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PAPIEŻ FRANCISZEK
ANIOŁ PAŃSKI – 8 lIStOPAdA 2020

Drodzy Bracia i Siostry!
Fragment Ewangelii 

(Mt  25,1-13) zachęca nas 
do kontynuowania reflek-
sji nad życiem wiecznym, 
zapoczątkowanej przy oka-
zji uroczystości Wszystkich 
Świętych i wspomnienia 
Wiernych Zmarłych. Je-
zus opowiada przypowieść 
o dziesięciu pannach za-
proszonych na ucztę we-
selną, będącą symbolem 
królestwa niebieskiego.

W czasach Jezusa był 
zwyczaj, że zaślubiny od-
bywały się w nocy; z tego 
względu orszak gości mu-
siał iść z zapalonymi lam-
pami. Niektóre druhny są nierozsądne – biorą lampy, ale nie 
zabierają ze sobą oliwy. Pan młody się spóźnia, opóźnia swoje 
przyjście, i wszystkie zasypiają. Kiedy rozległ się głos powia-
damiający, że nadchodzi pan młody, panny nierozsądne spo-
strzegają się, że nie mają oliwy do swoich lamp; proszą o nią 
panny mądre, lecz te odpowiadają, że nie mogą jej dać, ponie-
waż nie wystarczyłoby dla wszystkich. W czasie, kiedy panny 
nierozsądne idą kupić oliwę, przybywa pan młody. Panny mą-
dre wchodzą z nim do sali weselnej i drzwi zostają zamknięte. 
Pozostałe przybywają zbyt późno i nie zostają wpuszczone.

Oczywiste jest, że przez tę przypowieść Jezus chce nam po-
wiedzieć, iż musimy być przygotowani na spotkanie z Nim. 
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Nie tylko na spotkanie końcowe, ale także na małe i wielkie 
spotkania codzienne, w perspektywie tego spotkania, na które 
nie wystarcza  lampa wiary, potrzebna jest także oliwa miło-
ści i dobrych uczynków. Wiara, która naprawdę jednoczy nas 
z Jezusem, to ta, która, jak mówi apostoł Paweł, „działa przez 
miłość” (Ga 5, 6). To właśnie reprezentuje postawa panien 
mądrych. Być mądrym i rozważnym oznacza nie czekać na 
ostatnią chwilę, żeby odpowiedzieć na Bożą łaskę, ale robić to 
aktywnie od razu, zacząć od teraz. „Ja... tak, później, potem się 
nawrócę...”. – „Nawróć się dziś! Odmień życie dzisiaj!”. – „Tak, 
tak... jutro”. A to samo mówi jutro i w ten sposób stoi w miej-
scu, nie zmienia swego życia. Dzisiaj! Jeżeli chcemy być goto-
wi na ostatnie spotkanie z Panem, musimy już od teraz z Nim 
współpracować i pełnić dobre uczynki, zainspirowane Jego 
miłością.

Wiemy, że zdarza się, niestety, zapominać o celu naszego ży-
cia, to znaczy o ostatecznym spotkaniu z Bogiem, i zatracamy 
przez to sens oczekiwania i nadajemy absolutną wartość teraź-
niejszości. Kiedy ktoś absolutyzuje teraźniejszość, patrzy tyl-
ko na teraźniejszość, gubi sens oczekiwania, które jest bardzo 
piękne i bardzo potrzebne, a także odciąga nas od sprzeczno-
ści chwili obecnej. Ta postawa – kiedy zatraca się sens ocze-
kiwania – uniemożliwia wszelką perspektywę rzeczywistości 
pozaziemskiej – robi się wszystko tak, jak gdyby nie miało się 
nigdy odejść do wiecznego życia. Nie troszczmy się tylko o to, 
żeby posiadać, żeby się pokazać, żeby się urządzić... Powinni-
śmy żyć dniem dzisiejszym, ale dniem dzisiejszym, który dąży 
do przyszłości, do spotkania z Bogiem, dniem dzisiejszym 
pełnym nadziei. Jeżeli jesteśmy czujni i czynimy dobro, od-
powiadając na łaskę Bożą, możemy czekać pogodnie na przyj-
ście oblubieńca. Pan może przyjść także w czasie naszego snu 
– nie będziemy się tym przejmować, ponieważ mamy zapas 
oliwy, zgromadzonej dzięki dobrym uczynkom każdego dnia, 
zgromadzonej przez owo oczekiwanie na Pana, żeby przyszedł 
możliwie jak najszybciej i żeby zabrał mnie ze sobą.
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Prośmy o wstawiennictwo Najświętszą Maryję, żeby nam 
pomagała żyć tak jak Ona, wiarą czynną – Ona jest jasną lam-
pą, z którą możemy przejść przez noc poza śmierć i dotrzeć na 
wielkie święto życia.

NIE lĘKAJCIE SIĘ!
lISt PAStERSKI EPISKOPAtU POlSKI  

Z OKAZJI XXI dNIA PAPIESKIEGO 
(fragmenty)

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał trosz-

czyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie interesu-
je się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama 
powołał do istnienia Ewę. Mężczyzna i kobieta stali się odtąd 
wzajemnym darem dla siebie.  Podkreślając nierozerwalność 
relacji małżeńskiej, Chrystus nadał jej charakter sakramental-
ny. W ten sposób poprzez łaskę przychodzi z pomocą ludziom, 
którzy chcą zbudować trwałą wspólnotę rodzinną. 

Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpie-
nia zdają się jednak przeczyć prawdzie o nieustannej opiece 
Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w ludzkich sercach 
zamiast postawy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się 
lęk, strach i niepewność. Przeżywając, w łączności z papieżem 
Franciszkiem, XXI Dzień Papieski wracamy więc do orędzia 
nadziei, które na początku swojego pontyfikatu przypomniał 
św. Jan Paweł II. Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! 

Od inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęły już 
czterdzieści trzy lata. Zmieniły się niektóre źródła lęków i obaw 
przeżywanych przez ludzi. Jednak niezmienną odpowiedzią 
na nie jest Dobra Nowina o Chrystusie – Odkupicielu człowie-
ka, który nadaje sens ludzkiemu życiu i przynosi pokój serca. 
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Tę prawdę odkrywamy w Słowie Bożym, na którego kartach 
odnajdujemy trzysta sześćdziesiąt pięć razy wezwanie Nie lę-
kacie się! Jakby każdego dnia Bóg chciał zapewnić nas o tym, 
że jest z nami. 

Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym świe-
cie z powodu pandemii koronawirusa. Wielu chorych ostat-
nie chwile swojego życia przeżywało w bólu i opuszczeniu. 
Nie można zapomnieć o cierpieniu rodzin i przyjaciół, którzy 
stracili swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się także z wie-
loma innymi tragediami. Głód, katastrofy naturalne, utrata da-
chu nad głową, przymusowa emigracja, handel ludźmi, nałogi 
i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii. 
Każda z nich zdaje się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie 
jest Bóg?! 

Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba 
Jezusa Chrystusa, który jako niewinny wziął dobrowolnie na 
siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał, umarł, ale trzecie-
go dnia zmartwychwstał. W krzyżu Chrystusa – jak pisze do 
chorych św. Jan Paweł II – dokonało się nie tylko odkupienie 
przez cierpienie, ale także odkupione zostało samo cierpienie 
człowieka (Salvifici doloris, 19). Od Jezusa czerpiemy bowiem 
nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, 
zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej stronie nasze-
go krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie z Jezu-
sem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój 
w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dlatego tak ważna 
jest Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy 
padając na kolana, niczym Jezus w Ogrójcu, szukamy siły by 
powstać i podjąć nasz osobisty krzyż. 

Nie zrozumiemy do końca, dlaczego cierpi człowiek. Wo-
bec cierpienia możemy się albo zbuntować, albo zaufać Bogu, 
otwierając się na duchową siłę do przejścia trudnego doświad-
czenia. Tylko bowiem w perspektywie życia wiecznego i ta-
jemnicy zmartwychwstania, o których współczesny człowiek 
jakby zapomniał, lęk przed chorobą lub śmiercią ustępuje 
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miejsca prawdziwej i najgłębszej nadziei. W ten sposób cier-
pienie przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem 
Jego szczególnej obecności i wezwaniem do naśladowania 
Chrystusa. 

Przekazanie orędzia nadziei, płynącej z Chrystusowego 
krzyża i zmartwychwstania, należy do nas wierzących. W świe-
cie, w którym zło zdaje się zwyciężać, a nadzieja czasem zanika 
– apelował św. Jan Paweł II – stawajcie się bliźnimi jedni dru-
gich, tak jak Chrystus stał się waszym bliźnim. Nie odwracajcie 
wzroku, miejcie odwagę wyjść na spotkanie i uczynić braterski 
gest, wzorem Szymona Cyrenejczyka, który wspomógł Jezusa 
w drodze na Kalwarię (Paryż 22 sierpnia 1997 r.). Czasami wy-
starczy obecność przy osobie cierpiącej i rozmowa. Sąsiedzka 
pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych 
lub użyczenie samochodu by pojechać do lekarza. Tak rodzi 
się wyobraźnia miłosierdzia, o którą apelował św. Jan Paweł II 
na początku trzeciego tysiąclecia. Dziś przyjmuje ona rozmaite 
formy pomocy, które szeroko określa się mianem wolontariatu. 

Kościół poprzez konkretne dzieła miłosierdzia, jako wspól-
nota wierzących, przychodząc z pomocą drugiemu człowie-
kowi staje się świadkiem nadziei i wypełnia Chrystusowe 
wezwanie Nie lękajcie się! Świetlanym przykładem jest beaty-
fikowana Matka Elżbieta Róża Czacka założycielka Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Gdy w wieku 22 lat 
straciła wzrok, nie skupiła się na swoim cierpieniu, ale zaczę-
ła się uczyć żyć jako osoba niewidoma i poświęciła się innym 
niewidomym, pomagając im na duszy i ciele. Wraz z Pryma-
sem Tysiąclecia – bł. kard. Stefanem Wyszyńskim, związanym 
z ośrodkiem w Laskach, pokazują, że w każdych okoliczno-
ściach można odkryć bliskość Boga. 

Niedościgłym wzorem zaufania Bogu i wierności Jego woli 
jest dla nas Maryja. U Niej szukali nadziei i Jej orędownictwa 
przyzywali św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński. Matce 
Odkupiciela zawierzali swoje życie i posługę w dramatycznym 
dla Kościoła i Ojczyny czasie. Dzięki temu zachowali jedność, 
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pomimo wrogich prób rozbicia Kościoła. Maryja przypomina, 
aby nie tracić nadziei, nawet wówczas, gdy wszystko zdaje się 
sprzysięgać przeciwko nam. Bóg nigdy nie wypuszcza nas ze 
swoich dłoni i jeżeli Mu zaufamy przeprowadzi nas przez naj-
trudniejsze doświadczenia. 

Człowiek jednak paradoksalnie przeżywa również lęk wobec 
Boga obawiając się, że zostanie mu odebrana wolność poprzez 
narzucenie mu przykazań i wymagań, które niesie ze sobą 
Ewangelia. Chrystus nigdy nie ukrywał przed swoimi słucha-
czami, że stawia im wysokie wymagania. Jednak w wezwaniu 
Nie lękajcie się ukazuje, że nie są one ponad możliwości czło-
wieka. Gdy podejmuje je w duchu wiary w Boga odnajduje siłę 
do tego, aby im sprostać. Co więcej odkrywa, że dopiero wtedy, 
gdy żyje Ewangelią jest prawdziwie wolny. (…)

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

lIStOPAdOWA REFlEKSJA

Wkroczyła jesień – na dworze już często deszczowo, po-
chmurnie i wietrznie. Nastrój późnej jesieni i coraz krótsze dni 
mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Podobnie 
ludzkie życie może być szare, ponure, zapłakane, smutne i we-
sołe, krótkie lub długie. Myślę, że we wszystkich sytuacjach 
bardzo ważne jest pozytywne nastawienie do samego siebie 
i do ludzi. Chociaż po ludzku trudno jest trwać z pozytywnym 
nastawieniem, gdy wokół tyle problemów niezależnych od nas 
samych. Ciężko pogodzić się z niepewnością, gdy w świecie 
panuje nieład. 

Pismo Święte przedstawia wiele przykładów, które inspiru-
ją do zawierzenia Bogu, by z pozytywnym nastawieniem pa-
trzeć w przyszłość ku życiu wiecznemu. „Niewielkie bowiem 
utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały 
przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co 
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widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, 
przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.1”

Jesienna pora roku to odpowiedni czas do zadumy i refleksji 
nad ludzkim życiem, nad jego przemijaniem. Czy mam świa-
domość, że każdy człowiek jest tylko pielgrzymem na tej ziemi? 
„Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy przyszłego”2, 
„którego architektem jest sam Bóg”3.

Listopad to szczególny miesiąc, w którym częściej idziemy 
na cmentarze, przy mogiłach wspominamy naszych bliskich 
i modlimy się o życie wieczne dla nich. Uroczystość Wszyst-
kich Świętych pomaga nam przyjąć prawdę, że śmierć nie 
jest końcem naszego życia, bo „Jezus Chrystus przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie dał nam życie wieczne”. Podczas 
Mszy Świętej celebrans wypowiada słowa: „Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym4”. Czy głęboko wierzę w te słowa? Prośmy 
Ducha Świętego, by umacniał naszą wiarę w życie wieczne, by 
pomnażał w nas nadzieję i miłość.

1 lIStOPAdA 
WSZYStKICH ŚWIĘtYCH

Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje na rzesze osób, 
które będąc wędrowcami na tej ziemi w wielkich trudach, mę-
kach, w heroizmie, w znoju, w chorobie, wytrwale pielgrzymo-
wali łącząc swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa. Z życiorysów 
Świętych wynika, że dla nich nie liczyło się modne ubranie, 
obfite jedzenie, duży dom, nocleg w ekskluzywnym hotelu. 
Ich pragnieniem było zamieszkanie w „niebieskiej ojczyźnie”, 

1 2 Kor 4, 17
2 Hbr 13, 14
3  Hbr 11, 10
4  J 6,54
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gdzie nie ma „śmierci, żałoby, płaczu i trudu”. Trud pielgrzym-
ki swego życia ofiarowali w intencji innych osób. 

