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AKT POŚWIĘCENIA 
NIEPOKALANEMU SERCU  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Cie-
bie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas 
i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukry-
te. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej 
opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca 
nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, 
Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy 
o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu 
milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważy-
liśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż 
zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi 
młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się 
w nacjonalistycznych interesach, 
pozwoliliśmy, by sparaliżowały 
nas obojętność i egoizm. Woleli-
śmy lekceważyć Boga, żyć w na-
szym fałszu, podsycać agresję, 
niszczyć życie i gromadzić broń, 
zapominając, że jesteśmy opieku-
nami naszego bliźniego i wspólne-
go domu, który dzielimy. Poprzez 
wojnę rozszarpaliśmy Ziemski 
ogród, grzechem zraniliśmy ser-
ce naszego Ojca, który pragnie, 
abyśmy byli braćmi i siostrami. 
Staliśmy się obojętni na wszyst-
kich i wszystko, z wyjątkiem nas 
samych. A teraz ze wstydem mó-
wimy: przebacz nam, Panie!
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W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajem-
nicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypo-
minasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas 
z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał 
nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem 
dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i prze-
prowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skompli-
kowane dziejowe zakręty. 

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Ser-
ca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestru-
dzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej 
godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każ-
demu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty 
wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. 
W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza 
w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz 
nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszy-
łaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy 
znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedzia-
łaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz 
to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknę-
ła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeń-
stwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej 
przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy 
Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. 
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami 

w czasie wojennej burzy. 
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi 

pojednania.
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas 

przebaczenia. 
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Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia 
nuklearnego. 

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie 
modlitwy i miłości. 

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe ser-
ca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwit-
nie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie 
milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do 
pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, 
którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje ma-
cierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bole-
jące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia 
drzwi, i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, 
wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn 
Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. 
Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka two-
ja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu 
i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zroz-
paczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć 
się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystuso-
wi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miło-
ścią, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla 
wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, 
niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy 
i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, 
Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij 
ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, 
aby ustały wojny i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które 
wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia 
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Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. 
Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, po-
trzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się 
na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze 
dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstą-
pił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw 
nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, 
któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczy-
mi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas 
drogami pokoju. Amen.

Papież Franciszek, 25 marca 2022 r.

MAJ MIESIĄC MARYJNY

W tym miesiącu szczególnie uciekajmy się do Najświętszej 
Maryi w każdych okolicznościach naszego życia. Śpiewajmy 
pieśni Maryjne, recytujmy i śpiewajmy Litanię Loretańską. 
Słowa wezwań litanijnych to pochwała i pozdrowienie Maryi, 
a każde z nich powinno jeszcze bardziej prowadzić do głębsze-
go zjednoczenia z Matką Najświętszą. 

Miesiąc maj jest bogaty w święta i uroczystości. Dnia 3 maja 
przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, 9 maja uroczystość św. Stanisława, głównego Patrona 
Polski, a 16 maja święto św. Andrzeja Boboli, również Patrona 
Polski, a także Patrona naszego Ks. Arcybiskupa Metropolity 
Andrzeja Dzięgi. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. W 
niedzielę, 29 maja, będziemy obchodzić uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, a 31 maja święto Nawiedzenia Matki 
Bożej. Oprócz tego wspominamy w maju wielu świętych, np. 
św. Floriana, świętych Apostołów Filipa, Jakuba i Macieja, 
a także św. Filipa Nereusza.

„Maryjo, naucz nas się modlić. Pozwólmy, by podobnie jak 
w Maryi, zamieszkał w nas żar Ducha Świętego. Wielu z nas 
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odkryło na nowo radość modlitwy: myślenia o Bogu, kochając 
Go, wspólnego wielbienia Go, słuchania Jego słowa. Pierw-
szym celem modlitwy nie jest nasze zaspokojenie. Modlitwa 
jest wyzuciem się z siebie po to, aby być do dyspozycji Pana, 
aby pozwolić, by On modlił się w nas. Jest oddechem Kościoła 
i nastawia Kościół na odbiór głosu Boga. Stanowi podstawową 
służbę Kościoła, służbę uwielbienia, służbę, która pozwala lu-
dziom otworzyć się przed Odkupicielem. Jest źródłem i kresem 
naszego zaangażowania. (...) Niech nasze modlitwy koncen-
trują się wokół Eucharystii, gdzie sam Chrystus bierze nasze 
życie, by wraz ze swoim ofiarować je i uczynić owocnym” (św. 
Jan Paweł II, Lourdes, 14.08.1983).

