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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA XXX ŚWIATOWy DZIEń ChOREGO 

11 luTEGO 2022 R.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią

Trzydzieści lat temu 
św. Jan Paweł II ustano-
wił Światowy Dzień Cho-
rego, aby uwrażliwić lud 
Boży, katolickie instytu-
cje służby zdrowia i spo-
łeczeństwo cywilne na 
potrzebę zwrócenia uwa-
gi na chorych i na tych, 
którzy się nimi opiekują.

Jesteśmy wdzięczni 
Panu za drogę, jaką prze-
były w ostatnich latach 
Kościoły partykularne na 
całym świecie. Poczyniono wiele kroków naprzód, ale pozostaje 
jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy chorzy, także w miej-
scach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji, 
otrzymali potrzebną im opiekę zdrowotną, a także opiekę dusz-
pasterską, aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu 
z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech trzy-
dziesty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne obcho-
dy, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie 
w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże nam 
wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom.

1. Miłosierni jak Ojciec
Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie 

miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), skłania 
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nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia na 
Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy 
na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od 
Niego oddalają się. Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest par 
excellence imieniem Boga, które wyraża Jego naturę nie na 
sposób okazjonalnego uczucia, ale jako siłę obecną we wszyst-
kim, co On czyni. Jest to siła i czułość razem. Dlatego może-
my powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie 
Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyń-
stwa (por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca 
i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Du-
chu Świętym.

2. Jezus, miłosierdzie Ojca
Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do cho-

rych jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewangelie opo-
wiadają nam o spotkaniach Jezusa z ludźmi cierpiącymi na 
różne choroby! On „chodził po całej Galilei, nauczając w ich 
synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszel-
kie choroby i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy 
zadać sobie pytanie: skąd ta szczególna uwaga Jezusa wobec 
chorych, do tego stopnia, że staje się ona również głównym 
dziełem w misji apostołów, posłanych przez Mistrza, by głosić 
Ewangelię i uzdrawiać chorych? (por. Łk 9, 2).

XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację: „Ból abso-
lutnie izoluje i z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugie-
go, wzywanie drugiego”. Kiedy człowiek doświadcza słabości 
i cierpienia we własnym ciele z powodu choroby, jego serce 
staje się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bardziej 
palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Jak-
że nie wspomnieć w tym kontekście o wielu chorych, którzy 
w czasie pandemii przeżyli ostatni etap swojego życia w sa-
motności na oddziale intensywnej terapii, z pewnością pod 
opieką wspaniałych pracowników służby zdrowia, ale z dala 
od najbliższych i najważniejszych osób w ich ziemskim życiu? 
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Dlatego tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bo-
żego miłosierdzia, którzy za przykładem Jezusa, miłosierdzia 
Ojca, wylewają na rany chorych olej pocieszenia i wino nadziei.

3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa
Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec, nabie-

ra szczególnego znaczenia dla pracowników służby zdrowia. 
Myślę o lekarzach, pielęgniarkach, diagnostach laboratoryj-
nych, osobach asystujących w leczeniu i opiece nad chorymi, 
a także o wielu wolontariuszach, którzy poświęcają swój cenny 
czas cierpiącym. Drodzy pracownicy opieki zdrowotnej, wasza 
służba chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza 
poza granice zawodu, aby stać się misją. Wasze ręce dotyka-
jące cierpiącego ciała Chrystusa mogą być znakiem miłosier-
nych rąk Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej godności waszego 
zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże.

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się w naukach 
medycznych, zwłaszcza w ostatnich czasach: nowe technologie 
pozwoliły wypracować metody terapeutyczne, które są bardzo 
korzystne dla chorych; badania naukowe nadal wnoszą cenny 
wkład w pokonywanie starych i nowych patologii; medycyna 
rehabilitacyjna bardzo rozwinęła swoją wiedzę i umiejętności. 
Wszystko to jednak nie może nigdy przesłonić wyjątkowości 
każdego pacjenta, z jego godnością i jego słabością. Chory 
jest zawsze ważniejszy od jego choroby, dlatego w każdym po-
dejściu terapeutycznym nie można pominąć wsłuchiwania się 
w głos pacjenta, jego historię, lęki i obawy. Nawet wtedy, gdy 
nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, zawsze 
można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł 
bliskość, która świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż 
jej chorobą. Dlatego wyrażam życzenie, aby procesy formacyj-
ne pracowników służby zdrowia uzdalniały ich do słuchania 
i nawiązywania relacji.
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4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia
Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby 

skupić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu wieków 
miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do otwarcia przez 
wspólnotę chrześcijańską niezliczonych „gospód dobrego Sa-
marytanina”, gdzie przyjmowano i leczono chorych wszelkiego 
rodzaju, zwłaszcza tych, którzy nie mogli znaleźć odpowiedzi 
na swoje potrzeby zdrowotne z powodu ubóstwa, wyklucze-
nia społecznego lub trudności w leczeniu niektórych chorób. 
Największą cenę w tych sytuacjach płacą przede wszystkim 
dzieci, osoby starsze i najbardziej wrażliwe. Miłosierni jak Oj-
ciec, liczni misjonarze, głosząc Ewangelię, budowali szpitale, 
przychodnie i ośrodki opieki. Są to cenne dzieła, dzięki któ-
rym chrześcijańska miłość nabierała kształtu, a miłość Chry-
stusa, o której świadczyli Jego uczniowie, stawała się bardziej 
wiarygodna. Myślę przede wszystkim o ludziach w najbied-
niejszych częściach świata, gdzie czasami trzeba pokonywać 
duże odległości, aby znaleźć placówki medyczne, które pomi-
mo ograniczonych środków oferują to, co jest dostępne. Przed 
nami jeszcze długa droga, a w niektórych krajach otrzymanie 
odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. Potwierdza to, 
na przykład, ograniczona dostępność szczepionek przeciwko 
Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze bardziej brak 
możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie prost-
szych leków.

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie kato-
lickich instytucji opieki zdrowotnej: są one cennym skarbem, 
który należy chronić i wspierać; dzięki nim dzieje Kościoła wy-
różniają się bliskością wobec najbiedniejszych chorych i w sy-
tuacjach największego zapomnienia. Iluż założycieli rodzin 
zakonnych potrafiło wsłuchiwać się w wołanie braci i sióstr, 
którzy nie mieli dostępu do opieki lub byli niewłaściwie le-
czeni, i robili wszystko, co w ich mocy, aby im służyć! Także 
dzisiaj, nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, obecność 
katolickich placówek sanitarnych jest błogosławieństwem, 
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ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko opiekę nad cia-
łem ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale także 
tę dobroczynną miłość, dzięki której chorzy i ich rodziny są 
w centrum uwagi. W czasie, kiedy panuje kultura odrzucania, 
a życie nie zawsze jest uznawane za godne przyjęcia i przeży-
wania, te struktury, jako domy miłosierdzia, mogą być przy-
kładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej 
kruche, od jego początku aż po naturalny kres.

