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PAPIEŻ FRANCISZEK
ANIOŁ PAŃSKI – 15 SIERPNIA 2021

Drodzy bracia i siostry, 
dzień dobry!

Dziś liturgia daje nam 
do rozważenia pieśń Ma-
ryi „Magnificat”. Ta pieśń 
uwielbienia jest jakby „foto-
grafią” Matki Bożej. Maryja 
„raduje się w Bogu, bo wej-
rzał na uniżenie swojej Słu-
żebnicy” (por. Łk 1, 47-48).

To właśnie pokora jest ta-
jemnicą Maryi. To właśnie 
pokora przyciągnęła do niej 
spojrzenie Boga. Oko ludz-
kie stale szuka wielkości 
i jest oślepione tym, co ja-
skrawe. Bóg natomiast nie 
patrzy na wygląd, lecz Bóg 
spogląda na serce (por. 1 Sm 
16, 7) i zachwyca się pokorą, pokora serca zachwyca Boga. Dziś, 
patrząc na Maryję wniebowziętą możemy powiedzieć, że poko-
ra jest drogą do nieba. Słowo „pokora” pochodzi od łacińskiego 
słowa humus, które oznacza „ziemię”. To paradoksalne: aby do-
stać się na szczyt, do nieba, trzeba być uniżonymi, jak ziemia! 
Jezus naucza: „Kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14, 11). 
Bóg nie wywyższa nas z powodu naszych darów, bogactwa czy 
umiejętności, ale ze względu na naszą pokorę. Bóg jest rozmi-
łowany w pokorze. Bóg podnosi tych, którzy się uniżają, tych, 
którzy służą. Istotnie Maryja nie przypisuje sobie innego „tytu-
łu” jak tylko służebnicy: jest „służebnicą Pańską” (Łk 1, 38). Nic 
innego o sobie nie mówi, niczego innego dla siebie nie szuka.



List do Chorych i ich Rodzin4

Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie: każdy z nas, w swoim 
sercu: jak to jest u mnie z pokorą? Czy szukam uznania innych, 
chcę się dowartościować i być chwalony, czy też myślę o służ-
bie? Czy umiem słuchać, jak Maryja, czy też chcę tylko mówić 
i być w centrum uwagi? Czy umiem milczeć, jak Maryja, czy 
też ciągle gadam? Czy umiem uczynić krok w tył, rozładować 
kłótnie i spory, czy też staram się tylko dominować? Pomyślmy 
o tych pytaniach: jak to jest z moją pokorą?

Maryja, w swojej małości, jako pierwsza zdobywa niebo. Ta-
jemnica jej sukcesu tkwi właśnie w uznaniu siebie za małą, 
potrzebującą. U Boga tylko ten, kto uznaje siebie za nic, jest 
w stanie otrzymać wszystko. Tylko ten kto siebie ogałaca, zosta-
je przez Niego napełniony. A Maryja jest „pełna łaski” (w. 28) 
właśnie z powodu swojej pokory. Również dla nas pokora jest 
punktem wyjścia, początkiem naszej wiary. Istotne jest, aby być 
ubogim w duchu, to znaczy potrzebującym Boga. Ten, kto jest 
pełen siebie – a wiele razy jesteśmy pełni siebie samych – nie 
daje miejsca Bogu, ale ten, kto pozostaje pokorny, pozwala Panu 
dokonywać wielkich rzeczy (por. w. 49).

Najpokorniejsza i najwznioślejsza istota w dziejach, pierw-
sza, która zdobyła niebo całą sobą, ciałem i duszą, spędziła 
swoje życie głównie w domu, w zwyczajności, w pokorze. Dni 
Pełnej łaski nie były zbyt imponujące. Często toczyły się mo-
notonnie, w milczeniu: na zewnątrz nic nadzwyczajnego. Ale 
spojrzenie Boga zawsze było w niej utkwione, podziwiając jej 
pokorę, jej dyspozycyjność, piękno jej serca, nigdy nie tknięte-
go grzechem.

Jest to wielkie orędzie nadziei dla nas; dla ciebie, który 
przeżywasz monotonne dni, mozolne i często trudne. Maryja 
przypomina ci dzisiaj, że Bóg powołuje także ciebie do tego 
przeznaczenia chwały. To nie są piękne słówka – to prawda. Nie 
jest to wymyślony happy end, pobożna iluzja czy fałszywe po-
cieszenie. Nie, to czysta rzeczywistość, żywa i prawdziwa, tak 
jak Matka Boża Wniebowzięta. Uczcijmy ją dzisiaj z miłością 
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dzieci, uczcijmy ją radośni, lecz pokorni, ożywieni nadzieją, że 
pewnego dnia będziemy z nią w niebie!

I módlmy się teraz do niej, aby towarzyszyła nam w pielgrzy-
mowaniu, które z ziemi prowadzi do nieba. Niech nam przypo-
mina, że tajemnica przebytej drogi tkwi w słowie pokora, nie 
zapominajmy tego słowa oraz, że małość i służba są tajemnica-
mi, by osiągnąć Niebo.

tlum. o. Stanisław Tasiemski OP (KAI) / Watykan

LISt PAStERSKI EPISKOPAtu POLSKI  
Z OKAZjI XI tygOdNIA WyChOWANIA W POLSCE 

W BLASKu OjCOStWA ŚW. jÓZEFA
(fragmenty)

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, za kogo 

uważają Syna Człowieczego. Piotr udziela poprawnej odpo-
wiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. Okazuje się jednak, że nie ro-
zumie, jakie jest znaczenie tych słów. Nie chce przyjąć tego, że 
Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy cierpienia i spotka Go 
śmierć. W drogę wiary każdego z nas wpisana jest konieczność 
nieustannego rozwoju, dorastania do coraz bardziej dojrzałego 
rozumienia i przeżywania prawdy objawionej przez Boga. Ko-
nieczna jest w tym pomoc drugiego człowieka – przewodnika, 
nauczyciela i wychowawcy.

W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wycho-
wawcy z sercem otwartym na Boga. Św. Józef jest dla nas wzo-
rem człowieka słuchającego Słowa Bożego, a zarazem, jak to 
określił św. Jan Paweł II, „wcielonym wzorem posłuszeństwa” 
Bogu (Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos 30). Jego 
otwartość na Boga i Jego Słowo sprawiła, że stał się ziemskim 
ojcem i wychowawcą Pana Jezusa. 
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Tegoroczny Tydzień Wychowania bardzo mocno splata się 
również z osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego ży-
cie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. 
Józefa. 
1. Św. józef – wzorem ojca

Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwa-
gę na to, że do bycia ojcem człowiek musi dojrzewać: „Nikt nie 
rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. Ojciec Święty dodaje, że 
prawdziwe ojcostwo polega na podjęciu odpowiedzialnej troski 
za dziecko, a w szerszym sensie – na wzięciu na siebie odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka (PC 7).