Kościół w tym dniu podkreśla, że wszyscy są powołani do 
świętości – do bycia szczęśliwymi poprzez wypełnianie przy-
kazań Bożych. Bóg wzywa, abyśmy byli „święci i nieskalani 
przed Jego obliczem” (Ef 1, 4). 

2 lIStOPAdA 
WSPOMNIENIE WSZYStKICH  

WIERNYCH ZMARŁYCH

„Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, 
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. 
Albowiem życie twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się 
nie kończy...1” 

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje: „Ci, którzy umiera-
ją w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie 
oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia 
przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość ko-
nieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie 
wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potę-
pionych, Kościół nazywa czyśćcem”2.

Kościół modli się za zmarłych, którzy w czyśćcu pokutują za 
grzechy. Przez cały miesiąc odprawiane są w ich intencji na-
bożeństwa, tak zwane wypominki. Modlitwa za zmarłych jest 
dla nich pomocą w skróceniu ich mąk czyśćcowych – „świę-
tą i zbawienną jest myślą modlić się za zmarłych, aby zostali 
uwolnieni od grzechów”3. W Dzień Zaduszny oraz czas oktawy 
(od 1 do 8 listopada) Kościół zaleca szczególną modlitwę za 
dusze czyśćcowe, która ma dopomóc im w uzyskaniu wieczne-
go pokoju. 

1  Prefacja o zmarłych
2  KKK 1030, 1031.19
3  (2 Mch 12, 46),
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Święty Jan Paweł II powiedział: „Modlitwa za zmarłych 
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce 
i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatnie-
go oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Elżbieta

MOdlItWA dO MAtKI BOŻEJ  
ZA dUSZE W CZYŚćCU

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, 
racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża za-
trzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego 
Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną 
być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które 
je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe 
serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, któ-
re Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. 
Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, 
osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wy-
bawieniem. Amen.

NIEdZIElNE ROZWAŻANIA 
EWANGElICZNE

XXXII Niedziela zwykła 7.11.2021 r., Mk 12, 38-44

Dar biednej wdowy jest całkowicie bezinteresowny. Jest to 
kategoria miłości, która stoi poza wszelką przezornością, któ-
ra daje wszystko. I w rzeczywistości także wszystko otrzymu-
je. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i ufność w Bożą 
Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara uwalnia od trosk 
i lęków i daje wewnętrzną wolność. Owa kobieta wpisuje się 
w hierarchię Jezusa: Kto chce być pierwszy, niech będzie 
ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości jest 
mały. W perspektywie Bożej nie jest ważne, czy daje się dużo, 
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czy mało. Ważne jest czy daje się z czystego serca. Nie chodzi 
więc o ilość, ale o wartość, o czystość intencji.

XXXIII Niedziela zwykła 14.11.2021 r., Mk 13, 24-32

Uczeń Jezusa ma być zawsze gotowy na przyjście Pana, ma 
czuwać. Jezus zachęca nas, byśmy uczyli się od drzewa figo-
wego. Podobnie jak rozpoznajemy początek wiosny po mło-
dych liściach, powinniśmy uczyć się rozpoznawać zbliżający 
się koniec. Czas między kwitnieniem i owocowaniem drzewa 
figowego jest krótki. Tylko miesiąc. Podobnie nasz czas na zie-
mi jest krótki. Kilkadziesiąt lat wobec wieczności jest jak kro-
pla w oceanie, nie znaczy prawie nic.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
21.11.2021 r., J 18, 33-37

Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. I tę praw-
dę głosi nie tylko słowem, ale jeszcze bardziej czynem. Ten, 
kto jest z prawdy, ten żyje nauką Jezusa, ten słucha Jego gło-
su. Jezus jest Królem i ma władzę. Jego ludem są ci, którzy są 
Mu posłuszni, którzy żyją prawdą głoszoną przez Niego. Jezus 
chce, aby każdy z nas należał do Jego Królestwa. Nie zdobywa 
nas jednak siłą i walką, ale swoim słowem i miłością. Jesteśmy 
zaproszeni, by stanąć przy Jezusie i po raz kolejny przyjąć Go 
za Pana i Króla naszego życia.

I Niedziela Adwentu 28.11.2021 r., Mt 24, 37-44

W starożytnym Rzymie zwycięski dowódca triumfalnie wjeż-
dżał rydwanem na Kapitol. Za nim stał niewolnik, który nad 
jego głową trzymał laurowy wieniec, a jednocześnie szeptał 
mu do ucha: memento mori – „pamiętaj, że umrzesz”. Jezus 
przestrzega, że koniec świata przyjdzie niepostrzeżenie. Za-
stanie ludzi przy zwykłych codziennych czynnościach. Porów-
nuje ten dzień do biblijnego potopu, kiedy to ludzie nawet nie 
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zorientowali się, że przyszła zagłada. Mamy być zawsze przy-
gotowani na spotkanie z Panem.

Ks. Jakub Kozłowski

UROCZYStOŚć JEZUSA CHRYStUSA 
KRÓlA WSZECHŚWIAtA

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem 
całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika 
z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. 
On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem 
i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. 
Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim wła-
da. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich 
królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszyst-
kich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, 
choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie 
w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wo-
łamy z nadzieją: Przyjdź królestwo twoje! (…)

www.brewiarz.pl

(…) Chrystus, który zasiada na tronie, jest otoczony świa-
tłem, jasnością i chwałą Boga. Obok Jego tronu stoją „owce” 
i „kozły”, czyli ludzie, którzy za życia żyli miłością i ci, dla 
których brak miłość stał się życiową normą.

Nie wystarczą zatem słowa, choćby nawet brzmiące najpięk-
niej. Chrystusowi chodzi o konkretne uczynki, a przed wszyst-
kim o dostrzeganie człowieka potrzebującego. Emerytowany 
papież Benedykt zauważa, iż „miłość bliźniego jest drogą do 
spotkania również Boga, a zamykanie oczu na bliźniego czy-
ni człowieka ślepym również na Boga” (DCE 16). Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny, 
uświadamia nam, że istotą królestwa Bożego jest miłość. Jezus 
Chrystusa przyszedł na ziemię, aby objawić nam miłość Ojca. 
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W tym planie miłości każdy człowiek ma swoje wyjątkowe i nie-
zastąpione miejsce, jako oryginał. Niestety, wielu czyni tak, że 
pod koniec swojego ziemskiego życia wygląda jak marna ko-
pia. Powód? Brak życia miłością na co dzień. Tylko miłość jest 
twórcza i wyzwala w nas to, co najlepsze, najszlachetniejsze.