5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość
W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo służby 

zdrowia było coraz bardziej doceniane jako niezbędna posłu-
ga. Jeśli najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy 
– a chorzy są ubogimi w zdrowiu – jest brak duchowej uwagi, 
nie możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego błogosła-
wieństwa, Jego Słowa, sprawowania sakramentów, zapropo-
nowania drogi duchowego wzrastania i dojrzewania w wierze. 
W związku z tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec 
chorych i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko niektó-
rych duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie 
chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do 
wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka 
w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zada-
niem każdego ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: 
„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36).

Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia 
Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjedno-
czeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech 
odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich 
pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, po-
trafili ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją 
braterską bliskość.

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we wspo-
mnienie Matki Bożej Loretańskiej.
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DROGI BRACIE, KOChANA SIOSTRO!

Przed nami kolejny miesiąc luty, w którym Kościół obchodzi 
święta i uroczystości oraz wspomina świętych, z którymi warto 
się zapoznać.

Będziemy przeżywać m.in. 2 lutego święto Ofiarowania Pań-
skiego, w Polsce nazywane również Matki Bożej Gromnicznej. 
Tego dnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Życia Kon-
sekrowanego ustanowiony przez św. Jana Pawła II. Modlimy się 
w intencji Osób Życia Konsekrowanego, by nieustannie odpowia-
dali miłością na Bożą miłość. 3 lutego jest wspomnienie św. Bła-
żeja, biskupa i męczennika, 5 lutego – wspomnienie św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy, a 11 lutego – wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes i jednocześnie Światowy Dzień Chorego.

OFIAROWANIE PAńSKIE

Maryja z Józefem chcąc wypełnić Prawo przynoszą Jezu-
sa do świątyni, aby swego pierworodnego Syna przedstawić 
i ofiarować Bogu. Maryja i Józef dają przykład wypełniania 
woli Boga. Święty Łukasz podkreśla, że wszystko wypełnili we-
dług prawa Pańskiego. Świadkami ofiarowania Jezusa w świą-
tyni byli Symeon i Anna, którzy są „pobożni i sprawiedliwi”, 
a czas spędzają na modlitwie. Anna, która nie opuszczała ni-
gdy dziedzińców świątyni, służyła Bogu dniem i nocą poprzez 
posty i modlitwy. Symeon i Anna są dla nas wzorem ludzi cał-
kowicie oddanych Bogu. Symeon jest człowiekiem prawym, 
pobożnym, cierpliwym i pełnym nadziei. Zachowywał Prawo 
i pragnął ujrzeć Zbawiciela. Żył obietnicą Bożą, że nie umrze, 
dopóki nie zrealizuje się to pragnienie. Największe pragnienie 
Symeona spełniło się. Zobaczył i trzymał w swych objęciach 
Syna Bożego. Postawa Symeona pokazuje wytrwałość i ule-
głość wobec Ducha Świętego, który Go prowadził. Świadczą 
o tym słowa Ewangelii: „Duch Święty spoczywał na nim”, 



Nr 326 – Luty 2022 9

„jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 
Mesjasza Pańskiego”, „za natchnieniem więc Ducha przy-
szedł do świątyni”. I za natchnieniem Ducha wypowiedział 
słowa uwielbienia Boga. Duch Święty przez Symeona kieruje 
do Maryi przesłanie. Przybliża, kim będzie Jezus i dowiaduje 
się, jakie doświadczenie Ją dotknie: „Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. 

My również jesteśmy zaproszeni do posłuszeństwa Ducho-
wi Świętemu, który pragnie, by Jezus w nas działał. Duch 
Święty zaczyna działać w człowieku już od chwili chrztu. 

Postawa Symeona i Anny uczy nas rozeznawania znaków, 
pomaga dostrzec przychodzącego Pana w prostych znakach 
chleba, wina i słowa. Czy i ja wiernie spełniam to, czego Bóg 
ode mnie oczekuje? Czy w tym mijającym dniu okazałem się 
wierny i gorliwy?

Ze świętem Ofiarowania Pańskiego wiąże się motyw światła. 
Na Mszę Świętą wierni przynoszą świecę, zwaną gromnicą. Ob-
rzęd poświęcenia gromnic ma nam uzmysłowić prawdę o tym, 
że Chrystus jest Światłością świata, a jego obecność rozświetla 
mroki naszego grzesznego życia. Jezus mówi: „Ja jestem świa-
tłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciem-
nościach, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). „Wierzcie 
w światłość, abyście byli synami światłości” (J 12, 36). Jakże 
inny byłby świat, gdyby światło Chrystusa płonęło w naszym 
życiu, w rodzinach, w otoczeniu. Kiedy spotykamy Chrystusa 
w sakramentach, odzyskujemy duchowy wzrok i zdolność pa-
trzenia na naszą codzienność w świetle wiary i Ewangelii. 

Elżbieta Palczak

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA  
PATRONA ChORÓB GARDŁA

3 lutego Kościół wspomina św. Błażeja, biskupa i męczen-
nika. Święty pochodził z Cezarei Kapadockiej, był lekarzem, 
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ale porzucił swój zawód i oddał się życiu pustelnika, spędzając 
czas na pobożnym rozmyślaniu, modlitwie i umartwieniach. 
Za rządów Licyniusza (306-323) zaciekłego wroga chrześci-
jaństwa, został wybrany biskupem Sebasty. Nie ominęły go 
prześladowania, został aresztowany i uwięziony. Wyrządzone 
tortury nie skłoniły św. Błażeja do zaparcia się wiary. W lochu 
więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam 
cudownie uleczył syna pewnej kobiety, któremu gardło przebi-
ła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu groziło udusze-
nie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu 
św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na 
dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane „błażejkami”, 
które niesiono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. 

ŚWIĘTA WERONIKA

W liturgii wspomnienie św. Weroniki obchodzimy 4 lutego. 
Św. Weronikę poznajemy na Drodze Krzyżowej Pana Jezusa. 
Weronika, towarzysząc Jezusowi niosącemu krzyż na Górę 
Kalwarię, wytarła Mu chustą twarz. Jak przekazuje tradycja, 
otrzymała w zamian odbity na płótnie obraz Jego oblicza. Jej 
imię pochodzi od grecko-rzymskiego określenia vera eikon 
(„prawdziwy wizerunek”). Jej istnienie było utrwalone w pa-
mięci chrześcijan przez licznych twórców. W wiekach śred-
nich, kiedy w Jerozolimie powstawało nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w jednej ze stacji upamiętniono otarcie twarzy Je-
zusa. Legendy głoszą, że chusta św. Weroniki miała być prze-
chowywana przez papieży w Rzymie. Jednak istnieją podania 
twierdzące, że wizerunek został ukradziony. Temat „rysunków 
nie ludzką ręką uczynionych” rozpala ludzką wyobraźnię od 
stuleci. Całun Turyński, Mandylion z Edessy, Święte Oblicze 
z Manopello czy Całun z Oviedo – to wciąż jedne z najbardziej 
tajemniczych relikwii. W ikonografii Weronika przedstawiana 
jest z odbitym wizerunkiem twarzy Chrystusa.
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ChlEB ŚW. AGATy

5 lutego Kościół św. obchodzi wspomnienie św. Agaty, dzie-
wicy i męczennicy. Żyła w latach 235-251. Pochodziła z miasta 
Katania na Sycylii. Odznaczała się wielką urodą i nie brakowa-
ło jej adoratorów. Przyjąwszy chrześcijaństwo złożyła ślub czy-
stości. Odrzuciła rękę prefekta miasta, Kwincjana. Znieważony 
senator kazał swoją wybrankę uwięzić. Następnie umieścił ją 
w domu rozpusty, ale św. Agata w sposób cudowny zachowała 
dziewictwo. Potem skazano ją na tortury, podczas których ob-
cięto jej piersi. Zmarła rzucona na rozżarzone węgle. Legenda 
głosi, że kiedy na Sycylii wybuchła Etna, mieszkańcy Katanii 
wzięli z grobu św. Agaty szczątki jej welonu i ruszyli z procesją 
wokół miasta. Uchroniło to Katanię przed zniszczeniem. 

