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PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI – 1 sierpnia 2021

Drodzy bracia i siostry, 
dzień dobry!

Scena początkowa Ewan-
gelii w dzisiejszej liturgii 
(por. J 6,24-35) ukazuje 
nam kilka łodzi płynących 
w kierunku Kafarnaum: 
tłum udaje się na poszuki-
wanie Jezusa. Moglibyśmy 
pomyśleć, że to bardzo do-
bra rzecz, ale Ewangelia 
uczy nas, że nie wystarczy 
szukać Boga, trzeba jeszcze 
zadać sobie pytanie, dlacze-
go Go szukamy. Istotnie, Jezus stwierdza: „Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do 
syta” (w. 26). Ludzie byli świadkami cudu rozmnożenia chleba, 
ale nie pojęli znaczenia tego aktu: zatrzymali się na zewnętrz-
nym cudzie i na chlebie materialnym.

Oto zatem pierwsze pytanie, jakie możemy sobie postawić: 
dlaczego szukamy Pana? Jakie są motywacje naszej wiary? 
Musimy to rozeznać, ponieważ wśród wielu pokus znajduje 
się ta, którą możemy nazwać pokusą bałwochwalstwa. To ona 
pobudza nas do szukania Boga dla własnego użytku i korzy-
ści, do rozwiązywania problemów, do posiadania dzięki Nie-
mu tego, czego sami nie możemy uzyskać. Ale w ten sposób 
wiara pozostaje powierzchowna i skoncentrowana na cudach: 
poszukujemy Boga, aby zaspokoił nasz głód, a potem zapo-
minamy o Nim, gdy jesteśmy syci. W centrum tej niedojrzałej 
wiary nie znajduje się Bóg, ale nasze własne potrzeby. Słusz-
nie przedstawiamy nasze problemy Bożemu sercu, ale Pan, 
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który działa daleko poza naszymi oczekiwaniami, pragnie żyć 
z nami przede wszystkim w relacji miłości. A prawdziwa mi-
łość jest bezinteresowna, jest darmo dana: nie kocha się po to, 
by otrzymać w zamian jakąś korzyść!

Może nam pomóc drugie pytanie, jakie tłum zadaje Jezusowi: 
„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” (w. 28). 
To tak, jakby ludzie, sprowokowani przez Jezusa, mówili: „Co 
czynić, aby oczyścić nasze poszukiwanie Boga? Jak przejść od 
wiary magicznej, która myśli tylko o własnych potrzebach, do 
wiary, która podoba się Bogu?”.  A Jezus wskazuje drogę: od-
powiada, że dziełem Boga jest przyjęcie Tego, którego Ojciec 
posłał, to znaczy Jego samego, Jezusa. Nie jest to dodawanie 
praktyk religijnych czy przestrzeganie specjalnych przykazań. 
To przyjęcie Jezusa do naszego życia, przeżywanie z Nim hi-
storii miłości. To On będzie oczyszczał naszą wiarę. Sami nie 
jesteśmy w stanie tego uczynić. Ale Pan pragnie z nami relacji 
miłosnej: przed rzeczami, które otrzymujemy i czynimy, trzeba 
kochać Jego. Istnieje relacja z Nim, która wykracza poza logi-
kę korzyści i kalkulacji.

Dotyczy to odniesienia do Boga, ale także w naszych relacji 
ludzkich i społecznych: kiedy dążymy przede wszystkim do za-
spokojenia naszych potrzeb, grozi nam, że wykorzystamy ludzi 
i sytuacje dla własnych celów. A społeczeństwo, które koncen-
truje się na interesach, a nie na ludziach, jest społeczeństwem, 
które nie rodzi życia. Zachęta Ewangelii jest następująca: nie 
troszczmy się jedynie o chleb materialny, zaspakajający nasz 
głód, ale przyjmijmy Jezusa jako chleb życia i, wychodząc od 
naszej przyjaźni z Nim, uczmy się kochać siebie nawzajem. 
Bezinteresownie i bez kalkulacji.

Prośmy Najświętszą Dziewicę, która przeżyła najpiękniejszą 
historię miłości z Bogiem, aby dała nam łaskę otwarcia się na 
spotkanie z Jej Synem.
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W SZKOLE CHRYSTUSA

Wrzesień to miesiąc, w którym uczniowie rozpoczynają nowy 
rok szkolny. Niemalże każdy przypomina sobie swoją szkolną 
przeszłość. Może już niewiele pamiętamy, ale stale uświada-
miamy sobie, że „człowiek uczy się przez całe życie”. Wszy-
scy jesteśmy uczniami Chrystusa, a Jego szkoła nie kończy 
się. Rozpoczęła się w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, 
a przez przyjęcie sakramentu bierzmowania jesteśmy wezwani 
do głębszego zjednoczenia z Bogiem, poznając prawdy wia-
ry w jedności z Duchem Świętym. Boski Wychowawca uczy 
tego, co jest człowiekowi najbardziej potrzebne do szczęścia 
na ziemi i w niebie. On swoim uczniom błogosławi, tylko czy 
ja otwieram się na Jego błogosławieństwo? – „On napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach nie-
bieskich, w Chrystusie1”.

W szkole Jezusa Chrystusa stale zgłębiamy Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego przyjmując prawdy wiary. Wiara wniesiona 
w życie rodzinne, zawodowe, społeczne, polityczne pomaga 
w poszukiwaniu wspólnego dobra i wartości moralnych, które 
kształtują społeczeństwo. 

Jesteśmy uczniami Jezusa, czy z wielkim szacunkiem słu-
cham Jego nauk? Czy trwam w Jego nauce i wypełniam przy-
kazania? W szkołach jest wiele książek i co rok się zmieniają, 
a Boski Nauczyciel przekazał jedną Księgę Pisma Świętego. 
Boski Wychowawca oczekuje od swoich uczniów nieustanne-
go doskonalenia się: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, 
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli2”. Uczeń Jezusa powinien codziennie 
w wieczornym rachunku sumienia zadać sobie pytanie, czy 
szczerze wypełniam Jego przykazania i słucham Jego nauk? 

Elżbieta

1  Ef 1, 3
2  J 8, 31-32
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PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

„Krzyżu Święty nade wszystko…”
14 września z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego 

Kościół kontempluje mękę i śmierć Pana Jezusa. Istotą święta 
jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka 
i głębokiego sensu krzyża w życiu człowieka. 

Odnalezienie krzyża Jezusowego dokonało się dzięki stara-
niom św. Heleny, matki cesarza Konstantyna w 326 r. O oko-
licznościach odnalezienia krzyża świętego informują historycy 
Kościoła. Cesarz Konstantyn Wielki to pierwszy władca Rzy-
mu, który przyznał chrześcijanom wolność religijną i sam stał 
się wyznawcą Chrystusa. Jego pobożna matka, św. Helena 
(ochrzczona ok. 315 roku), przybyła do Jerozolimy, gdzie od-
nalazła Krzyż Jezusa Chrystusa wraz z gwoździami i tablicą 
sporządzoną na polecenie prokuratora Piłata. Cenne relikwie 
Drzewa podzielono na mniejsze części. Duży fragment pozo-
stał w Jerozolimie. Na Golgocie cesarz kazał wznieść dwie 
wspaniałe świątynie – jedną poświęcono Zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa, druga otrzymała wezwanie Męczenników, nazy-
wano ją także bazyliką Krzyża Świętego. Uroczyste konsekra-
cje obu świątyń dokonano 13 
września 335 roku. Przez pe-
wien czas w tym dniu obcho-
dzono święto Podwyższenia 
Krzyża. Ostatecznie przenie-
siono je na 14 września na 
dzień, w którym po raz pierw-
szy cenną relikwię Krzyża 
Świętego wystawiono uro-
czyście na widok publiczny. 
Bardzo interesująco przedsta-
wiona jest historia w książ-
ce: „Świadkowie Tajemnicy. 
Śledztwo w sprawie relikwii 

Ikona Krzyża - Pan Chwały
Pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej  

pw. bł. bł. Braci Trapistów z Tibhirine, Szczecin
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Chrystusowych” G. Górnego i J. Rosikonia. Autorzy opisują, że 
Helena zidentyfikowała krzyż na podstawie jednego szczegó-
łu, jaki odróżniał go od dwóch innych, na których ukrzyżowano 
dobrego i złego łotra. Tym szczegółem była tabliczka z napi-
sem w trzech językach: „Jezus Nazareńczyk Król Żydowski” 
(przedstawiana często ze skrótem INRI). 