W naszym upodabnianiu się do miłosiernego Chrystusa Kró-
la ważne jest najpierw wsłuchiwanie się w Jego wolę, na wzór 
św. Faustyny Kowalskiej. Jezus powiedział jej m.in.: „Żądam 
od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z mi-
łości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszę-
dzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani 
uniewinnić (…) bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże 
bez uczynków” (Dz. 742). Z powyższych słów wynika jasno, że 
świadectwo miłosierdzia polega w tym wypadku na postawie 
miłosierdzia wobec bliźnich. Faustyna jako „świadek miłosier-
dzia”, nie tylko głosiła miłosierdzie Boże, ale przede wszystkim 
czyniła je względem bliźnich. Chodzi wprawdzie o czynności 
zewnętrzne, które nie są jednak tylko zwykłą działalnością 
charytatywną czy jakąś formą dobroczynności, ale wypływa-
ją z osobistej świętości. Tak rozumiana realizacja miłosierdzia, 
objawiona przez Jezusa, jest bardzo trudna dla współczesnego 
człowieka, gdyż wymaga osobistej świętości i systematycznej 
formacji w duchu miłosierdzia, aby tą drogą dążyć do coraz 
pełniejszego zjednoczenia mistycznego z Bogiem w Chrystu-
sie i do coraz ofiarniej służby drugiemu człowiekowi.

Warto więc nieustannie przypominać sobie, że pierwszym 
zadaniem człowieka wierzącego w miłosierdzie Boga, jest re-
alizacja go w czynie. (…) 

Ks. Leszek Smoliński, fragment homilii  
www.liturgia.wiara.pl

MOdlItWA dO CHRYStUSA KRÓlA

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, 
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
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Ty, który mówiłeś, że Kró-
lestwo Twoje nie jest z tego 
świata, który wzywałeś nas 
do szukania Królestwa Bo-
żego i nauczyłeś nas pro-
sić w modlitwie do Ojca: 
„przyjdź Królestwo Twoje”, 
wejrzyj na nas stojących 
przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddaje-
my Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się 
Twemu Panowaniu i Twemu 
Prawu.

Świadomi naszych win 
i zniewag zadanych Twe-
mu Sercu przepraszamy za 

wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dzięko-

wać za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokole-
nia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na 
Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera 
nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje na-
szego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłan-
nictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każ-
dym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla 
zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło 
Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości 
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i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na 
wieki wieków. Amen.

SENS ŻYCIA

Bóg stwarzając człowieka na Swój obraz i podobieństwo 
(por. Rdz 1,26) zasiał w jego sercu mocne pragnienie życia 
szczęśliwego w wieczności. Dlatego nic, co jest na świecie 
nie może zaspokoić serca ludzkiego. Św. Augustyn stwierdził: 
„Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce ludz-
kie, dopóki nie spocznie w tobie”. Tylko Bóg jak źródło życia 
i szczęścia może uczynić człowieka szczęśliwym tu na ziemi 
i w wieczności. 

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że człowiek został 
stworzony w tym celu, aby poznawał Boga, miłował Go ponad 
wszystko, wiernie Mu służył i osiągnął niebo. Aby człowiek 
mógł zrealizować ten zaszczytny cel swego życia, Bóg zesłał 
na świat Swego Syna Jezusa, aby nauczył ludzi jak należy żyć, 
założył Kościół Święty, ustanowił siedem sakramentów, jako 
środki uświęcenia, cierpiał za nas, umarł i zmartwychwstał, 
i wstąpił do nieba, aby przygotować nam mieszkanie, jak obie-
cał Apostołom przed Swoim wniebowstąpieniem (por J 14,1-3).

Św. Paweł napisał: „Nasza Ojczyzna jest w niebie”. Tutaj nie 
mamy miejsca stałego: „Jesteśmy pielgrzymami do nieba”1 – 
i to jest sens naszego życia. Nad sensem życia trzeba się czę-
sto zastanawiać. Niestety, dzisiaj mało kto myśli o wieczności. 
Ludzie są zafascynowani rozwojem techniki, gonitwą za do-
brami materialnymi, za przyjemnościami i nie mają czasu na 
refleksję o swojej przyszłości. Świat jest zdominowany przez 
złego ducha, który czyni wokół nas dużo hałasu i zamieszania, 
aby ludzie nie mieli czasu zastanawiać się nad swoim prze-
znaczeniem i przez to gubią sens swego życia. Pomimo tej 
gonitwy musimy od czasu do czasu zatrzymać się, wyciszyć 

1  P 2,11
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i zastanowić się nad sensem swego życia, co ze mną się stanie 
po śmierci, czy istnieje wieczność i jaka ona jest. Czy idę dobrą 
drogą zbliżając się ku szczęśliwej wieczności, czy idę na zatra-
cenie. Odpowiednim czasem na refleksję są rekolekcje, misje, 
dni skupienia, Adwent, Wielki Post, śmierć bliskiej osoby. 

Oderwijmy się na chwilę od spraw ziemskich i zwróćmy się 
ku rzeczom wiecznym. Zatrzymajmy się za nim będziemy zmu-
szeni zatrzymać się na zawsze. Śmierć zatrzyma nas wszyst-
kich. Przyjrzyjmy się swojemu życiu, które tak szybko przemija, 
aby ocenić je z mądrością i nie dać się pochłonąć gonitwie za 
marnościami. Pan Jezus powiedział: „Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł?” 

Tylko żywa wiara w Boga i życie wieczne pomoże nam w roz-
wiązaniu problemów naszego istnienia i wskaże nam sens ży-
cia. Żyjemy na ziemi tylko raz, mamy tylko jedną duszę, którą 
musimy zbawić, czy chcemy, czy nie chcemy. Siostra śmierć 
przetnie nić naszego ziemskiego życia i spotkamy się z Bo-
giem, aby otrzymać od Niego to, na co sobie zasłużyliśmy – 
szczęście lub nieszczęście wieczne. Wieczność szczęśliwa lub 
nieszczęśliwa zależeć będzie od nas i od łaski Bożej. Wielką 
mądrością jest myślenie o czasach ostatecznych: śmierć, sąd 
Boży, niebo, czyściec i piekło. Taką mądrość posiadają przede 
wszystkim ludzie święci, którzy wybierają „najlepszą cząstkę 
życia, która nie będzie im odjęta” (Łk 10,42). 

Życie człowieka jak rzeka, raz płynie spokojnie, innym ra-
zem płynie wzburzona, aż w końcu wpada do morza. Jeśli 
schodzimy z tego świata w stanie łaski uświęcającej wówczas 
zanurzamy się w oceanie wiecznej szczęśliwości. Niech tak się 
stanie. Amen. 

Ks. Tadeusz Baniowski
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ROZEZNAWANIE POWOŁANIA dO ORdO VIRGINUM  
PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ FIZYCZNIE  

(dalszy ciąg)

Co to jest ślub?

Ślub jest to świadoma i dobrowolna obietnica uczyniona 
Bogu odnośnie do konkretnego dobra, możliwego do zreali-
zowania, lepszego niż rzecz przeciwna, większego niż to, 
które ewentualnie trzeba będzie opuścić na skutek złożone-
go ślubu. Nie jest tylko zamiarem czy postanowieniem, lecz 
prawdziwym zobowiązaniem się wobec Boga i należy je wy-
pełnić. Składający ślub musi działać świadomie i dobrowol-
nie, a więc ślub złożony pod przymusem, zastraszeniem czy 
wymuszony podstępnie jest nieważny z samego prawa (KPK 
kan. 1191 par. 3).