W dniu wspomnienia św. Agaty po Mszy Świętej kapłan 
święci małe kawałki chleba słowami: ,,Pobłogosław ten chleb, 
który przynosimy dzisiaj ku czci św. Agaty, dziewicy i męczen-
nicy, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy 
i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.” 

MATKA BOŻA Z lOuRDES  
uZDROWIENIE ChORyCh 

WSPOMNIENIE – 11 luTEGO

11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lo-
urdes, Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. Modlimy 
się za chorych oraz za tych, którzy pomagają cierpiącym. Usta-
nowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia 
Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszech-
nego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji 
i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. 
Sprawom ludzi chorych św. Jan Paweł II, sam doświadczający 
licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. 
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Często spotykał 
się z chorymi 
i niepełnospraw-
nymi, tak w Rzy-
mie, jak i w czasie 
podróży apo-
stolskich. Cho-
rych prosił już 
na samym po-
czątku pontyfi-
katu o wsparcie 
modlitewne.

Nie jest łatwo 
przyjąć chorobę, 
czujemy się bez-
radni wobec ludz-
kiego cierpienia, 
zwłaszcza gdy dotyka ono dzieci. Trudno znaleźć odpowiednie 
słowa, by pocieszyć kogoś, kto cierpi. Myślę, że bardzo dużym 
cierpieniem jest także samotność. Często niezauważalne jest 
cierpienie drugiej osoby. Na podstawie cierpienia własnego 
i moich bliskich przekonałam się, że pomaganie umniejsza ból, 
a każde ludzkie cierpienie przezwyciężane z miłością szlifuje 
zbolałe ciało. Najlepsza cząstka, jaką można ofiarować chore-
mu człowiekowi to sama obecność przy jego łóżku. Pomyślmy 
o tych, którzy przez wiele lat trwają w trudnej, bolesnej sytuacji 
i często w samotności zmagają się z chorobą. Odrobina dobra, 
życzliwości, zainteresowania drugim człowiekiem może ulżyć 
jego cierpieniu i choć na trochę rozpromienić jego życie.

Pan Jezus jako nasz nauczyciel pokazał, jak okazywać praw-
dziwą miłość. W dniu sądu ostatecznego usłyszymy słowa „by-
łem chory, a nie odwiedziliście Mnie… Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (por. Mt 25, 31-45). 
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Papieskie orędzia zachęcają nas do oddania wszystkiego 
Maryi, Uzdrowieniu chorych a także do bezinteresownej służ-
by. Niech zbliżający się Światowy Dzień Chorego uwrażliwia 
nasze serca na żyjących pośród nas chorych, cierpiących, sa-
motnych. Nasza pomoc nie musi wiązać się z nakładami finan-
sowymi – wystarczy przyjazne spojrzenie, uśmiech, serdeczne 
słowo, modlitwa i wszelkie inne uczynki miłosierdzia…

W ten szczególny czas otwórzmy się na tajemnicę Krzyża, 
rozważając Boże Miłosierdzie objawione w Męce Chrystusa 
i błagajmy Jego o potrzebne łaski dla siebie, dla naszych ro-
dzin, Ojczyzny i dla świata. Wyrażajmy wdzięczność wobec 
wszystkich, którzy pomagają chorym i niepełnosprawnym, 
a więc rodzinom, bliskim, służbie zdrowia, kapłanom, siostrom 
zakonnym, tym wszystkim, którzy są gotowi nieść pomoc.

Elżbieta

NOWENNA PRZED WSPOMNIENIEM  
MATKI BOŻEJ Z lOuRDES

I DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, która wzywana jesteś z wielką ufno-

ścią i raczysz zjawiać się z uśmiechem na ustach, jako słodka 
Pośredniczka łask i miłosierdzia, błagam Cię, uproś mi wszyst-
kie łaski, których potrzebuję dla mego uzdrowienia; wyjednaj 
mi także cierpliwość w chorobie i, jeśli tak się Bogu podoba, 
powrót do zdrowia. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

II DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, której potęga jest tak wielka w nie-

bie, że Twoje modlitwy nigdy nie zostają odrzucone. O Pan-
no Święta, przemożna Dziewico, nie gardź moim wołaniem! 
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Pozwól działać Twemu Sercu, Ty, która jesteś tak bogata 
w miłosierdzie, jak i w moc. Użyj Twego bezgranicznego wsta-
wiennictwa u Syna, abym otrzymał łaski cierpliwości w choro-
bie, powrotu do zdrowia i ich użycia dla chwały Bożej. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

III DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, która objawiłaś swoją miłość dla 

grzeszników, polecając Bernadetcie modlić się za nich, bądź 
łaskawa także dla mnie. Moje grzechy sprawiają, że nie je-
stem godny zbliżyć się do Ciebie, niemniej pokładam w Tobie, 
o Matko, całą moją ufność – wyjednaj mi skruchę za grzechy. 
Wyproś mi łaskę powrotu do zdrowia i zarazem użycia jej dla 
chwały Bożej.

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

IV DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, przychodzę do Ciebie jako do Tej, 

która nigdy nikomu nie odmawia swego miłosierdzia. Pozwól 
mi nieustannie pamiętać, że jesteś Ucieczką grzeszników. 
Przybądź mi z pomocą, o Maryjo, i uproś mi czystość i świę-
tość duszy i ciała. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

V DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, Pośredniczko Katolickich Narodów, 

dziękuję Ci za Twoją troskliwość nade mną, ponieważ ja nie 
przestaję być Twoim dzieckiem. Nawróć wszystkich grzeszni-
ków, nasza Pani z Lourdes, uproś mi uzdrowienie, a jeśli łaska 
nie byłaby odpowiednia dla mojej duszy, uproś mi niezłomną 
cierpliwość. 
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Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

VI DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, która podczas Twego życia piłaś 

gorzki kielich cierpienia i znosiłaś wszystko z największą cier-
pliwością, uproś mi męstwo, które potrzebne jest w mojej cho-
robie. Ofiaruję moje cierpienie Bogu, jako wynagrodzenie za 
moje grzechy i w intencji Kościoła świętego. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

VII DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, która powiedziałaś do Bernadetty: 