Cesarzowa podzieliła tę tabliczkę na dwie połowy, z których 
jedna pozostała w Jerozolimie i zaginęła podczas zdobycia 
tego miasta przez Persów w 614 roku, natomiast druga zosta-
ła przewieziona do Rzymu i umieszczona w pałacu Heleny, 
który później przekształcony został w Bazylikę Santa Croce di 
Gerusalemme. tzw. „titulus damnationis”, czyli dowód winy – 
tabliczka z napisem w trzech językach: „Jezus Nazareńczyk 
Król Żydowski”. Od tamtej pory połowa tabliczki nieprzerwa-
nie przebywała w tym właśnie miejscu. 

W 2000 r. napisy na tablicy zostały przebadane przez trzy 
ekipy paleografów specjalistów od pisma hebrajskiego, łaciń-
skiego i greckiego. Wykluczyli oni możliwość fałszerstwa. Do-
szli do wniosku, że tabliczka jest autentyczna, a tym samym 
autentyczny musiał być również krzyż, do którego przybity był 
ten napis. 

Krzyż jest znakiem tryumfu, przejawem chwały Bożej. Jest 
wywyższeniem. Św. Augustyn głosił: „To drzewo, na którym 
zostały ukrzyżowane członki, stało się równocześnie kate-
drą, z której Chrystus naucza”. Krzyż od śmierci Jezusa stał 
się symbolem najwyższej miłości i ofiary. Przyczynia się do 
rozwoju wiary, nosimy krzyżyk nie jako ozdobę, ale jako wy-
znanie wiary. 

Elżbieta

MATKA BOŻA BOLESNA

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej obchodzone w Kościele 
15 września, przypomina o zjednoczeniu Matki z Chrystusem 
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w Jego męce, cierpieniu i śmierci. „A Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34a. 35). 
Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa 
w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja była sied-
miokrotnie przebita mieczem boleści. Maryja jako najpokor-
niejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny 
udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Św. Jan Paweł II wskazywał, że: „Godne naśladowania świa-
dectwo ewangelii cierpienia złożyła całym swoim życiem 
Maryja. Ona uczestniczyła w sposób jedyny i niepowtarzal-
ny w posłannictwie swego Syna. Od momentu Zwiastowania 
rozpoczynają się jej trudności i cierpienia”. 

Siedem boleści Maryi: 1. Proroctwo Symeona. 2. Ucieczka 
do Egiptu. 3. Zgubienie Jezusa. 4. Spotkanie z Jezusem na 
Drodze Krzyżowej. 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. 6. Zdję-
cie Jezusa z krzyża. 7. Złożenie Jezusa do grobu.

NABOŻEŃSTWO TRZECH  
ZDROWAŚ MARYJO

Matka Boża na całym świecie jest czczona i wielbiona we 
wszystkich świątyniach wielkich miast i w małych miejscowo-
ściach. Czcimy Ją szczególnie w maju i w październiku. Czci-
my Maryję jako naszą Matkę w liczne święta Jej poświęcone. 
Chwalimy Ją pieśniami, śpiewem Godzinek, modlitwą różań-
cową i koronką. 

Ostatnio wyczytałam o nieznanym mi Nabożeństwie „Trzech 
Zdrowaś Maryjo”. Nabożeństwo to sięga czasów apostolskich. 
Do rozszerzenia zwyczaju odmawiania Trzech Zdrowaś Mary-
jo przyczynił się św. Leonard de Porto Mauricio, franciszkanin. 
Św. Leonard zalecał i nalegał, aby ją wiernie odmawiano rano 
i wieczorem. Chciał, żeby modląc się w ten sposób błagano Naj-
świętszą Maryję – rano o nie popełnienie grzechu w ciągu dnia, – 
wieczorem o nie grzeszenie w nocy, zwłaszcza przeciw czystości. 
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W średniowieczu wielu Świętych znało praktykę Trzech 
Zdrowaś Maryjo. Św. Bruno zaprowadził u Kartuzów zwyczaj 
odmawiania ich codziennie przed Jutrznią. W innych klaszto-
rach odmawiano przed i po Oficjum odprawianym w nocy i to 
boso, leżąc krzyżem lub w postawie schylonej. 

Matka Boża objawiła je św. Mechtyldzie, żyjącej w drugiej 
połowie XIII w. Objawienia jej noszą tytuł: „Księga łaski szcze-
gólnej”, a te, które odnoszą się do Trzech Zdrowaś Maryjo – 
brzmią w tłumaczeniu następująco: „O odmawianiu Trzech 
Zdrowaś Maryjo, za pomocą których każdy może spodzie-
wać się obecności chwalebnej Dziewicy Maryi w godzinę 
śmierci”.

Św. Mechtylda pod koniec swojego życia bardzo obawiała 
się śmierci i prosiła Maryję o opiekę i pomoc w ostatniej go-
dzinie. Matka Boża powiedziała:

„Uczynię to z pewnością, moja córko, ale domagam się od 
ciebie, abyś codziennie z miłości do Mnie odmawiała Trzy 
Zdrowaś Maryjo.

Ponieważ Bóg Ojciec w hojności swej najwyższej Potęgi wy-
niósł moją duszę na tron niezrównanej chwały, tak że po Bogu 
jestem najpotężniejszą w niebie i na ziemi, przeto w pierw-
szym pozdrowieniu błagać będziesz, ażebym była obecną przy 
tobie w godzinę śmierci, by cię wzmocnić i oddalić od ciebie 
wszelką moc nieprzyjacielską.

Ponieważ Syn Boży w swej niezmierzonej, niezbadanej Mą-
drości ozdobił i napełnił mnie takimi darami wiedzy i rozumu, 
że mam znajomość tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w wyż-
szym stopniu niż wszyscy Święci razem, wylewając nadto na 
mnie taki blask, że oświecam całe niebo jak jaśniejące promie-
niami słońce, przeto w drugim pozdrowieniu błagać mnie bę-
dziesz, ażebym była obecna przy tobie w godzinę śmierci, by 
napełnić twoją duszę światłem wiary i prawdziwej mądrości, by 
twoja wiara nie była zaćmiona ciemnościami niewiedzy i błędu.

Ponieważ zaś Duch Święty wlał w moje Serce słodką pełnię 
Swej Miłości i uczynił mnie tak dobrą i miłosierną, że po Bogu 
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jestem najsłodszą, najłagodniejszą i najmiłosierniejszą, przeto 
w trzecim Zdrowaś Maryja błagać będziesz, żebym ci pomogła 
w godzinę śmierci, napełniając twą duszę taką słodyczą miło-
ści Bożej, która by złagodziła ci całą karę i gorycz śmierci”.