PASCHALNA RADOŚĆ

Czas wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy 
się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. A wcześniej Kościół 
obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W tym 
wielkanocnym czasie w liturgii Słowa czytamy fragmenty 
Ewangelii o poszczególnych spotkaniach ze Zmartwychwsta-
łym Jezusem. Rozważamy, w jaki sposób uczniowie spotykają 
Jezusa po zmartwychwstaniu i jak się zachowują. W pierwszym 
momencie ogarnia ich smutek, są zalęknieni a nawet niedo-
wierzający. Nie potrafią tak łatwo poznać Jezusa, są niepew-
ni, czy to Ten, którego widzieli przed ukrzyżowaniem. Kobiety 
spotykające Jezusa nie rozpoznają Go, myślą, że to ogrodnik, 
natomiast uczniowie idący do Emaus byli przekonani, że idą 
z nieznanym człowiekiem. Apostołowie, którzy łowią ryby pa-
trzą na Chrystusa i też uważają Go za nieznajomego. Kolej-
ny obraz Jezusa Zmartwychwstałego opisuje, jak wieczorem 
pierwszego dnia tygodnia Jezus przychodzi do uczniów zebra-
nych w Wieczerniku i pokazuje im swoje rany, przebite ręce, 
nogi i otwarty bok. Wówczas, kiedy przyszedł do św. Tomasza, 
on patrząc na rany Jezusa, wyznał: „Pan mój i Bóg mój!1”. 

1  J 20,28
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Chrystus pojawia się, przechodzi przez zamknięte drzwi, 
przychodzi i spożywa posiłki z uczniami udowadniając, że nie 
jest tylko duchem. 

Jezus jest nierozpoznawalny – zastanawiające, dlaczego? 
Przecież spędzali z Nim czas, słuchali Jego nauk, widzieli zna-
ki i cuda, i nie rozpoznali Go? Poznali Go dopiero przy łamaniu 
chleba. 

Zmartwychwstały wychodzi również do nas na spotkanie 
i mówi: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!”.

MODLITWA ZA KOŚCIół  
DO DUCHA ŚWIĘTEgO

Duchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apo-
stołów zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden 
Kościół, w którym zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach 
w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół i udziel mu naj-
doskonalszych darów. Oświecaj i błogosław Ojca świętego, 
wspieraj go radą, pomocą i pociechą. Broń go od wszystkich 
nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Oświecaj i błogo-
sław katolickie duchowieństwo i wszystkich rządzących Twoją 
owczarnią: kardynałów, biskupów i kapłanów. Błogosław także 
młodzieży przygotowującej się do służby przy Twym ołtarzu. 
O, Duchu Przenajświętszy, zlej wszystkie Twe dary na te du-
sze, aby umiały godnie wypełniać swoje tak wzniosłe powoła-
nie i strzeż je od zasadzek ciała, czarta i świata. 

O, Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa wypowie-
dzianą w przeddzień Jego Męki: „Ojcze święty, spraw, aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”, przez 
Twą przedziwną jedność z Ojcem i Synem daj, aby w całym Ko-
ściele zapanowała jedność. Strzeż go po wszystkie wieki Twą 
przemożną opieką i złącz wszystkich jego członków węzłem 
serdecznej miłości. O Duchu miłości, spraw, niechaj zapanu-
je wśród nas wzajemna miłość. Złącz poróżnione małżeństwa, 
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pogódź zwaśnione rodziny, zbliż mających urazę do siebie. 
Niechaj pokój, miłość i jedność panują w państwach, rodzi-
nach i zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi uczniami 
Chrystusa i aby Ten, który powiedział: „Po tym wszyscy pozna-
ją, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miło-
wali”, poznał nas jako uczniów i dzieci swoje. Amen.