„Obiecuję ci, że będziesz szczęśliwa nie w tym, lecz w następ-
nym świecie”, pozwól mi zrozumieć wartość cierpienia, które 
sama u stóp krzyża przeżyłaś, uproś mi cierpliwość w mojej nie-
doli, uzdrów moje ciało, jeśli będzie to dobre dla mojej duszy. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

VIII DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, Niepokalane Poczęcie, Dziewico 

czysta i bez skazy, uproś mi łaskę czystości, aby przeciwstawić 
się okazjom do grzechu i zwrócić się w modlitwie przeciwko 
wszystkim zagrożeniom, które daje świat, szatan i ciało. Udziel 
mi zdrowia i pozwól wykorzystać tę łaskę, aby czynić dobro 
i osiągnąć niebo. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

IX DZIEń
O Pani nasza z Lourdes, która tak bardzo polecałaś pokutę, 

uproś mi łaskę przyjęcia dobra, które Bóg daje. Uczyń także, 
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abym zrozumiał to, jak wielkie jest zło grzechu i jakie są jego 
nieobliczalne skutki dla mojego życia doczesnego i wiecznego. 
Pomnóż moją pobożność wobec Ciebie i uproś mi uzdrowienie, 
jeśli taka jest wola Boża. 

Zdrowaś Maryjo... (3 razy). 
Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. 

Modlitwa
O Maryjo z Lourdes, która posiadasz w niebie wszechwładną 

moc i potęgę, która nas miłujesz prawdziwie jak własne dziat-
ki, wyproś nam wszystkie łaski potrzebne do naszego uświę-
cenia, wyjednaj nam łaskę cierpliwości, abyśmy umieli użyć 
swych cierpień do zaskarbiania zasług u Boga. Maryjo, wsta-
wiaj się za nami, abyśmy – jeśli taka jest wola Boża – otrzymali 
przywrócenie zdrowia. Amen.

NIEDZIElNE ROZWAŻANIA 
EWANGElICZNE

V Niedziela zwykła 6.02.2022 r., Łk 5, 1-11

„Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny” mówi 
Piotr do Jezusa. Tak, jesteśmy grzesznikami, ale dzięki Chry-
stusowi i Jego Ofierze staliśmy się dziećmi Bożymi. Nawet 
mimo naszych niedociągnięć, wad, grzechów nie tracimy tej 
godności, gdyż Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu za-
wsze jest gotów nam przebaczyć i przygarnąć do swego ojcow-
skiego serca. A czy my, „dzieci”, pragniemy skorzystać z tej 
obfitości Bożej miłości do nas?

VI Niedziela zwykła 13.02.2022 r., Łk 6, 17.20-26

Pan Jezus mówi wyraźnie: „Błogosławieni [jesteście] ubodzy 
[...] – [...] biada wam, bogaczom” (Łk 6,20.24). Ale nie sądź-
my, że zachodzi tutaj proste przeciwstawienie, że jeśli ktoś jest 
ubogi, to automatycznie jest człowiekiem błogosławionym, 
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a każdego bogatego dosięga przekleństwo. To nie chodzi 
o przeciwstawieństwo bogactwo – ubóstwo. Rzecz w tym, co 
jest tym bogactwem? Czy jestem bogaty w rzeczy tego świata, 
czy w królestwo Boże? To jest diametralna różnica. Nie każdy 
ubogi jest hojny i blisko Boga oraz nie każdy bogaty jest skąpy 
i daleki od Pana.

VII Niedziela zwykła 20.02.2022 r., Łk 6, 27-38

Pochylamy się dzisiaj nad tajemnicą przebaczenia, czyli mi-
łością nieprzyjaciół. Kiedy więc będziemy po raz kolejny sły-
szeć słowa Chrystusa: „Nadstaw drugi policzek”, powinniśmy 
zrozumieć, że nie chodzi o naiwność, o podkładanie się do 
bicia. Tu chodzi o przebaczenie! Jeden z najwybitniejszych 
polskich psychiatrów Antoni Kępiński pisał dosadnie i zwięź-
le: „Przebaczyć to znaczy zrozumieć”. W związku z tym, gdy 
będziemy myśleć o wyrządzonych nam krzywdach, o nieprzy-
jaciołach, którzy nas skrzywdzili, najpierw spróbujmy ich zro-
zumieć. Może się bowiem okazać, że ten człowiek nie potrafi 
inaczej postępować, może jest w jakimś potrzasku, może chce 
na siebie zwrócić uwagę. Wtedy łatwiej będzie powiedzieć: 
„Przebaczam ci, kocham cię, daję ci kolejną szansę”. A to bę-
dzie dowód na zrealizowanie w naszym życiu wezwania Jezu-
sa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”.

VIII Niedziela zwykła 27.02.2022 r., Łk 6, 39-45

Chyba większość z nas przyzna, że bardzo łatwo zauważa-
my błędy innych, oceniamy, czasami śmiejemy się z różnych 
zachowań. Łatwiej jest nam ukazać przed innymi to, co słabe 
i złe u innych niż to, co jest dobre. Kiedy jednak mówimy o so-
bie, często jest odwrotnie. Jak więc oczyścić nasze patrzenie? 
Pan Jezus mówi: „usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego”. Prze-
miana świata i brata rozpoczyna się w sercu każdego z nas. 
Więc pora zacząć od siebie i czynić to, co jest dobre.

Ks. Jakub Kozłowski
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EuChARySTIA DAJE ŻyCIE 
POSŁANI W POKOJu ChRySTuSA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani!
Zakończył się okres Bożego Narodzenia (według tradycji 

trwający nieoficjalnie do 02.02. i wieńczony uroczystością Ob-
jawienia Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej). W naszych 
świątyniach zniknęły już szopki Bożonarodzeniowe, choinki 
i inne świąteczne wystroje, umilkły kolędy. Podobnie i w na-
szych domach, i mieszkaniach. Zrobiło się na nowo tak trochę 
pusto i zwyczajnie. I można ulec takiemu przeświadczeniu 
pewnej pustki i braku. Ale absolutnie tak być nie musi! Prze-
cież radość i nadzieja, które wypłynęły z betlejemskiego żłób-
ka od Jezusa – Maleńkiej Miłości nie umarły, nie zniknęły wraz 
z brakiem Bożonarodzeniowego wystroju i klimatu.

Wręcz przeciwnie! Bóg – Emmanuel przyszedł do nas na zie-
mię, aby zostawić nam siebie, aby wykupić nas z wszelkiego zła 
i grzechu, które ściągają na nas ciemność, marazm, nostalgię 
codzienności. Człowiek świadomy, czym naprawdę jest Boże 
Narodzenie pragnie napełniać się tą tajemnicą (wszelkimi Bo-
żymi darami, jak miłość, radość, pokój, dobro…) i żyć nią na co 
dzień. Tak! Mamy być ludźmi Bożego Narodzenia! W jednym 
z polskich współczesnych filmów pt. Edi, jeden z głównych bo-
haterów – osoba bezdomna, mówi do swojego kolegi: Boże Na-
rodzenie jest wtedy, kiedy Ty chcesz! 

