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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  
NA WIELKI POST

(FRAgmENTy)

Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku Pan 

daje nam czas sprzyjający 
przygotowaniu się do święto-
wania z odnowionym sercem 
wielkiej tajemnicy śmierci 
i zmartwychwstania Jezu-
sa. Jest ona niezwykle waż-
na w życiu chrześcijańskim 
osobistym i wspólnotowym. 
Myślą i sercem musimy sta-
le powracać do tej Tajemnicy. 
Bowiem wzrasta w nas ona 
nieustannie, na tyle, na ile 
dajemy się wciągnąć jej dy-
namizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź 
wolną i szczodrą.

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Do-
brej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. 
Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak 
prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szcze-
rego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). 
Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego na-
sze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy 
w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, 
by dać życie w obfitości (por. J 10,10). Jeśli natomiast słuchamy 
bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8,45), to narażamy 
się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła 
już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych 
wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.
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Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki któ-
rej została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosier-
dzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” 
z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). Chodzi o dia-
log serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dla-
tego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest 
ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania 
na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrze-
ścijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowa-
ny pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne 
formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży 
nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości 
naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku 
Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy 
się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy 
mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwa-
lając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. 
Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej 
uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia 
względem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski prze-
minął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy 
panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzie-
lenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez 
jałmużnę jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu 
świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czy-
ni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem 
go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze 
dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki.

W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennic-
twa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do 
pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Ta-
jemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog 
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z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym 
Chrystus mówi w odniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi 
i światłem świata (por. Mt 5,13-14).

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Kilkanaście dni temu, w Środę Popielcową, weszliśmy w ko-
lejny w naszym życiu okres Wielkiego Postu, w którym stara-
my się wniknąć głębiej w tajemnicę Bożej Miłości. Objawia się 
ona w Męce Pana Jezusa – naszego Zbawiciela. Jezus podjął 
wszystkie cierpienia, by nas uwolnić od kary piekła i otworzyć 
nam niebo. 

U stóp cierpiącego Chrystusa, prośmy Go, by nam pomógł 
zerwać z grzechami, byśmy wytrwali w dobru i nigdy się Go 
już przez grzech nie wyparli. 

Przez wielkopostne odnowienie w sakramencie pokuty po-
wracamy do źródeł Życia, a nauki rekolekcyjne ks. Roberta 
niech będą źródłem siły w ciągłym nawracaniu się i przynio-
są owoce życia. Darem 
Ducha Świętego dziel-
my się z drugimi, słu-
żąc sobie nawzajem 
w miłości. 

Rekolekcje radiowo-
-internetowe Apostola-
tu Chorych odbędą się 
w dniach 8-12 marca 
br. o godz. 17.45 w Ra-
dio Plus Szczecin (88.9 
fm) i na stronie www.
apostolatchorych.pl. 
oraz You Tube: aposto-
lat chorych
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ZAPACH BOgA
HISTORIA SZymONA PIOTRA (ŁK 5,1-11)

Jezus przemierza Ziemię Świętą. Idzie i głosi Dobrą Nowi-
nę. Idzie i dokonuje cudów. Idzie i uzdrawia wielu chorych. 
Ci wszyscy są częścią jednego człowieka, który na początku 
zrodził się w sercu Boga, gdy zapragnął nas stworzyć. I tego 
człowieka Jezus uzdrawia w każdym napotkanym na swojej 
drodze potrzebującym. Jezus widzi w każdym z nas Adama 
w chwili stworzenia. W każdym napotkanym człowieku uzdra-
wia i przywraca pierwotne piękno. Dziś Jezus spotyka czło-
wieka, który wydaje się, że zatracił poczucie Boga. Spotyka 
Szymona Piotra i przywraca jemu zapach Boga.

Szymon Piotr urodził się w Betsaidzie, wiosce położonej na 
północnym Brzegu Jeziora Galilejskiego, na terenie Galilei. 
Stanowiła ona peryferie Izraela i rejon o niezbyt wysokim stan-
dardzie społecznym, kulturowym i religijnym. Z tego powodu 
inni Izraelici patrzyli na nich z poczuciem wyższości i z lek-
ceważeniem, podpierając się słowami proroka Izajasza, który 
nazwał ten region krajem pogańskim. Ludność była mieszana, 
zarówno pod względem narodowościowym (Żydzi i Syryjczy-
cy), jak i kulturowym (hellenizm i judaizm).

Nasz bohater nie był ani faryzeuszem, ani saduceuszem, 
dlatego uczeni w Piśmie widzieli w nim człowieka prostego 
i niewykształconego. Szymon Piotr był jednak człowiekiem re-
ligijnym. Prawdopodobnie słuchał nauk Jana Chrzciciela, po-
dobnie jak jego brat. Być może był nawet jego uczniem. Dzięki 
tej hipotezie możemy wytłumaczyć, dlaczego Jezus, zanim po-
wołał Szymona Piotra na Apostoła, znalazł się w jego domu po 
przyjściu do Kafarnaum (zob. Łk 4,38). 

Być może spotkali się pierwszy raz nad Jordanem, dokąd 
przyszli obaj – Jezus przyjąć chrzest, zaś Szymon Piotr… w po-
szukiwaniu żywej wiary. Nad Jordan nie szło się przypadko-
wo, bez celu. Kafarnaum oddalone jest od miejsca, gdzie Jan 
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Chrzciciel głosił nawrócenie, o dwa tygodnie drogi pieszo. Być 
może była to dla Szymona Piotra duchowa pielgrzymka, która 
nie przyniosła oczekiwanych owoców. Nie przyniosła od razu, 
jak się okaże. Bracia wracają do domu po kilku tygodniach 
nieobecności.

Ponownie ich drogi zeszły się pewnego poranka, kiedy to 
Szymon Piotr oporządza łódź po nocnym i nieudanym połowie 
ryb. Jest zajęty sobą, zmęczony i niezadowolony z pracy, któ-
ra mu spowszedniała, znużony swoim życiem, może przeżywa 
porażkę nocnego połowu i ostatnią rzeczą, na którą ma ochotę, 
to spędzić… kilka godzin z Jezusem. Jak czytamy w Ewangelii 
Jezus wsiadł do łódki Szymona Piotra, kazał mu odpłynąć od 
brzegu, by gromadzący się nad brzegiem tłum ludzie mógł Go 
dobrze słyszeć (por. Łk 5,3). A Szymon Piotr siedział z kolega-
mi sfrustrowany i nic nie mógł zrobić. 