Źródłem prawdziwego ojcostwa jest zawsze miłość Boga do 
każdego z nas. Przepięknie wyjaśniał to Stefan Kardynał Wy-
szyński na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1979 roku: „Po-
wszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: 
czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem 
Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie ani na tym placu, 
gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On 
cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię 
na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że 
nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebie-
skiego, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona 
ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miło-
ści Ojcowej, Bożej”.
2. Św. józef wzorem czułej miłości

Św. Józef był czułym opiekunem i wychowawcą. Dbał o peł-
ne dobro powierzonych mu osób. Zaświadczał o tym w wie-
lu trudnych sytuacjach, w których przyszło mu się znaleźć. 
O jednej z nich mówi Ewangelista Mateusz: Maryja „wpierw 
nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego” (Mt 1,18). Józef wiedział, że nie jest ojcem 
Dziecka, które ma się urodzić i nie rozumiał sytuacji, w której 
się znalazł. W swym sercu musiał przeżywać rozterki, a może 
nawet i gniew. W żaden jednak sposób nie chciał skrzywdzić 
Maryi. Jego miłość do Maryi znalazła wyraz w niesamowitej 
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decyzji: „nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamie-
rzał oddalić Ją potajemnie” 
(Mt 1,19). Był gotów zrezy-
gnować ze swoich praw, by 
ochronić Maryję i ocalić Jej 
dobre imię.

Bóg jest czuły. Bóg zawsze 
daje szansę, aby rozpocząć 
wszystko od nowa. Nie potę-
pia nikogo, ale z miłością pro-
wadzi nas do uznania prawdy 
o swoim życiu. Papież Franci-
szek przypomina, że „nawet 
Zły [szatan] może powiedzieć 
nam prawdę, ale czyni to, aby 
nas potępić. Wiemy jednak, 
że Prawda, która pochodzi od 

Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, 
przebacza nam” (PC 2). Nasze doświadczenia związane z ży-
ciem w rodzinie, a także z relacją wychowawczą, potwierdzają 
słuszność takiej oceny. Okazując serce i przebaczając zyskuje-
my stokroć więcej niż ferując potępiającymi osądami. „Wskazy-
wanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo 
często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej 
słabości” (PC 2). To prawda: Jeżeli w sposób niedojrzały przyj-
mujemy własne słabości, jesteśmy skłonni krytykować innych. 
W podobnym duchu uczył nas Kardynał Stefan Wyszyński. 
Głosił on, że obowiązkiem każdego nauczyciela jest „objawiać 
miłość i promieniować dobrem. To jest warunkiem powodzenia 
w pracy wychowawczej” (Warszawa, Homilia w Kościele semi-
naryjnym, 30 III 1968 r.). 
3. Św. józef potrafi przekształcić problem w szansę

Wyzwania, jakie stoją dziś przed rodzicami, wychowawca-
mi i duszpasterzami mogą rodzić niepokój i lęk. W związku 

Ikona Świętego Józefa – Pasterza Baranka
Pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej  

pw. bł. bł. Braci Trapistów z Tibhirine, Szczecin
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z pandemią, która dotknęła nas wszystkich, jeszcze wyraź-
niej ujawniły się obecne w wielu rodzinach obawy i problemy. 
W żaden sposób nie wolno się jednak poddawać i ulegać złym 
myślom. Każdy problem trzeba przekształcić w twórczą szan-
sę. Takie jest życie św. Józefa. Patrzy na wszystko z wiarą i spo-
kojem. Zasypia, a Bóg we śnie pozwala mu zrozumieć sens 
wydarzeń, w których uczestniczy i przeprowadza go przez 
wszystkie trudności. Wobec pokusy rozczarowania życiem, 
które często rozmija się z marzeniami i oczekiwaniami mło-
dości, warto wziąć sobie do serca zachętę papieża Francisz-
ka, by przyjmować życie takim, jakim jest: „nie ma znaczenia, 
czy obecnie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne 
rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty 
zaczną kiełkować między skałami” (PC 4). Taka jest droga na-
szego duchowego wzrostu. Kardynał Stefan Wyszyński uczył: 
„szczęśliwy człowiek, który jest z siebie niezadowolony, bo to 
jest punkt wyjścia” (Warszawa, Homilia w kościele św. Anny, 
25 IX 1953 r.)
4. Niezawodny Patron

Źródłem odwagi i siły dla św. Józefa była relacja z Bogiem. 
To Bóg uwalniał serce Józefa od lęku i napełniał je mocą do 
przezwyciężenia przeciwności. Papież Franciszek przypomina: 
„Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego: Józefie, 
synu Dawida, nie bój się (Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także 
i nam: Nie lękajcie się!” (PC 4).

Święty Józef czczony jest jako potężny patron i orędownik 
u Boga we wszystkich potrzebach. Jego szczególnej opieki do-
świadczyło wielu świętych. Skorzystajmy z zachęty św. Teresy 
od Jezusa: „Proszę w imię miłości Bożej, aby ten, kto mi nie 
wierzy, spróbował tego, a z własnego doświadczenia zobaczy 
to wielkie dobro, jakim jest polecenie się opiece tego chwaleb-
nego patriarchy…” (św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6,8). 

Podejmujmy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owo-
ce są niezniszczalne i pozostają na wieki. Pamiętajmy o głę-
bokich słowach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Na grobie 
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każdego nauczyciela napisać można «Non omnis moriar» – 
«nie umarłem wszystek» – bo żyjesz w dzieciach, które wycho-
wywałeś. I ducha, któregoś posiadał, a przekazałeś dzieciom 
i młodzieży, tego ducha będziesz oglądał w owocach swoich 
wychowanków” (Wykład wygłoszony do Pielgrzymki Nauczy-
cieli, Jasna Góra, 30 VI 1957 r.).

ZAWItAj, KRÓLOWO RÓŻAŃCA 
ŚWIĘtEgO…

,,Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się 
bronić na polu walki.” Siostra Łucja z Fatimy

Miesiąc październik, to czas szczególnego zagłębiania się 
w tajemnice życia Pana Jezusa i Jego Matki. Nie może to być 
nudne i bezsensowne „klepanie zdrowasiek”. Codzienne nabo-
żeństwa różańcowe wprowadzają do refleksji nad znaczeniem 
tej niezwykle głębokiej modlitwy różańcowej. Każda z tajem-
nic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu 
z życia Jezusa Chrystusa i jego Matki Maryi. Wyróżniamy 20 
tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: 
Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne 
i Tajemnice Chwalebne. Św. Jan Paweł II powiedział: „Róża-
niec to skarb, który trzeba odkryć”. Wielokrotnie podkreślał 
ogromną wartość i potrzebę częstego odmawiania modlitwy 
różańcowej: „modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata, 
naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie 
ją odkryła”. 

Czy doceniam w moim życiu modlitwę różańcową? Maryja 
nieustannie zaprasza do modlitwy na różańcu, świadczą o tym 
liczne objawienia: „jestem Matką Bożą Różańcową” (…) 
„Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już 
i tak został bardzo obrażony” (słowa te wypowiedziała Maryja 
3 października 1917 r). 
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W Polsce jest wiele grup modlitewnych, które podejmują mo-
dlitwy. Np. Podwórkowe Koło Różańcowe założone przez Mag-
dalenę Buczek (zapewne znana nam – osoba niepełnosprawna 
od urodzenia). Istnieją też Róże Misyjne – których członkowie 
modlą się w papieskich intencjach misyjnych. Są wspólnoty 
modlących się rodziców w intencjach swoich dzieci. Z różań-
cem w ręku odmawiamy Nowennę Pompejańską. Jej historia 
wiąże się z objawieniami Matki Bożej ciężko chorej Fortuna-
tinie Agrelli. Jedną z form modlitwy różańcowej jest Żywy Ró-
żaniec, który powstał w drugiej połowie XIX w., dzięki Słudze 
Bożej Paulinie Jaricot (1799 – 1862).