Śluby dzielimy na publiczne (zakonne, ślub celibatu zwią-
zany ze święceniami) oraz prywatne. Ślub ma być pełniejszym 
darem z siebie, bo wzmacnia wolę służenia Bogu i zwiększa 
zasługę przez podjęcie zobowiązań dodatkowych. Wtedy ślub 
jest wielkim aktem chwały Bożej, bo człowiek rezygnuje na 
przyszłość ze swobody swych wyborów. Powinien być podjęty 
w poczuciu odpowiedzialności i z najlepszą wolą wypełnienia 
ślubu. Trzeba wnikać w ducha ślubu, by nie wypełniać tylko, 
co do litery (niebezpieczeństwo faryzeizmu).

Grzechem jest składanie Bogu ślubów lekkomyślnych, bez 
zastanowienia się, z chęci udowodnienia (sobie, innym, Panu 
Bogu), że mimo niepełnosprawności i nieprzyjęcia do forma-
cji w Ordo Virginum i tak go złożyłam. Jest grzechem staranie 
się o anulowanie ślubu już złożonego z powodu braku chęci 
wypełnienia go, nie mówiąc już o lekceważeniu czy nie wypeł-
nianiu złożonych ślubów. Jest też grzechem lub niedoskonało-
ścią tłumaczenie sobie ślubów w sposób minimalistyczny lub 
wykrętny, a także zamieniania ślubów bez ważnej przyczyny, 
z kaprysu i niestałości w dobrym.
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Śluby wygasają na skutek upływu czasu oznaczonego dla 
ich wypełnienia (śluby czasowe) lub dyspensy (zwolnienia) 
udzielonej przez kompetentną władzę kościelną. Do dyspensy 
wymagana jest słuszna przyczyna (np. większa korzyść ducho-
wa, zbyt wielka trudność zachowania ślubów, wielkie skrupuły 
itp.). Sam ślubujący może zamienić przedmiot ślubu prywatne-
go (to, co ślubował) na większe dobro lub równorzędne.

Zamiany ślubu na równorzędny lub lepszy nie czyni spowied-
nik, lecz sam ślubujący. Spowiednik może wyjaśnić penitento-
wi, jaki ślub jest równoważny lub lepszy, a więc dozwolony do 
zmiany. Gdyby zamiana miała być na mniejsze dobro, może to 
uczynić ten tylko, kto ma władzę dyspensowania. Od ślubów 
prywatnych (np. wyżej wspomnianych) może dyspensować or-
dynariusz miejsca i proboszcz wobec podwładnych i podróż-
nych (KPK 1196), ale dla słusznej przyczyny i jeśli dyspensa 
nie narusza praw przez innych nabytych [5].

Ślubu jakiegokolwiek, a szczególnie ślubu czystości, nie 
składa się na „chwilę”, pod wpływem emocji, impulsu. Ślub 
jest zawsze zobowiązaniem i konieczne jest, przed złożeniem 
go, zasięgnięcie rady u swojego kierownika duchowego. War-
to porozmawiać o osobistej motywacji, predyspozycjach, we-
wnętrznym przygotowaniu.

Co to jest ślub czystości?

Ślub czystości – nie może wykluczać uczuciowości i przyjaź-
ni. Ponieważ ewangeliczny celibat jest oznaką bycia uczenni-
cą, zatem zdolność do zażyłości, do związków uczuciowych, 
jest znakiem owocnej czystości. Jeden z autorów mówi, że mia-
rą czystości jest głębia przyjaźni, którą darzymy innych ludzi. 
Czystość to nie jest trzymanie się w bezpiecznej odległości od 
innych. Taki dystans to raczej rodzaj nieczystości, nie pozwala-
jącej zaangażować się z miłością w życie bliźnich.

Cnota czystości polega na integracji popędu seksualnego 
z całą osobowością, zgodnie z wybranym stanem. Dopiero zin-
tegrowana seksualność umożliwia odkrywanie tajemnicy, jaką 
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stanowi drugi człowiek oraz pozwala na serdeczną zażyłość 
z nim. Osoby konsekrowane powinny własną seksualność od-
powiednio ukierunkować, zamiast odrzucać czy tłumić, mogą 
być serdeczne i czułe w kontaktach z innymi – wręcz muszą 
być takie, jeśli chcą kochać tak, jak kochał Jezus. Osoby te 
muszą rozwinąć w sobie zdolność do bliskich związków z męż-
czyznami oraz z kobietami, takich jednak, aby one nie miały 
charakteru erotycznego.

Życie w celibacie niesie ryzyko. Może ono prowadzić do 
unikania bliskich relacji z ludźmi. Niektóre osoby, lękając się 
gwałtowności popędu seksualnego, tłumią go, tym samym tłu-
miąc uczuciową sferę swojej osobowości. Boją się okazywać 
serdeczność w kontaktach z innymi. Czasami życie uczuciowe 
takich ludzi wydaje się ograniczone do uczucia gniewu. Niektó-
rzy wznoszą wały ochronne wokół siebie i zamykają się w krę-
gu własnych zainteresowań. Inni usiłują zagłuszyć tęsknotę za 
posiadaniem dzieci oraz pragnienie macierzyństwa, rzucając 
się w wir pracy. Różnego rodzaju nałogi, np. alkoholizm, pra-
coholizm, objadanie się – mogą też być znakami niedorozwoju 
emocjonalnego [6]. (dalszy ciąg w kolejnych Listach)

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

Zakład Teologii Systematycznej

ZWIAStUNKI AdWENtU

tAMAR

Historia Tamar związała się z historią Narodu Wybranego 
za sprawą Judy – syna Jakuba, który mieszkał wraz z rodziną 
w kananejskim mieście Adullam. Gdy dojrzał jego syn pierwo-
rodny – Er, Juda postanowił znaleźć jemu żonę. Wybór padł 
na kananejkę Tamar. Er zmarł młodo, jak czytamy w Księdze 
Rodzaju: „w oczach Jahwe Er, okazał się złym człowiekiem 
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i Jahwe pozbawił go życia” (Rdz 38,7). Wobec zaistniałej sy-
tuacji jego młodszy brat Onan został wezwany przez ojca, aby 
zgodnie z prawem „lewiratu” spłodzić potomstwo zmarłemu 
bratu. Onan, świadomy, że poczęte dzieci zostaną przypisane 
bratu, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłod-
nienia. Według ówczesnych przekonań, skutkiem tego niemo-
ralnego postępowania Onana była jego śmierć.

Tamar jest kobietą cierpiącą. W ówczesnym świecie jest bez-
silna i nie ma prawa głosu, by zawalczyć o swoje dobro. Osta-
tecznie staje się ofiarą. Żyje w bólu z powodu wdowieństwa 
– utraciła dwóch mężów oraz cierpi nie mając dzieci, co w tam-
tej kulturze uważano za przekleństwo i przejaw braku błogo-
sławieństwa Boga. Tamar cierpi również z powodu swojego 
teścia. Judę ogarnia lęk o przyszłość rodu – boi się, że i ostat-
ni syn Szela umrze bezpotomnie. Zamiast zgodnie z prawem 
oddać go Tamar, odsyła ją do domu jej ojca. Juda skrzywdził 
Tamar, postąpił z nią niesprawiedliwie: odtrącił ją, odmówił 
należnego utrzymania i odebrał nadzieję na męża i syna. Od-
syłając synową do domu, z którego pochodziła, pozbawił ją po-
zycji społecznej, na którą zasługiwała. 