Św. Gertruda również znała praktykę Trzech Zdrowaś Ma-
ryjo, miała także kilka objawień, odnoszących się do trzech 
wielkich przywilejów Maryi Niepokalanej: Potęgi, Mądrości 
i Miłosierdzia, które czcimy przez Trzy Zdrowaś Maryjo. Na-
bożeństwo to rozszerzyło się po klasztorach, a stamtąd prze-
szło do wiernych.

Ta prosta modlitwa jest wielką, skuteczną pomocą w walce 
z grzechem i słabościami. Ci, którzy praktykują ją każdego 
dnia rano i wieczorem, dostrzegają niezwykłe owoce w swoim 
życiu. Przez odmawianie tak prostej modlitwy gorliwi czcicie-
le Matki Bożej otrzymali liczne łaski nawrócenia, odzyskania 
zdrowia i inne.

Święty Antoni Padewski (1195–1231) odmawiał codziennie 
Trzy Zdrowaś Maryjo dla uczczenia dziewictwa Maryi, a tak-
że w celu zachowania czystości. W swoich kazaniach doradzał 
wiernym tę świętą praktykę jako środek zachowania czystości 
wśród niebezpieczeństw tego świata. Prócz tych wymienionych 
Świętych jest jeszcze wielu innych, którzy w różnych czasach 
znali i zalecali praktykę Trzech Zdrowaś Maryjo. 

Odmawiając TRZY ZDROWAŚ MARYJO rano i wieczór, ku 
czci Najświętszej Panny, prosimy Ją zarazem, aby wstawiała 
się za nami i uchroniła od grzechu śmiertelnego.

Św. Alfons Liguori powiedział: „Nabożeństwo to jest poży-
tecznym dla wszystkich, dla pobożnych i dla grzeszników”.

MODLITWA
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzielo-

ną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo...
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za MĄDROŚĆ udzie-

loną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo...
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Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za SŁODYCZ I MI-
ŁOSIERDZIE udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś 
Maryjo...

Opr. na podstawie książeczki „Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo”

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

XXIII Niedziela zwykła 5.09.2021 r., Mk 7, 31-37
Kolejny raz Biblia przypomina nam, że Pan Bóg nic chce, 

abyśmy chorowali, i że cierpienie i śmierć to naprawdę nie 
Jego pomysł. Wszak kiedy Jezus chodził po ziemi nieustan-
nie uzdrawiał i nie zdarzyło się, aby komuś powiedział: „Bądź 
chory”! Pan Bóg nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale 
ratunkiem w cierpieniu fizycznym i duchowym. Dzisiejszą 
Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym, otwar-
cia się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo. Gdy człowiek doro-
sły przygotowuje się na przyjęcia sakramentu chrztu świętego, 
jednym z jego elementów jest właśnie obrzęd „Effata”, mający 
kandydatowi do chrztu „otworzyć uszy” na słuchanie Słowa 
Bożego i „otworzyć usta” na głoszenie tego, co usłyszał. To za-
danie słuchania i głoszenia należy do każdego ochrzczonego.

XXIV Niedziela zwykła 12.09.2021 r., Mk 8, 27-35
Czy to nie dziwne, że wkrótce po tym, jak Piotr wyznał Je-

zusowi, że rozpoznaje w Nim Mesjasza, Jezus nazwał go sza-
tanem? To musiało być przykre dla Piotra, ale tak się dzieje, 
kiedy jesteśmy wierzący, ale dalej „myślimy nie o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie”. Nie wystarczy być wierzącym! W ślad 
za wiarą musi iść przemiana myślenia, bo w przeciwnym razie 
wiara na nic się nie zda. Wiara nie może być celem samym 
w sobie. Ona jest środkiem do celu, jakim jest nasza wewnętrz-
na przemiana – upodobnienie do Jezusa.
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XXV Niedziela zwykła 19.09.2021 r., Mk 9, 30-37
Uczniowie musieli nauczyć się, że mentalność Jezusa znacz-

nie różni się od mentalności świata. Sprawdzianem wielkości 
świata są: ranga społeczna, pieniądze, stosunki, kultura. Jest to 
często świat pozorów, wyliczeń, kalkulacji. Świat, który podoba 
się Jezusowi, świat Ewangelii jest bezinteresowny, jest światem 
dyskrecji, służby i postawy dziecka. Kto chce być pierwszy, bę-
dzie ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości 
jest mały.

XXVI Niedziela zwykła 26.09.2021 r., Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Słowo Boże dotyka dziś dwóch ważnych problemów: po-

wszechności Bożej łaski i zazdrości. Pan Bóg stworzył czło-
wieka na swoje podobieństwo i obdarował talentami, jakimi 
chciał. W Jego zamyśle i planach nie ma przypadku. On ko-
cha nas takich, jacy jesteśmy. Nic nie jest zarezerwowane tylko 
dla mnie. Człowiek często próbuje ograniczyć działanie Pana 
Boga i w ten sposób narzucać Jemu swoją wolę. Czy potrafię 
zaakceptować siebie, ze wszystkimi niedoskonałościami, oraz 
drugiego człowieka, który w moim mniemaniu jest bardziej 
uzdolniony, ma lepsze cechy?

Ks. Jakub Kozłowski

MYŚLI MODLITEWNE

Modlitwa to „nasz chleb powszedni”. Nie wystarczy posia-
dać wiedzę na temat modlitwy, ale modlitwy „trzeba się także 
uczyć” (KKK 2650). Jedną z wielkich tajemnic skutecznej mo-
dlitwy jest właściwa postawa serca wobec Boga. Serce, które 
rozpoznaje Bożą mądrość i miłość umie się modlić z ufnością 
dziecka, np.: „Panie nie wiem o co Cię prosić. Tylko Ty znasz 
mnie naprawdę i wiesz czego pragnę. Wiem, że kochasz mnie 
bardziej niż ja sam siebie. Staję przed Tobą i otwieram moje 
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serce, gotów przyjąć wszystko co zechcesz mi dać, pragnę by 
Twoja święta wola wypełniła się w moim życiu”. 

Pewien niemiecki kupiec przeczuwając nadchodzącą śmierć 
wezwał do siebie dzieci i opowiedział im taką historię: „Pamię-
tam dzień, kiedy miałem się wybrać w swoją pierwszą podróż 
handlową, mimo, że nie byłem zbyt pobożny z samego rana uda-
łem się do kościoła. W czasie kazania ksiądz mówił o wielkiej 
wartości modlitwy i płynących z niej błogosławieństw. Często 
powtarzał: dzień bez modlitwy, to dzień bez błogosławieństwa 
Bożego. Pośród trosk i trudów późniejszego życia przekonałem 
się, iż ksiądz miał rację. Jedynie w modlitwie znaleźć można 
pokój, radość, a także odwagę i siłę by uczciwie żyć i spokoj-
nie umierać. Dzięki modlitwie Bóg stał się moim przyjacielem. 
Teraz mimo cierpienia i zbliżającej się śmierci raduję się, że za 
chwilę ujrzę Jego Oblicze. Nie mogę wam pozostawić po sobie 
nic cenniejszego oprócz wezwania do modlitwy – w niej bo-
wiem znajdziecie wszystko czego można pragnąć tu na ziemi 
i w wieczności.”