Zawsze, gdy chcemy komuś okazać trochę serca, dobro-
ci, serdeczności, radości, zainteresowania, czasu wchodzimy 
w tajemnicę Bożego Narodzenia. Bóg pragnie, aby Boże Na-
rodzenie miało miejsce cały czas – aby On mógł rodzić się 
codziennie w jakimś ludzkim sercu! I bardzo chce zaprosić 
każdą i każdego z nas, abyśmy zechcieli wziąć udział w reali-
zacji tego Bożego pragnienia, abyśmy byli przedłużeniem ser-
ca, rąk, nóg, ust, uszu, oczu samego Boga!
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Siły do tej misji szu-
kajmy u Chrystusa 
Eucharystycznego, 
tak ja czyniła to św. 
Matka Teresa z Kal-
kuty. Ta kobieta fili-
granowych wymiarów 
miała wielkie serce 
(o czym pewnie nie 
raz słyszeliśmy) i nie-
jednokrotnie wspomi-
nała, iż siłę do pracy 
z ludźmi, do dostrze-
gania w nich samego 
Jezusa czerpała z Eu-

charystii! To ona miała napisać jeden z piękniejszych tekstów 
o przedłużaniu misterium Bożego Narodzenia: 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz 
do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, 
aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnu-
jesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich sa-
motności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę 
nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycz-
nego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są 
twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Naro-
dzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez 
ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Moi Drodzy! Chciejmy mimo naszej grzeszności, ułomno-
ści, słabości tych duchowych i tych fizycznych, prosić nasze-
go Mistrza, aby czynił z nas świadków Bożego Narodzenia 
w codzienności, w której Bóg nas postawił! Niech On sam Was 
i Wasze Rodziny obficie błogosławi!

Ks. Łukasz Śniady
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ChRZEŚCIJAńSKA DOJRZAŁOŚĆ

Dojrzałym chrześcijaninem jest ten, którego wiara rodzi 
uczynki miłości zasługujące na życie wieczne. Św. Jakub Apo-
stoł mówi: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest 
martwa wiara bez uczynków” (Jk 2, 26). Miłość chrześcijań-
ska, to nie jest byle jaka miłość. Wiara ma się realizować w ży-
ciu, przede wszystkim w miłości bliźniego. Chrześcijaństwo 
powszechne utożsamia się z ideałem szlachetnego uczciwego 
człowieka. Jasne, że chrześcijanin ma być szlachetnym i uczci-
wym człowiekiem, ale to nie wszystko. Kochać potrafi każdy, 
bo każdy ma wpisane w sercu prawo miłości; chce kochać i być 
kochanym. To co odróżnia chrześcijańską miłość od wszelkiej 
miłości polega na radykalizmie krzyża. Mając taką miłość, 
człowiek jest zdolny oddać życie za drugiego, jak uczynił to 
Chrystus za wszystkich. 

Oddać życie za ważną sprawę potrafią również inni: matka 
za swoje dziecko, żołnierz za ojczyznę itp., do tego nie trze-
ba być chrześcijaninem, ale oddać życie za kogoś, kto mnie 
skrzywdził, to nie jest łatwo, to jest prawdziwy heroizm. Miłość 
nie odpłaca złem za zło. Dojrzały chrześcijanin bierze swoją 
krzywdę na siebie tak, jak Chrystus wziął na siebie zło całego 
świata. Tego rodzaju miłość jest specyfiką chrześcijaństwa. Św. 
Paweł w Liście do Rzymian pisze: „Miłość niech będzie bez 
obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W mi-
łości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu 
czci jedni drugich wyprzedzajcie!... W ucisku bądźcie cierpli-
wi, w modlitwie – wytrwali!” 

„Być bliskim drugiemu człowiekowi, to znaczy radować się 
jego radością i być mu pomocą w chwilach zatroskania i po-
trzeby. Być wspierającą go ręką i pocieszającym sercem. Być 
bliskim drugiemu, to nie tylko odczuwać zadowolenie z same-
go siebie. Trzeba mieć otwarte serce, w którym jest miejsce dla 
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innych i umieć patrzeć na ludzi dobrym okiem i przyjmować 
ich życzliwym sercem.”

Spotyka się różnych ludzi. Jedni, jakby pchani tajemniczą 
siłą, która nie daje im spokoju spiesznie mijają drugich unikają 
ich, nie zwracając na nich uwagi. Są też inni o napiętym obli-
czu i smutnymi oczami. Spotyka się ludzi cierpiących i takich, 
których gryzie zwątpienie, czasem zgorzkniałych, aż do szpiku 
kości. 

„Są i tacy ludzie, od których promieniuje „zarażająca” wprost 
radość. Potrafią oni natchnąć dobrą myślą, pobudzić do czynu, 
chętnie spieszą innym z pomocą. Spotyka się też ludzi pro-
stolinijnych, posiadających wielkie bogactwo zalet ukrytych 
w sercach. Być wśród ludzi i z ludźmi, to czasami prawdziwe 
święto.” Phil Bosmans – „Być człowiekiem”

Nikt też nie jest tak doskonały, jak mogłyby o tym świadczyć 
pojedyncze fakty jego postępowania. Jedno potknięcie czło-
wieka może rzucać plamy na całe życie a dobre imię człowieka 
w związku z jakimś złym czynem. 

Dobry człowiek jest zawsze łaską dla świata. Masz obdarzać 
szczęściem tych, którzy cię otaczają, przecież jesteś stworzo-
ny na obraz Boga, który jest miłością. Otrzymałeś serce, które 
masz kochać, otrzymałeś ręce, aby dawać i pomagać. Aniołami 
dla świata są ci, którzy promieniują dobrem. Ich pojawienie się 
wnosi radość, dobro i piękno w życie. W zetknięciu się z nimi 
odczuwa się odrobinę tej niezgłębionej tajemnicy dobra, które 
zmienia człowieka. W nich żyje odczuwalna miłość, są bardzo 
wyczuleni na potrzeby i cierpienia drugich. Dzięki Bogu, że 
tacy aniołowie są jeszcze na naszej ziemi. Bóg daje wolę każ-
demu człowiekowi, by uszczęśliwiali innych. 

Droga Siostro, Bracie staraj się być bliski każdemu czło-
wiekowi, szanując jego osobowość. Tylko szczęśliwy człowiek 
może uszczęśliwiać innych. Czasem potrzeba jednego rado-
snego oblicza, aby rozjaśniało się nasze życie.

Ks. Tadeusz Baniowski
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ROZEZNAWANIE POWOŁANIA DO 
ORDO VIRGINUM 

PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ FIZyCZNIE (C.D.)