WSPOMNIENIE NMP RÓŻAŃCOWEj

7 października obchodzimy wspomnienie Najświętszej Ma-
ryi Panny Różańcowej. W ten dzień Kościół kieruje uwagę ku 
sprawom duchowym i zachęca do odmawiania różańca święte-
go. Dzień, w którym jeszcze bardziej zapoznajemy się z istotą 
różańca. 

Święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pa-
miątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami turec-
kimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 r. Sułtan 
turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić 
w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież – św. Pius V, do-
minikanin, gorący czciciel Matki Bożej, gdy usłyszał o zbliża-
jącej się wojnie zaczął żarliwe modlić się przez wstawiennictwo 
Maryi. Powierzał Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Podczas modlitw nagle doznał wizji: zdawało mu się, że zna-
lazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która 
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmia-
na wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała 
flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków 
na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech 
godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdoby-
to połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy 
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chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, 
kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V świadom, komu 
zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 paź-
dziernika świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego 
obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Ró-
żańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad 
Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to 
święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do 
Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – 
módl się za nami”, a po dwóch latach zalecił, by w kościołach 
odmawiano różaniec przez cały październik. 

Matka Boża we wszystkich objawieniach zachęca nas do 
odmawiania różańca: „Drogie dzieci nawet nie wiecie, jak 
wiele specjalnych łask otrzymacie rozważając tajemnice ró-
żańca. Proszę, módlcie się wspólnie na różańcu o nawrócenie 
grzeszników.” 

Dlatego módlmy się Różańcem Najświętszej Maryi Panny, za 
tych, którzy zagubili wielkie dary od Boga i nie poznali miłości 
Boga, która jest wielkim darem. Módlmy się za niewierzących, 
za naszych wrogów, krytyków i przeciwników.

Elżbieta
Opracowano na podstawie: brewiarz.pl 

ŻyWy RÓŻANIEC

Żywy Różaniec jest wspólnotą modlitewną działającą od 
połowy XIX wieku. Z inicjatywą stworzenia Żywego Różań-
ca wyszła Paulina Jaricot we francuskim miasteczku Lyon. 
Z niezwykłym zaangażowaniem przyczyniła się do jej roz-
krzewiania. Paulina Jaricot, gdy miała 23 lata, założyła Dzieło 
Rozkrzewiania Wiary. Gromadziła wokół siebie ludzi, którzy 
również pragnęli rozkrzewiać wiarę we własnych środowi-
skach. Z korespondencji ze swoim bratem, uczącym się w semi-
narium duchownym w Paryżu oraz z listów misjonarzy Paulina 
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dowiedziała się o trudnościach finansowych na misjach i tra-
gicznej sytuacji dzieci w Chinach, które umierały z głodu. To 
nie dawało jej spokoju, więc zaczęła szukać rozwiązania, aby 
im pomóc. Wtedy właśnie zaczęła tworzyć koła, w które chęt-
nie zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowego, od-
kładając drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z dziesiątek 
kół rozrastały się nowe koła tworząc fundusz na działalność mi-
syjną Kościoła i rozkrzewianie wiary. Kiedy Paulina miała 23 
lata, jej rozwinięte dzieło przeszło pod zarząd Specjalnej Rady. 
Paulina pozostała w cieniu. Poleciła tę sprawę Bogu i podjęła 
duchową formę wspierania Dzieła. Otoczyła je modlitwą ró-
żańcową – równie dobrze zorganizowaną, co pomoc finanso-
wą. Zorganizowała piętnastoosobowe grupy, które rozważając 
15 tajemnic życia Jezusa i Maryi, miały wspierać Dzieło tą 
piękną modlitwą. W ten sposób powstał ŻYWY RÓŻANIEC. 27 
stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI listem apostolskim Bene-
dicentes zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał 
mu liczne odpusty. Polecił również, by patronką dzieła została 
święta Filemona (za przyczyną tej świętej Paulina w cudow-
ny sposób odzyskała zdrowie). Pius IX w liście apostolskim 
Quod iure haereditario z 17 sierpnia 1877 r. ustanowił zasady 
organizacyjne stowarzyszenia Żywego Różańca. Kolejni pa-
pieże w wielu dokumentach i nauczaniu wyjaśniali i podkre-
ślali znaczenie modlitwy różańcowej, a także zachęcali do jej 
rozpowszechniania.

W 2002 r. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis 
Mariae ogłosił Rok Różańca Świętego i wprowadził nową jego 
część – tajemnice światła. Papież pragnął, aby różaniec w peł-
niejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. 
Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe róże składają 
się z 20 osób. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej 
intencji, która jest zmieniana raz w miesiącu. Członkowie Ży-
wego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykły-
mi warunkami w dniu: – przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego 
Różańca, – uroczystości Narodzenia Pańskiego, – uroczystości 
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Zmartwychwstania Pańskiego, – uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego, – uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, – wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 
– uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, – święta Ofiarowania Pańskiego. 

Obietnice dla członków żywego różańca złożone przez 
Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy 
otrzymał od Niej różaniec oraz bł. Alanowi de la Roche, do-
minikańskiemu zakonnikowi, który również przyczynił się do 
rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w XV wieku:

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając ró-
żaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszyst-
kim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; znisz-
czy występek i rozgromi herezję.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie 
dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próż-
nej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podnie-
sie je do pragnienia rzeczy wiecznych. 

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, 

rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nie-
szczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą 
śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś spra-
wiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakra-
mentów świętych.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swe-
go życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej 
łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły 
modlitwą różańcową.

10. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każ-
dej potrzebie.
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11. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszy-
scy obrońcy różańca będą mieli za wystawienników cały 
dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

12. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi 
Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

13. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem 
przeznaczenia dla nieba.

Dziś Żywy Różaniec istnieje niemal w każdej parafii. Kto 
decyduje się przyłączyć do Róży różańcowej powinien starać 
się rzetelnie wypełniać wiążące się z tym zadania. Przynależ-
ność do parafialnych róż różańcowych nakłada na każdego 
z członków obowiązki takie jak: codzienne odmawianie jednej 
dziesiątki Różańca w dowolnym miejscu i czasie; uczestniczyć 
w zmianie tajemnic różańcowych w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca; często przystępować do sakramentów świętych; sze-
rzyć kult Matki Bożej przykładem dobrego i pobożnego życia 
oraz działalnością apostolską; stawać w obronie wiary i Ko-
ścioła; brać udział w pogrzebie zmarłych członków Róży i mo-
dlitwie za spokój ich dusz.

Elżbieta

NIEdZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANgELICZNE

XXVII Niedziela zwykła 3.10.2021 r., Mk 10, 2-16

Dziecko w kulturze żydowskiej nie miało praw, stąd trakto-
wano je szorstko. Z drugiej strony było oczekiwane jako wyraz 
Bożego błogosławieństwa. Apostołowie zapaleni wielkimi ide-
ałami Królestwa Bożego, lekceważą dzieci i zabraniają im kon-
taktu z Jezusem. On natomiast błogosławi. Co więcej, stawia 
za wzór przyjęcia Królestwa Bożego. Jezusowi zapewne nie 
chodzi o infantylizm dziecięcy, ale o otwartość, ufność, spon-
taniczność, świeżość, radość z odkrywania i przyjęcie tego, co 
nowe.
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XXVIII Niedziela zwykła 10.10.2021 r., Mk 10, 17-30
Może rodzi się w naszych sercach pytanie, które zadał Piotr 

Jezusowi: Oto idę za Jezusem (a przynajmniej staram się) 
i co z tego będę miał? Jezus odpowiada nam dziś tak samo, 
jak Piotrowi: otrzymasz stokroć więcej i życie wieczne. Owo 
„stokroć” dotyczy przede wszystkim owoców duchowych. Przy-
słowie głosi: Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Przestając 
z Bogiem, trwając w bliskości Jezusa, można stawać się tylko 
lepszym. Głębsza, bardziej świadoma miłość jest największym 
duchowym owocem porzucenia świata i pójścia za Jezusem. 
Wszystkie inne dary są tylko jej bladym cieniem.