Modlitwa otwiera skarby Bożych łask i ożywia duszę, dlate-
go tak ważne jest, abyśmy się modlili. Modlitwa uszlachetnia 
człowieka i napełnia jego serce wielkimi pragnieniami. Gdy 
człowiek na modlitwie otwiera swoje serce przed Bogiem jego 
dusza staje się podatną na działanie Ducha Świętego. Mimo 
wielkich zajęć nie powinniśmy pozwalać, aby cokolwiek pozba-
wiło nas cennego czasu na modlitwę. Modlitwa jest dla chrze-
ścijanina tak samo ważna jak powietrze, którym oddychamy. 
Bez modlitwy trudno jest wejść w relację z Bogiem i wzrastać 
we wszystkich cnotach, które zbliżają nas do Chrystusa. Aby 
się o tym przekonać, wystarczy wspomnieć znanych świętych, 
którzy są świadkami mocy i wartości modlitwy.

Św. Jan Paweł II – „Tym, którzy utrzymują, że nie mają cza-
su na modlitwę, brakuje nie czasu, a miłości”. Św. Jan Maria 
Vianney – „Kto się nie modli, pozbawia się tego, co jest w życiu 
nieodzowne”. Św. Maksymilian Kolbe – „Modlitwa jest ciągle 
zbyt mało doceniana, a właśnie ona jest najskuteczniejszym 
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sposobem przywrócenia pokoju duszy, gdyż nieustannie przy-
bliża nas do Bożej miłości”. Św. Augustyn – „Modlitwa jest 
spotkaniem pragnienia Bożego z pragnieniem człowieka”.

Drodzy Chorzy, w naszych modlitwach rozmawiajmy z Bo-
giem. Jesteśmy słabi, obciążeni różnymi problemami, troska-
mi, słabym zdrowiem, dlatego zwracajmy się do Tego, który 
jest niewyczerpanym źródłem mocy, pociechy i łaski.

Ks. Tadeusz Baniowski

ROZEZNAWANIE POWOŁANIA DO ORDO VIRGINUM  
PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ FIZYCZNIE

Niniejszy artykuł jest skierowany przede wszystkim do Pań 
niepełnosprawnych fizycznie, które „za wszelką cenę” chcą 
być w Ordo Virginum lub złożyć ślub czystości. Autorka jest 
osobą niepełnosprawną fizycznie i od 2011 r. włączona w stan 
dziewic. To, czym się dzieli pisze z własnego doświadczenia 
rozeznawania powołania, pragnąc pomóc niepełnosprawnym 
fizycznie Paniom zobaczyć, czym jest, a czym nie jest Stan 
Dziewic. Omówione to zostanie w kilku punktach.

Czym jest powołanie?
Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Pierwszym Liście 

św. Pawła do Koryntian:
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam 

mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewie-
lu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie 
w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie 
w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest 
szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie 
jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne 
stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga” (1, 26-29).

Słowo „powołanie” pochodzi od łac. czasownika „wołać” 
i oznacza „wezwanie”. Nie posiada znaczenia statycznego, 
lecz dynamiczne: powołanie jest wezwaniem do życia. Od 
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pierwszej strony Księgi Rodzaju aż do ostatniej księgi Biblii 
słyszymy nieustanne wołanie. Tym, który wzywa jest Bóg. Czło-
wiek powinien dać odpowiedź w wolności. Bóg woła każdego, 
aby uczestniczył w Jego planie zbawienia. Człowiek zaproszo-
ny jest do miłości, a dokładniej mówiąc do ukazywania obrazu 
swego Stwórcy (Rdz 1,26). Gdy Bóg wzywa – stwarza, broni, 
przebacza, przemienia, daje moc i odwagę.

Powołanie jest zawsze wezwaniem, by być szczęśliwym, na-
wet poprzez krzyż, ponieważ jest on znakiem prawdziwej mi-
łości. Powołanie jest Bożym wezwaniem do wszystkich ludzi 
i do człowieka w całości. Powołanie jest zaproszeniem do ofia-
rowania swego życia. Powołanie, to odkrycie woli Bożej dla nas 
tu i teraz. Powołanie to przyjaźń z Kimś, dar jedyny w swym 
rodzaju i nowy, dar, który otrzymuję [1].

„Historia każdego powołania jest historią niewymownego 
dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, 
który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu od-
powiada. Tak więc już u samego początku zostaje wykluczona 
wszelka pycha i zarozumiałość ze strony powołanych. Powoła-
nie jest darem Bożej łaski, nigdy prawem przysługującym czło-
wiekowi” [2].

Powołanie jest zatem żywym, realnym dialogiem Boga 
i człowieka: z inicjatywą wychodzi Bóg, a obdarzony darem 
wolności człowiek staje wobec szansy przyjęcia tego, niczym 
niezasłużonego, zaproszenia: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 
was wybrałem (J 15,16) – Oto idę, abym spełniał wolę Twoją 
(Hbr 10,9).

Powołanie jest również wezwaniem Boga, który otwiera drogę 
do serca człowieka. Wezwanie to musi przeniknąć myśl i wolę 
człowieka, do którego jest skierowane – tak, aby w rezultacie 
wpłynęło na jego postępowanie i na kształt jego całego życia. 
Dlatego powoływany przez Pana człowiek potrzebuje odpo-
wiedniej przestrzeni życiowej, a przede wszystkim atmosfery, 
w której mógłby sobie uświadomić swoje powołanie i zacząć 
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je realizować. W dialogu powołanego z Bogiem, człowiek bie-
rze udział jako istota obdarzona zupełną wolnością. Wolność 
jest zatem istotnym czynnikiem powołania. Gdy człowiek od-
powiada pozytywnie na głos powołania, wolność przejawia się 
jako głębokie, osobowe przylgnięcie do Boga, jako oddanie 
się z miłością, a raczej jako oddanie daru Ofiarodawcy, czyli 
powołującemu Bogu, jako ofiara. Nie mogą istnieć powołania, 
które nie są wolne, to znaczy nie są spontanicznym oddaniem 
siebie, świadomym, wielkodusznym, całkowitym. Nazywamy 
to ofiarą: na tym praktycznie polega cały problem. Wolność 
zostaje wystawiona na najwyższą próbę: właśnie próbę ofiary, 
wielkoduszności i poświęcenia.

Jeśli powinniśmy z pokorą uznać stwierdzenie Jezusa, że 
wielu jest powołanych, lecz mało wybranych (Mt 22,14) to 
dzieje się tak dlatego, że ci powołani muszą spełnić podstawo-
we warunki, by ów dar po jego rozpoznaniu i przyjęciu zreali-
zować: podjąć odważną i konsekwentną decyzję oraz przyjąć 
pomoc kompetentnych osób [3].