Nie wiadomo dokładnie, ile czasu trwała konferencja Jezu-
sa, lecz widzimy Szymona Piotra nadal pogrążonego w poczu-
ciu własnej beznadziejności. I właśnie w tę sytuację rybaka 
z Galilei chce wejść Jezus. W tym miejscu i czasie, w którym 
Szymon Piotr najmniej spodziewa się odpowiedzi na Jego mo-
dlitwy, odkrywa Słowo Boga. Jezus zaprasza Szymona Piotra, 
by raz jeszcze wypłynął na głębię jeziora. Prosi go, by nie słu-
chał swojego zmęczenia, nie myślał o czekającej go kolejnej 
porażce ani nawet nie słuchał głosu rozsądku, który przypomi-
na mu, że ryb nie łowi się przed samym południem. Ale pod-
daje się woli Jezusa i robi posłusznie o co został poproszony. 
I zostaje nagrodzony podwójnie: raz wielką ilością ryb, które 
dają radość oraz… odnajduje spełnienie swojej wiary. Spoty-
kając Jezusa i przyjmując Jego słowo Szymon Piotr wreszcie 
odkrywa swoją misję życiową. Genialny jest sposób działania 
Pana Jezusa. Zaprasza Piotra do tego, co ten de facto robił od 
początku życia, tylko zmienia mu pole działań. Jezus wchodzi 
w pasję Piotra, pasję, która już mu trochę spowszedniała, która 
straciła znaczenie, bo szła w złym kierunku, i pokazuje mu jej 
nowy, prawidłowy kierunek.
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Zapach Boga dla Szymona Piotra to zapach świeżo wyło-
wionych ryb. To zapach Jezusa, z którym spędził kilka godzin 
w łodzi. Jezus uzdrowił Szymona Piotra pomagając mu wstać 
z kolan poczucia beznadziejności. Odtąd Szymon Piotr będzie 
czuł Jezusa całym sobą. Po kilku latach, ten zapach Boga, po-
zwoli Szymonowi Piotrowi rozpoznać Jezusa, który przycho-
dzi do Apostołów już zmartwychwstały. Pozwoli się rozpoznać 
raz jeszcze i to nawet w tym samym miejscu, co na początku 
(J 21,1nn).

Żeby złowić całą sieć ryb, a potem jeszcze cały świat zawo-
jować, to trzeba jak Piotr upaść przed Panem Jezusem i powie-
dzieć: Odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznikiem, czyli: 
nie ma w tym, co robię, żadnej mojej zasługi, wszystko jest 
Twoje, Panie. Dziś Pan Jezus przywraca nam zapach Boga, za-
pach, który nadaje nam kierunek życia i przywraca sens wiary. 
Wypłyniesz z Jezusem na głębię?

SPOJRZENIE PEŁNE mIŁOŚCI
HISTORIA CELNIKA mATEuSZA (mK 2,13-14)

Jezus przemierza Ziemię Świętą. Idzie i głosi Dobrą Nowi-
nę. Idzie i dokonuje cudów. Idzie i uzdrawia wielu chorych. 
Ci wszyscy są częścią jednego człowieka, który na początku 
zrodził się w sercu Boga, gdy zapragnął nas stworzyć. I tego 
człowieka Jezus uzdrawia w każdym napotkanym na swojej 
drodze potrzebującym. Jezus widzi w każdym z nas Adama 
w chwili stworzenia. W każdym napotkanym człowieku uzdra-
wia i przywraca pierwotne piękno. Na swojej drodze dziś Jezus 
spotyka celnika Mateusza – człowieka, który nie widzi świata 
poza pieniędzmi. I to właśnie jemu pozwala się dostrzec.

Mateusz pochodził z Nazaretu i był synem Alfeusza. Z za-
wodu był poborcą podatkowym w Kafarnaum. Urząd celny 
w tym mieście należał do bardziej znaczących w całej Gali-
lei, jak również najbardziej znienawidzonych profesji w całym 
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Izraelu. Pracujący dla Rzymian celnicy byli więc uważani za 
zdzierców i oszustów, a z powodu współpracy z okupantem 
– za zdrajców. Warto przy okazji wiedzieć, że celnik nie był 
zatrudnionym na etacie urzędnikiem, lecz kimś, kto wykupy-
wał prawo do pobierania podatków. Rzymian nie interesowało 
w jaki sposób człowiek ten odzyska swoje pieniądze. Dla nich 
liczył się tylko zysk i spokój w mieście. Dla celnika zaś zaro-
bek wiązał się z możliwością żądania jak największej sumy po-
datkowej, która była zawyżana i często pobierana niesłusznie.

Mateusz należał do ludzi, dla których najważniejsze były in-
teresy ekonomiczne, często przysłaniające szerszy horyzont. 
Jego profesja był wstydliwa także w sferze religijnej i ducho-
wej. Ortodoksyjni Żydzi uważali celników za grzeszników 
a ponadto stały kontakt z poganami czynił ich „nieczystymi”. 
Celnicy ucieleśniali wszystko, co można powiedzieć o czło-
wieku najbardziej godnym pogardy. Pomimo tego był to zawód 
skrycie pożądany: zapewniał bowiem – pomijając kwestie mo-
ralne – dostatnie życie. 

Dlaczego Mateusz stał się celnikiem? Zrobił to powodowa-
ny pragnieniem wzbogacenia się nieuczciwym zarobkiem? 
A może życie przymusiło go, by podjąć się tej pracy? Może nie 
odziedziczył ziemi, którą mógł uprawiać albo nie miał jakie-
gokolwiek fachu, który umożliwiłby jemu żyć z własnej pracy? 
Tego nie wiemy, podobnie jak ewangelie milczą na temat jego 
religijności i moralności. 

Diametralny zwrot w życiu Mateusza ma miejsce wtedy, gdy 
obok komory celnej pojawia się Jezus. Wykonuje On dwa gesty. 
Jak możemy zobaczyć na obrazie Caravaggia Powołanie świę-
tego Mateusza Jezus najpierw kieruje swój wzrok na Mateusza 
prosto w jego oczy. Ten bezpośredni i niczym niezmącony kon-
takt tych dwojga powoduje, że Mateusz łamie się – nie jest 
w stanie dłużej wytrzymać przeszywającego wzroku Nieznajo-
mego, wzroku, który wnika w głębie jego samego. Co było ta-
kiego w wzroku Jezusa, że spowodowało taki stan w Mateuszu 
– zdziwienie czy fascynacja, akceptacja czy już zakochanie? 
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Spojrzenie powiązane jest z drugim gestem: Jezus utkwił 
w Mateuszu wzrok i wezwał go: „Pójdź za Mną!” (Mt 9,9). Te 
trzy krótkie słowa w głowie celnika musiały brzmieć jak we-
zwanie do opuszczenia świata, który nie jest dla niego, jak 
zaproszenie do odnalezienia prawdziwego siebie oraz jak 
obietnica – „Zaufaj Mi”. 

Wezwanie to jest na tyle zaskakujące, że pociąga naszego bo-
hatera. W krótkim momencie kalkuluje bilans zysków i strat, 
i opowiada się za opcją, która w tamtym momencie wydaje się 
najmniej opłacalna, lecz – jak się okaże – w dłuższej perspek-
tywie jest główną wygraną na loterii. Mateusz dokonał rady-
kalnego wyboru. Poszedł za Jezusem bez wahania. Pozostawił 
wszystko, przede wszystkim pieniądze, o które do tej pory tak 
bardzo zabiegał. Spalił za sobą wszystkie mosty. Nie mógłby po-
nownie podjąć porzuconej pracy. Jednak dzięki tej decyzji jego 
życie nabrało barwy i sensu. Co zaskakujące, Jezus ani Mateusz 
nie stawiają żadnych warunków: Jezus nie wymaga, aby celnik 
naprawił wyrządzone krzywdy i Mateusz nie żąda żadnej gwa-
rancji sukcesu. Obaj wychodzą z komory celnej, niesieni świa-
tłem dnia, które stanowi jakby drogę powrotu do życia.

Dla Mateusza liczyły się pieniądze i „świata poza nimi nie 
widział”. Angażował się cały powodowany chęcią szybkiego 
wzbogacenia się, jakby bogactwo miało mu zapewnić szacu-
nek i uznanie, którego nie dane mu było wypracować innymi 
drogami. Nie chciał uczynić świata lepszym, lecz wyłącznie 
lepiej się w tym świecie czuć. 