XXIX Niedziela zwykła 17.10.2021 r., Mk 10, 35-45
Jezus nie niszczy ambicji uczniów, tylko nadaje jej właściwy 

kierunek. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma wielki tempe-
rament, jest człowiekiem ambitnym albo zapobiegliwym. Pro-
blemem jest, czy temperament, ambicje, pragnienia kieruje 
na właściwe tory. Potencjał, energie, miłość można skierować 
na Boga, ale można również wykorzystać jako siłę niszczącą. 
Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa, być z Nim, w Jego 
chwale. I tego samego chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, by 
dzielili z Nim Jego życie. Ale Jezus rozumie to inaczej. Dlate-
go mówi do uczniów: Nie wiecie, o co prosicie. Uczniowie pro-
szą o pierwsze miejsca. Ale nie są świadomi, że w hierarchii 
Jezusa bycie pierwszym oznacza podjęcie trudu, cierpienia, 
krzyża, służby. Zasiadać obok Jezusa oznacza być ukrzyżowa-
nym razem z Nim.

XXX Niedziela zwykła 24.10.2021 r., Mk 10, 46-52
Wydaje się, że dzisiejsza scena, która kończy się słowami: 

„Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” jest dla nas zapro-
szeniem, abyśmy najpierw sami weszli na drogę wewnętrzne-
go widzenia: własnej grzeszności, a zarazem niezmierzonego 
miłosierdzia Boga. Po drugie, abyśmy tę łaskę rozwijali idąc za 
Jezusem drogą naszej codzienności. A przecież tak często ją 
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odrzucamy! I zapewne jest też zaproszeniem ze strony Jezusa, 
abyśmy umieli wobec naszych sióstr i braci wypowiedzieć sło-
wa, które przyprowadzą ich do Jezusa. Tak właśnie stało się to 
z Bartymeuszem, który usłyszał od towarzyszy Jezusa: „Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię”.

XXXI Niedziela zwykła 31.10.2021 r., j 4, 19-24
Nasze osobiste spotkania z Jezusem zaczynają się również 

od propozycji Chrystusa. On pierwszy wchodzi w nasze życie 
i zaprasza do rozmowy, do dialogu. Ale głos Boży jest bardzo 
delikatny. Bóg mówi w ciszy. Gdy jej zabraknie, istnieje nie-
bezpieczeństwo rozminięcia się z Bogiem. Będziemy wtedy 
rozmawiać z Nim, jak kobieta z Samarii – na zupełnie innych 
płaszczyznach, na dwóch różnych „falach”.  Rzeczywistość 
i wartości ziemskie tak nas pochłoną, że nie będziemy rozu-
mieć, albo zagłuszymy w sobie wymiar duchowy.

ks. Jakub Kozłowski

EuChARyStIA dAjE ŻyCIE 
POSŁANI W POKOju ChRyStuSA

Niech będzie pochwalony jezus Chrystus!
Moi Kochani!
Cieszę się, że znowu się spotykamy! Rozpoczęliśmy trzeci 

rok rozważań na temat Eucharystii i tak, jak ostatnio pisałem 
chcemy w nim skupić się na Eucharystii, która prowadzi (po-
syła) wyznawców Chrystusa do dawania świadectwa. Zresztą 
jest ono nieodzowną częścią życia każdego, który utożsamia się 
z osobą Jezusa Chrystusa. Patrząc na współczesny świat wyda-
je się, iż to świadectwo chrześcijan jest dzisiaj bardzo trudne do 
podjęcia i wymaga wręcz swoistego heroizmu, z drugiej strony 
staje się konieczną drogą – może nawet jedną z ostatnich – któ-
ra ma skłonić człowieka będącego obok nas, przynajmniej do 
pewnej refleksji nad swoim życiem i postępowaniem.
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Niejednokrotnie, gdy przypatrujemy się życiorysom świę-
tych, możemy dostrzec moc ich świadectwa życia. Świadectwo 
to zawsze było wynikiem ich głębokiej wiary zakorzenionej 
w Chrystusie, a budowanej poprzez życie sakramentalne i mo-
dlitewne. Ich zjednoczenie z Chrystusem zwłaszcza w Eucha-
rystii, gdy – jak napisał św. Cyprian – Chrystus całuje człowieka 
w Komunii św., powodowało eksplozje miłości w ich sercach! 
Ten „wybuch” miłości nie można było zagłuszyć ani przejść 
obok niego obojętnie. Dlatego święci mieli ogromne pragnie-
nie, aby tę miłość ponieść dalej, by powodować kolejne jej „wy-
buchy” w kolejnych ludzkich sercach.

I o to właśnie chodzi w świadectwie! Człowiek, który trwa 
przy Chrystusie, w Chrystusie napełnia się Jego miłością i ła-
ską, by potem dawać je dalej. Nie dlatego, że musi albo ma taki 
obowiązek, ale dlatego, iż czuje taką potrzebę i misję.

W ostatnim miesiącu mieliśmy okazję radować się uroczy-
stością beatyfikacji dwojga naszych rodaków: ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Oboje całe 
swoje życie oddali Chrystusowi i Matce Najświętszej. Zako-
chani w Bogu, zaufali Jemu do końca, mimo, iż przyszło im 
żyć w niełatwych czasach wojen i totalitaryzmów. Kardynał 
Wyszyński stał się dla Polaków bardzo ważną postacią – wręcz 
ikoną prawdziwego męża stanu, obrońcy wiary i wartości, ta-
kich jak odpowiedzialność, patriotyzm, naród, solidarność. 
Jednakże wielu badających życie księdza kardynała podkreśla 
nade wszystko jego ogromne pragnienie, aby każdy człowiek 
mógł prawdziwie poznać Boga i być prawdziwie wolnym (tak 
w znaczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym – zob. Gal 5,1: 
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus). Kardynał Wyszyński 
i Matka Czacka przez całe swoje życie pragnęli służyć Bogu 
i człowiekowi. Dzięki bliskości z Bogiem, którym karmili się 
na co dzień w Eucharystii, już za swojego życia dali wielkie 
świadectwo przynależności do Niego dla sobie współczesnych. 
Ale ich świadectwo oddziałuje również i na następne pokole-
nia wpływając na przemianę serc tak wielu ludzi!
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Życzmy sobie, aby i nasze życie mogło stawać się świadec-
twem dla innych. Świadectwem zawierzenia Bogu i życia Nim 
każdego dnia! Z serca Wam błogosławię w imię naszego Boga!