(dalszy ciąg w kolejnych Listach)
Katarzyna Heinrich OV, ks. dr hab. Jacek Hadryś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny,  

Zakład Teologii Systematycznej

BIBLIJNI ANTYBOHATEROWIE

BARABASZ

Barabasz (z hebr. Bar-Abbas) znaczy tyle co „syn ojca”. Brzmi 
to jak nasze określnie „Jan Kowalski” – nie mówi to nam nicze-
go o człowieku. Nadając sobie to nowe imię, Barabasz chciał 
zdystansować się od swojej rodziny albo co bardziej wiarygod-
ne – chciał ją ochronić. Przed czym? Przed zemstą władz za 
jego działalność. Dlatego warto poznać, kim był i do czego 
zmierzał, aby go lepiej zrozumieć. 
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Ewangeliści są zgodni co do Barabasza – był żydowskim 
bandytą, pojmanym i uwięzionym przez Rzymian. Dla św. 
Jana: „Barabasz był zbrodniarzem1”. Św. Łukasz i św. Marek 
zgodnie stwierdzają, że „Był on wtrącony do więzienia, wraz 
z innymi buntownikami, za jakiś rozruch powstały w mieście, 
w wyniku którego popełniono zabójstwo2”. Jest niemal pew-
ne, że Barabasz nie był zwykłym rzezimieszkiem, złodziejem 
czy naciągaczem, lecz kimś kogo moglibyśmy określić mianem 
„grubej ryby”. Łukaszowa i Markowa wzmianka o pojmaniu 
Barabasza wraz z innymi buntownikami, wskazuje, że Bara-
basz należał do żydowskiego ruchu oporu, w którym walczył 
o wyzwolenie Izraela spod niewoli Imperium Rzymskiego. To 
też tłumaczy, dlaczego ludzie woleli wybrać jego niż Jezusa – 
działania Barabasza dawało nadzieję na odzyskanie wolności, 
zaś postawa i nauka Jezusa takiego rezultatu nie obiecywały, 
a przynajmniej ludzie tego nie rozumieli i nie dostrzegali. 

Czy Barabasz był mordercą? Dla Łukasza to oczywiste: „Był 
on wtrącony do więzienia za zabójstwo3”, lecz zapis Ewange-
lii wg św. Marka każe nam zwątpić: „Barabasz był uwięziony 
z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo4”. Ma-
rek nie wie, kto zabił – Barabasz, czy ktoś inny. Nie wiemy też, 
czy było to morderstwo z premedytacją, czy śmierć przypad-
kowa. O taką nietrudno podczas szamotaniny. Barabasz wraz 
z innymi partyzantami został pojmany i ma zostać skazany 
na śmierć. Rzymianie traktowali buntowników jako bandytów 
i krzyżowali ich w miejscu zbrodni lub przy ruchliwych dro-
gach jako ostrzeżenie dla innych.

Barabasza poznajemy dopiero w scenie sądu Jezusa przez 
Piłata. Namiestnik Rzymu zwykł okazywać łaskę podbitemu 
ludowi i w ważniejsze święta ogłaszał amnestię dla jednego 
więźnia. Czy wybierał go tłum ludzi czy on sam? Może tym 

1  (J 18,40).
2  por. Łk 23,19 i Mk 15,7).
3  (Łk 23,19)
4  (Mk 15,7)
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razem zrobił wyjątek, przez który chciał uspokoić swoje su-
mienie nim ostatecznie „umył ręce” kończąc sąd nad „Kró-
lem Żydowskim”? W efekcie Barabasz jest postacią, której 
życie jest ważniejsze od wędrownego kaznodziei z Nazaretu. 
Z perspektywy chrześcijańskiej, okrzyk tłumu: „uwolnij nam 
Barabasza”, odczytujemy jako irracjonalne zachowanie ludzi, 
którzy zmanipulowani zostali przez faryzeuszy, by żądanie 
śmierci Chrystusa stało się faktem. Może jednak nie było tak, 
jak ukazują to filmy pasyjne (np. „Pasja” reż. Mel Gibson czy 
„Zmartwychwstały” reż. Kevin Reynolds), lecz tłum ludzi był 
przypadkowy a ich wołanie za Barabaszem było oznaką ich 
patriotycznych pragnień o wolności? Na to zdaje się zwracać 
naszą uwagę papież Benedykt XVI w drugiej części Jezusa 
z Nazaretu, w której pisze: „Barabasz jest swoistą postacią me-
sjańską; w propozycji paschalnej stają naprzeciw siebie dwie 
interpretacje nadziei mesjańskiej”. Izrael spragniony jest wol-
ności, a Barabasz próbował te pragnienie zaspokoić. Taki cel 
przyświecał również Jezusowi, lecz wysłużona przez Niego na 
krzyżu wolność, dokonała się w innym wymiarze. Lud oczeki-
wał wolności w życiu doczesnym, zaś Jezus zapewnił ją w ży-
ciu wiecznym. Dlatego obaj, Jezus i Barabasz są dla Benedykta 
XVI symbolami mesjanizmu. Dla ludu cenniejszy okazał się 
mesjanizm miecza i przemocy, niż mesjanizm krzyża.

Nurtuje mnie pytanie: czy Barabasz poznał Jezusa dopie-
ro w Wielki Piątek, czy mógł go znać wcześniej? Ewangelie 
skłaniają się ku pierwszej opcji i takie też jest nasze przeczu-
cie. A może jednak się znali a nawet ze sobą rozmawiali? Tak 
przynajmniej twierdzi Robert Young w swoim włosko-amery-
kańskim mini serialu „Barabasz”. Wg niego tytułowy bohater 
obserwował działania Jezusa, był nawet w tłumie Jego słucha-
czy, lecz nie uwierzył, że jest on Mesjaszem. Mesjasz ma być 
wojownikiem o swój lud a nie wędrownym rabbim. Nawet po-
głoski o zmartwychwstaniu Jezusa nie przekonują go do zmia-
ny zadania o Nazarejczyku.
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W wielu filmach Barabasz często przedstawiany jest jako 
szaleniec, człowiek obłąkany i wcielenie zła. Przypisuje mu 
się także wiele negatywnych cech, jak choćby ateizm, scepty-
cyzm czy gwałtowność. Lecz kinematografia potrafiła również 
zastanowić się nad tą postacią i spróbować pokazać inne jego 
oblicze. I tak np. w filmie brytyjskiego reżysera Jamesa Slo-
ana z 1935 r. Barabasz poznaje Jezusa dopiero w scenie ukrzy-
żowania, kiedy poszedł zobaczyć śmierć tego, dzięki któremu 
zachował swoje życie. To spowodowało, że zmienił swoje życie 
i wrócił do rodzinnego domu. Co się z nim dalej stało? Tego już 
nie wiemy. Lecz próbę odpowiedzi na to pytanie zaproponował 
amerykański reżyser Richarda Fleischera, w filmie z 1960 r. 
Tytułowy Barabasz, grany przez Anthony`iego Quinn`a, prze-
bywa długą i bolesną drogę nawrócenia, gdy uświadamia so-
bie, że żyje dzięki śmierci Jezusa z Nazaretu. Ostatnie jego 
słowa: „Powierzam się w Twoje ręce, Panie”, na moment przed 
śmiercią na krzyżu w Rzymie, ukazują jego wiarę. 

Inną wizję życia Barabasza, po odzyskaniu wolności, prezen-
tuje szwedzki pisarz Pär Lagerkvist w dziele Barabasz z 1950 
r. Wg autora Barabasz nie skończył ze złym życiem i również 
ponosi karę śmierci. Dla niego Barabasz nigdy się nie zmienił, 
a wyrwanie się z rąk śmierci, było tylko chwilową ucieczką. 
Również odwołanie się do biblijnych apokryfów nie pozwala 
nam na jednoznaczne wskazanie choćby domniemanej drogi 
Barabasza i jego życia po wydarzeniach Wielkiego Piątku.

Barabasz jest postacią niewątpliwie negatywną na kartach 
Biblii, lecz jednocześnie przesadnie i wydaje się bezpodstaw-
nie zdemonizowaną. Dla mnie osobiście nie był ateistą. Pra-
gnął, jak inni współbracia, przyjścia Mesjasza- wyzwoliciela, 
lecz opóźnianie się Jego przyjścia pociągnęło Barabasza do 
przygotowania Jemu drogi – ludzi gotowych do walki z Rzy-
mem. Nie był on wzorem do naśladowania, bo dobre intencje 
nie wybielają śladów krwi, a cel nie uświęca środków. W świe-
tle wydarzeń paschalnych, które rozgrywały się wokół niego, 
Barabasz nie dostrzegł nadziei, na którą wyczekiwał. Pójście 
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w swoją stronę spowodowało, że zapamiętaliśmy go jako an-
tybohatera Wielkiego Tygodnia, ale również jako człowieka, 
który doświadczył łaski Boga, lecz chyba z niej nie skorzystał.

