczyszczony”!

I Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021 r., Mk 1,12-15

Często sobie nie uzmysławiamy tego, jak ciężko walczy się 
z szatanem. Jezus, tak jak my: odczuwał głód, odczuwał łak-
nienie, senność, zdenerwowanie. Czuł jak człowiek. I tą ludzką 
sferę kusił zły duch. Wielki Post uzmysławia nam, że i każde-
go z nas zły duch będzie kusił. Robi to nieustannie. Nikt tego 
nie uniknie. Skoro zły duch kusił nawet Jezusa, będzie kusił 
i każdego z nas. Te pokusy będą różne: cielesne, duchowe, 
psychiczne itd. Będzie zły duch kusił do odrzucenia Boga, do 
wyboru grzechu, czasami w bardzo subtelny sposób, mówiąc: 
że coś wcale nie jest grzechem, albo wprowadzając w nas sa-
mousprawiedliwienie grzechu oraz swoich czynów i wybo-
rów, będzie nam pokazywał łatwiznę i przyjemność czy profity 
grzechu. Wielki Post ma nam pokazać z kim walczymy i to nie 
tylko przez 40 dni, ale przez całe życie.

II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021 r., Mk 9,2-10

Wydarzenie na górze Tabor wywołuje w uczniach lęk, strach, 
świadomość bóstwa Jezusa i dystansu, jaki dzieli uczniów od 
Niego. Uczucia uczniów są wynikiem mistycznego obcowania 
z tajemnicą świętości i wielkości Boga, a z drugiej strony do-
świadczeniem Jego bliskości, która rodzi przyjaźń: „Wy jeste-
ście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,14-15).

Kl. Jakub Kozłowski
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HYMNY
MAGNIFICAT – WIElBI DuSZA MOJA PANA

Magnificat jest modlitwą „utkaną” ze Słowa. Jest modli-
twą dziękczynienia, modlitwą, która uczy odnosić wszystko 
do Pana Boga. Prawdziwe uwielbienie jest zawsze odpowie-
dzią na szczególne doświadczenie, na zobaczenie dobra, które 
zachwyca.

To jedyny tekst modlitwy, który wypowiada Maryja na kartach 
Biblii. Maryja napełniona łaską zwraca się do Boga, odnajduje 
się w Bogu, sławi Jego dobroć i wielkość. Tylko człowiek przyj-
mujący swoją małość, człowiek, który się uniża, a jednocześnie 
mający świadomość swego obdarowania, może sławić wielkość 
Pana Boga.

Maryja nazywa siebie Służebnicą, a samo określenie „sługa 
Boży” zawiera w sobie wielką godność. Godność sługi Bożego 
wynika przede wszystkim z przynależności do Boga, ze szcze-
gólnego wybrania. Odkrycie wielkości Boga zmienia zupełnie 
widzenie rzeczywistości: świata, samego siebie i Bożych za-
mysłów. Magnificat jest świadectwem takiego przemienionego 
widzenia, widzenia, które pozwala widzieć Pana Boga działa-
jącego w życiu.

Swoją świadomość – kim jest – Maryja kształtuje w ogromniej 
mierze w oparciu o słuchanie Słowa Bożego. Maryja wszystkie 
wydarzenia odczytuje w świetle Słowa, jest przepełniona Sło-
wem, jest przepełniona radością z Bożych Łask.

W uniżeniu przed Bogiem odkrywa prawdę o ogromnym ob-
darowaniu przez Pana Boga. Z wnętrza uniżenia Maryi rodzi 
się najwyższe Boże działanie – Wcielenie, czyli zrodzenie Syna 
Bożego w ludzkiej postaci. „Słowo stało się Ciałem (J 1,14). 
Obdarowanie jest jednocześnie wezwaniem i zaproszeniem do 
udziału w świętości Pana Boga. Jedyną prawdziwą odpowie-
dzią na to Boże zaproszenie może być pełne oddanie się Mu.

«Jeśli według ciała jedna jest tylko Matka Chrystusa, to we-
dług wiary wszystkie dusze rodzą Chrystusa; każda bowiem 
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przyjmuje w sobie Słowo Boże» /św. Ambroży/. W ten sposób 
święty Doktor, interpretując słowa Matki Bożej, zachęca nas do 
starania o to, by Pan znalazł mieszkanie w naszej duszy i w na-
szym życiu. Powinniśmy Go nosić nie tylko w sercu, lecz powin-
niśmy nieść Go światu, dzięki temu również my będziemy mogli 
rodzić Chrystusa dla naszych czasów (Benedykt XVI) [1].

Kiedy w codziennej wieczornej modlitwie Kościoła wypo-
wiadamy ten hymn uwielbienia, wyznajemy tą samą wiarę 
i ufność, jaką miała Maryja. Patrzymy oczyma Maryi na wyda-
rzenia zbawcze, na nasz miniony dzień, których centrum jest 
– ma być – Osoba Jezusa Chrystusa. W Nim jest cała nasza 
nadzieja i radość, nasza siła i moc. Warto, abyśmy zastanowili 
się nad naszą osobistą modlitwą – z czego jest „utkana”? Co 
„przeplata” naszą codzienność i czy to, czego doświadczyli-
śmy wplatamy w modlitwę wieczorną? Jakie byłoby nasze oso-
biste „Magnificat”? 