Ks. Łukasz Śniady

MIŁOŚĆ BLIŹNIEgO

W tej katechezie jeszcze bardziej rozważmy o miłości chrze-
ścijańskiej człowieka do człowieka. Wiemy już, że miłość jest 
cnotą, którą otrzymaliśmy od Boga w czasie chrztu św. wraz 
z łaską uświęcającą. Ta wspaniała cnota uzdalnia nas do umi-
łowania Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. 
Chrystus przed swoim odejściem do Ojca zostawił Apostołom, 
a przez nich całej ludzkości, najcenniejsze dary: Eucharystię 
i nowe przykazane miłości: „Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem1”. Chrześcijanie powinni się miłować wzajemnie, miłością 
wzajemną na wzór Jezusowej miłości. Jezus umiłował Judasza, 
który Go zdradził, Piotra, który się Go zaparł, a w swej miło-
ści jest gotowy do przebaczenia każdemu. Jezus wzywa nas do 
miłości niezmiennej, nieograniczonej i wiernej. Po takiej mi-
łości będziemy rozpoznawani jako uczniowie Jezusa. „jeśliby 
ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest 
kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. takie zaś mamy 
od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też 
i brata swego”2. Radzę, abyście uważnie przeczytali Ewange-
lię wg św. Jana i jego listy pod kątem miłości Boga i bliźniego 
a przekonacie się, że warto być Apostołem miłości. Według św. 
Jana miłość Boga jest fundamentem i źródłem miłości bliźnie-
go oraz gwarancją szczęścia wiecznego. 

1  J 13, 34.
2  1 J 4,19–21
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Przykazanie miłości bliźniego nie jest w pełni doskonałe, 
gdy miłość jest egoistyczna, zmysłowa i ślepa. Mamy kochać 
bliźniego zawsze, pomimo jego grzechów, tak jak to czynimy 
względem siebie. Jeśli siebie kochasz miłością egoistyczną, 
zmysłową i ślepą jest trudno uznać w wielu wypadkach za 
miarę doskonałą miłości bliźniego. Księga Syracha mówi: „Kto 
jest zły dla siebie, czyż może być dobry dla innych1”. Dlatego 
Chrystus w tym przykazaniu wskazuje nam doskonałą miarę 
miłości bliźniego „tak jak ja was umiłowałem”. Miłość Chry-
stusowa nie ma żadnych niedoskonałości. Jest najpiękniejsza. 
Dlatego powinniśmy ją przyjąć z zamiarem miłości bliźniego. 
Życie według nowego przykazania miłości powinno być zna-
kiem odróżniającym chrześcijan od innych ludzi. Pan Jezus po-
wiedział: „po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi” 
(J 13, 35). A więc nie po obrzędach religijnych czy możliwości 
czynienia cudów można poznać kto jest prawdziwym uczniem 
Chrystusa, ale po praktykowaniu miłości według nauki Pana 
Jezusa. Podstawowymi cechami miłości Chrystusowej jest 
Jego miłość bezinteresowna i powszechna. Kto kocha bezinte-
resownie ten będzie kochał nie tylko ludzi miłych, ale również 
niemiłych, a nawet wrogów. Pan Jezus powiedział: „Miłujcie 
wszystkich nieprzyjaciół i dobrze czyńcie, którzy was prze-
śladują”. Drugą cechą miłości Chrystusowej jest gotowość do 
poświęcenia i ofiar, a nawet do oddania życia za bliźniego, jak 
to uczynił Jezus – za dobrych i za złych.

W naszym życiu niezbyt często zdarzają się przypadki odda-
nia życia za bliźniego. Oddanie życia własnego za kogoś jest 
aktem heroicznym. Przykładem takiej miłości heroicznej jest 
św. Maksymilian Kolbe, który w czasie II wojny światowej od-
dał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu swoje życie za 
sierżanta Gajowniczka. Innym przykładem jest Janinna Molla 
Beretta, która w roku 1962 dla ocalenia życia swego poczętego 
dziecka poświęciła swoje życie. Po zbadaniu lekarz jej powie-
dział: „jeśli pani nie usunie ciąży może stracić życie. Niech 

1  Syr 14, 5
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Pani wybiera albo życie własne albo życie dziecka”. Jako gorli-
wa katoliczka wybrała życie dziecka. Urodziła zdrową córecz-
kę, ale siódmego dnia po porodzie umarła. 

Chrystus wiedząc, że Jego przykazanie miłości będzie wy-
magać poświęcenia i bezinteresowności w jego wypełnianiu, 
ustanowił sakrament pokuty i Eucharystii, które dają siłę do 
wypełniania niełatwego przykazania. Skuteczność tych sakra-
mentów obserwujemy w życiu świętych a zwłaszcza męczen-
ników. Miłość bliźniego na tyle się rozwija, utrwala i dojrzewa 
na ile jest ożywiona i umocniona miłością Boga i serdeczną 
ustawiczną modlitwą. Bez żywej wiary w Boga i bez szczerej 
modlitwy prawdziwa miłość nie rozwinie się. Kochać, to nie 
brać, lecz dawać swój czas, swoje zdolności dla bliźniego. Re-
alizacja chrześcijańskiej miłości bliźniego dokonuje się głów-
nie poprzez konkretne słowa i czyny – rozmawiać z drugim 
człowiekiem i tak wobec niego postępować, by to służyło jego 
rozwojowi dobra, prawdy i piękna. 

Ks. Tadeusz Baniowski

ROZEZNAWANIE POWOŁANIA dO ORDO VIRGINUM  
PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ FIZyCZNIE (cd.)

Osoba rozeznająca powołanie musi stanąć w prawdzie przed 
sobą: znać swoje mocne i słabe strony, ograniczenia, charakter. 
Powinna znać siebie od strony psychicznej, może się bowiem 
zdarzyć, że zaburzenia osobowości wykluczą jej pragnienie pu-
blicznego poświęcenia się Panu Bogu. Cechy zaburzeń osobo-
wości obejmują cały zakres tego, „jaki ktoś jest”: uczuciowość, 
pobudliwość, kontrolę popędów, sposoby postrzegania rzeczy-
wistości, sposoby myślenia, styl związków z innymi ludźmi. 
Powołanie do Ordo Virginum wymaga dużej odporności psy-
chicznej, więc osoby z problemami psychicznymi czy zaburze-
niami nie powinny być dopuszczane do formacji, ewentualnie 
potrzebne są badania psychologiczne.

Kandydatka rozeznająca powołanie do Ordo Virginum powin-
na być świadoma, że nie sposób siebie, swego ciała zrozumieć 
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na zasadzie sztucznego wyodrębnienia elementu („seks”), któ-
ry poza osobą nie istnieje. Każda kandydatka nosi w sobie inną 
historię życia. Nie wolno dopuszczać do konsekracji ciała oso-
by, której brak postawy heteroseksualnej (takie osoby powin-
ny być wydalone z formacji). Tylko osoba uczuciowo dojrzała, 
o postawie heteroseksualnej może wejść do spójni mistycznej, 
jaka zachodzi między Chrystusem a Jego Kościołem mocą 
konsekracji.

Droga do zrozumienia siebie w konsekracji ciała, wymaga 
wysiłku, nie może być wolna od pracy nad sobą. Osoba konse-
krowana, faktem konsekracji ciała należy całkowicie do Chry-
stusa. „Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali 
ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami” (Ga 5, 24) 
– pisze Apostoł Paweł.