Imię Tamar znaczy „palma daktylowa” i związane było 
z płodnością. Jednak ona sama była bezpłodna, nie mogła być 
„palmą daktylową”, która rodzi wiele słodkich i wyczekiwa-
nych owoców. Udziałem Tamar staje się odtrącenie, niezrozu-
mienie i wyobcowanie, alienacja rodzinna i społeczna. Nie ma 
domu; nie jest „u siebie” ani w domu teścia, ani ojca. Nie ma 
nadziei na przyszłość, na odmianę losu. Tamar nie zostaje jed-
nak bierną ofiarą, w drugiej części historii to ona podejmuje 
inicjatywę. W niewyjaśniony sposób trafia do niej wiadomość 
o podróży owdowiałego już teścia. Tamar zdjęła z siebie wdo-
wie szaty a ubrała strój weselny, przez co Juda zobaczywszy 
ją, wziął ją za nierządnicę. Ich wspólna noc jest brzemienna 
w skutki – Tamar zachodzi w ciążę. Nie myśli jedynie o so-
bie, o samorealizacji, o płodności. Dla Tamar najważniejsze 
było zachowanie własnego rodu. Pragnęła życia, które wynika 
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z Przymierza, z zachowania przykazania. Była bardziej dojrza-
ła i mądra niż Juda, który chciał pozbawić ją należnych praw.

Karą za czyn Tamar miała być śmierć. Gdy Juda usłyszał 
o ciąży synowej, będącej owocem nierządu, wydał wyrok: „Wy-
prowadźcie ją i spalcie!” (Rdz 38, 24). Wówczas Tamar posyła 
mu przedmioty świadczące, że jest ojcem jej dziecka: sygnet 
z pieczęcią, sznur i laskę, które otrzymała od niego, podszy-
wając się pod prostytutkę. Role się odwracają. Sędzia okazuje 
się winnym. Tamar oskarżona o przestępstwo działała zgod-
nie z prawem, chociaż posłużyła się niemoralnym oszustwem. 
Pokonała Judę, kompromitując i ośmieszając go. Zachowanie 
Tamar może gorszyć współczesnego człowieka, jednak w kon-
tekście pobożności ludowej jest godne pochwały i „zgodne 
z wolą Bożą”. Obcowanie teścia z synową było czynem zasłu-
gującym na śmierć; jednak w planie Bożym stało się źródłem 
życia: „To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wy-
prowadza” – mówi prorok Samuel (1 Sm 2, 6). Owocem czynu 
Tamar są bliźnięta: Peres i Zerach, które stały się pocieszeniem 
dla wszystkich stron.

Tamar wymieniona jest w błogosławieństwie składanym no-
wożeńcom w Księdze Rut. Zostaje włączona w szereg pokoleń 
zmierzających do pełni czasów – jej imię znajduje się w gene-
alogii Jezusa. Tamar jest prababką Jezusa, za zatem jej histo-
ria stała się rodzinnym dziedzictwem Jezusa. Co Jezus mógł 
„odziedziczyć” po swojej prababce?

Tamar reprezentuje wszystkie kobiety odrzucone, niezrozu-
miane, pozbawione praw, zranione i cierpiące. Podobnie mu-
siał czuć się Jezus, gdy podczas sądu u Piłata, słyszał okrzyki: 
„ukrzyżuj Go!” Był i czuł się Izraelitą, lecz dla swoich rodaków 
nim nie był, był nikim. Również odtrącony i poniżony zrobił co 
trzeba, by wypełnić w swoim życiu wolę Boga Ojca.

Wierność Bożemu prawu, ponad sąd prawa ludzkiego, staje 
się źródłem jej błogosławieństwa – Tamar nie umiera, lecz nie 
dość, że zachowała życie, to i dostała od Boga nowe – zosta-
ła matką i dopiero dzięki temu mogła się poczuć prawdziwie 
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spełnioną kobietą. Tą właśnie wierność i niezłomność wobec 
Bożego prawa odnajdujemy w Jezusie. I chociaż Jezus nigdy 
nie zgrzeszył, to jednak nie uszedł śmierci. Swoją postawą 
ukazał miłość do swego Ojca. I to właśnie bezwarunkowe pod-
danie się Boga sprawiło, że Jezus dostał nowe życie – śmierć 
nie miała nad nim żadnej władzy. 

Dzięki swojej determinacji do sprawiedliwości i zachowania 
wierności Przymierzu z Bogiem domu swojego teścia, Tamar 
staje się piękną zwiastunką Adwentu, ponieważ pokazuje, że 
świat bardzo potrzebuje Boga, który może temu światu przy-
wrócić Boże piękno. Dzięki niej, po wielu wiekach oczekiwa-
nia, możemy z radością oczekiwać się spełnienia tej nadziei.

Ks. Robert Bałuka

SANKtUARIA – SKARBCE  
ŻYWEJ WIARY W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-
kach1 to najczęściej (po Jasnej Górze) nawiedzany ośrodek 
pątniczy w Polsce i jeden z najważniejszych chrześcijańskich 
ośrodków pielgrzymkowych Europy. Sanktuarium to zaczęło 
rozwijać się prężnie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
a dziś gromadzi od 1,5 do 2 mln pielgrzymów rocznie – są to 
pielgrzymi zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Początki ośrodka przypadają na lata drugiej wojny światowej, 
kiedy to siostry zakonne udostępniły swą klasztorną kaplicę 
okolicznym wiernym. Formalnie Sanktuarium powstało w 1992 
roku na mocy dekretu metropolity krakowskiego, kardynała 

1 Na podstawie: Turystyka religijna w Krakowie na przykładzie ośrodków kultu kościoła rzym-
skokatolickiego E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan oraz Motywy pielgrzymek do najważniejszych 
sanktuariów w Polsce, S. Pytel, E. Zuzańska-Żyśko, I. Kiniorska w: „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego”, nr 647/2011.
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Franciszka Macharskiego. Wcześniej jednak, bo w 1958 r., zo-
stało ono wpisane na listę diecezjalnych miejsc szczególnego 
kultu. Jego silny rozwój należy wiązać z ważnymi wydarzenia-
mi w życiu Sanktuarium. Jeszcze przed ukonstytuowaniem się 
ośrodka pątniczego zasadnicze znaczenie miał pobyt w tutej-
szym klasztorze mistyczki – św. Faustyny, zmarłej w 1938 r., 
a następnie umieszczenie w 1943 r. w kaplicy klasztornej ob-
razu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez Adolfa Hyłę.

Po długim okresie stagnacji kultu, będącym następstwem 
negatywnej opinii Stolicy Apostolskiej, w końcu lat siedem-
dziesiątych XX wieku sytuacja uległa zmianie. Rozpoczyna się 
dynamiczny rozwój kultu, a wraz z nim proces powstawania 
nowego ośrodka sanktuaryjnego. Za kamienie milowe w jego 
rozwoju należy uznać beatyfikację (1993), a następnie kanoni-
zację (2000) siostry Faustyny oraz budowę bazyliki i ogłoszenie 
tego miejsca światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia. 
Podczas pielgrzymki w 2002 r. papież Jan Paweł II konsekro-
wał bazylikę pw. Miłosierdzia Bożego i dokonał aktu poświę-
cenia całej ludzkości Bożemu Miłosierdziu.