MODLITWA

Dziś w modlitwie wspomnij na te chwile w swoim życiu, 
w których popadłeś w tarapaty, kiedy za to, co robiłeś, zosta-
łeś osądzony i skazany. Każdy z nas nosi w pamięci takie wy-
darzenia, w których chcieliśmy dobrze a wyszło na odwrót.

Proszę, spróbuj dostrzec tam obecność Jezusa, który celowo 
tam był, by je pokrzyżować. Wydaje się to niezrozumiałe, lecz 
czasami Bóg nie pozwala, by nasze plany i oczekiwania się 
ziściły, bo wie do czego one mogą doprowadzić i chce oszczę-
dzić nam i innym cierpienia. Bo tylko Bóg zna przyszłość i nie 
chce, by nasze dobre intencje brukowały drogę do piekła.

Dostrzeż Boga w nich i podziękuj za całą Jego opiekę nad 
tobą. Podziękuj za to kim jesteś, za to gdzie jesteś i co teraz 
doświadczasz. Okaż Jemu wdzięczność, bo z niej rodzi się za-
ufanie, a ono ożywia wiarę.

Ks. Robert Bałuka

SANKTUARIA – SKARBCE ŻYWEJ WIARY  
W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  
Zakopane-Krzeptówki

Około dwóch i pół kilometra od centrum Zakopanego, przy 
ul. Krzeptówki, położone jest Sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej. Opiekę nad tym wyjątkowym miejscem sprawują 
Księża Pallotyni, którzy są krzewicielami i misjonarzami 
kultu Matki Bożej Fatimskiej w Polsce1.

1 Na podstawie https://maryjny.pl/?sanktuarium-matki-bozej-fatimskiej-zakopane-krzeptowki
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Pierwsi przed-
stawiciele tego 
z g r o m a d z e n i a 
przybyli do Zako-
panego w 1950 r., 
poszukując miej-
sca na dom 
rekolekcyjno-wy-
poczynkowy dla 
kleryków i pallo-
tyńskich misjo-
narzy. Wybrano 

miejsce leżące na peryferiach miasta – stało tam wówczas jedy-
nie kilka starych, zabytkowych domów. W 1951 r. wybudowano 
na Krzeptówkach dom i kaplicę pw. Niepokalanego Serca Ma-
ryi, którą 11 października 1959 r. poświęcił Ks. Abp Eugeniusz 
Baziak. Początkowo w kaplicy znajdował się obraz przedsta-
wiający fatimskie objawienie Matki Bożej trójce pastuszków – 
Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji.

Dziś głównym obiektem w zespole sanktuaryjnym na Krzep-
tówkach jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej. Świątynia ta 
stanowi wotum dziękczynne za ocalenie życia Ojca Świętego 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 r. Owego dnia, po Apelu 
Maryjnym, ówczesny proboszcz parafii Ks. Mirosław Drozdek 
złożył deklarację: „Jeżeli Matka Boża Fatimska uratuje życie 
Ojca Świętego, to wybudujemy tutaj kościół, który będzie na-
szym podziękowaniem i symbolem zwycięstwa Matki Bożej 
Fatimskiej”.

W roku 1990 Metropolita Krakowski, Ks. kard. Franciszek 
Macharski wmurował kamień węgielny pod budowę świąty-
ni – cząstkę kamienia z grobu św. Piotra w Rzymie i kamień 
z miejsca pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. 
W fundamenty kościoła wmurowano także różaniec ofiarowany 
przez Jana Pawła II oraz zdjęcie Papieża. Kościół na Krzeptów-
kach zaprojektował Stanisław Tylka z Zakopanego, zaś wnętrze 
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świątyni budo-
wano według 
k o n c e p c j i 
ó w c z e s n e -
go kustosza 
sanktuarium, 
Ks. Mirosła-
wa Drozdka. 
Po ś w i ę c e n i a 
kościoła doko-
nał Ks. kardy-
nał Franciszek 
M a c h a r s k i 
w dniu 13 maja 
1992 r.

Prezbiterium kościoła nawiązuje do tiary papieskiej, zaś ta-
bernakulum zostało przedstawione w formie monstrancji. Po-
wyżej tabernakulum umieszczono figurę Matki Bożej, która 
„czuwa” nad Najświętszym Sakramentem. Na uwagę w świą-
tyni zasługuje również tron papieski, z którego Ojciec Św. Jan 
Paweł II przewodniczył liturgii konsekracji świątyni, a także 
witraże, w których zobrazowano historię objawień Matki Bo-
żej w Fatimie w 1917 r. oraz związki sanktuarium fatimskiego 
i sanktuarium na Krzeptówkach ze św. Janem Pawłem II.

Historia łaskami słynącej figury znajdującej się w Sanktu-
arium sięga 1961 r., kiedy to prymas Polski kardynał Stefan 
Wyszyński otrzymał od biskupa Fatimy kopię figury Matki Bo-
żej Fatimskiej. Przekazał ją kaplicy Księży Pallotynów w Zako-
panem. Była to pierwsza kopia figury Matki Bożej Fatimskiej 
przywieziona oficjalnie do Polski. Poświęcenia figury dokonał 
w tym samym roku ówczesny Biskup krakowski Karol Wojtyła.

Figura wykonana jest z drzewa cedrowego i przedstawia 
Maryję okrytą błękitną suknią przepasaną w talii. Z głowy 
spływa na ramiona długa, biała szata, której brzegi obszyte są 
złotą krajką. Ze złożonych w modlitewnym geście rąk Maryi 
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zwisa biały różaniec. Rzeźba ma 120 cm wysokości. W dniu 
21 października 1987 r., w Jubileuszowym Roku Maryjnym. 
Jan Paweł II dokonał koronacji figury na Placu św. Piotra 
w Watykanie.

Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca 2018 r. 
zakopiańskie sanktuarium na Krzeptówkach zostało usta-
nowione Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej. 
W dniu 28 marca 2018 r., w sekretariacie KEP w Warszawie, 
uchwałę w tej sprawie przekazał przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki na ręce 
kustosza sanktuarium Ks. Mariana Muchy oraz przełożonego 
prowincjalnego księży pallotynów Ks. Zenona Hanasa.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 
w Zakopanem jest obecnie najważniejszym ośrodkiem kultu 
Pani Fatimskiej w Polsce. Najważniejsze miejsce w programie 
duszpasterskim realizowanym w sanktuarium mają Uroczysto-
ści Fatimskie i Czuwania Fatimskie, upamiętniające objawie-
nia Matki Bożej w Fatimie, a także nabożeństwa odprawiane 
w pierwsze soboty miesiąca. W każdym z tych modlitewnych 
spotkań bierze udział od kilkuset do kilku tysięcy wiernych.

Justyna

POZNAJEMY ŚWIĘTYCH

MATKA ELŻBIETA – RÓŻA CZACKA  
(1876 – 1961)

Zbliża się uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyń-
skiego oraz s. Róży Marii Czackiej, która odbędzie się 12 
września 2021 roku w Warszawie w świątyni Opatrzności 
Bożej.