Osoba konsekrowana, która rozumie swoje powołanie do 
miłości dziewiczej wpływa na historię, tworzy historię, kultu-
rę, wyraża siebie w pracy, w cierpieniu, miłości, ale również 
te aspekty wpływają na jej osobowość. Kandydatka, dziewica 
doświadczając trudności w kształtowaniu postawy dziewiczej 
miłości, z bólem duchowo-psychicznym zmierza do zrozumie-
nia siebie [4]. (dalszy ciąg w kolejnych Listach)

Katarzyna Heinrich OV, ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny,  

Zakład Teologii Systematycznej

BIBLIjNI ANtyBOhAtEROWIE

ŁOtR Z KRZyŻA

O dzisiejszej postaci wiemy niewiele. Najwięcej dowiadu-
jemy się z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 23,33.39-43) oraz 
znacznie mniej od św. Jana (J 19, 18). Dla ewangelistów, opis 
stosunku współukrzyżowanych złoczyńców do Jezusa, nie 
miał większego znaczenia, gdyż znajdowali się w centrum wy-
darzeń największego misterium w dziejach świata. Czy zatem 



List do Chorych i ich Rodzin22

musimy być skazani na niepowodzenie w naszych rozważa-
niach? Niekoniecznie…

Kim byli dobry i zły łotr, którzy zginęli tą samą śmiercią, co 
niewinny Jezus? Na śmierć na krzyżu w świetle rzymskiego 
prawa trzeba było sobie zasłużyć. Zatem nie mogli być to pospo-
lici złodzieje czy awanturnicy, których zapewne nie brakowało 
w tamtym czasie. Musieli być raczej notorycznymi bandytami 
albo buntownikami przeciw Imperium Rzymskiemu. Jedno jest 
pewne – byli winni i sami do tego się przyznali: „My odbiera-
my bowiem słuszną karę za nasze uczynki” (Łk 23,41). Wie-
my, że Jezusa ukrzyżowano pomiędzy złoczyńcami. A po której 
stronie ukrzyżowano skruszonego łotra? Sztuka religijna naj-
częściej umieszcza go po prawicy Jezusa. Wtóruje temu i tra-
dycja chrześcijańska, dla której prawa strona ukrzyżowania 
zwyczajowo traktowana jest jako dobra. Ta sama tradycja tyl-
ko skruszonemu łotrowi nadała imię Dyzma, tym samym dru-
giego skazując na historyczną anonimowość. Skąd znano jego 
imię? Jego imię pochodzi z pism apokryficznych, tak samo jak 
wiele wzmianek o jego wcześniejszym życiu. I tak np. Święta 
Rodzina, powracając z Egiptu, została napadnięta przez ban-
dytów, z pomocą przyszedł im Dyzma z bezimiennym kolegą. 
Wedle innych apokryfów Jezus wraz z Dyzmą i jego bratem 
Gestasem, byli rówieśnikami i przez jakiś czas wspólnie się 
wychowywali.

Zastanówmy się, czy złoczyńcy mogli znać Jezusa wcześniej 
niż jedynie z czasu ukrzyżowania? To, że Jezus jest królem, 
każdy z nich mógł wyczytać z tabliczki z podaniem winy, któ-
rą Piłat kazał umieścić nad głową Jezusa na krzyżu. Zapew-
ne musieli widzieć się wcześniej, gdy szli razem, we troje, na 
Golgotę. Skoro mieli razem zostać zabici na krzyżu, to raczej 
rzymscy żołnierze nie prowadziliby każdego z osobna, lecz 
łatwiej było eskortować wszystkich na raz. Co wtedy o Jezu-
sie mogli się dowiedzieć skazańcy? Na pewno nie uszło ich 
uwadze wielkie zainteresowanie tłumu ludzi, którzy nie tyl-
ko przyszli popatrzeć, jak prowadzą człowieka na śmierć, lecz 
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którzy płaczą na widok umęczonego Jezusa. Musieli słyszeć 
lament zawodzących zwolenników Jezusa, jak również krzyki 
tych, dla których Jezus stał się nikim. „Kim On jest, że bu-
dzi takie poruszenie wśród ludzi?” – takie lub podobne pyta-
nie musiało zrodzić się w głowie przynajmniej jednego z nich. 
Dyzma na miano „dobrego łotra” nie zapracował pobożnym 
życiem, lecz – jak wiemy z Ewangelii zaryzykował i w dysku-
sji ze współukrzyżowanym kolegą, okazał wiarę biorąc Jezusa 
w obronę. Okazał jeszcze coś bardzo ważnego – pokorę: „jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 
23,42). W tych słowach zawiera prośbę do Jezusa i nadzieję 
na zbawienie. Nie żąda, aby Jezus uwolnił go czy obiecał mu 
niebo, lecz pokornie prosi, aby chociaż przez Niego nie został 
zapomniany.

Zastanawia mnie skąd ta postawa u Dyzmy? Skoro nie znał 
wcześniej Jezusa? W perspektywie rychłej śmierci, prośba 
o życie wieczne, chociaż miała być tylko płonną nadzieją, nie 
może już pogorszyć i tak beznadziejnej sytuacji. Zagranie va 
banque w tym przypadku okazało się główną wygraną. Może 
jednak dla Dyzmy Jezus nie był postacią w pełni anonimową? 
Może jednak słuchał wieści o cudach i uzdrowieniach Jezusa 
z Nazaretu? Może kiedyś przez przypadek znalazł się w tłu-
mie słuchających nauk? Przecież karcąc „złego łotra” Dyzma 
staje w obronie Jezusa, a podkreślając Jego niewinność „On 
nic złego nie uczynił” (Łk 23, 41) robi to tak, jakby miał swo-
ją opinię nt. Jezusa. W takim przypadku kolejne jego słowa: 
„jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-
stwa” (Łk 23,42) są jego świadomym wyznaniem wiary. Nie 
wiemy, czy był religijnym człowiekiem i czy rozumiał Króle-
stwo Jezusa, tak samo jak my. Jednak cel osiągnął, do którego 
i my mamy nadzieję dotrzeć. Pierwszym człowiekiem w raju, 
po zmartwychwstaniu Jezusa, nie jest Adam, Abraham, Iza-
ak, Jakub czy choćby św. Józef, lecz… nawrócony w ostatniej 
chwili bandyta z krzyża obok. Nie przyjął chrztu, nie wyznał 
„jak na spowiedzi” swoich grzechów, nie otrzymał pokuty i nie 
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naprawił popełnionego zła, a jednak został usprawiedliwiony 
przez samego Jezusa. Przedziwna sytuacja. „Złoczyńcy wcho-
dzą przed nami do królestwa niebieskiego” (por. Mt 21,31). Po-
stawa i słowa Dyzmy z krzyża uczą nas, że to nie pobożność 
i cnota wiary nas zbawia, ale otwartość i pragnienie Bożego 
miłosierdzia. Bóg pragnie okazać nam ten dar, gdy my sami 
jeszcze jesteśmy łotrami.

MOdLItWA

Zastanów się, w cichej modlitwie, nad swoją wiarą. Dlaczego 
wierzysz w Boga? Bo tak cię wychowano? Bo tak trzeba? Bo 
inni tak robią? Bo styl życia wiary ci odpowiada?

Zapytaj się siebie, czy wierzysz w miłość Boga, która jest 
w stanie wybaczyć całe życiowe zło i w momencie nawróce-
nia ostatniego oddechu, obdarzyć człowieka łaską nieba? Czy 
pragniesz otrzymać taką łaskę? Czy chciałbyś tej łaski również 
dla kogoś bliskiego? A dla twojego wroga również? Porozma-
wiaj dziś z Bogiem o swojej wierze i nie bój się przyznać do 
słabości.

Pomódl się, aby w chwili różnego rodzaju trudności, pora-
żek, ciężkich chwil, w których będziesz czuł się jak „ukrzyżo-
wany łotr”, aby Bóg dał ci wtedy odwagę spojrzenia na Jezusa 
i poproszenia o łaskę zbawienia. Proś Boga, aby uczył ciebie 
stawiać wszystko w wierze na jedną kartę, szczególnie, gdy na 
tej karcie widnieje krzyż Chrystusa.