Centralnym punktem łagiewnickiego sanktuarium jest mo-
numentalna bazylika Miłosierdzia Bożego, która w zamie-
rzeniu architekta prof. Witolda Cęckiewicza ma przypominać 
okręt na wzburzonych falach współczesnego świata. Świą-
tynia ma dwa poziomy. Górny zajmuje kościół o powierzch-
ni ponad 2 tys. m2, który może pomieścić 2,5 tys. wiernych. 
Jest tam także Aula Jana Pawła II, multimedialna sala dla 250 
osób, a po lewej stronie od wejścia znajduje się niewielka ka-
plica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kaplicę 
otwarto w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia 2005 r., 
dzień po śmierci papieża Polaka. W dolnym kościele znajduje 
się centralna kaplica św. Faustyny oraz boczne dla katolików 
różnych narodowości, gdzie Msze Święte są odprawiane w ich 
językach. Znajdują się tu kaplice: węgierska, włoska i dla 
wschodnich obrządków chrześcijańskich. To pierwsze miejsce 
w świątyni rzymskokatolickiej w Polsce, gdzie mogą się modlić 
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grekokatolicy i wyznawcy prawosławia. Dokoła bazyliki wzno-
szą się neogotyckie budynki klasztorne z lat 1889-1891.

O popularności Sanktuarium decyduje płynące z tego miej-
sca uniwersalne przesłanie o miłosierdziu Boga skierowane do 
każdego człowieka. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, będą-
ce depozytariuszkami orędzia św. Faustyny, głoszą je poprzez 
swoje wyjazdy misyjne do wielu krajów świata. Obraz Jezusa 
Miłosiernego z zakonnej kaplicy jest rozpoznawalny i czczo-
ny przez miliony osób, można go spotkać w wielu zakątkach 
świata, świątynie pod tym wezwaniem powstają na wszystkich 
kontynentach, obrazki z wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego 
drukowane są w milionowych nakładach, a „Dzienniczek” sio-
stry Faustyny został przetłumaczony na wiele języków.

Głównymi uroczystościami w Sanktuarium są: święto Boże-
go Miłosierdzia obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy, podczas którego rejestruje się ponad 100 tys. wiernych 
oraz rocznica śmierci siostry Faustyny (5 października). 

Justyna

POZNAJEMY ŚWIĘtYCH

ŚWIĘtY lUdWIK MARIA GRIGNION dE MONtFORt

Święty Ludwik Maria Grignion, urodził się 31 stycznia 1673 
r. w Montfort we Francji. Pochodził z pobożnej wielodzietnej 
rodziny. Dwóch jego braci zostało kapłanami, a dwie siostry 
wstąpiły do zakonu. Ludwik już od dziecka wyróżniał się szcze-
gólną miłością do Matki Bożej. Dlatego do swojego imienia 
dodał imię Maria na cześć Najświętszej Maryi Panny, a nazwę 
Montfort, by podkreślić miejsce swojego chrztu. Po zakończe-
niu nauki w miejscowej szkole, Ludwik uczył się w kolegium 
jezuitów w Rennes (1685-1693). W 1693 r. udał się Paryża, aby 
studiować teologię u sulpicjanów (katolickie stowarzyszenie 
życia apostolskiego). W Paryżu Pan Bóg postawił przed nim 
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biednych w przytułku, którym 
dużo pomagał nawet wydając 
wszystkie swoje oszczędności. 
Ludwik studiował dzięki temu, 
że miał sponsora. Gdy sponsor 
przestał pomagać podjął ciężką 
pracę wśród umierających, aby 
dalej kontynuować naukę w se-
minarium. W czasie studiów 
Ludwik miał okazję być bibliote-
karzem, dzięki temu czytał teksty 
Ojców Kościoła, a także dzieła 
świętych mówiących o Matce 
Bożej. W ten sposób pogłębiał 
on swoją wiedzę i kształcił du-
chowość związaną przede wszystkim z pobożnością maryjną. 
Rok przed święceniami kapłańskimi jego przełożeni za bardzo 
dobre wyniki w nauce wydelegowali Ludwika na pielgrzymkę 
do Chartres, gdzie znajduje się fragment tuniki Najświętszej 
Maryi Panny, którą nosiła w okresie narodzin Jezusa. 

W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. W liście do swe-
go przełożonego przedstawił program swojego działania: „Od-
czuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego i Jego 
świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć 
biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeń-
stwa do świętej Dziewicy”. Tego samego roku Ludwik Maria 
wstąpił do Trzeciego Zakonu św. Dominika. Tu poprosił o zgo-
dę na nauczanie o wartościach odmawiania Różańca oraz na 
zakładanie Bractw Różańcowych. Ludwik Maria pracował też 
jako kapelan szpitala generalnego. W szpitalu poznał Marię 
Ludwikę Trichet, która w wieku 17 lat zdecydowała się przy-
łączyć do najbiedniejszych oraz na zamknięcie z nimi w przy-
tułku. Ona pomagała Montfortowi, a 2 lutego 1703 r. przyjęła 
habit zakonny. Wspólnie zadecydowali o założeniu zgroma-
dzenia żeńskiego pod wezwaniem Córek Bożej Mądrości dla 
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pielęgnowania chorych. Zarządcom szpitala nie podobało się 
to, co robił Montfort. Z tego powodu doznawał wiele cierpień. 
Po rozmowie z Marią Ludwiką podjął decyzję opuszczenia 
przytułku. Biskup przyjmując jego rezygnację poleca Mont-
fortowi głosić Ewangelię w Montbernage w biednej dzielnicy 
Poitiers. W miejscu, gdzie była stajnia, założył kaplicę. Wiele 
czasu spędzał na modlitwie. Ewangelizował, spowiadał, orga-
nizował akty odnowienia chrztu św., a także nabożeństwa ró-
żańcowe. Gromadził wokół siebie dzieci, by ochraniać je przed 
demoralizowaniem. W 1706 r. niestrudzony czciciel Maryi 
udał się do Rzymu. Papież Klemens XI powierza Ludwikowi 
ewangelizowanie Francji. Wręczył mu krzyż i nadał tytuł Mi-
sjonarza Apostolskiego. Ewangelizował w zachodniej Francji 
przemieszczając się na pieszo od wioski do wioski. W czasie 
swoich wędrówek głosił rekolekcje i misje. Każda misja trwała 
do pięciu tygodni: uczył religijnych śpiewów, zapisywał wier-
nych do nowo utworzonych bractw: Różańca Świętego, Pokut-
ników, 44 Dziewic, Milicji św. Michała i Przyjaciół Krzyża. 
Był bardzo dobrym organizatorem misji i odnosił prawdziwe 
sukcesy. Pragnął ewangelizować prawdziwie i głęboko, po-
dejmował wiele pokut w intencji nawrócenia grzeszników – to 
wzruszało i kruszyło serca. W jego posłudze duszpasterskiej 
nie zabrakło przeciwności i prześladowań. Jego owocna pra-
ca nie zadawalała zwolenników jansenizmu, walczył z herezją 
jansenizmu 1, wówczas rozpowszechnionego we Francji. Licz-
ne i bolesne prześladowania ze strony jansenistów nie znie-
chęciły zapału apostolskiego – pracował dla chwały Bożej nad 
zbawieniem dusz. 