Może spróbujemy ułożyć osobiste „Magnificat” i nim się modlić.
Katarzyna OV

[1] https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/magnificat-piesn-maryi,269631  
(dostęp 4.01.2021).  
Całość rozważania oparto na: Wł. Zatorski, Pieśni dla Pana. Hymny i Pieśni liturgicz-
ne Nowego Testamentu, Wyd. Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2014, str. 71-108.

EuCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Kochani!
Minął pierwszy miesiąc nowego roku. Czy dał nam jakieś, 

choć drobne, powody do zadowolenia i tchnął w nas nutkę 
optymizmu, czy raczej przyniósł nam pierwsze rozczarowania 
i pchnął w kierunku smutku i przygnębienia? Co w takim ra-
zie przyniosą kolejne miesiące? Oczywiście odpowiedzi nasze 
mogą i zapewne będą różne, gdyż każdy z nas jest inny (nie-
powtarzalny) i ma własną historię życia. Nie mniej jednak trze-
ba nam pamiętać o tym, że bez względu na wszystko: historię 
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naszego życia, okoliczności, które nam w nim towarzyszą, spo-
tykane osoby i sytuacje jedno jest niezmienne, a właściwie Je-
den: nasz Bóg! On zawsze był, jest i będzie z nami. Pozostał 
z nami w Eucharystii!

Ostatnio znowu mocno to do mnie dotarło, gdy na początku 
nowego roku było w kościele odczytywane Słowo Boże, które 
przede wszystkim zachęcało do tego, aby powrócić do korzeni 
(zob. Mdr 24, 1-2.8-12), do Boga, który nam pragnie błogosławić 
(zob. Lb 6, 22-27) i jest między nami (J 1, 1-18). To Słowo tchnę-
ło we mnie nową nadzieję, że najważniejszym jest, iż On jest 
zawsze ze mną! A jedynym pragnieniem naszego Boga pozosta-
je to, aby każdy/każda z nas nawiązali z Nim głęboką relację. 
Ksiądz Franciszkanin w czasie rekolekcji adwentowych bardzo 
mocno to zaakcentował, że jedynym celem naszego życia tutaj 
na ziemi jest NAWIĄZANIE GŁĘBOKIEJ RELACJI Z BOGIEM! 
I trudno się z tym nie zgodzić. Wszystko inne ma sens o tyle, 
o ile wynika z Niego, bo przecież w Nim żyjemy, poruszamy się 
i jesteśmy (por. Dz 17,28), a wszystko inne powinniśmy czynić 
ze względu na relację z Nim. Pewnie, że to wszystko łatwo się 
pisze (mówi), a życie wiele rzeczy weryfikuje, ale ważne, aby-
śmy nigdy nie poddawali się w walce o miłość, prawdę, piękno, 
dobro, a nade wszystko o Boga i człowieka!

Dlatego proszę Was: trwajcie mocno i niewzruszenie przy 
Bogu! Pomimo wszystko i ze względu na Niego samego! Jak 
najczęściej korzystajcie ze świętych sakramentów zwłaszcza 
pokuty i pojednania (nawet gdyby kapłan miał przyjść do Was 
do domu – to jego powinność) i Eucharystii (proście o Komu-
nię św., nawet gdyby kapłan miał specjalnie z nią przyjść do 
Waszego domu – to też jego powinność). Tak niewielu chorych, 
zwłaszcza tych pozostających w domach ze względu na chorobę 
i epidemię, nie korzysta z tej możliwości karmienia się wspo-
mnianymi sakramentami. To bardzo smutne! Czyżby nam nie 
zależało na tej relacji z naszym Bogiem? Wierzę, że tak nie jest, 
ale wielu chrześcijan katolików wpadło dziś w szatańskie pęta 
obojętności.
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Niech Wasze serca nie będą nigdy obojętne ani na Boga, ani 
na drugiego człowieka! Niech na Wasze dobre postanowie-
nia i działania, a także trud codziennych zmagań, zwłaszcza 
z chorobą i bólem, błogosławi Wam Bóg Wszechmogący Ojciec 
i Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam Was i Waszych bli-
skich bardzo serdecznie!

Ks. Łukasz Śniady

OBJAŚNIENIA POSZCZEGÓlNYCH 
CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ
lITuRGIA EuCHARYSTYCZNA

Liturgia eucharystyczna wraz z ucztą eucharystyczną wywo-
dzi się z Wieczernika – „Chrystus ustanowił w czasie Ostat-
niej Wieczerzy ofiarę i ucztę paschalną, przez którą staje się 
ciągle obecna w Kościele ofiara krzyża, gdy kapłan, przed-
stawiający Chrystusa Pana, spełnia to, co sam Pan uczynił 
i polecił spełniać uczniom na swoją pamiątkę.”1.

W skład Liturgii Eucharystycznej wchodzą: przygotowanie 
darów ofiarnych chleba i wina, krótka modlitwa, po ofiarowa-
niu darów rozpoczyna się prefacja, która jest wstępem do mo-
dlitwy Eucharystycznej; modlitwa Eucharystyczna, która jest 
sercem Mszy Świętej; obrzędy Komunii świętej. 

W mszale rzymskim jest dziesięć modlitw eucharystycznych. 
Księża najczęściej odmawiają drugą i trzecią Modlitwę Eucha-
rystyczną. Pozostałe używają przy różnych okazjach. 