Choroba, niepełnosprawność fizyczna  
a realizacja powołania do Ordo Virginum

Choroba, a przede wszystkim niepełnosprawność, przynosi 
ze sobą także: stany niepewności i zagrożenia, obniżenie po-
czucia bezpieczeństwa, dużą zależność od innych i znacznie 
ograniczoną możliwość kontrolowania własnego życia. Wszyst-
ko to sprawia, że osoba się cofa – poprzez obronny mechanizm 
regresji – do wcześniejszych sposobów zachowań, czy wręcz 
wchodzi w rolę zależnego i bezbronnego dziecka (szczególnie, 
gdy jest zależna od innych). Wraz z tym regresyjnym powrotem 
do wcześniejszego etapu życia odsłania się w nim cała rzeczy-
wistość tamtego okresu, także kwestia przeżywania własnej 
wartości[10]. W związku z tym osobie niepełnosprawnej fi-
zycznie bardzo trudno jest przyjąć odmowę Kościoła (w osobie 
delegata lub delegatki biskupa danej diecezji) na rozpoczęcie 
formacji w Ordo Virginum. Zaburza to jej poczucie wartości, 
patrzenia na siebie, relację z Panem Bogiem, rodzi się w niej 
zazdrość, agresja i gniew.

Stan dziewic, jak również pustelników i wdów to Indywidu-
alne Formy Życia Konsekrowanego. Jak sama nazwa wskazu-
je – nie jest to wspólnota, zgromadzenie czy zakon. Dziewice 
konsekrowane żyją samotnie – pozbawione poczucia bezpie-
czeństwa materialnego, opieki na wypadek choroby lub na sta-
rość – same, w razie potrzeby muszą to sobie zapewnić. Same 
pracują na swoje utrzymanie lub utrzymują się z renty, eme-
rytury i same dbają o wygospodarowanie czasu na modlitwę, 
Eucharystię (która jest sensem życia osób poświęconych Panu 
Bogu), rozwój duchowy, regularną spowiedź, kierownictwo du-
chowe, pogłębiają znajomość nauki Kościoła.
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Kandydatka, prosząc o przyjęcie na drogę formacji, jako oso-
ba niepełnosprawna nie może egoistycznie zakładać, że zyska 
opiekę, miłe koleżanki, pomoc materialną, dowożenie na spo-
tkania formacyjne, rekolekcje. Sama musi zatroszczyć się o sie-
bie, znać swoje możliwości i ograniczenia – czy będzie mogła 
regularnie uczestniczyć w spotkaniach, czy ma kierownika du-
chowego, stałego spowiednika (wbrew pozorom – osobie niepeł-
nosprawnej wcale nie jest łatwo taką osobę znaleźć), jaka jest jej 
możliwość fizyczna (nie on-line) uczestniczenia we Mszy św. To 
nie jest tak, że skoro jednej pani na wózku się udało, to drugiej 
też musi się udać zostać dziewicą. Dziewicą się nie udaje zostać, 
dziewicą się jest dla Chrystusa – to tajemnica Bożego wybrania. 
To powołanie jest łaską, darem – nie jest jej zasługą, bo modli się 
kilka godzin w ciągu dnia, odmawia kilka różańców, nowenn. To 
Boże wybranie opiera się na relacji z Panem Jezusem, na tym, 
czy w swojej ilości modlitw nie zgubiła Pana Jezusa.

Dziewicą konsekrowaną nie zostaje się dlatego, że podczas 
Obrzędu konsekracji biskup wkłada na palec obrączkę – znak 
zaślubin z Chrystusem lub jak nie będę dopuszczona do for-
macji to włożę ją sobie sama. Obrączka nie jest tym, co auto-
matycznie powoduje, że staję się dziewicą, osobą poświęconą 
Panu Bogu. Obrączka nie jest też po to, aby doceniono naszą 
wartość lub sama siebie docenimy. Obrączka jest po to, aby 
przypominała, że przed Kościołem zobowiązałyśmy się do wy-
łącznego poświęcenia Panu Jezusowi, aby być całkowicie dla 
Niego, na Nim się opierać. Tak jak modli się o to biskup pod-
czas modlitwy konsekracyjnej: „Niech płonie miłością ku Tobie 
i nie kocha niczego poza Tobą. Niech swoim życiem zasługuje 
na pochwałę, ale jej nie pragnie. Niech wielbi Ciebie przez 
świętość ciała i czystość duszy. Niech służy Tobie w miłości 
i bojaźni. Ty bądź jej chwałą, radością i pragnieniem. Bądź dla 
niej pociechą w smutku, radą w niepewności, obroną przed 
krzywdą, cierpliwością w ucisku, dostatkiem w ubóstwie, po-
karmem w poście, lekarstwem w chorobie. Niech wszystko 
znajdzie w Tobie, bo ponad wszystko wybrała Ciebie”.
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To nie jest też tak, że coś przeżywamy tak samo – każda 
z nas jest inna, ma inną duchowość, niepowtarzalną relację 
z Panem, inaczej przeżywa swoją niepełnosprawność, relacje 
z ludźmi, samotność. Tutaj jest też ważne stanięcie w prawdzie 
wobec uczuć i seksualności. Podejście – zostanę dziewicą, bo 
nie mogę się zakochać, ach zostanę dziewicą, a jak kogoś po-
znam, to zamieszkam z nim itp. nie jest podejściem uczciwym 
i poważnym – wobec siebie, Kościoła i Pana Boga.

Zapewne kobiecie niepełnosprawnej fizycznie trudno jest 
zobaczyć w sobie królewską godność, jak i z radością zaakcep-
tować wymiar własnej cielesności i w tym współczesnym świe-
cie być wykrzyknikami, które stoją na straży godności i piękna 
ludzkiego ciała. Akceptacja cielesnego wymiaru jest niewąt-
pliwie uzależniona od formacji osoby, procesu wychowawcze-
go. Zaakceptować siebie w swoim powołaniu konsekracji ciała 
nie jest niczym innym, jak pełną akceptacją swojej cielesności. 
Drogą do akceptacji ciała dla osób konsekrowanych nie może 
być ideologia, wygląd, zewnętrzne piękno, lecz relacja perso-
nalna do Chrystusa w Ciele Mistycznym[11].

Kobiety, które rozeznają powołanie do Ordo Virginum, zosta-
ną dopuszczone do formacji i konsekrowane, są powołane do 
życia w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, do doświadczenia 
przemieniającego dynamizmu Słowa Bożego, a poprzez to, że 
stały się obrazem Kościoła Oblubienicy, który żyjąc wyłącznie 
dla Chrystusa Oblubieńca sprawia, że jest On obecny w świe-
cie. Ku Maryi, doskonałej ikonie Kościoła kierują swój wzrok. 
Kościół powierza je Jej matczynej opiece: „Dziewicza Matko 
Boga, bądź matką i nauczycielką dziewic konsekrowanych, 
ponieważ naśladując Ciebie, z radością przyjmą Ewangelię 
i w niej odkryją na nowo każdego dnia z pokorą i zdumieniem 
święte pochodzenie ich oblubieńczego powołania[12].