Módl się więc tą prostą modlitwą Dobrego Łotra: „jezu, 
wspomnij, proszę o mnie”. Może nie tytułuj Pana Jezusa nie 
wiadomo jakimi przydomkami, tylko noś w sercu tę prostą mo-
dlitwą. A On i tobie otworzy niebo.

Ks. Robert Bałuka
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SANKtuARIA – SKARBCE  
ŻyWEj WIARy W ŻyCIu KOŚCIOŁA

Sanktuarium Świętego Brunona w giżycku

Święty Brunon to patron diecezji 
ełckiej1 a jego kult jest głęboko zako-
rzeniony wśród miejscowej ludności 
katolickiej. W styczniu 1994 r. biskup 
ełcki Wojciech Ziemba erygował sank-
tuarium Świętego Męczennika. Było 
to swoiste ukoronowanie kultu, jakim 
w Giżycku otaczano tego świętego. 
Obecny kościół katolicki pw. św. Bruno-
na w Giżycku, miejsce sanktuarium, to 
świątynia poniemiecka, która w przeci-
wieństwie do większości takich obiek-
tów od swego powstania w 1938 r. 
należała do katolików. I od swej konse-
kracji poświęcona była św. Brunonowi.

Związki św. Brunona z Giżyckiem 
są na poły legendarne, wzgórze opodal jeziora Niegocin jest 
jednym z kilku możliwych miejsc jego męczeńskiej śmierci 
i stanowi punkt otoczony najsilniejszymi modlitwami, nabo-
żeństwami, pielgrzymkami oraz innymi formami kultu. Już 
w dziewięćsetlecie śmierci Świętego niemieccy ewangelicy 
uczcili tę postać okazałym krzyżem na wzgórzu. W roku 2009 
krzyż ten odnowiono, uporządkowano teren oraz pobudowa-
no drogi dojazdowe. W czerwcu tegoż roku na Wzgórzu Świę-
tego Brunona odbyły się główne obchody tysiąclecia śmierci 
św. Brunona w diecezji ełckiej pod przewodnictwem prymasa 
Polski kardynała Józefa Glempa. Od tamtej pory regularnie 

1 Michał Jasiński, Wizerunek św. Brunona z giżyckiego sanktuarium, w: „Studia Ełckie” 
12/2010, oraz Ks. Wojciech Guzewicz Ryszard skawiński Sanktuaria W Diecezji Ełckiej 
(1992−2012) „Civitas et Lex” 2017/3(15).
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odbywają się w Giżycku różne uroczystości religijne oraz im-
prezy świeckie związane z osobą św. Brunona. Odpust w para-
fii ma miejsce 12 lipca.

W giżyckim sanktuarium kultem otoczony jest obraz przed-
stawiający św. Brunona. Twórcą wizerunku jest Julian Wał-
dowski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. 
Historia przybycia obrazu św. Brunona do Giżycka nie jest 
znana. Jedynym zachowanym źródłem, które dokumentuje 
obecność obrazu w Giżycku, przed rokiem 1939 jest stara pa-
miątkowa fotografia, która umożliwia zlokalizowanie miejsca 
pobytu dzieła w kaplicy św. Brunona. Po wybudowaniu kościo-
ła parafialnego obraz został przeniesiony do nowej świątyni, 
gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Niewyjaśnioną kwe-
stią jest m.in. to, w jaki sposób i dzięki komu płótno z wizerun-
kiem świętego zostało sprowadzone z Wrocławia, kto jest jego 
fundatorem i w jakich okolicznościach znalazło się w Giżycku.

Dziś obraz św. Brunona zawieszony jest po prawej stronie 
ściany ołtarzowej, na wysokości ok. 2 metrów, zaś samo płótno 
ma wymiary 300x150 cm, wizerunek wykonano techniką olej-
ną. Na pierwszym planie obrazu znajduje się Święty ubrany 
w szaty pontyfikalne. W prawej dłoni trzyma krzyż, który sym-
bolizuje chrystianizacyjną misję na nowych terenach, zaś w le-
wej księgę Pisma Świętego oraz palmę męczeństwa i pastorał 
– insygnia władzy biskupiej. Święty ubrany jest w albę, na któ-
rą narzucono ornat koloru czerwonego. Na ornacie znajduje 
się haft w kształcie krzyża – na przecięciu jego ramion widnie-
je wpisany w prostokąt wizerunek Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem. Wokół głowy Brunona widzimy bijący blask a w jego tle 
napis „Sancto Bruno”. Brunon stoi na brzegu jeziora a u jego 
stóp leżą dwie włócznie symbolizujące męczeństwo. 

Obraz św. Brunona z giżyckiego sanktuarium to jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych wizerunków tegoż świętego. Dzięki 
sprowadzeniu obrazu do kaplicy, a potem przeniesieniu do ko-
ścioła św. Brunona, jeszcze bardziej upowszechnił się kult Świę-
tego na terenach obecnego Giżycka oraz przyjęło się podanie 
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o jego męczeńskiej śmierci na tych terenach. Wizerunek świę-
tego fascynuje rzesze ludzi i przyciąga wiernych, chcących po-
chylić czoła przed wielkim apostołem ludów Wschodu.

Justyna

KRuCjAtA MOdLItEWNA ChORyCh

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

„O mój jezu, jak trudno jest znosić tego rodzaju cierpienie: 
gdy ktoś jest dla nas nieżyczliwy i zrobi nam jakąś przykrość, 
mniej mnie boli, ale unieść nie mogę tego, jeżeli ktoś okazuje 
mi swą życzliwość, a rzuca kłody pod nogi na każdym kroku. 
jak wielkiej potrzeba siły woli, aby taką duszę kochać dla 
Boga” (Dz. 1241).

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 do przesyłania swoich intencji 
do omodlenia na adres lub telefon, podane na końcu Listu.

INtENCjE NA PAŹdZIERNIK

Za Kościół 
 – O potrzebne łaski dla wspólnoty Kościoła i jego Pasterzy, 
 – za Biskupów naszej Archidiecezji: Ks. Arcybiskupa Me-

tropolitę Andrzeja, Ks. Biskupa Henryka i Ks. Biskupa Se-
niora Błażeja,

 – za wyznawców Chrystusa w krajach prześladowanych, 
 – za Misjonarzy i Misjonarki o moc potrzebną do głoszenia 

Ewangelii na krańcach Ziemi,
 – za wszystkie wspólnoty Kościoła,
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 – o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków, o pokój, 
jedność w Ojczyźnie,

 – za kierujących narodami, aby zabiegali o pokój na świe-
cie, zaradzali konfliktom, szanowali podstawowe prawa,

 – za siejących niepokój, niezgodę i przemoc w świecie.
Intencja ewangelizacyjna: uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewange-

lizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego 
smak Ewangelii.