Każda Modlitwa Eucharystyczna składa się z kilku ele-
mentów: Prefacji, śpiewu, Święty, Święty, Święty… prośby do 
Ducha Świętego o uświęcenie darów, słowa konsekracji i sło-
wa po konsekracji: „Oto wielka tajemnica wiary”, odpowiedź 
wiernych „głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 

1  Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego



List do Chorych i ich Rodzin18

Gdy celebrans po konsekracji unosi nad ołtarzem Ciało 
i Krew Pana Jezusa wierni adorują w ciszy i w głębi serca 
mogą mówić „Pan Bóg i Bóg mój, Jezu wierzę w Ciebie, ufam 
Tobie, kocham Ciebie”. Gdy podnosi kielich można uwielbiać: 
„witaj Najdroższa Krwi Pana, któraś za nas na krzyżu została 
przelana, uwielbiam Cię całym sercem”. 

W czasie konsekracji dokonuje się największa tajemnica 
naszej wiary. Pod każdą cząsteczką chleba i pod każdą kro-
plą krwi jest obecny żywy i prawdziwy Jezus. Postacie chleba 
i wina pozostają takie, jakie były przed konsekracją, ale istota 
chleba zmieniła się w Ciało Jezusa, a wino w Krew Jego. Po 
konsekracji celebrans kontynuuje modlitwę Eucharystyczną 
polecając w niej Bogu: Ojca Świętego, biskupa diecezji i in-
nych biskupów, kapłanów i cały lud odkupiony. Poleca Mi-
łosierdziu Bożemu dusze w czyśćcu, wspomina też Matkę 
Najświętszą, św. Józefa, Apostołów i świętego danego dnia. 
Następnie unosi w górę Ciało i Krew Pana Jezusa i mówi lub 
śpiewa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie 
Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszel-
ka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków”. Wierni od-
powiadają „Amen”. Po tym tak zwanym „Małym Podniesieniu” 
celebrans wraz z wiernymi odmawia „Ojcze nasz”. Jest to mo-
dlitwa najświętsza i najmilsza Bogu – jest modlitwą Jego Syna 
Jezusa. Treść tej modlitwy zawiera w sobie 7 próśb. Pierwsze 
trzy odnoszą się do Boga a pozostałe do człowieka. 

Po modlitwie „Ojcze nasz” celebrans prosi Boga: „wybaw nas 
Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspo-
móż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grze-
chu i od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia 
Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa”. Wierni odpowiadają „bo 
Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki”. Dalej celebrans 
odmawia: „Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Aposto-
łom pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię 
nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła 
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i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do 
pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków”. 

Po tej modlitwie celebrans mówi: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami” wierni odpowiadają: „I z Duchem Twoim”. Na-
stępnie mówi: „przekażcie sobie znak pokoju”. Wierni nawza-
jem przekazują sobie znak pokoju. Celebrans przełamuje dużą 
hostię, odłamuje małą cząsteczkę i wpuszcza ją do kielicha 
mówiąc: „Ciało i Krew Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy 
i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie 
wieczne”. Wierni w tym czasie odmawiają lub śpiewają: „Ba-
ranku Boży”. Następnie celebrans unosząc Ciało i Krew Chry-
stusa mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, 
błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę”. Wier-
ni odpowiadają: „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do 
mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 
moja”. Celebrans udzielając Komunii św. mówi: „Ciało Chry-
stusa”, wierni odpowiadają „Amen”, tzn. wierzę, że przyjmu-
ję żywego Jezusa pod postacią chleba. Po przyjęciu Komunii 
świętej należy skupić się na Chrystusie, przywitać Go serdecz-
nie, dziękować Mu za wszelkie łaski, przepraszać za grzechy 
i prosić o błogosławieństwo dla siebie i dla drugich. Można to 
uczynić następującym słowami: „Witam Cię serdecznie Panie 
Jezu i dziękuję Ci, że przyszedłeś do mnie. Proszę Cię, pozo-
stań ze mną, abym ja mógł przebywać z Tobą w niebie. Dzię-
kuję Ci Panie Jezu za wszystkie łaski, których mi udzielasz, 
za dar życia, za sakramenty święte, za zdrowie i za wszelkie 
dobro otrzymane od Ciebie”. Można też modlić się innymi sło-
wami ważne jest to, aby się modlić szczerze z wiarą i miłością. 

Po Komunii św. następuje chwila ciszy na osobistą rozmo-
wę z Jezusem. Po kilku minutach kapłan odmawia ostatnią 
modlitwę mszalną i czyta ogłoszenia duszpasterskie, udziela 
błogosławieństwa wiernym mówiąc: „Idźcie w pokoju Chry-
stusa”. Wierni odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”. Po bło-
gosławieństwie i rozesłaniu wiernych celebrans całuje ołtarz, 
na którym dokonała się ofiara Chrystusa – „Tajemnica naszej 
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wiary” – robi ukłon w kierunku ołtarza wraz służbą liturgiczną 
i udaje się do zakrystii. 

Każdy uczestnik Mszy Świętej, jeśli przyjął Komunię św. stał 
się żywą monstrancją niosąc Chrystusa do domu i z radością 
spędza Dzień Pański. 