Dwie postacie wyróżniający się bogactwem duchowym czy-
niące wiele dobra zarówno w czasie II wojny, jak też w czasie 
powojennym. 
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Róża Maria Czacka urodzi-
ła się 22 października 1876 
r. w Białej Cerkwi na Ukra-
inie. Z domu rodzinnego 
wyniosła ideały pracy spo-
łecznej, patriotycznej oraz 
wiarę. Otrzymała gruntowne 
i wszechstronne wykształce-
nie, znała biegle cztery ję-
zyki obce. Dzięki ojcu była 
obeznana w sprawach gospodarczych. Od szóstego roku życia 
zamieszkała w Warszawie.

W wieku 22 lat, po upadku z konia, utraciła całkowicie 
wzrok. Za radą okulisty postanowiła poświęcić się niewido-
mym w Polsce, którzy wówczas byli pozbawieni wsparcia opie-
ki społecznej. Przez dziesięć lat zdobywała wiedzę na temat 
osób niewidomych. Odwiedziła ośrodki we Francji, w Belgii, 
Austrii, Szwajcarii i Niemczech. Z czasopism i książek specja-
listycznych poznawała doświadczenia angielskie i amerykań-
skie. Nauczyła się alfabetu Braille’a i podjęła intensywną pracę 
nad własną rehabilitacją, by osiągnąć samodzielność. Około 
1908 roku, rozpoczęła w Warszawie działalność na rzecz osób 
niewidomych. Odwiedzała ich w rodzinnych domach i świe-
żo ociemniałych w szpitalach, uczyła alfabetu Braille’a, robót 
ręcznych, najbiedniejszych wspomagała materialnie. Z cza-
sem założyła schronisko dla niewidomych dziewcząt, w którym 
uczyły się koszykarstwa, wyplatania krzeseł oraz dziewiarstwa. 
Za jej przyczyną powstał też dom dla niewidomych staruszek 
oraz warsztat pracy i nauki zawodu dla niewidomych męż-
czyzn dochodzących z miasta. Podstawowym zadaniem dzieła, 
które tworzyła było przywracanie godności osobom ociemnia-
łym. Próbowała oddziaływać na opinię publiczną tłumacząc, 
że osoba niewidoma otoczona właściwą opieką może stać się 
samodzielna życiowo i użyteczna w społeczeństwie.
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Dla tego dzieła powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża. Stworzyła też w okresie międzywojen-
nym i po wojnie, istniejące aż do dziś, szczególne środowisko 
intelektualne mające wpływ na formację polskiej inteligencji 
od prawie stu lat. 

Matka Elżbieta spotkała się z Ks. Stefanem Wyszyńskim 
podczas II wojny i Powstania Warszawskiego, gdy Ks. Wyszyń-
ski jako kapelan Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego 
ukrywał się w Laskach. Oboje współpracowali zarówno pod-
czas wojennych czasów, jak po pewnej przerwie od 1948 r., 
gdy został Arcybiskupem warszawskim i prymasem. Prymas 
Tysiąclecia był blisko związany z Laskami i Matką Czacką aż 
do jej śmierci. 

Niewidoma Matka niewidomych, zmarła w opinii świętości 
15 maja 1961 r. w Laskach. Proces beatyfikacyjny na szczeblu 
diecezjalnym rozpoczął się 22 grudnia 1987 r.. Akta zostały 
przekazane do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w 1995 r. 
Dekret o heroiczności życia i cnót został podpisany 9 paź-
dziernika 2017 r., zaś 27 października 2020 r. Ojciec Św. Fran-
ciszek uznał cud za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej. 
12 września w Warszawie, będą ogłoszeni błogosławionymi 
Kościoła. 

Elżbieta

KRUCJATA MODLITEWNA CHORYCH

W poczuciu braterskiej solidarności, akcentowanej przez św. 
Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” wspieramy się 
modlitwą. 

„Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. 
Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. 
Najmilsza mi jest modlitwa – to modlitwa za nawrócenie dusz 
grzesznych; wiedz, córko moja, że ta modlitwa zawsze jest 
wysłuchana”. (Dz. 1397)
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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. Zapraszamy o przesyłanie swoich intencji 
do omdlenia na adres lub telefonicznie, podany na końcu Listu.

INTENCJE NA WRZESIEŃ

Za Kościół:
• za Papieża Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła, 
• za Arcypasterza naszej Archidiecezji Andrzeja, Biskupa 

Henryka i za Biskupa Seniora Błażeja o łaskę odważnej 
wiary,

• za Misjonarzy o moc potrzebną do głoszenia Ewangelii 
na krańcach Ziemi,

• o liczne powołania kapłańskie i zakonne,
• za katechetów, by byli odważnymi świadkami wiary,
• za sprawujących władzę, o roztropne i mądre podejmo-

wanie decyzji,
• o pokój, jedność w Ojczyźnie.
Intencja Ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali pro-

sty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając mło-
dych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

Za Apostolat Chorych:
• o rozwój Apostolatu Chorych,
• za rodziny, by były szkołą miłości,
• za sprawy szkoły i szkolnictwa,
• o wzajemny szacunek wychowawców i wychowanków,
• o wrażliwość serc, byśmy dostrzegali ludzi doświadcza-

jących wielorakie cierpienia i przychodzili im z pomocą,
• o przebaczenie tym, od których doznajemy przykrości,
• za rodziców tych, którzy lekceważą obowiązki wychowa-

nia swoich dzieci w wierze,
• o miłość w rodzinach i sąsiedztwach,
• za małżeństwa oczekujące potomstwa,
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• o otwartość serc dla potrzebujących,
• za zniewolonych przez różne uzależnienia,
• za małżeństwa skłócone i za dzieci tych małżeństw,
• za osoby pogrążone w smutku i rozpaczy,
• za samotnych, starszych, chorych,
• za Patrycję pogrążonej w żałobie po śmierci Ojca,
• za Ewę, która przeżywa śmierć męża o uwolnienie poczu-

cia winy,
• o łaskę zdrowia dla Dawida oraz o wytrwałość, siłę i cier-

pliwość dla rodziny,
• za dzieci i młodzież.

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

ŻYCZENIA

Dnia 26 czerwca br., w Bazylice Archikatedralnej w Szczeci-
nie pięciu diakonów szczecińskiego Seminarium Duchownego 
przyjęło sakrament święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nich 
w naszych modlitwach. Upraszajmy łaskę głębokiej wiary, 
niech Najwyższy Kapłan zawsze błogosławi w ich apostolskiej 
działalności i będzie źródłem radości. 

Z tej okazji szczególne słowa kierujemy dla Neoprezbitera 
ks. Jakuba Kozłowskiego, który w 2017 r. podczas wakacyj-
nych rekolekcji Apostolatu Chorych służył pomocą i od tego 
roku prowadzi rozważania ewangeliczne. 
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Drogi Księże Prymicjancie!
U progu Twej kapłańskiej 

drogi życzymy, by Twoje życie 
było cudownym darem dla całe-
go Kościoła. Niech Ci Bóg bło-
gosławi i obdarza łaskami, abyś 
wytrwale podążał pełniąc służ-
bę Bogu i ludziom. Niech Cię 
Bóg wspiera swą miłością oraz 
mocą, abyś w swej prostocie, 
pokorze i miłości do bliźniego 
stał się niezwykłym kapłanem. 
Szczęść Ci Boże!