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ  
KRóLOWEJ POLSKI

Maryja, Królowa Polski – „Matka, która wszystko rozumie” 
modli się za wszystkich członków Kościoła. Święto wyraża wia-
rę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadcza-
li i nadal doświadczają za przyczyną Maryi. 

W uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
liturgia Słowa przedstawia królowanie Maryi, która jest oble-
czona w słońce i księżyc, przyozdobiona wieńcem z dwuna-
stu gwiazd. Maryja – Matka Jezusa Chrystusa – Zbawiciela 
jest Matką członków Jego mistycznego Ciała, Kościoła. Wolą 
Ukrzyżowanego Jezusa było, by Jego Matka została Matką 
wszystkich wierzących w Chrystusa! Słowa wypowiedziane 
w ostatnich chwilach życia Jezus są Jego testamentem: „Nie-
wiasto, oto syn Twój (…), oto matka Twoja1”.

Maryja przez wieki uczyła i nadal uczy nas wybierać do-
bro. Jej królowanie odznacza się służbą Bogu i najwyższym 
wartościom. Ona wysłuchuje modlitw wiernych. Dowodem są 
wewnętrzne poruszenia serc i umysłu, składane wota i świa-
dectwa umieszczone w sanktuariach całego świata oraz liczne 
objawienia w każdej epoce. 

Od Niej całe pokolenia Polaków uczyły się poszanowania 
wartości. Zawołanie „Bóg, Honor, Ojczyzna” stawało się siłą 
jednoczącą dla tych, którzy w latach zaborów bronili polskości. 
Jakże cenną lekcją dla współczesnego pokolenia jest historia, 

1  J 19, 26-27
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między innymi, gdy Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku 
w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo 
Polskie polecił jej szczególnej obronie. W późniejszych latach 
historia przedstawia dalsze koleje uciążliwych najazdów, kon-
fliktów, wojny i również był odnawiany akt poświęcenia się 
i oddania Bożej Matce. Było tak za kardynała Augusta Hlonda, 
później za kardynała Stefana Wyszyńskiego – cała Polska po-
nownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi. Wówczas to 
każdy z osobna oddał się Bożej Matce. Przez 20 lat wędrował 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich parafiach 
i kościołach Polski.

Oddajmy hołd naszym przodkom, przeżywającym tragedie 
wojenne, którzy znaleźli ratunek i nadzieję, oddając się pod 
opiekę Matki Bożej. 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

W lipcowym objawieniu 1917 r. Maryja, ukazując się Hia-
cyncie, Franciszkowi i Łucji, pokazała im przerażającą wizję 
piekła, mówiąc do nich: „Widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować. Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo mego Niepoka-
lanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie 
wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świe-
cie”. Dlatego, wychodząc na przeciw prośbie Maryi i mając na 
uwadze szczególnie dziś dobro Kościoła, świata oraz każdego 
człowieka, Kościół podejmuje tę praktykę odprawiania nabo-
żeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. To nabożeństwo jest 
pomocą grzesznikom oraz przepraszanie Boga i wynagradza-
nie za grzechy obrażające Serce Maryi. 

Nabożeństwo Fatimskie cenił św. Jan Paweł II, zwłaszcza po 
zamachu w 1981 roku. Trzykrotnie pielgrzymował do Fatimy, a 25 
marca 1984 roku, na zakończenie obchodów Jubileuszowego 
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Roku Odkupienia, z biskupami z całego świata, wobec przywie-
zionej z Fatimy figury Matki Bożej, zawierzył świat Niepokala-
nemu Sercu Maryi. 