Trzeba sobie uświadomić, że nasza wiara nie ogranicza się 
tylko do uczestniczenia we Mszy Świętej, a poza Mszą życie 
na „luzie”. Msza Święta powinna przenikać i przemieniać na-
sze życie. W czasie Mszy spotykamy się ze Zbawicielem, tak 
jak spotykali się ludzie w Palestynie, gdy żył wśród nich. Zbli-
żali się do Niego z wiarą i prosili Go o zdrowie, o uwolnienie 
z opętania diabelskiego i o inne łaski. On widząc ich wiarę 
spełniał prośby. 

My w czasie Mszy Świętej nie możemy w sposób fizyczny 
dotykać Go, ale możemy Go przyjmować w sposób sakramen-
talny do naszych serc i stanowić jedno. Św. Paweł Apostoł po-
wiedział: „Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus”. Kto 
przyjmuje Jezusa w Komunii św. z czystym sercem, z wiarą 
i miłością, czuje się szczęśliwym. Staje się bardziej pokornym, 
kochającym Boga i ludzi. Bardziej serdeczny, uprzejmy, uczci-
wy, nikomu nie wyrządza żadnej krzywdy. Poprzez to staje się 
jakby drugim Chrystusem. Św. Teresa z Lisieux powiedziała: 
„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe 
musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”

Ks. Tadeusz Baniowski

Modlitwa do Zbawiciela

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw 
mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystuso-
wego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry 
Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dopuść 
mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. 
W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym 
ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.
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BIBlIJNI BOHATEROWIE
MAlCHuS

Każdy czas ma swoich bohaterów i antybohaterów. Nie ina-
czej jest w okresie Wielkiego Postu. Drugą postacią i niewąt-
pliwym czarnym charakterem tego czasu wielkopostnego jest 
Malchus. Był tym, który pojmał Jezusa z Ogrodu Oliwnego. 
Znamy go z imienia dzięki św. Janowi, który w Ewangelii zano-
tował jego imię (J 18,10). Należał on do grupy sług arcykapła-
na. Trudno jest określić jego rolę: był z jednej strony zaufanym 
posłańcem, asystentem i osobistym przedstawicielem arcyka-
płana, a z drugiej strony egzekutorem poleceń sanhedrynu. To 
wyjaśnia, dlaczego znajdował się na czele strażników, którzy 
przyszli pojmać Jezusa. Zapewne był obecny na niektórych 
spotkaniach Wysokiej Rady, a zatem mógł być świadkiem, gdy 
dyskutowano na temat Jezusa, który stanowił poważny pro-
blem dla ówczesnych przywódców religijnych. 

Malchus prawdopodobnie nie znał Jezusa osobiście. Mógł 
Go spotkać w świątyni jerozolimskiej, mógł Go ominąć na uli-
cy. Tym, co zdaje się potwierdzać tę tezę jest fakt, że Malchus 
do pojmania Jezusa potrzebował Judasza, gdyż najzwyczajniej 
w świecie nie umiał Go rozpoznać.

W wielkoczwartkowy wieczór przyszedł do ogrodu w poszuki-
waniu Jezusa wraz z innymi, którzy nieśli miecze i pochodnie. 
Był przekonany, że Jezus jest kolejnym wichrzycielem pospól-
stwa, którego należało szybko pojmać i zabić. Nic dobrego na 
tych spotkaniach Wysokiej Rady nie mówiono o Jezusie. Był On 
zagrożeniem dla samej egzystencji Izraela! Podczas próby poj-
mania w Ogrodzie Oliwnym wywiązała się szamotanina, w któ-
rej – jak pamiętamy – Piotr uderzył mieczem Malchusa. Ten 
prawdopodobnie uchylił się przed ciosem w głowę, ale miecz 
odciął mu ucho, które spadło na ziemię. To zdarzenie okazało 
się poważniejsze niż Malchus mógł się spodziewać. Wszystko 
działo się w zwolnionym tempie. W ogrodzie panowała cisza. 
Jezus schylił się, podniósł odcięte ucho i umieścił je tam, gdzie 
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było wcześniej. „Przeciwnik” zaskoczył go miłosierdziem. Mu-
siało to nieźle zamieszać mu w głowie, zupełnie nie pasowało 
do tego obrazu Jezusa, który miał do tej pory. To było silniejsze 
od mieczy i bardziej przemieniające niż polityczna siła.

Musiał przemyśleć ponownie wszystko, co do tej pory miał 
wbite do głowy. Przez następne kilka godzin kotłowało mu 
się w myślach, jak mógłby przyłączyć się do tłumu biorące-
go udział w ukrzyżowaniu tego, który z miłością podszedł do 
przeciwnika, uzdrawiając jego ucho? 

Co się stało z Malchusem? Tego nie wiemy. Jest obrazem wie-
lu, którzy spotkali nie takiego Jezusa, jakiego się spodziewa-
li. Jedne z pism apokryficznych domniemają jego nawrócenie 
i przyłączenie się do pierwszej wspólnoty chrześcijan w Jero-
zolimie. Może dzięki tym wydarzeniom z Getsemani Malchus 
uzyskał nowy słuch, który pozwolił mu usłyszeć głos Jezusa, 
który woła do Boga o wybaczenie? A może i był w gronie tych, 
którym Pan objawił się po zmartwychwstaniu?