Może jednak wkładał w pracę tylko swoje ręce a jego serce 
nie było przygniecione wagą nieuczciwego złota? Może w jego 
umyśle toczyła się walka o sens tego co robi i kim jest? Może 
właśnie to dostrzegł w nim Jezus, gdy przechodząc obok ko-
mory celnej, w ułamku sekundy dostrzegł jego osobę? Tak. Je-
zus dostrzegł coś, czego inni nie potrafili: „Nie tak bowiem 
człowiek widzi «jak widzi Bóg», bo człowiek patrzy na to, 
co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 
16,7). W Mateuszu musiał tlić się płomyk nadziei a wejście 
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Jezusa w mrok serca celnika rozpaliło w nim ogień. Z człowie-
ka widzącego tylko sztuki srebra i złota, Jezus uczynił patrzą-
cego na świat oczami Boga. 

PRZyWRÓCONy SmAK ŻyCIA
HISTORIA mATKI mŁODZIEńCA Z NAIN (ŁK 7,11-17)

Jezus przemierza Ziemię Świętą. Wraz z uczniami zmierza 
w kierunku Jerozolimy. Idzie i głosi Dobrą Nowinę. Idzie i do-
konuje cudów. Idzie i uzdrawia wielu chorych. Ci wszyscy są 
częścią jednego człowieka, który na początku zrodził się w ser-
cu Boga, gdy zapragnął nas stworzyć. I tego człowieka Jezus 
uzdrawia w każdym napotkanym na swojej drodze potrzebują-
cym. Jezus widzi w każdym z nas Adama w chwili stworzenia. 

W każdym napotkanym człowieku uzdrawia i przywraca 
pierwotne piękno. Dziś drogę Jezus przecina bardzo smutny 
kondukt żałobny, odprowadzający do Szeolu młodego mężczy-
znę. Jezus opuszcza Kafarnaum i udaje się w stronę miejsco-
wości Nain. Zbliżając się do granic miasta ujrzał… kondukt 
pogrzebowy, który to miasto opuszczał. Z lektury łukaszowej 
ewangelii wiemy, że zmarłym jest młody, bardzo młody męż-
czyzna. Już sam w sobie ten fakt nas porusza – śmierć człowie-
ka w tak młodym wieku nigdy nie jest sprawiedliwa. Tym zaś, 
co nas przeraża w tej historii, to fakt, że zmarłemu towarzyszy 
– oprócz sąsiadów i znajomych – tylko jego matka. Nie ma ojca 
i nic nie słyszymy o rodzeństwie zmarłego. Prawdopodobnie ta 
kobieta jest wdową a teraz staje się bezdzietna. Tak naprawdę 
i ona idzie także na swój pogrzeb. Dlaczego? Straciła wszystko 
– całe swoje życie. Nie ma przy niej już żadnego mężczyzny, 
który przejąłby opiekę nad nią. Straciła majątek, traci zdrowie 
i nie ma już przy sobie nikogo, kto wziąłby ją w opiekę. Strata 
dziecka to po prostu kulminacja całego nieszczęścia.

Żeby doświadczyć jeszcze bardziej całego ogromu cierpie-
nia, trzeba zwrócić uwagę na nazwę miejscowości Nain, która 
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po hebrajsku oznacza rozkosze czy po prostu raj. Zatem wdowa 
w pochodzie żałobnym opuszcza raj. Opuszcza miejsce dobro-
bytu, szczęścia i rozkoszy, by towarzyszyć swojemu zmarłemu 
synowi.

W tę sytuację wchodzi Jezus ze swoimi uczniami. Pierwszą 
osobą, na którą spojrzał Jezus była ta wdowa. I patrzył się na 
nią, aż stanęli przed sobą. Jezus wejrzał na nią i wiedział, co 
nurtuje jej serce. Zobaczył całą miłość matki do syna, żal po 
jego śmierci, pragnienie, aby to wszystko się nie wydarzyło 
oraz strach przed przyszłością. Zobaczył wiele bólu i niemo-
cy, ale też ogrom miłości i – dlatego jak się wydaje – Jezus 
wzruszył się głęboko nad nią. Bardzo ciekawa jest stwierdze-
nie: „Pan użalił się nad nią”. Podobne stwierdzenie pojawi się 
tylko raz jeszcze – przy opisie śmierci Łazarza.

I co się dalej dzieje? Jezus przystąpił i dotknął się noszy. 
Według żydowskiego prawa Jezus, dotykając zmarłego, sta-
je się nieczysty. Nie wolno Mu się modlić, nie wolno chodzić 
do synagogi, nie wolno Mu nikogo dotykać, a w dodatku jest 
wyłączony ze społeczności, czyli znajduje się poza Narodem 
Wybranym.

Dotyk Jezusa i jego głębokie współczucie kobiecie, sprawi-
ło, że młodzieniec wstał i zaczął żyć. Jak się czuł? Co sobie 
myślał? Czy w jego głowie panował chaos a może wraz z oży-
wieniem martwego ciała, Jezus przywrócił mu pierwotny, Boży 
spokój? Tego nie wiemy. Widzimy jednak młodzieńca, który 
wstał, usiadł i zaczął mówić. O czym mógł mówić? To również 
pozostaje zakryte. Ale to nieważne. Zapewne oboje, matka 
i syn, rzucili się sobie w ramiona i mocno tulili się do siebie. 
To mówi więcej niż tysiąc słów. Ożył młody człowiek. Ożyła 
i wdowa. Wszystko ożyło. Młodzieniec wraz z matką wrócili do 
Nain, wrócili do raju i zapewne całe miasto stało się tego dnia 
ogrodem Eden.

W obliczu śmierci Jezus nie ma do zaoferowania tanich po-
cieszeń. Nie wzywa wdowy, by pogodziła się z losem, by przy-
jęła wszystko z rąk Boga i odnalazła spokój. Jezus przywraca 
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jej smak życia a wraz z nim nadzieję na dobre życie. Kobieta 
czuje ten smak, gdy widzi swojego syna, słyszy jego głos, czuje 
jego zapach i może go dotknąć. To wspaniała wiadomość także 
i dla nas…

uSŁySZEĆ gŁOS BOgA
HISTORIA gŁuCHONIEmEgO  

Z DEKAPOLu (mK 7,31-37)

Jezus przemierza Ziemię Świętą. Wraz z uczniami zmierza 
w kierunku Jerozolimy. Idzie i głosi Dobrą Nowinę. Idzie i do-
konuje cudów. Idzie i uzdrawia wielu chorych. Ci wszyscy są 
częścią jednego człowieka, który na początku zrodził się w ser-
cu Boga, gdy zapragnął nas stworzyć. I tego człowieka Jezus 
uzdrawia w każdym napotkanym na swojej drodze potrzebują-
cym. Jezus widzi w każdym z nas Adama w chwili stworzenia. 

W każdym napotkanym człowieku uzdrawia i przywraca 
pierwotne piękno. Przed Jezusem postawiony zostanie dziś 
człowiek głuchoniemy z Dekapolu. W czasie wędrówki przez 
pogańskie tereny należące do Dekapolu do Jezusa podeszło 
kilku ludzi, którzy przyprowadzili głuchoniemego, aby go 
uzdrowił.