Nabożeństwo sprawia, że także w sercach tych, którzy je 
praktykują, wzrasta miłość ku Bogu i bliźnim. Warunki tego 
nabożeństwa to przystąpienie w pierwszą sobotę miesiąca do 
spowiedzi (może być też wcześniej, ale należy być w łasce 
uświęcającej), pełne uczestnictwo w Eucharystii z komunią 
św., odmówienie cząstki różańca i piętnastominutowe roz-
myślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi (jest to 
bardzo istotny składnik nabożeństwa). Wszystkie warunki po-
winny być wypełnione, wzbudzając intencję wynagradzającą 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Elżbieta

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANgELICZNE

III Niedziela Wielkanocna 1.05.2022 r., J 21, 1-19

Apostołowie wrócili na swój brzeg morski i do swoich łodzi. 
Jezus jednak przyszedł tam za nimi po swoim zmartwychwsta-
niu. Przyszedł i wszystko w nich odnowił. Zmartwychwstała 
w nich nadzieja i miłość. Ale nie był to powrót do przeszłości. 
Teraz już Piotr nie mówi Jezusowi: „Odejdź ode mnie, bo je-
stem człowiek grzeszny”. Przeciwnie! Szybko do Niego popły-
nął, a potem powiedział: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 
że Cię kocham”. Jezus zawsze idzie za nami, szuka nas i dba 
o nas jak o dzieci. Dzięki temu nawet największe odejście od 
Niego nie stawia nas nigdy w punkcie wyjścia.

IV Niedziela Wielkanocna 8.05.2022 r., J 10, 27-30

Jezus jest jedynym, który może dać człowiekowi życie wiecz-
ne. Ale może je dać tylko temu, kto idzie za Nim i kto słucha 
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Jego głosu. Taki człowiek jest w ręku Boga. A Bóg jest wieczny. 
I wieczna jest Jego „ręka”, czyli opieka. Póki On nas trzyma, 
także my jesteśmy wieczni. Czy jednak odpowiada nam bycie 
w ręku Boga? Czy nie obawiamy się tego, bo wydaje się nam, 
że w ten sposób stracimy wolność? Ale co to za wolność, której 
kresem jest śmierć?

V Niedziela Wielkanocna 15.05.2022 r., J 13, 31-35

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowa-
li. Jest to łatwo powiedzieć! A jednak Jezus jest konsekwentny 
w tym, co mówi i czyni. Dał przykazanie nowe i sam poszedł 
jego drogą. Dlaczego w dzisiejszej Ewangelii wspomina się 
Judasza? Może teraz będzie łatwiej nam zrozumieć autentycz-
ność i heroizm postawy Jezusa: mówi o miłości, zachęca do 
niej, choć wie, że jest ktoś, kto bezpośrednio przyczyni się do 
Jego śmierci. Mając tę wiedzę nie poddaje się lękowi, pesy-
mizmowi. Nie upada na duchu. Przeciwnie, powołuje się na 
miłość w słowach i gestach. Do końca, konsekwentnie staje po 
stronie miłości. Gdy Judasz wyjdzie Mu na spotkanie w Ogro-
dzie Getsemani, Jezus zwróci się do niego bez nienawiści: 
„Przyjacielu, po coś przyszedł?”.

VI Niedziela Wielkanocna 22.05.2022 r., J 14, 23-29

Mówi się, że „jak trwoga, to do Boga”. A może jest raczej 
tak, że „jak trwoga”, to Bóg przychodzi sam. Bóg bardzo chce 
„przebywać” w nas. By jednak mogło tak być, potrzebna jest 
nasza zgoda, która wyraża się przyjęciem Jego nauki. Boga bo-
wiem przyjmujemy faktycznie dopiero wtedy, gdy przyjmuje-
my jednocześnie Jego Obecność, Jego Miłość i Jego Mądrość.

Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2022 r., łk 24, 46-53

Jezus „został uniesiony do nieba”. Nie oznacza to jednak, 
że odszedł od swoich uczniów. Nadal bowiem „współdziałał 
z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszy-
ły”. Patrząc na to, co dzieje się po Wniebowstąpieniu Jezusa, 
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należy wręcz powiedzieć, że On poszedł do Nieba, aby jesz-
cze bardziej z nami być. Tak: ziemskie życie Boga w posta-
ci zwykłego człowieka nie było szczytem obecności Boga na 
ziemi. To dopiero teraz jest ten szczyt! Można wręcz odnieść 
wrażenie, że Bóg w historii świata nieustannie nasila Swoją 
obecność i Swoje działanie. To jest nauka płynąca z tajemnicy 
Wniebowstąpienia.