Postać Malchusa jest dla nas przykładem, że czasami w na-
szym życiu trwamy w kulturze, która okazuje się nieprawdziwa, 
przekazujemy myśli i opinie, które nie są zgodne z rzeczy-
wistością. Żyjemy z dnia na dzień i w pewnym momencie 
„otwierają się nam oczy” i widzimy nasze życie inaczej. To jest 
właśnie ten czas, aby przyjść do Jezusa, by On i nam przywró-
cił zdolność słuchania głosu Boga.

Modlitwa

Żyjemy w czasach dotkniętych przeraźliwą głuchotą ducho-
wą. Wokół nas dużo i ciągle mówi się o życiu doczesnym, ma-
terialnym, zmysłowym i wciągającym, lecz głos Boga jawi się 
jako niechciany, niewygodny, niepasujący do całego świata. 
Jeśli chcemy uleczyć nas i naszych bliźnich z tej przeraźliwej 
głuchoty, to musimy zwrócić się do Jezusa, bo tylko On może 
to uczynić. Potrzebujemy dać Mu się dotknąć i prosić: „Panie, 
spraw abym usłyszał”.

Ks. Robert Bałuka
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POZNAJEMY ŚWIĘTYCH

CYRYl I METODY (Apostołowie Słowian)

Dzięki Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Eu-
ropy przyjęła chrześcijańską wiarę oraz jej zakorzenienie się 
w kulturze. Dwaj święci bracia stworzyli zręby gramatyki ję-
zyków słowiańskich. Święty Cyryl przetłumaczył Ewangelie 
i psalmy na język staro-cerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla 
bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Św. Jan Paweł II na-
dał im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list 
apostolski.

Cyryl, który na chrzcie świętym otrzymał imię Konstantyn, 
urodził się w Tesalonikach w 826 r. Po odbyciu studiów filo-
zoficznych w Konstantynopolu prowadził wykłady z filozofii 
i był bibliotekarzem. W 855 r. postanowił wejść na drogę życia 
zakonnego, dołączając do swego brata Metodego w klasztorze 
w Bitynii. 

Metody, który na chrzcie świętym otrzymał imię Michał, 
urodził się około 815 r. Posiadał wykształcenie prawnicze, po 
ukończeniu nauki powierzono mu na dworze cesarskim wysoki 
urząd, z którego jednak zrezygnował, wstępując do klasztoru 
w Bitynii.

Cesarz powierzał im trudne misje dyplomatyczne, na przy-
kład na Krym. Wymagały one znajomości wielu języków, mię-
dzy innymi hebrajskiego i arabskiego. W młodości poznali 
też język Słowian. Dlatego cesarz polecił im rozpocząć dzieło 
ewangelizacji Bułgarów.

Kolejne zaproszenie do świętych misjonarzy przyszło od księ-
cia Rościsława z Moraw. Właśnie tam po raz pierwszy do spra-
wowania liturgii Cyryl i Metody wprowadzili język Słowian 
pisany alfabetem greckim, tak zwaną głagolicę. Później przero-
dził się on w cyrylicę. Otwartość tych wykształconych Greków 
na kulturę ludów słowiańskich spotkała się z niezrozumieniem 
przedstawicieli kleru frankońskiego i niemieckiego, którzy 
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sprzeciwiali się dziełu inkulturacji (przekształcenie wartości 
kulturowych). Z tego powodu Cyryl i Metody byli prześlado-
wani. Uważano bowiem wtedy, że językami liturgicznymi są 
jedynie hebrajski, grecki i łaciński. Bracia odwołali się do Rzy-
mu i po interwencji papieża uzyskali od niego pełną aprobatę 
dla ich trudu w głoszeniu Jezusa Chrystusa Słowianom.

Święci Cyryl i Metody ewangelizowali także Panonię (Wę-
gry), skąd udali się do Wenecji, a następnie do Rzymu, gdzie 
nowo wybrany papież Hadrian II udzielił błogosławieństwa 
dla ich metod pracy w Winnicy Pańskiej pośród Słowian. Pa-
pież pozwolił też wyświęcić na kapłanów dużą grupę uczniów 
Cyryla i Metodego. Cyryl pod koniec swego krótkiego życia 
wstąpił do klasztoru, gdzie 14 lutego 869 r. zmarł na rękach 
swego brata Metodego. Jego ciało spoczywa w bazylice św. 
Klemensa w Rzymie.

Po śmierci Cyryla papież Hadrian II mianował Metodego 
arcybiskupem Moraw i Panonii. Metody znowu zetknął się 
z wrogością, tym razem ze strony arcybiskupa Salzburga, któ-
ry uwięził go na dwa lata. Święty Metody po uwolnieniu udał 
się znowu do Rzymu, gdzie z wielką życzliwością przyjął go 
papież Jan VIII. 

Arcybiskup Metody, wyczerpany trudami znoszonymi dla 
Ewangelii, zmarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r. 

Św. Jan Paweł II w encyklice Slavorum apostoli napisał: 
„Obok wielkiego poszanowania dla osób i bezinteresownej tro-
ski o ich prawdziwe dobro, obaj święci Bracia posiadali odpo-
wiedni zasób energii, rozwagi, gorliwości i miłości, konieczny 
do niesienia przyszłym wierzącym światła, do ukazywania im 
dobra i jednoczesnego udzielania pomocy w jego osiągnięciu. 
W tym celu pragnęli upodobnić się pod każdym względem do 
tych, którym nieśli Ewangelię; należeć do nich i dzielić we 
wszystkim ich los”.

Świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patro-
nów Europy, Kościół wspomina 14 lutego. Prośmy świętych 
patronów Europy: Cyryla i Metodego, byśmy naśladując ich 
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gorliwość misyjną potrafili dawać świadectwo naszej wiary 
w Chrystusa wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i wypo-
czywamy. Czas nowej ewangelizacji Europy nadal trwa. Oby 
Duch Święty porywał nasze serca do wytrwałej służby w Ko-
ściele aż na krańcach świata.

Na podstawie książki „Szczęśliwi święci”, ks. Marek Wójtowicz SJ

Elżbieta

Modlitwa do świętych Cyryla i Metodego

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że wsławiłeś świętych Cy-
ryla i Metodego, apostołów narodów słowiańskich i patronów 
Europy, tak wielkimi darami swej łaski. Wy zaś pełni podziwu 
godni głosiciele Ewangelii, módlcie się za te narody, których 
przodkom przynieśliście światło wiary. Swym potężnym orę-
downictwem u Boga wyproście Kościołowi pielgrzymującemu 
łaskę, aby chrześcijanie odłączeni od Stolicy Apostolskiej, idąc 
za waszym przykładem, zjednoczyli się w miłości z następcą 
świętego Piotra. Amen.

SANKTuARIuM ŚW. ANTONIEGO 
PADEWSKIEGO

W RADECZNICY

Radecznica to niewielka miejscowość w województwie lu-
belskim, położona w odległości 40 kilometrów od Zamościa – 
na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, u stóp 
wzgórza, zwanego Łysą Górą1. Licząca dziś około tysiąca miesz-
kańców wieś, od ponad trzech stuleci jest znanym ośrodkiem 
religijnym i pielgrzymkowym. Jego powstanie wiąże się z ob-
jawieniami mającymi miejsce w 1664 r. Właśnie wtedy, 8 maja, 

1 Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy: informator / [red. o. Sylwester Skir-
liński; tekst o. Mariusz Lepianka et al.] – 2010.
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św. Antoni Padewski – patron rzeczy i osób zaginionych, Lizbo-
ny, Padwy, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położ-
nic, ubogich, podróżnych – ukazał się po raz pierwszy. Według 
przekazów świadkiem tego objawienia był Szymon, ubogi 
tkacz z Radecznicy. W kilku objawieniach Święty wyraził ży-
czenie, aby na Łysej Górze powstała świątynia. Zapewnił, że 
gromadzący się w niej wierni otrzymają od Boga liczne łaski. 
Objawienia powtórzyły się. Tradycja przekazuje, że św. Antoni 
pobłogosławił wodę ze źródła płynącego u stóp wzgórza, dzię-
ki której wiele osób doznało łaski uzdrowienia. Tkacz Szymon 
otrzymał zadanie przekonania władz kościelnych o prawdzi-
wości tychże objawień. Jak bywa w przypadku objawień pry-
watnych, nie od razu dano wiarę świadectwu Szymona.

Pierwotnie na miejscu objawień postawiono krzyż, przy 
którym odbywały się zgromadzenia wiernych. Tam właśnie 
dochodziło do niezwykłych wydarzeń, którym przypisywano 
znamiona cudów.

Początkowo nad świętym miejscem opiekę sprawował pro-
boszcz z Mokregolipia. Z czasem przybyli do Radecznicy fran-
ciszkanie konwentualni z klasztoru w Zamościu – nie zostali 
jednak na stałe. Trzy lata od pierwszego objawienia wzniesio-
no na wzgórzu drewnianą kaplicę i mały klasztor, w którym 
zamieszkali duchowi synowie św. Franciszka z bernardyń-
skiej prowincji ruskiej. Dzięki ich pracy sława radecznickiego 
sanktuarium stale rosła. Odnotowywano też coraz liczniejsze 
łaski, których wiarygodność badała komisja teologów, wyzna-
czona przez bpa Stanisława Święcickiego. Prace tejże komisji 
przyczyniły się do potwierdzenia autentyczności objawień św. 
Antoniego a opiekę dla sanktuarium i klasztoru gwarantowali 
biskupi, Sejm Rzeczpospolitej oraz sam król Jan III Sobieski.

Sława cudownego miejsca sprowadzała coraz liczniejsze 
rzesze pielgrzymów, dla których drewniany kościołek szyb-
ko stał się zbyt mały. Bernardyni postanowili wznieść więk-
szy, murowany, kościół i rozbudować sanktuarium. Decyzje tę 
podjęto podczas obrad kapituły zakonnej w 1669 r. Zakonnicy 
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otrzymali wieś wraz z dworem w zamian za zobowiązanie mo-
dlitwy w intencji diecezji i ojczyzny. Wzniesiony w stylu ba-
rokowym kościół konsekrowano w 1695 r. Świątynia została 
zlokalizowana na górze otoczonej lasem, na wysokości 323 m. 
n.p.m. Jest to kościół jednonawowy z dwuwieżowym fronto-
nem. Wnętrze wyposażono w 11 barokowych ołtarzy. W sa-
mym kościele nie było konfesjonałów – rozmieszczono je na 
korytarzach klasztoru, które służyły również do przeprowadza-
nia procesji.