Za Apostolat Chorych:
 – o rozwój Apostolatu Chorych,
 – za rodziny, by były szkołą miłości,
 – za sprawy szkoły i szkolnictwa, za dzieci i młodzież,
 – za wychowawców i wychowanków,
 – o wrażliwość serc, o umiejętność przebaczenia,
 – za rodziców wychowujących dzieci chore,
 – o miłość w rodzinach i sąsiedztwach,
 – za małżeństwa oczekujące potomstwa,
 – o otwartość serc dla potrzebujących,
 – o wyzwolenie z nałogu pijaństwa,
 – za małżeństwa skłócone i za dzieci tych małżeństw,
 – za samotnych, starszych, chorych,
 – o wytrwałość i cierpliwość dla chorych i cierpiących oraz 

tych, którzy się nimi opiekują,
 – za Patrycję pogrążoną w żałobie po śmierci Ojca,
 – za Ewę, która przeżywa śmierć męża o uwolnienie poczu-

cia winy,
 – o łaskę zdrowia dla Dawida, który w wypadku (w 2019 r.) 

doznał urazu mózgu i nadal nie odzyskał przytomności,
 – o nawrócenie do Boga syna Marka i o dobrych przyjaciół 

dla niego.

AKt OddANIA

Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi. 
Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę, 
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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

ŚWIAdECtWO

„W krzyżu zbawienie”, tymi słowami chcę się z Wami przy-
witać i przedstawić. Jestem osobą niepełnoprawną z powodu 
narządu ruchu, od urodzenia poruszam się na wózku. W wiel-
kim skrócie przelewam moje wspomnienia o rekolekcjach, 
które wówczas odbywały się w pięknym cichym miejscu, bo 
obok klasztoru Sióstr Karmelitanek na Golęcinie. Wspominam 
też moje przyjazdy na piesze pielgrzymki, które odbywały się 
w maju. Co one wniosły w moje obecne życie, mieszkając poza 
granicami naszego kraju. Od wielu lat z rodzicami wyprowa-
dziliśmy się do Niemiec. Kontakt z Apostolatem Chorych mam 
stały – Bogu niech będą dzięki! Z Listów dowiaduję się co sły-
chać w Rodzinie Miłości Miłosiernej, do której przygarnęła 
mnie i moich Rodziców założycielka Basia Oskólska. Rodzina 
Miłości Miłosiernej jest bliska memu sercu od 1984 r. Wracam 
myślami… DZIĘKUJĄC BOGU ZA BŁOGOSŁAWIONY CZAS 
– MOGŁAM Z JEGO WOLI I WIELKIEJ ŁASKI UCZESTNI-
CZYĆ W SZKOLE JEZUSA – przez 9 lat rokrocznie przyjeż-
dżałam na rekolekcje doświadczając na każdym kroku Miłości 
Jezusa, która była okazywana przez siostry i braci oraz kapła-
nów. Szczerze mówiąc to moja dusza i serce tęskniło za taką 
miłością, której nigdy nie otrzymałam, bo nie miałam rodzeń-
stwa. Nagroda przyszła. W odpowiednim czasie zostałam ob-
darowana siostrami i braćmi, przez których uczył mnie Jezus 
w swojej szkole i nie tylko, jak mam kochać, ale również po-
kory, wyciszenia, modlitwy i słuchania Jego samego w czasie 
adoracji czy Eucharystii. Były również trudne momenty, gdy 
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Pan pokazywał mi moje słabości, upadki i grzechy, mając rów-
nież ogromne opory przystąpienia do sakramentu pojednania. 
Pan mnie znalazł! Mnie zagubioną „owieczkę” wziął w swoje 
ramiona. Stałam się na nowo Jego umiłowanym dzieckiem. 

Jeśli chodzi o pielgrzymki, to były one owocne dla mnie i dla 
moich rodziców. To na Pieszej Pielgrzymce Apostolatu Chorych 
w 1993 r. poznałam Elę Palczak i często do niej się zwracam 
„mój gołąbku”, bo niejednokrotnie przekonałam się, że jest ta-
kim gołąbkiem pokoju. Pielgrzymka – ważny czas spotkania 
się z Matuchną i z Jej Synem. Cóż więcej potrzeba, gdy Jej 
dzieci spotykają się wspólnie na modlitwie u stóp Maryi – Pani 
Fatimskiej.

Rekolekcje i pielgrzymki, w których uczestniczyłam wie-
le lat temu, ciągle przypominają mi Kim jest dla mnie Jezus 
Chrystus i Maryja, o nic nie muszę się w życiu zamartwiać, 
bo jestem umiłowaną i wybraną córką Pana, który troszczy się 
o mnie każdego dnia. Nie jest łatwo żyć poza granicami kraju 
bez najbliższej rodziny. Rodzice umarli. Ale tu w Niemczech, 
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gdzie mieszkam, Jezus również jest dla mnie dobry i bardzo 
łaskawy, nie zapomniał o mnie! W pobliżu mnie znajduje się 
Polski kościół i Mszę św. odprawiają kapłani z Polskiej Mi-
sji Katolickiej z Wrocławia. Jestem również zaprzyjaźniona 
z dwoma ukochanymi małżeństwami, którzy też są Polakami. 

Bogu niech będą dzięki za ogromną pomoc, życzliwość 
i przyjaźń, zwłaszcza, że rodzice odeszli do Pana i jestem teraz 
sama. Pamiętam w modlitwie i o nią również proszę.

Jola Ryglewicz

18 PAŹdZIERNIKA  
ŚWIĘtO PAtRONA SŁuŻBy ZdROWIA  

ŚW. ŁuKASZA
Święty Łukasz – uczeń Jezusa był ewangelistą, ale także le-

karzem. Z racji wykonywanego zawodu, patronuje lekarzom, 
pielęgniarkom, farmaceutom, osobom prowadzącym bada-
nia naukowe w dziedzinie medycyny oraz wszystkim osobom 
związanym ze służbą zdrowia.

Z tej okazji wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia ży-
czymy Bożego błogosławieństwa na każdą chwilę życia, dużo 
sił do pracy, satysfakcji i wytrwałości oraz wszelkiej pomyśl-
ności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Skła-
damy również wyrazy uznania za pełną poświęcenia służbę 
na rzecz drugiego człowieka. Oby zawsze spotykała się ona 
z życzliwością i serdecznością pacjentów.

dziękujemy Wam, drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, za 
podejmowany trud i ofiarność wobec ludzi cierpiących, za 
stałą dyspozycję niesienia pomocy. Polecamy Was Matce Bo-
żej z Lourdes, która jest uzdrowieniem chorych i wspomoże-
niem wiernych.

Niech św. Łukasz, patron Służby Zdrowia, wyprasza Wam 
i Waszym rodzinom potrzebne łaski, pomoc i pokój.

Chorzy i Opiekunowie Apostolatu Chorych 
Rodzina Miłości Miłosiernej
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AudyCjE RAdIOWE
Audycja radiowa o chorych dla chorych i tych, którzy im to-

warzyszą „Bądźcie pozdrowieni” odbywa się pod redakcją ks. 
dr Przemysława Pokorskiego – Referenta Duszpasterstwa Cho-
rych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

uwaga! Kolejna audycja będzie nadawana 29 października 
o godz. 19.00. Warto posłuchać. W audycji z 30 września był 
interesujący temat – Specjalista do spraw podologii radził, jak 
zadbać o stopy. Podologia to dziedzina medycyny, która zajmu-
je się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób stóp. 
Audycję można odsłuchać na stronie internetowej apostolatu 
http://apostolatchorych.pl/audycje-dla-chorych-archiwum/

drogi Czytelniku, który po raz pierwszy otrzymałeś List 
do Chorych, zapraszamy Cię do odwiedzania strony inter-
netowej: www.apostolatchorych.pl, kontaktu telefonicznego: 
511 781 255 lub e-mail: apostolatchorych.szczecin@gmail.com 

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