W czasach biblijnych głuchoniemi byli często samotni, od-
izolowani i zepchnięci na margines życia społecznego. Nasz 
dzisiejszy bohater był jednak kimś wyjątkowym – był szczę-
śliwcem, który miał przyjaciół. Oni to, gdy posłyszeli o tym, że 
przez ich okolice przechodzi Jezus, natychmiast wzięli swoje-
go chorego przyjaciela i wyszli Jemu na spotkanie. Zapewne 
wieść o cudotwórczej mocy Nauczyciela z Nazaretu dotarła 
dużo wcześniej niż On sam, a gdy nadarzyła się okazja, nie 
mogli z niej nie skorzystać.

Przyprowadzili chorego do Jezusa, prosząc, by zechciał go 
dotknąć. Dotyk wiązano z przekazaniem mocy uzdrowieńczej. 
Podziwu godna jest wiara proszących. Jezus odpowiedział na 
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prośbę przyjaciół głuchoniemego. Wziął chorego na miejsce 
odosobnione. Być może nie chciał, by świadkiem wydarzeń 
stał się tłum, który dojrzałby w tym jedynie jakąś magiczną 
sztuczkę a nie cud. Cud zaś wymagał intymności, wyciszenia, 
atmosfery duchowej i bliskości Boga.

Jezus najpierw włożył w uszy głuchoniemego swoje palce. 
Następnie śliną dotknął mu języka. Zapewne Jezus splunął na 
swoje palce i tymi palcami dotknął języka chorego człowieka. 
Dlaczego to zrobił? Jak zauważa o. Stanisław Biel SJ „ślina 
w świecie medycyny greckiej stanowiła swoisty antybiotyk; 
przejawia bowiem lekkie działanie przeciwzapalne”. Może Je-
zus chciał w ten sposób dać do zrozumienia choremu, że jego 
stan nie jest konsekwencją jego grzechów. Powszechnie pano-
wało przekonanie, że choroba jest karą od Boga za popełnione 
grzechy. Jezus zatem uzdrawia go z choroby. Uzdrawia go tak-
że w widoczny dla innych sposób. Dopiero po kilku wstępnych 
czynnościach Jezus formułuje rozkaz: „«Effatha», to znaczy: 
Otwórz się!” (Mk 7,34).

Ostatecznie znów dokonał się cud: uzdrowiony mógł wresz-
cie – czy to pierwszy raz w życiu czy też na nowo – usłyszeć 
otaczających go świat, usłyszeć Jezusa i jego przyjaciół a tak-
że móc im podziękować w zrozumiałych dla każdego słowach. 
Nasz głuchoniemy z Dekapolu prawdopodobnie pierwszy raz 
słyszał słowa Boga w swoim życiu, lecz – jak zobaczyliśmy – te 
słowa sprawiają w nim nowe życie.

Gdy czytamy ewangeliczne opisy uleczeń chorych, to widać, 
że Jezus zasadniczo uzdrawia słowem. Czasem dotyka chore-
go. Teraz jednak przyprowadzają Mu człowieka głuchego. Ten 
słowa nie usłyszy, ale czuje dotyk Miłości, który go uzdrawia 
i daje nowe życie. 

Uzdrowienie głuchoniemego uczy, jak ważnym cudem 
jest obudzenie w naszym życiu duchowych zmysłów słuchu 
i mowy. Często zamykamy usta, gdyż boimy się dawać w ten 
sposób świadectwo o naszej wierze i miłości do Boga. Wsty-
dzimy się, że to, co powiemy dla innych okaże się banalne, 
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bezsensowne a nawet głupie. Boimy się oceny innych i wolimy 
zachować nasze przemyślenia dla siebie. Nierzadko wynika to 
z tego również, że sami nie słyszymy takich świadectw. Nie 
mamy wzoru do naśladowania albo… nigdy nie słyszeliśmy nic 
podobnego? Może i nikt nas nie nauczył słuchać głosu Boga. 
Nikt nie pokazał, jak wejść w intymny dialog Boga z nami. Jak 
poprzez modlitwę i wyciszenia dać Bogu szansę na rozmowę.

Dziś jest szansa, aby pozwolić Bogu, by wydobył nasze zmy-
sły z letargu, gdzie pozostają uśpione, niewykorzystywane, 
zapomniane…

mÓC POCZuĆ DOTyK CZŁOWIEKA
HISTORIA OPĘTANEgO gERAZEńCZyKA (mK 5,1-20)

Jezus przemierza Ziemię Świętą. Wraz z uczniami zmierza 
w kierunku Jerozolimy. Idzie i głosi Dobrą Nowinę. Idzie i do-
konuje cudów. Idzie i uzdrawia wielu chorych. Ci wszyscy są 
częścią jednego człowieka, który na początku zrodził się w ser-
cu Boga, gdy zapragnął nas stworzyć. I tego człowieka Jezus 
uzdrawia w każdym napotkanym na swojej drodze potrzebują-
cym. Jezus widzi w każdym z nas Adama w chwili stworzenia. 
W każdym napotkanym człowieku uzdrawia i przywraca pier-
wotne piękno. W drodze do kraju Gerazeńczyków Jezus spotka 
opętanego człowieka, który jakby martwy za życia czeka na 
wskrzeszenie.

Pewnego dnia Jezus postanowił udać się na drugi brzeg 
Jeziora Genezaret, do krainy Gerazeńczyków. Region ten był 
rzadko odwiedzany przez Jezusa. Zamieszkiwali ją poganie, 
o czym świadczy ich profesja – trudnili się hodowlą świń. Gdy 
Jezus przybył na pogańskie terytorium, „wybiegł Mu naprze-
ciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego” (Mk 
5,2). Z opisu wiemy, że mieszkał na pobliskim cmentarzu. Nie 
ma nigdzie swojego miejsca: mieszkając w grobie czuje, że nie 
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należy do świata żywych, bo oni się go boją. Nie należy też do 
świata umarłych, bo oni nie chcą go jeszcze u siebie. Zatem 
błąka się jakby między dwoma światami.

Opętany znajdował się w opłakanym stanie. Mimo jego wi-
talności uznano go za martwego. Opętany został uznany przez 
społeczeństwo za człowieka niebezpiecznego. Dlatego też wią-
zano go łańcuchami i zamykano w grobie, gdyż wierzono, że 
miejsce złych duchów jest pod ziemią. W tym społecznym ostra-
cyzmie nikt nie liczył się z nim a nasz bohater – skazany na po-
wolną śmierć – całkiem odszedł od zdrowych zmysłów. Od czasu 
do czasu próbował jeszcze przekonać rodaków, że żyje: krzyczał 
po nocach i pozostając bez nadziei, zadawał sobie rany.

Gdy opętany zobaczył Jezusa, przybiegł do Niego i upadł 
na kolana. Może w tym człowieku było jeszcze trochę siły, by 
przejąć kontrolę nad swoim ciałem i rzucić się w stronę Jezusa 
na ratunek. Choć nic nie mówi od siebie, albowiem słyszymy 
jedynie słowa demonów, to jednak Jezus dostrzegł w tym czło-
wieku jego prawdziwą duszę. I walczy o nią. Jezus pyta demo-
na o jego imię. Ten z kolei odpowiada: „Na imię mi «Legion», 
bo nas jest wielu” (Mk 5,9). Okazało się, że chorego człowie-
ka zamieszkiwał cały legion złych duchów, a rzymski legion, 
w czasach Chrystusa, liczył od czterech do sześciu tysięcy żoł-
nierzy. Demony mieszkające w opętanym zachowywały się tak 
jak okupanci. Ich głównym celem było przejęcie władzy nad 
człowiekiem i podporządkowanie sobie całego jego życia.