Burzliwa historia naszego kraju nie mogła ominąć również 
i klasztoru. Po pierwszym rozbiorze Polski znalazł się on w za-
borze austriackim a w 1809 r. na terenie Księstwa Warszawskie-
go. W 1869 r. biskup grekokatolicki uzyskał dekret nakazujący 
bernardynom opuszczenie klasztoru, zaś na ich miejsce spro-
wadzono duchownych unickich. Po niespełna dziesięciu latach 
sanktuarium stało się parafią prawosławną – w tym czasie ko-
ściół przebudowano nadając mu cech bizantyjskich. Dopiero 
po odzyskaniu niepodległości zarząd nad obiektami wrócił do 
bernardynów, a czasy drugiej wojny światowej stały się latami 
prowadzenia rozległej działalności konspiracyjnej. Drukowa-
no ulotki, udzielano schronienia osobom poszukiwanym przez 
gestapo, szkolono oddziały AK, prowadzono tajne nauczanie 
w zakresie szkoły średniej oraz kuchnię dla uchodźców. Po wy-
zwoleniu bernardyni otworzyli w Radecznicy gimnazjum.

Dziś to również bernardyni dbają o sanktuarium św. Anto-
niego – obsługa ruchu pielgrzymkowego, obchody odpustów 
(cztery w roku), dziewięciowtorkowa Wielka Nowenna do św. 
Antoniego. Na zasadach nowenny odbywają się również anto-
nińskie nabożeństwa, w czasie których ma miejsce odczytanie 
próśb i ucałowanie relikwii.

J W
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CuDA EuCHARYSTYCZNE 
W NIEMCZECH

Zakończyliśmy pielgrzymowanie po Polsce, podążając za 
śladami obecności Pana Boga na terenie naszej Ojczyzny. Dziś 
wyruszamy niedaleko, za zachodnią granicę, do Niemiec.

Chrystianizacja naszych sąsiadów rozpoczęła się w IV wie-
ku w zachodniej części Niemiec, części kontrolowanej przez 
imperium rzymskie. Powstawanie chrześcijaństwa germań-
skiego było początkowo dobrowolne, szczególnie wśród grup 
związanych z Cesarstwem Rzymskim. Po tym jak chrześcijań-
stwo stało się w dużej mierze zjednoczoną i dominującą siłą 
w Niemczech, pozostałe obszary rdzennego pogaństwa ger-
mańskiego zostały nawrócone przemocą. Ale aspekty pierwot-
nej religii pogańskiej przetrwały do dziś, łącznie z nazwami dni 
tygodnia. Wraz z upadkiem rzymskiego panowania w Niem-
czech w V wieku, ten etap katolicyzmu w Niemczech dobiegł 
końca wraz z nim. Mieszkańcy powrócili do przestrzegania 
pogańskich obrzędów. W ciągu następnych ośmiu stuleci mi-
sjonarze irlandzcy, szkoccy i angielscy ponownie wprowadzili 
chrześcijaństwo na terytoria niemieckie. Konwersja ludów ger-
mańskich rozpoczęła się od nawrócenia szlachty germańskiej, 
która miała narzucić ogółowi ludności swoją nową wiarę. Mi-
sja chrystianizacyjna ostatecznie zakończyła się w XIII wieku. 
Wspieranym przez rdzennych chrześcijan misjonarzom, udało 
się schrystianizować całe Niemcy. 

Należy pamiętać, że Kościół katolicki w Niemczech – po-
mimo licznych, wiekowych animozji między naszymi naroda-
mi – dał życie wspólnocie wiary w naszej ojczyźnie. Pierwsze 
biskupstwo w Polsce zostało założone w 968 r. w Poznaniu. 
Data ta podejrzanie zbiega się z powołaniem arcybiskup-
stwa w Magdeburgu wraz z podległymi mu sufraganiami 
dla ziem połabskich. W środowisku magdeburskim ewident-
nie istniało nieco później przekonanie łączące te wydarzenia 
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z powstaniem biskupstwa w Polsce, na czele którego stanął bi-
skup Jordan. Jak pisze o tym Thietmar z Merseburga, pierwszy 
polski biskup był sufraganem arcybiskupów Magdeburga. Nie 
można podważyć innych faktów łączących początki chrześci-
jaństwa w Polsce z Cesarstwem. Przecież włoscy eremici, Be-
nedykt i Jan, zostali namówieni do założenia w Polsce jednego 
z pierwszych klasztorów przez cesarza Ottona III. Ten sam 
cesarz namówił do przybycia do Polski Brunona z Kwerfurtu, 
który przed tą misją udał się wpierw po święcenia biskupie do 
Magdeburga. Chcąc nie chcąc naszą wiarę zawdzięczamy na-
szym zachodnim sąsiadom. 

Kościół Niemiecki, w ciągu swoich dziejów, wydał dotąd na 
świat ośmiu papieży, do których należeli: Grzegorz V (996-999), 
Klemens II (1046-1047), Damazy II (1048), Leon IX (1049-
L054), Wiktor II (1055-1057), Stefan IX (1057-1058), Hadrian 
VI (1522-1523) oraz Benedykt XVI (1927-). To także kraj wielu 
zasłużonych dla Kościoła biskupów i teologów, w gronie któ-
rych znajdują się m.in. św. Albert Wielki (1193-1280) – biskup 
i doktor Kościoła; sługa Boży Romano Guardini (1885-1968), 
Karl Rahner (1904-1984); wspomniany już papież-senior Jo-
seph Ratzinger (Benedykt XVI) czy kardynał-emeryt Walter 
Kasper (1933-).