Ludwik Maria miał szczególne nabożeństwo do Matki Bo-
żej. W ręce Maryi złożył wszystkie swoje zasługi, modlitwy, 
posty, uczynki pokutne i prace apostolskie. Napisał Traktat 

1  Jansenizm – herezja, której zwolennicy pod płaszczykiem bojaźliwej czci dla Boga i błędnie 
pojętego uszanowania rzeczy świętych, celowo oziębiali miłość Bożą w sercach wiernych, 
występowali przeciw nabożeństwu do Matki Najświętszej i odwodzili od przystępowania do 
Komunii św. Przez stopniowe zobojętnianie ludzi dla spraw Bożych, chcieli doprowadzić do 
zupełnego odstępstwa od religii.
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o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w któ-
rym opisał i uzasadnił korzyści, jakie daje całkowite oddanie 
się Maryi. 

Odszedł na wieczną wartę 28 kwietnia 1716 roku, mając za-
ledwie 43 lata. Pozostawił swoim duchowym synom i córkom 
cele: nauczanie ubogiej młodzieży; nawiedzanie i doglądanie 
chorych w szpitalach, przytułkach i domach prywatnych; oraz 
służenie pomocą wszystkim, którzy się do nich o nią zwrócą. 

Elżbieta

KRUCJAtA MOdlItEWNA CHORYCH

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

„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, 
nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby du-
sze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby są-
dzone – uprzedzając sądy Moje miłosierdziem” (Dz. 1317).

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 inten-
cji do omodlenia na adres lub telefon, podane na końcu Listu.

Intencje na listopad

Za Kościół 

 – O potrzebne łaski dla wspólnoty Kościoła i jego Pasterzy,
 – za Arcypasterza naszej Archidiecezji Andrzeja, Biskupa 

Henryka i za Biskupa Seniora Błażeja,
 – za wyznawców Chrystusa w krajach prześladowanych, 
 – za wszystkie wspólnoty Kościoła,
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 – za Misjonarzy i Misjonarki o moc do głoszenia Ewangelii 
na krańcach Ziemi,

 – za kierujących narodami, 
 – za siejących niepokój, niezgodę i przemoc w świecie,
 – o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków, o pokój, 

jedność w Ojczyźnie.

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję znajdowały 
u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Za Apostolat Chorych:

 – o rozwój Apostolatu Chorych,
 – o dary Ducha Świętego i wytrwałość w wierze,
 – o uzdrowienie relacji małżeństwie, o dialog, rozmowę, 

harmonię pokój i miłość,
 – za rodziny, by były szkołą miłości,
 – o wrażliwość serc i umiejętność przebaczania,
 – 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 i narkomanii
 – za dzieci małżeństw rozwiedzionych
 – za samotnych, starszych, chorych.
 – o wytrwałość i cierpliwość dla chorych i cierpiących oraz 

tych, którzy się nimi opiekują.
 – o łaskę zdrowia dla Dawida, który na wskutek wypadku (w 

2019 r.) doznał ciężkiego urazu mózgu i nadal nie odzy-
skał przytomności. 

 – o nawrócenie do Boga syna Marka i o dobrych Przyjaciół 
dla niego,

 – o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Tadeusza z okazji 91 
rocznicy urodzin (11.11)
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 – o udaną i bezpieczną operację dla Elżbiety oraz o Boże 
błogosławieństwo dla zespołu medycznego, który będzie 
przy zabiegu. 

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

Nasz pierwszy rejs statkiem 
Urokliwe zakątki…

W dniu 4 sierpnia 2021 
r. grupa osób niepełno-
sprawnych, seniorów oraz 
sympatyków Apostolatu 
Chorych miała niezwykłą 
wyprawę po Odrze i je-
ziorze Dąbie. Był to rejs 
statkiem, z którego mie-
liśmy możliwość podzi-
wiać zakątki Szczecina. 
Uczestnicy zebrali się na 
Bulwarze Piastowskim, 
vis-a-vis Zamku Książąt 
Pomorskich, by z tego 
miejsca wypłynąć. Rejs 
dwugodzinny przebiegał 
trasą od Bulwaru Pia-
stowskiego przez North 



Nr 323 – Listopad 2021 31

East Marine, Wały Chrobrego, elewator Ewa, Kapitanat, stocz-
nia remontowa Gryfia, rzeka Święta i jezioro Dąbie.

Na pokładzie można było zakupić kawę, herbatę a słodki po-
częstunek przyniesiony przez przyjaznych wolontariuszy był 
pyszną przekąską. W wycieczce uczestniczyli również dzieci 
ze swoimi rodzicami. 

Teren rozlewisk Odry i wspaniały pejzaż przyrody sprzyjał na 
odpoczynek i relaks. W tak niezwykłych okolicznościach czas 
upłynął bardzo szybko. Ciepły słoneczny dzień, wesoła atmos-
fera pozostawiły niezapomniane wspomnienia. Rejs statkiem 
i powolne płynięcie pozwolił się odprężyć i wyciszyć. Urokiem 
tej wycieczki było oderwanie się od „szarej” codzienności, od 
spraw codziennych, co też można było zawdzięczać dzieciom. 
One swą radością, szczerością i ciepłem wprowadzały rodzin-
ną atmosferę. 

Na zakończenie rejsu, po relaksującym odpoczynku, „dru-
żyna” wspólnie przeszła do kościoła pw. św Jana Ewangeli-
sty, w którym oczekiwał ks. Przemysław Pokorski – Referent 
Duszpasterstwa Chorych. Tu była odprawiona Msza Święta, 
podczas której nauka wygłoszona wskazywała, by różne zma-
gania życiowe powierzyć Jezusowi, który nas prowadzi do por-
tu zbawienia.

Elżbieta

POEtYCKIE REFlEKSJE

Dusza moja pragnie Ciebie Panie Boże
Z Tobą coraz więcej i więcej może

Serce me raduje się i uwielbia Ciebie
Mogąc na ziemi czuć się jak w Niebie.

Każdego dnia czekasz na mnie z utęsknieniem
i bardzo cieszysz się nawet najmniejszym pragnieniem.

Tlącym się gdzieś w głębinach jestestwa
Zapraszasz nieustannie do Swego Królestwa.
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Dzięki łaskom od Ciebie strumieniem płynącym
Chciałabym z sercem coraz bardziej gorącym

Karmić się Chlebem Życia z dziecięcą ufnością
Będącym coraz bardziej moją największą Miłością.

Proszę Cię byś z ogromną delikatnością
Ogarnął mnie tak bardzo potrzebną bliskością

Bym doświadczywszy czułości Twej
już niczego nie pragnęła w duszy swej.

Jedynie Ciebie mego Pana i Przyjaciela
poprzez okrutną mękę i śmierć na krzyżu – Odkupiciela

Który okazując mi Swą Miłość Miłosierną
Nauczył jak kochać innych i być Jemu wierną.

Joanna Kisiel – wolontariusz Apostolatu

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.

Najbliższa audycja będzie nadawana 25 listopada o godz. 
19.00. Tematy będą interesujące i przydatne, zatem warto słu-
chać, dzwonić i pytać. 

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 

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