Legion został potraktowany jak najeźdźca i z całą surowo-
ścią Jezus nakazał im opuścić tego człowieka. Wypędzenie 
złego ducha jest nie tylko usunięciem niechcianego miesz-
kańca, lecz również oczyszczeniem „świątyni Ducha Święte-
go” jakim jest ciało człowieka i ponownym poświęceniem jej 
Bogu. A skoro to opętany był poganinem, to można by snuć 
przypuszczenia, że również stał się nawróconym i możliwe, że 
i jednym z pierwszych świadków Chrystusa.

Jezus odróżnia człowieka od demona, który go zamieszku-
je. Wobec demona jest stanowczy. Natomiast wobec opętanego 
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czuły, miłosierny. Wiedział, że uzdrowiony człowiek jest rozbi-
ty, czuje lęk, strach i zamęt oraz jest zagubiony, bo już dawno 
nie czuł się wolny. Niedługo potem zbliżają się do nich przy-
padkowi świadkowie tych wydarzeń – pasterze, którzy obser-
wowali to wydarzenie. Zobaczyli oni jak Gerazeńczyk „siedział 
ubrany i przy zdrowych zmysłach” (Mk 5,15) zapewne opo-
wiadając o swoich przeżyciach i doświadczeniach z ostatnich 
lat. Wcześniej był nagi a Jezus daje mu nowe ubranie, przez 
co symbolicznie stwarza go na nowo i daje nowe życie. Dzię-
ki Jezusowi opętany odnalazł więc swoją wartość, wewnętrzną 
harmonię, pokój i wolność.

Tym, co wydaje się nam najwspanialsze w tej historii to zapew-
ne jeden z pierwszych gestów, które wykonał nasz bohater – mógł 
w końcu dotknąć człowieka. Mógł się przytulić, poczuć bicie ser-
ca drugiego człowieka, mógł w końcu poczuć się bezpieczny. 

Na koniec warto zauważyć, że wydarzenie to ma miejsce 
nocą. Według ówczesnych wierzeń noc potęguje władzę i moc 
zła. To nieprawda. Bóg bardzo upodobał sobie tę porę doby, 
by przychodzić. Pismo Święte skrywa w sobie wiele nocnych 
spotkań Boga z człowiekiem: powołanie Samuela, oba sny św. 
Józefa, rozmowa Jezusa z Nikodemem, czy chociażby narodzi-
ny i zmartwychwstanie Jezusa, które dokonały się nocą. Bóg 
działa o każdej porze dnia i nocy, i zawsze mamy szansę na 
nowe życie od Niego.

Także i nam współczesnym grozi stanie się jak Gerazeńczyk. 
Nie mam na myśli jedynie niebezpieczeństwa opętania, lecz 
możliwość popadnięcia w niepokój, lęk, nerwowość, zamęt, 
brak wewnętrznej harmonii i ładu, przez co nasze życie może 
stracić swoją witalność. Bez energii życiowej nasze człowie-
czeństwo może stać się martwe, zimne, otępiałe, puste. Wtedy 
inni nie chcą się z nami spotykać i my również izolujemy się 
od innych. Czujemy się obco i samotnie, i dlatego nierzadko 
„krzyczymy nocami” wołając o ratunek, o akceptację i miłość. 
I do takich nas chce przyjść Jezus. Chce przyjść dzisiejszej 
nocy. Jest już w łodzi i przeprawia się na drugą stronę jeziora, 
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by stanąć na brzegu naszego życia, aby dać nam szansę na 
spotkanie. Nie prześpijmy dziś tej szansy.

Ks. Robert Bałuka

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANgELICZNE

III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 r., J 2,13-25

„Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.” (J 2,25). 
W wielu miejscach Biblii znajdziemy opisy mówiące o tym, iż 
Bóg zna każdego z nas. Zna nasze słowa, zanim je wypowiemy 
(Ps 139,4), czy naszą przyszłość (Iz 46,10). Zna nas lepiej niż 
my sami siebie. Z pewnością także wie najlepiej, co jest dla 
nas, ludzi, najlepsze. Mimo to nie zawsze chcemy, aby działa 
się Jego wola w naszym życiu. Nie zawsze ufamy do końca 
Bogu i Jego planom wobec nas, przez co często sami mamy 
swój własny plan na szczęście. Czy jestem w stanie zaufać 
Bogu na sto procent?

IV Niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021 r., J 3,14-21

Czasami wydaje się nam, że Boża sprawiedliwość jest prze-
ciwieństwem Bożej miłości. Taki obraz sprawiedliwości może 
brać się z ludzkich relacji, które są skażone przez grzech. Wie-
my dobrze, ile zła zostało dokonane w imię różnie pojmowanej 
sprawiedliwości. Wszystko zaś co czyni Bóg zmierza ku do-
bru człowieka. Te prawdy w prostych słowach wyjaśnia Jezus 
Nikodemowi, a przez to każdemu z nas. Boży sąd i związane 
z nim potępienie są konsekwencją świadomego i dobrowolne-
go odwrócenia się od Boga. 

V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021 r., J 12,20-33
Obumierające ziarno uświadamia, że to, co najpiękniejsze 

i najcenniejsze rodzi się w bólu i cierpieniu. Nie ma miłości 
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bez cierpienia. Prawdziwa miłość jest obumieraniem naszego 
egoizmu, „przebijaniem własnego serca” i wydawaniem go 
dla innych. „Obumieranie ja” jest zawsze bolesne i pozosta-
wia ranę. Ale bez niej nie ma miłości. Jest egoizm. Poprzez to 
„obumieranie” naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się do Jego 
miłości i miłości drugiego człowieka.

Niedziela męki Pańskiej 28.03.2021 r., mk 14,1-15,47

Czytając Mękę Pańską spotkamy wiele różnych postaci, 
w których możemy odnajdywać samych siebie. Każda z nich 
ma inny stosunek do Jezusa i niesprawiedliwego wyroku. 
Warto podczas lektury Męki Pańskiej zrobić sobie mały ra-
chunek sumienia szukając postaci, z którymi się utożsamiam. 
Kim jestem? Piłatem, który w imię „świętego spokoju” wyrze-
ka się najwyższych wartości? Herodem, który szuka widowi-
ska w osobie Jezusa? A może jednym z łotrów ukrzyżowanych 
z Jezusem, zatwardziałym lub pokornym? Jaki jestem wobec 
Jezusa i moich bliźnich? Kto jest moim reprezentantem wśród 
bohaterów zbawczego dzieła Chrystusa?

Kl. Jakub Kozłowski

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  
NA XXIX ŚWIATOWy DZIEń CHOREgO 

2021 r.
(FRAgmENTy)

Drodzy Bracia i Siostry! Obchody XXIX Światowego Dnia 
Chorego, to odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwa-
gę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno 
w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie 
rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy w szczególności 
do tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu skutków 
pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym 
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i usuniętym na margines wyrażam moją duchową bliskość, za-
pewniając o trosce i miłości Kościoła.

Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bez-
radność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego czło-
wieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy 
stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależ-
ność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach a nie-
kiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. 
Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdro-
wie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego „zatroska-
nia” (por. Mt 6,27).

Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze skierowane 
jest do Boga: pytanie, które szuka nowego znaczenia i nowego 
kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie od razu może 
znaleźć odpowiedź. W tych żmudnych poszukiwaniach nie za-
wsze są w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni.

Symboliczna pod tym względem jest biblijna postać Hioba. 
Jego żona i przyjaciele nie potrafią towarzyszyć mu w nie-
szczęściu, wręcz przeciwnie, oskarżają go, potęgując jego 
samotność i zagubienie. Hiob wpada w stan opuszczenia 
i niezrozumienia. Ale właśnie poprzez tę skrajną kruchość, 
odrzucając wszelką obłudę i obierając drogę szczerości wo-
bec Boga i wobec innych, sprawia, że jego uporczywe wołanie 
dociera do Boga, który w końcu odpowiada, otwierając przed 
nim nową perspektywę. Potwierdza, że jego cierpienie nie jest 
naganą ani karą, nie jest też stanem oddalenia od Boga ani 
oznaką Jego obojętności. Zatem z poranionego i uzdrowione-
go serca Hioba wypływa ta tętniąca życiem i wzruszająca wy-
powiedź, skierowana do Pana: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, 
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (42,5).

Bliskość z drugim człowiekiem jest cennym balsamem, któ-
ry daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. 
Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Je-
zusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który ze współczuciem 
stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez grzech. 
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Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy 
powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować zwłaszcza 
naszych braci chorych, słabych i cierpiących (por. J 13,34-35). 
Przeżywamy tę bliskość nie tyko osobiście, ale także w formie 
wspólnotowej. Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem 
wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, któ-
ra włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych.

To właśnie ta relacja z osobą chorą znajduje niewyczerpane 
źródło motywacji i mocy w miłości Chrystusa, jak pokazuje ty-
siącletnie świadectwo mężczyzn i kobiet, którzy stali się świę-
tymi służąc chorym. Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pe-
łen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego 
troszczy. Zaświadcza o tym wielokrotnie Ewangelia, ukazując, 
że uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy nie są gestami 
magicznymi, lecz zawsze są owocem spotkania, relacji mię-
dzyosobowej, w której dar Boży, ofiarowany przez Jezusa, od-
powiada na wiarę osoby, która go przyjmuje, co podsumowują 
słowa, które Jezus często powtarza: „twoja wiara cię ocaliła”.

Drodzy bracia i siostry, przykazanie miłości, które Jezus po-
zostawił swoim uczniom, znajduje konkretną realizację także 
w relacji z chorymi. Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli 
potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących 
członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miło-
ścią braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby nikt nie zo-
stał pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony 
lub opuszczony.

Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby zdro-
wia i tych, którzy troszczą się o cierpiących, Maryi, Matce 
Miłosierdzia i Uzdrowieniu Chorych. Niech z Groty w Lour-
des i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym świecie wspie-
ra naszą wiarę i naszą nadzieję, i pomaga nam troszczyć się 
o siebie nawzajem z bratnią miłością. Wszystkim i każdemu 
z was z serca udzielam mojego błogosławieństwa.
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HymNy
BENEDICTuS – PIEŚń ZACHARIASZA

Za najpiękniejsze hymny chrystologiczne Nowego Testa-
mentu można uznać Magnificat oraz Benedictus. Oba te tek-
sty doskonale symbolizują sytuację każdego chrześcijanina.  
W odróżnieniu od hymnu Maryi, który został wygłoszony jesz-
cze przed przyjściem Jezusa Chrystusa na świat, Zachariasz 
wyraża dziękczynienie dopiero po narodzeniu syna. Symbo-
lizuje on tych, którzy wierzą Bogu i chwalą Go dopiero, gdy 
zobaczą spełnienie się obietnicy. Maryja zaś reprezentuje tych, 
którzy wierzą, zanim naocznie przekonają się prawdziwości 
słów Bożych.

Pierwsze słowo pieśni Zachariasza to słowo Błogosławio-
ny. Jest to też pierwsze słowo, które wypowiada Zachariasz 
po dziewięciu miesiącach milczenia – przy obrzezaniu Jana 
i nadaniu mu imienia (Łk 1,64). Zdolność mowy utracił, gdy 
zwątpił w Bożą obietnicę; odzyskał ją, gdy publicznie okazał 
posłuszeństwo woli Boga nadając synowi imię zapowiedziane 
przez Gabriela. Zaraz potem błogosławił Boga i jest to postawa 
symptomatyczna: pod długim okresie milczenia pierwsze sło-
wa Zachariasza to modlitwa wielbiąca. Błogosławieństwo wią-
że się zawsze z osobową więzią. Błogosławiony i błogosławiący 
jest szczególnie bliski Bogu, będąc jednocześnie błogosławień-
stwem dla innych. W Pieśni, którą wyśpiewuje Zachariasz bło-
gosławieństwo oznacza wdzięczność i uwielbienie Pana Boga 
za dar syna.

Pieśń, mimo iż była pieśnią liturgiczną wczesnego Kościo-
ła, a przez Ewangelistę Łukasza została włożona w usta Za-
chariasza, ukazuje jak w człowieku, który doświadcza Bożego 
działania – serce się rozszerza i swoim spojrzeniem zaczyna 
obejmować wszystkich, nie zamykając się jedynie w kręgu 
najbliższych.
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Bóg jest obecny i działa w życiu każdego z nas, i zasmuca 
Go brak wiary i ufności. Hymn Zachariasza przepełniony jest 
radością i usiłuje – u wszystkich, którzy go recytują i będą re-
cytować – wzbudzić radość i wdzięczność za wielkie dzieła 
Boże. Miłosierdzie, które wychwala Zachariasz – to niezawod-
na, wierna miłość, więź obejmująca wierność i bliskość Boga.

„Benedictus” jest modlitwą pełną wiary w moc Bożą, która 
jest w stanie wszystko pokonać. Myślę, że dla każdego wierzą-
cego (a nie tylko dla tego, kto modli się Liturgią Godzin) powin-
na ona stać się codzienną modlitwą, aby z niemowy duchowej 
stać się piewcą chwały Bożej. Mamy przecież za co dziękować.

Modląc się pieśnią Zachariasza możemy się zastanowić, ja-
kie są nasze pierwsze słowa, które kierujemy po przebudzeniu 
do Pana Boga i drugiego człowieka. Czy dziękujemy Mu za 
kolejny dzień, który nam daje i wypowiadamy słowa błogosła-
wieństwa do osób, które są z nami i które spotykamy? 

Obyśmy każdego dnia wypowiadali swój hymn uwielbienia, 
hymn wdzięczności, bo przecież to dla każdego z nas codzien-
nie przychodzi Wschodzące Słońce, by oświecić wszelkie mro-
ki naszego życia, byśmy żyli w Bożym pokoju i radości.

Katarzyna OV
Całość rozważania oparto na: 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystow-

skie-r2015-t-n13/Studia_Redemptorystowskie-r2015-t-n13-s215-229/Studia_Redemptory-
stowskie-r2015-t-n13-s215-229.pdf (dostęp 3.02.2021)

https://profeto.pl/benedictus--bog-sie-rodzi (dostęp 3.02.2021)

http://www.mariuszrosik.pl/?p=5640 (dostęp 3.02.2021)

por. https://profeto.pl/blogoslawiony-pan-1 (dostęp 3.02.2021)

Wł. Zatorski, Pieśni dla Pana. Hymny i Pieśni liturgiczne Nowego Testamentu,  
Wyd. Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2014, str. 109-122

ROK ŚW. JÓZEFA

W tym szczególnym Roku Św. Józefa zwracamy się do św. 
Józefa, a wraz z nim do Świętej Rodziny, aby pomógł nam sta-
wić czoła niebezpieczeństwom, na jakie narażona jest rodzina. 
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Spoglądajmy na Świętą Rodzinę, której głową jest Józef i uczmy 
się jak należy żyć i służyć Bogu.

mODLITWA DO ŚW. JÓZEFA  
W INTENCJI RODZINy

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie 
rodzin, Twojej ojcowskiej opiece Bóg powierzył Swojego Syna 
i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś 
obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. 
Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. 
Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa 
do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś 
łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła 
szczęście doczesne i wieczne. Amen.