Dziś obywatele Niemiec mogą swobodnie praktykować swo-
ją wiarę, niezależnie od wyznawanej religii. Istnieje rozdział 
Kościoła od państwa. Przyjmuje się, że średnio co drugi oby-
watel Niemiec jest chrześcijaninem.

Od następnego spotkania rozpoczynamy wędrówkę w po-
szukiwaniu interesujących nas cudów eucharystycznych a – 
jak podają źródła historyczne – było ich zapewne kilka. Tak 
więc w drogę…

Ks. Robert Bałuka
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KRuCJATA MODlITEWNA CHORYCH

„Rozpoczęłam Post święty tak, jak sobie życzył Jezus, zda-
jąc się całkowicie na Jego świętą wolę i przyjmując wszystko 
z miłością, cokolwiek mi poda. Nie mogę praktykować więk-
szych umartwień, bo jestem bardzo słaba. Dłuższa choroba 
wyniszczyła mi zupełnie siły. Łączę się z Jezusem przez cier-
pienie. Kiedy rozważam Jego bolesną mękę, to zmniejszają 
się moje fizyczne cierpienia.” Dz. 1625

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. 

Intencje na luty

Za Kościół 
W intencjach Ojca Świętego Franciszka.
O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne 

i katechetyczne.
O wierność Chrystusowi dla wszystkich wierzących.

Intencja powszechna – przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chro-

nione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane 
i wysłuchiwane.

Za Apostolat Chorych:
−	 o rozwój Apostolatu Chorych, 
−	 o dary Ducha Świętego i dojrzałą wiarę dla młodzieży, 
−	 za osoby uwikłane w różnego rodzaju nałogi,
−	 za cierpiących z powodu osób uzależnionych, 
−	 za osoby pomagające wyjść z uzależnień,
−	 o ratowanie rodzin przed rozpadem małżeńskim,
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−	 za związki niesakramentalne, 
−	 o łaskę pojednania w rodzinach, 
−	 o wyjście z długów, silną wiarę i pokój w rodzinie dla 

Michała, 
−	 o przemianę serc dla tych, którzy błądzą,
−	 o potrzebne łaski wszystkim chorym, cierpiącym i tym, 

którzy się nimi opiekują,
−	 za przebywających w szpitalach, ośrodkach, domach 

opieki i hospicjach, 
−	 za osoby na granicy śmierci, aby odeszły przygotowane 

na spotkanie z Panem,
−	 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla ks. 

Tadeusza,
−	 o łaskę zdrowia dla matek oraz ich dzieci, które mają się 

narodzić,
−	 o uzdrowienie chorych ze zmian covidowych,
−	 o ulgę i ukojenie w smutku dla przeżywających żałobę.

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
ODESZlI DO DOMu OJCA…

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty Apostolatu Chorych 
Bóg powołał do swojego Domu nasze bliskie osoby: 

Zofia Sieradzka – stała czytelniczka Listu. Każdego roku ze 
swoim synkiem przyjeżdżała na spotkanie opłatkowe Apostola-
tu. Pomimo niepełnosprawności fizycznej zawsze była radosna, 
pełna ciepła i wyrozumiała, otwarta na ludzi i uśmiechnięta. 
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Stanisław Śnieżek – mieszkał przez wiele lat w Domu Opie-
ki. Mimo swojej niepełnosprawności cieszył się życiem i nie 
narzekał. Był stałym czytelnikiem Listu do Chorych od wielu lat. 
Był bardzo zadowolony z każdej wysłanej do niego przesyłki. 

Stanisław Kulawczuk – zmarł w wieku 73 lat. Był dobrym, po-
mocnym, życzliwym, pogodnym, wartościowym człowiekiem. 
Jego bezinteresowny wkład wnoszony we wspólnotę Apostola-
tu Chorych niósł pomoc i nadzieję drugiemu człowiekowi. 

Dziękujemy Ci za dobro, które nam przekazywałeś, za po-
moc i czas poświęcony a szczególnie, gdy przyjeżdżałeś od-
wiedzać chorych w szpitalu. Dziękujemy za Twoje świadectwo 
głębokiej wiary, którą stale pogłębiałeś, za Twoje świadectwo 
życia w modlitwie i w pełnym zaufaniu. A gdy wkroczyła cho-
roba nowotworowa dzielnie ją znosiłeś często mówiąc: „trzeba 
tak żyć, by trafić do Nieba”.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

AuDYCJE RADIOWE

Audycja radiowa – o cho-
rych, dla chorych i tych, któ-
rzy im towarzyszą „Bądźcie 
pozdrowieni” pod redak-
cją ks. dr. Przemysława 
Pokorskiego – Referenta 
Duszpasterstwa Chorych w 
Archidiecezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej odbywa się w ostatni czwartek miesiąca. Najbliższa 
audycja będzie 25 lutego 2021 r. 

Drogi Czytelniku, który po raz pierwszy otrzymałeś list do 
Chorych, zapraszam Cię do odwiedzania strony internetowej: 
www.apostolatchorych.pl, kontaktu telefonicznego 511781255 
lub e-mail: apostolatchorych.szczecin@gmail.com 