Rodzina Miłości Miłosiernej

UPRAGNIONY CZAS SPOTKAŃ WE WSPÓLNOCIE

Po dłuższej niemożności wspólnych spotkań nadszedł upra-
gniony czas, aby spotkać się razem i cieszyć się życiem pomi-
mo różnych dolegliwości, cierpień fizycznych i duchowych. 

Po kilku miesiącach izolacji z powodu epidemii Apostolat 
Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej wznowił organizowanie 
spotkań dla osób niepełnosprawnych, seniorów i ich wolon-
tariuszy. Pierwsze spotkanie odbyło się 31 maja br., któremu 
przewodniczył Ks. Przemysław Pokorski i Ks. Robert Bałuka.

„Bogu niech będą dzięki – po kilku miesiącach w izolacji 
od siebie, nareszcie udało nam się spotkać we wspólnocie, 
modlić się i dziękować.

To majowe spotkanie poświęcone było szczególnej czci Mat-
ce Bożej Fatimskiej. Zgromadziliśmy się na os. Słonecznym 
w Szczecinie najpierw na placu przed kościołem Niepokala-
nego Serca Najświętszej Maryi Panny. Tu odmówiliśmy Litanię 
Loretańską i inne modlitwy, aby wynagrodzić Matce Bożej za 
wszystkie zniewagi, którymi grzesznicy obrażają Jej Niepokala-
ne Serce i Najświętsze Serce Jezusa. Modlitwie przewodniczył 
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Ks. Robert. Następnie 
udaliśmy się do ko-
ścioła na Mszę Świętą, 
której przewodniczył 
Ks. Przemysław w in-
tencji Apostolatu Cho-
rych i Służby Zdrowia.

Wspólna Eucha-
rystia umocniła nas 
w wierze i miło-

ści do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz do drugiego 
człowieka”. 

Genowefa Kwiatkowska

Czas, kiedy nie mogliśmy organizować spotkań grupowych 
dla wielu osób dał się odczuć jako ciężki, pełen pustki i sa-
motności, z utęsknieniem za „Przyjacielem”. Cieszymy się, że 
możemy znowu się spotkać, rozmawiać, zwiedzać, uczyć się 
znosić ciężar codziennych trosk i być RAZEM. 

Elżbieta

SPOTKANIE W KRĘPSKU

W dniu 14 czerwca br. grupa seniorów, osób niepełnospraw-
nych wraz z opiekunami udała się do Krępska/koło Golenio-
wa, by zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski, 
której kustoszem jest Ks. Paweł Płaczek.

Trud autokarowej pielgrzymki nie był przeszkodą, lecz łaską. 
Piękne malownicze miejsce, w którym można doznać wycisze-
nia i wewnętrznej przemiany, postrzegać Maryję, jako Matkę, 
która z czułością spogląda na każdego, kto się do Niej zwraca. 

Kustosz tego sanktuarium opowiedział historię o kaplicy 
Maryjnej. Jest to jedyna taka kaplica w archidiecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej dedykowana Matce Bożej Fatimskiej. Wierni 
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nawiedzając tę kaplicę mogą do księgi próśb i podziękowań 
wpisywać intencje, które są omadlane w środy.

Kolejnym punktem programu była Adoracja Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie i możliwość przystąpienia do 
sakramentu pokuty. Najważniejszym punktem naszego spo-
tkania była Msza Święta sprawowana przez Ks. Przemysła-
wa. Słowo Boże prowadziło do refleksji, by stawiać opór złemu 
a szukać tego, co dobre i Boże. Natomiast w homilii Ks. Prze-
mysław zaakcentował, że Pan Bóg prowadzi nas przez życie! 
Mając zaufanie do Boga wierzymy, że On przeprowadzi przez 
to, co trudne. Mówił: „Jesteście dowodem na to, że Pan Bóg 
was prowadzi. Pomimo tego ogromnego bólu, który przycho-
dzi, dalej trwacie. Rozumiecie słowa Chrystusa, który prosi – 
módlcie się w każdym czasie, abyście nie ulegli pokusie”.

Po uczcie duchowej grupa przeszła do ogrodu parafialnego, 
w którym proboszcz ugościł pielgrzymów. Spotkanie było do-
brą okazją do wypoczynku, miłej rozrywki i zabawy z dziećmi. 
Był to cenny czas na ożywienie wiary, otwartości i rozmów. Po 
odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego i pokłonieniu się 
Matce Bożej powróciliśmy do domu.

Uczestnicy wyrażają swe odczucia:
„Ten wyjazd i pobyt choć krótki, ale wniósł do mego ser-

ca pozytywną energię. Wspólne przebywanie, skupienie na 
modlitwie, w której prosi-
łam o zdrowie dla rodziny 
i wszystkich bliskich spełniło 
moje oczekiwanie. Codzienne 
zapędzenie w obowiązkach 
nie pozwala się wyciszyć 
i dokonać weryfikacji. Przy 
różnych problemach, kłopo-
tach nie zawsze ze spokojem 
przyjmuję i przemyślam pew-
ne nieporozumienia i dolegli-
wości zdrowotne. A na tym 
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spotkaniu i na każdym 
innym czuję się wylu-
zowana, spokojna. 

Jesteśmy sobie na-
wzajem potrzebni. 
Wspólna modlitwa po-
maga przetrwać trud-
ne, bolesne chwile. 
Bez modlitwy i wiary 
człowiek nie dozna 
spokoju. 

Wielkie słowa uzna-
nia kieruję w stronę wszystkich, którzy w różny sposób przy-
czynili się do zorganizowania tej pielgrzymki. Takie spotkania 
zwłaszcza po tej izolacji domowej z powodu pandemii są bar-
dzo potrzebne.”

Ula R

Razem z dziećmi wspominamy pielgrzymkę na dzień sku-
pienia w Krępsku z łezką w oku. Dla dzieci już sama podróż 
autokarem byłą atrakcją. Potem Nabożeństwo do Serca Pana 
Jezusa i Eucharystia w niewielkim, ale przepięknym Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Polski. 

Byliśmy z mężem zaskoczeni, że nasze starszaki (Franek 
4,5, a Gabrysia prawie 7 lat,) dobrze się zachowywały, a nawet 
2-miesięczny Staś. Następnie skorzystaliśmy z zaproszenia 
księdza proboszcza, radośnie świętując w urokliwym miejscu 
przy plebanii. 

Dopóki nie mieliśmy z mężem dzieci, bywaliśmy wolon-
tariuszami (aniołkami) na rekolekcjach dla chorych i lubimy 
spotykać się z chorymi. Oni mają takie proste i szczere serca, 
które przyciągają do siebie innych. Teraz staramy się, aby na-
sze dzieci poznawały takich ludzi, żeby w świecie promującym 
zdrowie i piękno ciała, zobaczyły, co jest najważniejsze. 

Karolina i Paweł
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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. 

Uwaga! Od września zmiana godziny audycji na godz. 19.00. 
Kolejna audycja będzie nadawana 30 września o godz. 19.00.

UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI  
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

I MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Mat-
ki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.

Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie 
również delegacja gości z Watykanu, jak również zaproszeni 
przewodniczący episkopatów Europy oraz członkowie Konfe-
rencji Episkopatu Polski. 

Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter 
skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, 
jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce 
i Kościoła Powszechnego XX wieku, skromny – gdyż oprawa 
uroczystości musi – także w wymiarze symbolu – odpowiadać 
czasom pandemii i jej konsekwencjom w wymiarze ducho-
wym, społecznym, ekonomicznym i sanitarnym.

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 

Zapraszamy również do dzielenia się swoim świadectwem 
życia wiarą w różnych doświadczeniach.