SANKTuARIum ŚWIĘTEgO JÓZEFA  
W KALISZu

Kalisz to najstarsze w Polsce miasto o udokumentowanej hi-
storii – już w połowie II wieku wymienił je w swoich zapiskach 
aleksandryjski uczony Ptolemeusz jako Calisia1. W tamtych 
czasach przebiegał przez Kalisz „szlak bursztynowy” łączący 
Bałtyk ze starożytnym Rzymem. Pierwotnie Kalisz stanowił ze-
spół osad, z których najstarszą był gród obronny na Zawodziu 
– dzisiejsza południowa część miasta.

Początki interesującej nas dziś kolegiaty kaliskiej sięga-
ją XII wieku – kościół pod wezwaniem św. Pawła ufundował 
wówczas książę Mieszko III Stary. Uległ on jednak zniszcze-
niu a tytuł kolegiaty przeniesiono w 1353 r. na nowy kościół 

1 J. Plota „Kult św. Józefa w kolegiacie kaliskiej”, s. 69-80 oraz J.A. Split „Zarys dziejów Sank-
tuarium Świętego Józefa w Kaliszu”, s. 81-92 w: „Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 
1303-2003”, Kalisz 2004.
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pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia NMP i w nim 
właśnie umieszczono ob-
raz św. Józefa Kaliskiego. 
Nie wiadomo dokładnie, 
w którym roku się to sta-
ło – można jednak przy-
puszczać, że około 350 
lat temu, bowiem wła-
śnie z tego czasu (1673) 
pochodzi najdawniejsza, 
dokładnie datowana infor-
macja o łaskach otrzyma-
nych za wstawiennictwem 
św. Józefa. Obraz umiesz-
czono w specjalnie w tym 
celu zbudowanym ołtarzu. 

W ikonografii św. Józef jest przedstawiany na wiele sposobów, 
najczęściej w obrazie Świętej Rodziny, z narzędziami cieśli, 
z lilią, czy z Jezusem (trzymanym na ręku lub stojącym obok). 
Wizerunek kaliski2 to obraz namalowany na płótnie o wymia-
rach (1,5x2,5m) – przedstawia Świętą Rodzinę, której postacie 
umieszczone są na tle panoramy – z licznymi wieżami kościel-
nymi, murem obronnym, rzeką. Nad postaciami unosi się go-
łębica symbolizująca Ducha Świętego i Bóg Ojciec z szeroko 
rozpostartymi ramionami.

W roku 1767 obraz zostaje uznany za „słynący łaskami” 
(imago gratiosa) a trzy lata później abp Gabriel Jan Junosza 
Podolski uznaje go za „cudowny” (imago miraculosa). W 1783 
r. Papież Pius VI koronuje w Rzymie kopię Obrazu Świętego 
Józefa i wydaje dekret zezwalający na koronację w Kaliszu. 
Może to jednak mieć miejsce dopiero trzynaście lat później – 
z powodu zawalenia się kolegiaty i konieczności jej odbudowy.

2 https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/25.html
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Kult św. Józefa w Kaliszu trwa nieprzerwanie od XVII wieku3. 
Osłabł nieco w czasach rozbiorów i w okresie międzywojen-
nym, choć i w tym czasie ożywiły go uroczyste obchody 100-le-
cia koronacji obrazu w 1896 r. i 50-lecia patronatu Świętego 
Józefa nad Diecezją Włocławską w 1930 r. Do szczególnego 
rozwinięcia i znaczenia kultu Świętego Józefa Kaliskiego po II 
wojnie światowej przyczyniły się w zasadzie trzy wydarzenia: 
cudowne wyzwolenie księży – więźniów z obozu w Dachau (29 
kwietnia 1945 r.), utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium Jó-
zefologicznego (24 września 1969 r.) oraz wizyta Papieża Jana 
Pawła II w Kaliskim Sanktuarium (4 czerwca 1997 r.).

Z kultem Świętego Józefa Kaliskiego jest ściśle związana 
jedna z najstarszych pieszych pielgrzymek w Polsce, która wy-
rusza z Kalisza na Jasną Górę i z powrotem. Warto także do-
dać, że od 8 lutego 1997 r. przy Bazylice Świętego Józefa jest 
stały dyżur spowiedniczy. Święty Józef jest również Patronem 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej a w ka-
plicy seminaryjnej znajduje się kopia obrazu Świętego Józefa 
Kaliskiego, która odbyła peregrynację po wszystkich parafiach 
Diecezji.

J. W.

POZNAJEmy ŚWIĘTyCH 
ŚWIĘCI mAŁŻONKOWIE  

LuDWIK I ZELIA mARTIN

Przykład życia Świętych Ludwika i Zelii Martin jest dla 
współczesnych małżonków wezwaniem do pójścia drogą doj-
rzewania do świętości w sakramencie małżeństwa, tak jak tego 
pragnie Bóg. Są wzorem dla współczesnego pokolenia w tym, 
co dotyczy moralności małżeńskiej i otwartości na życie.

3 https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/21.html
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Małżonkowie Zelia i Ludwik Martin (rodzice św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus) doczekali się 9-orga dzieci: dwóch synów 
i siedem córek. Przeżywali wiele dramatycznych chwil, między 
innymi utratę maleńkich dzieci. Mieli serca ukierunkowane 
na miłość Boga i na szacunek dla człowieka. Wszystkie trud-
ne i przełomowe momenty życia swej rodziny małżonkowie 
powierzali Matce Bożej. Cechowała ich pobożność, pokora, 
pracowitość.

Zelia (1831–1877) była bardzo przedsiębiorcza, zaradna i pil-
na w swojej pracy, prowadziła firmę koronczarską w Alençon. 
Ludwik Martin (1823–1894) był synem kapitana armii francu-
skiej. Działał dobroczynnie, prowadził zakład zegarmistrzow-
sko-jubilerski. Swoją pracę łączył z ćwiczeniami duchowymi. 
Pobożny i pełen poświęcenia dla rodziny po przedwczesnej 
śmierci żony samotnie wychowywał swoje córki.

Od wczesnych lat uczyli dzieci uczynków miłosierdzia, mo-
dlitwy i wyrzeczeń. Wspólnie odmawiali Różaniec, czytali 
Pismo Święte. Każdy dzień zaczynali od Mszy Świętej przy-
stępując do Komunii Świętej. Niedziela była prawdziwym 
świętem przeżywanym w rodzinnym gronie. Często adorowali 
Najświętszy Sakrament. Uczyli swe dzieci szacunku dla war-
tości duchowych. Wśród ich dzieci była znana święta – Teresa 
od Dzieciątka Jezus.