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

Zakład Teologii Systematycznej
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POZNAJEMy ŚWIĘTyCh

ŚWIĘTA MARIA DE MATTIAS

Maria De Mattias urodziła się 4 lutego 1805 roku w Valle-
corsa. Pochodziła z rodziny kulturalnej i zamożnej, o głębo-
kich tradycjach i wierze chrześcijańskiej. Dużym autorytetem 
w jej życiu był ojciec, człowiek dobry i szlachetny. Dzięki roz-
mowom z nim Maria poznawała i pogłębiała wiarę, a przez 
czytanie Pisma Świętego dowiadywała się o wydarzeniach 
i postaciach biblijnych, a także rozwijała wielką miłość do Je-
zusa, Baranka ofiarowanego za zbawienie ludzkości. To wszyst-
ko działo się w latach 1810 – 1825, kiedy w jej miejscowości 
i w całej okolicy doświadczano skutków wojny napoleońskiej 

i szerzącego się bandy-
tyzmu. W sercu Marii 
dojrzewała konfrontacja 
pomiędzy krwią ludz-
ką przelewaną z niena-
wiści i zemsty, a Krwią 
Chrystusa, która została 
przelana z miłości dla 
zbawienia całego świa-
ta. W wieku 16 – 17 lat 
po przeżyciu głębokie-
go nawrócenia zaczę-
ła szukać sensu życia 
i odczuła potrzebę bez-
granicznej miłości wo-
bec każdego człowieka. 
W rozmowach z ojcem, 
przed którym odkrywa-
ła swoje wewnętrzne 
przeżycia i dzięki po-
mocy Matki Bożej, Bóg 
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odkrywał przed nią piękno człowieczeństwa, świata i bezmiar 
swojej miłosiernej miłości. 

Doświadczenie Boga było źródłem i mocą, które zaprowadzi-
ło ją na drogi Włoch, „aby wszystkim dać poznać Jezusa, Mi-
łość Ukrzyżowaną”. Była przekonana, że człowiek przemieni 
się wtedy, kiedy zrozumie, że jest cenny w oczach Boga i jest 
przedmiotem Jego miłości. Jezusowe oddanie Krwi za zbawie-
nie każdego człowieka, było dla Marii jej osobistym doświad-
czeniem, dlatego starała się, aby wszystkich: małych i wielkich, 
prowadzić do odkrycia tego, co przed nią zostało odsłonięte i co 
spowodowało przemianę jej życia. Tej przemiany doświadczyła 
w 1822r. mając 17 lat, kiedy do Vallecorsa przybył św. Kasper 
del Bufalo, aby głosić misje ludowe, w celu moralno-religijnej 
odnowy społeczeństwa. Mogła wtedy zauważyć, że ludzie pod 
wpływem nauk misyjnych zaczęli się zmieniać. Maria pragnę-
ła, aby potęga Krzyża i zbawcza moc Krwi Chrystusa poruszyły 
serca i sumienia wszystkich ludzi. 

Pod kierownictwem św. Kaspra, czcigodnego ks. Giovanni 
Merliniego, w dniu 4 marca 1834r., mając 29 lat, założyła w Acu-
to Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Biskup die-
cezji Anagni, Giuseppe Maria Lais poprosił ją, aby otworzyła 
szkołę dla dziewcząt. Maria, która pragnęła reformy społeczeń-
stwa i świata, nie ograniczyła się do samej szkoły. Gromadziła 
kobiety i dziewczęta, aby je katechizować, rozkochać w Jezusie 
i nauczyć żyć po chrześcijańsku. Mężczyźni, do których zgod-
nie z ówczesnymi zwyczajami nie mogła przemawiać, sami 
przychodzili, aby słuchać jej nawet z ukrycia. Po zakończonych 
pracach przychodzili pasterze i inni mieszkańcy Acuto, aby 
posłuchać jej nauki i wspólnie się modlić. Maria z nieśmiałej 
i skoncentrowanej na sobie dziewczyny, stała się kaznodziejką 
pociągającą dzieci i młodzież, dorosłych, ludzi prostych i wy-
kształconych, świeckich i księży. Kiedy mówiła o Bogu i ta-
jemnicach wiary, czuło się jej bliskość i zażyłość z Jezusem. 
Jej największym pragnieniem było, „aby żadna kropla Boskiej 
Krwi nie była przelana nadaremnie”, aby grzesznicy obmyci 
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strumieniem miłosierdzia odnaleźli właściwą drogę do pokoju 
i pojednania. Przemierzała obszary Włoch na osiołku, konno, 
a także pieszo dzieląc się ewangelią o Jezusie Chrystusie i chle-
bem. Promując godność osoby ludzkiej, docierała do biednych, 
cierpiących, samotnych. Przemawiała do nich podczas dni sku-
pienia i rekolekcji. Prowadziła nabożeństwa, uczyła modlitwy, 
przyczyniała się do szerzenia kultu Krwi Chrystusa. Założyła na 
terenie Włoch 70 wspólnot zakonnych i szkół. Siłę do działania 
czerpała z adoracji i rozważania Misterium zbawienia. Uczyła 
siostry takiego przylgnięcia do Jezusa, które sprawi, że będą 
zdolne do otwierania serc i sumień na delikatny szept Ducha 
Świętego. Nakazywała siostrom, by w Zgromadzeniu tym, każ-
dy mógł znaleźć pomoc i to w każdym czasie. Nie szczędziła sił, 
a wszystko czyniła w głębokiej jedności z Kościołem lokalnym 
i powszechnym i z miłości do Niego. 

Maria De Mattias zmarła w Rzymie 20 sierpnia 1866r. po 
długiej i wyczerpującej chorobie. Trzydzieści lat po jej śmierci 
rozpoczęto proces beatyfikacyjny. 1 października 1950r. zosta-
ła beatyfikowana przez Papieża Piusa XII. Świętą dla Kościoła 
ogłosił ją Papież Jan Paweł II 18 maja 2003r. 

KRuCJATA MODlITEWNA ChORyCh

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

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, podany na końcu Listu.
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Intencje na luty 
 – za Kościół święty, aby mógł uobecniać w znakach sakra-

mentalnych przyjście Boga do człowieka,
 – za Arcypasterza naszej Archidiecezji Andrzeja, Biskupa 

Henryka i za Biskupa Seniora Błażeja,
 – za kapłanów, diakonów i zgromadzenia zakonne, aby 

z radością ogłaszali pokój, szczęście i zbawienie wszyst-
kim krańcom ziemi,

 – za wszystkich chrześcijan, aby oświeceni Światłością da-
wali świadectwo życia,

 – prośmy o pokój dla świata, 
 – za wyznawców Chrystusa w krajach prześladowanych, 
 – za Misjonarzy i Misjonarki,
 – za kierujących narodami, 
 – za siejących niepokój, niezgodę i przemoc w świecie,
 – o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków, o pokój, 

jedność w Ojczyźnie,
 – za naszą Ojczyznę, aby była Bogiem silna,
 – o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny,
 – o pogłębienie świadomości patriotycznej i religijnej wśród 

Rodaków.

Intencja ewangelizacyjna: Za zakonnice i inne kobiety 
konsekrowane 

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekro-
wanych – dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal od-
krywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Za Apostolat Chorych:
 – o rozwój naszej wspólnoty Apostolatu Chorych, 
 – za niewierzących, aby odkryli w Jezusie światło prawdy,
 – za głodnych i bezdomnych,
 – za matki, aby zawsze stały na straży i broniły każdego 

ludzkiego życia,
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 – o uzdrowienie relacji małżeństwie o dialog, rozmowę, har-
monię pokój i miłość,

 – za rodziny, by były szkołą miłości,
 – o wrażliwość serc i umiejętność przebaczenia,
 – za rodziców wychowujących dzieci chore,
 – o miłość w rodzinach i sąsiedztwach,
 – za małżeństwa oczekujące potomstwa,
 – o wyzwolenie z nałogu pijaństwa i narkomanii,
 – za dzieci małżeństw rozwiedzionych,
 – za samotnych, starszych, chorych,
 – o łaskę zdrowia dla Dawida, 
 – o łaskę zdrowia i skuteczną rehabilitację dla Eli z Gryfina.