Oboje małżonkowie Martin byli poddani bolesnym próbom. 
Straciwszy czworo pociech z pokorą przyjmowali Bożą wolę. 
Zelia cierpiała na chorobę nowotworową piersi – zmarła w wie-
ku 46 lat. Dorastające córki poszły do klasztoru, a ich Ojciec 
Ludwik zmagał się z miażdżycą, która później przyczyniła się 
do jego śmierci, (17 lat po śmierci małżonki).

Rodziny mogą dziś naśladować świętych małżonków Martin 
w otwarciu się na przyjmowanie daru nowego życia i dzięku-
jąc Bogu za każde poczęte dziecko! 

Dnia 26 marca 1994 r. papież Jan Paweł II uznał heroiczność 
cnót Sług Bożych Zelii i Ludwika Martinów. Decyzją Benedykta 
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XVI dnia 19 października 2008 r. zostali beatyfikowani we fran-
cuskiej Bazylice św. Teresy w Lisieux (Normandia). 

Papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawien-
nictwem bł. Marii Zelii i jej męża Ludwika Martina. Cudem 
tym, jak poinformowała Stolica Apostolska, jest zatwierdzone 
przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, 
uzdrowienie dziecka z Hiszpanii. Ich kanonizacja odbyła się 
18 października 2015 r., a wspomnienie liturgiczne przypada 
na 12 lipca.

Elżbieta

mODLITWA ZA ROZBITE mAŁŻEńSTWA

Święci Zelio i Ludwiku Martin, Wasze małżeństwo było  
obrazem domowego Kościoła, a Wasze serca były jednym pięk-
nym Tabernakulum. Jako małżeństwo zostaliście wyniesieni 
na ołtarze, na wzór czystej i pięknej miłości małżeńskiej. Za 
waszym wstawiennictwem powierzam Bogu wszystkie rozbite 
małżeństwa.

Proszę za te zagubione kobiety, które odeszły od swoich mę-
żów, i za tych mężczyzn, którzy z różnych przyczyn zostawili 
swoje żony. Proszę, poruszcie ich sumienia, by zapragnęli po-
wrotu i stawienia czoła wszelkim trudnościom. Proszę, by po-
trafili przyznać się do swoich błędów i gorzko ich żałowali, na 
rzecz życia w sakramentalnym związku.

Proszę za te opuszczone żony i opuszczonych mężów. To 
wielkie cierpienie jakie przeżywają niechaj im Bóg wyna-
grodzi. Duch Święty niechaj ich ogarnia, by żyli w czystości 
i świętości, by zawsze byli gotowi przyjąć z powrotem utraco-
nego współmałżonka i by mieli siłę i odwagę budować mał-
żeństwo od nowa, na fundamencie Chrystusa.

Niechaj oboje małżonkowie mają odwagę stanąć przed 
sobą w prawdzie, przyznać się do popełnionych błędów 
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i wielkodusznie wybaczyć je sobie wzajemnie, tak jak Miło-
sierny Bóg wybacza zawsze marnotrawnym synom. Niechaj 
zaznają radości i pokoju mąż przy żonie i żona przy mężu.

Proszę za dzieci z rozbitych małżeństw, aby były silne i mą-
dre. Niechaj ich sumienia będą zawsze zdrowe i otwarte na 
Boże wezwania, by nie popełniały błędów rodziców w przy-
szłości. Święci Zelio i Ludwiku martin, zjednoczcie rozbite 
rodziny. Amen.

KRuCJATA mODLITEWNA CHORyCH

„Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się 
odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej 
się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się 
rzuci w ramiona Mojego Miłosierdzia, jak dziecko w objęcia 
ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego li-
tościwego Serca, one mają pierwszeństwo do Mojego Miłosier-
dzia” (Dz 1541). 

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 marzec
Za Kościół:
– za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i osoby 

konsekrowane,
– za sprawujących władzę, siejących niepokój, niezgodę 

i przemoc w świecie,
– za ludzi doświadczających cierpienia z powodu wiary 

w Boga, 
– o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków.
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Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania 
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania 

z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosier-
dziem Bożym.

Za Apostolat Chorych:
– o rozwój Apostolatu Chorych,
– za tych co potrzebują uzdrowienia duchowego i fizycznego,
– za zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia oraz za 

te osoby, które pomagają wyjść z nałogu,
– za samotnych, starszych, chorych i nieszczęśliwych,
– za nasze rodziny, a szczególnie te przeżywające trudności 

i konflikty,
– za wszystkich, którzy prowadzą i odprawiają rekolekcje 

wielkopostne.
Módlmy się także, aby władze państwowe i media publicz-

ne zaprzestały walki z Krzyżem Chrystusowym i Kościołem 
oraz nie prześladowali i nie dyskryminowali Radia Maryja, TV 
Trwam i innych mediów katolickich.

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.

mODLITWy W CIERPIENIu

Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący, spojrzyj na rodzinę na-
szą, która cierpi. Wspominamy dziś Twoje słowa: „Kto nie bie-
rze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest Mnie godzien”. 
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O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć niż wykonać. Ale ufa-
my mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. 
Wierzymy, że mądrość i dobroć Twoja dopuszcza to cierpienie, 
by nam udzielić wyższych skarbów. Pomóż, Chryste bolejący, 
zrozumieć sens cierpienia i wpatrywać się w Ciebie na krzy-
żu. Przypomnij nam, że „trzeba było, aby syn Człowieczy cier-
piał i tak wszedł do chwały swojej”. Cierpienia nasze łączymy 
ze łzami Twojej bolejącej Matki. Ofiarowujemy je za rodziny 
i Kościół święty, za dusze w czyśćcu i dla naszego uświęcenia. 
Amen.

matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać męż-
nie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. 
Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by 
nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczo-
nym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.

 
matko Jezusa ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, 

oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowa-
łaś mękę Twego Syna i swój ból Matczyny. Ucz swoje dzieci 
przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniach 
zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystu-
sem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. 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 odbywa się w ostat-
ni czwartek miesiąca. 
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28 stycznia 2021 r. zaproszonym gościem był Ks. Andrzej 
Partika Pallotyn, Dyrektorem Hospicjum św. Jana Ewangeli-
sty w Szczecinie. Ksiądz Dyrektor powiedział, że hospicjum to 
dom – choć trochę przypomina szpital, bo są lekarze, pielę-
gniarki, łóżka chorych. 

Hospicjum otacza opieką osoby chore na chorobę nowotwo-
rową w zaawansowanym stadium choroby i w okresie terminal-
nym. Zespół Hospicjum – lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, 
psycholodzy, księża oraz wolontariusze czuwają przy chorych, 
pielęgnują ich w trudnym okresie choroby oraz stwarzają god-
ne warunki życia. Chorymi opiekują się w hospicjum stacjonar-
nym na Golęcinie bądź w domach chorych. W bardzo trudnej 
sytuacji, gdy rodzina nie umie poradzić sobie z chorobą i cier-
pieniem najbliższych, a także z ich odchodzeniem pomagają 
również poprzez pomoc psychologiczną i duchową, jak i po-
przez uczenie ich opieki nad chorym i sposobów pielęgnacji. 

Kolejna audycja odbędzie się 25 marca br.

Drogi Czytelniku, który po raz pierwszy otrzymałeś List 
do Chorych, zapraszam Cię do odwiedzania strony interne-
towej: www.apostolatchorych.pl, kontaktu telefonicznego: 
511 781 255 lub e-mail: apostolatchorych.szczecin@gmail.com 