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.

ŚWIADECTWO

Moja choroba zaczęła się po Pierwszej Komunii św. w 1979 r. 
Ból ręki gminny lekarz zbagatelizował, twierdząc, że na pewno 
gdzieś się uderzyłam, nadwyrężyłam nadgarstek itd. Co praw-
da lubiłam chodzić po płotach, wspinać się na drzewa i jeź-
dzić rowerem, ale to nie było to. Potem kolejny lekarz, badania, 
zastrzyki i dalej nic. Ręka puchła i bolała coraz bardziej, nie 
mogłam utrzymać łyżki, długopisu. Działo się coś niedobrego, 
co martwiło rodziców coraz bardziej, więc zawieźli mnie do ko-
lejnego lekarza. Pan doktor przejrzał wyniki badań, osłuchał 
serce i stwierdził, że mam Reumatoidalne Zapalenie Stawów 
i że muszę iść natychmiast do szpitala.
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Mój świat – świat 9 letniej dziewczynki – runął z wysoka i po-
sypał się jak domek z kart. Miałam opuścić dom i być sama, bez 
rodziny w obcym miejscu. Po weekendzie mama zawiozła mnie 
do szpitala powiatowego, ale z powodu panującej wówczas na 
oddziale czerwonki czy żółtaczki odesłali mnie do Instytutu 
Reumatologii w Warszawie. Pierwsze dni nie były łatwe, bardzo 
tęskniłam za domem, za rodziną ale z każdym dniem przyzwy-
czajałam się do sytuacji w jakiej się znalazłam. Nowe koleżanki, 
badania, rehabilitacja, szkoła wypełniały każdy dzień. A potem 
przychodziła niedziela, odwiedziny bliskich i znowu pożegna-
nie i tęsknota. Pierwszy mój pobyt w Instytucie trwał ok 3-4 ty-
godni. Lekarze ustawili mi leczenie i odesłali do domu.

Po ponad roku znowu wróciłam do szpitala. Jesienna, 
deszczowa pogoda powodowała bóle stawów już w obu nad-
garstkach, które potwornie dawały mi się we znaki. Leki nie 
przynosiły ulgi ani poprawy. Zaczęłam opuszczać szkołę. Od 
tego czasu szpital stał się moim drugim domem, na kolejne 
4 lata. Tam chodziłam do szkoły, tam nawiązałam wspaniałe 
znajomości, przyjaźnie, które trwają do dziś. Tam zastał mnie 
Stan Wojenny i strach co będzie jak wybuchnie wojna? Chcia-
łam, żeby mama, która akurat przyjechała w odwiedziny zabra-
ła mnie do domu, ale lekarka przekonała nas, że to zły pomysł 
i żebym poczekała do świąt.

Do domu rodzinnego wracałam tylko na święta i wakacje. 
Pomimo, że byłam ciągle pod okiem lekarzy, mimo zabiegów 
i codziennej rehabilitacji choroba postępowała coraz bardziej. 
Nie potrafili postawić mi jednoznacznego rozpoznania, bo nic 
nie pasowało do niczego. Leki zniszczyły mi nerki, wątrobę, 
kości i kręgosłup, miałam ogromne problemy z chodzeniem 
czułam się źle fizycznie i psychicznie. W takim stanie zostałam 
wypisana ze szpitala do domu na wakacje.

Po niedługim pobycie w domu nastąpił silny atak choro-
by, potworne bóle stawów, mięśni i kości. Nie mogłam leżeć, 
nie mogłam siedzieć. Rodzice od razu chcieli odwieźć mnie 
do szpitala. Zaczęłam prosić, wręcz błagać, by tego nie robili, 
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bałam się, bo w jakiś dziwny sposób czułam, że już nie wrócę 
do domu żywa. Przecież leżałam w szpitalu tyle lat a mimo to 
lekarzom nie udało się zahamować choroby. Tam też zetknę-
łam się ze śmiercią kolegów i koleżanek z oddziału i po prostu 
bałam się, że mnie też to spotka.

Pamiętam, jak powiedziałam mamie, że jeśli mam umrzeć, 
chcę umrzeć w domu. Zostałam. Czy to była dobra decyzja – 
nie wiem, i nigdy się nie dowiem. Wiem, że był to jeden z naj-
cięższych momentów w moim czternastoletnim życiu. Prosiłam 
Boga o pomoc, o śmierć lub o ulgę w cierpieniu. A zarazem 
obwiniałam Go za wszystko co mnie spotkało. Za chorobę, za 
zniszczone dzieciństwo i za to, że musiałam szybciej dorosnąć, 
za ból, za nieprzespane noce i łzy, moje i mamy, która z miło-
ścią pochylała się nade mną, karmiła i masowała bolące nogi 
i ręce w nocy lub za dnia. Kiedyś dotarło do mnie, że ona rów-
nież cierpi widząc moje łzy, że targają nią wyrzuty czy dobrze 
zrobiła ulegając moim prośbom, że jest bezradna wobec moje-
go cierpienia, choć oddała by wszystko by mi pomóc.

Przestałam użalać się nad sobą i zaczęłam uśmiechać się 
do mamy mimo bólu. Zaczęłam pocieszać ją, że będzie do-
brze. Przestałam też obwiniać Boga za moje dotychczasowe 
życie a zaczęłam prosić o pomoc, o siłę i ulgę w cierpieniu, 
o nadzieję.

Po jakimś czasie bóle się trochę uciszyły, mogłam już usiąść 
na łóżku i zjeść posiłek. Co drugi dzień zaczęła przejeżdżać do 
mnie rehabilitantka. Pewnego dnia rodzice zawieźli mnie do 
zielarza. Dostałam różne mieszanki ziół do picia z przykaza-
niem by brać leki od lekarza jak dotychczas i od czasu do czasu 
robić badania. Powiedział, że baletnicy ze mnie nie zrobi ale 
chorobę postara się zatrzymać. Po kilku tygodniach picia ziół, 
moje nerki i wątroba były w bardzo dobrym stanie. Przestały 
mnie także boleć stawy, jednak mimo rehabilitacji na nogi już 
nie wstałam, nie mogłam chodzić. Zaczął się nowy etap moje-
go życia, życia na wózku.

Stasia M
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Czas epidemii, który ciągle przeżywamy dla wielu osób 
jest trudnym doświadczeniem. Bardzo potrzebne jest słowo 
wsparcia i duchowego umocnienia dla naszych Chorych, Nie-
pełnosprawnych, którzy z powodu swych dolegliwości nie są 
w stanie wyjść z domu. Zbliża się Dzień Chorego, pomyślmy 
o nich.

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 24 lutego 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.