Ks. Jakub Kozłowski

NABIERZCIE DUCHA  
I PODNIEŚCIE głOWY

łk 21, 8-36. Bardzo aktualne słowo dzisiaj czytasz. Chrystus 
przestrzega „żeby was nie zwiedziono” (Łk 20, 8). Zachowuj 
pokój serca i czujność bez lęku. Pan mówi: „Nie trwóżcie się, 
gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach” (Łk 21, 9). To się 
dokonuje dziś na Twoich oczach, ale Pan mówi: „nie trwóżcie 
się”, zachowuj pokój serca, gdy: „naród powstanie przeciwko 
narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Chrystus zapowia-
da otwarcie prześladowanie swoich uczniów: „Podniosą na 
was ręce i będą was prześladować z powodu mojego imienia”. 
Chrystus mówi, że właśnie w tych okolicznościach mamy za-
chować pokój serca i męstwo, bo to właśnie te sytuacje mają 
stanowić okazję do „składania świadectwa”. Pan Jezus mówi, 
byśmy z góry nie martwili się, co będziemy mówić, nic nie pla-
nowali: „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej 
obrony. Ja dam wam wymowę i mądrość, której żaden z prze-
śladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić” (Łk 
21, 14-15). 

Ta konfrontacja między dobrem a złem, między Kościołem 
a antykościołem będzie przebiegać także wewnątrz rodzin: 
„Nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele niektórych z was 
o śmierć przyprawią. I z powodu Mojego imienia będziecie 
w nienawiści u wszystkich” (Łk 21, 18). Chrystus bardzo jasno 
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i bezpośrednio zapowiada próbę, prześladowanie, ucisk, ale za-
razem daje wielką obietnicę nadziei o swojej opiece, o swoim 
prowadzeniu i wskazuje, co mamy czynić. Niezależnie od tego, 
co Cię spotyka i spotka, Boża ochrona będzie i towarzyszyć. 
Obietnica Jezusa jest wielka: „włos z głowy Wam nie zginie. 
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21, 18-19). 

A zatem trwajmy w wierze i ufajmy w opiekę Boga. Oto módl 
się dziś o łaskę wytrwania w przeciwnościach i prześladowa-
niach, by zachować pokój serce i ufność w Bożą opiekę, także 
wtedy, kiedy w przyrodzie, na słońcu, na ziemi, na morzu będą 
różne straszne zjawiska, a świat będzie pogrążony w lęku: „Bę-
dzie bowiem wielki ucisk na ziemi” (Łk 21 23). Nawet, jeśli 
Twoje otoczenie będzie dotknięte lękiem, strachem, trwogą, Ty 
zachowaj pokój serca i ufaj, Chrystus to przepowiedział: „Ludzie 
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 
ziemi” (Łk 21, 26). W tym wszystkim Ty umacniaj nadzieję i na-
pełniaj się Duchem Bożym. Chrystus wskazuje, co wtedy robić: 
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy” (Łk 21, 28). 

Te dwa słowa wskazują nasz program, nie skupiać się na tym 
wszystkim, co zewnętrzne, nie rozpraszać, choć trzeba wg sta-
rej zasady pastoralnej: widzieć, oceniać i działać. Ty przede 
wszystkim nabieraj ducha i podnieś głowę. Nabieranie ducha 
– to pilnując swojego serca, aby było wolne od lęku, ufne – 
napełniać się Bożym duchem. Tekst grecki w tym miejscu za-
wiera zwrot dosł. „odegnijcie się”, ponieważ to wszystko, co 
zewnętrzne, może nas przyginać do ziemi, dlatego Bóg mówi: 
„odegnijcie się”, czyli wyprostujcie przed obliczem Pana. Tak 
mówi Boże Słowo: „Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osła-
błe kolana. Proste ślady czyńcie nogami” (Hbr 12, 12-13). Przy 
tym, jak echo powraca do nas słowo proroka Izajasza, bardzo 
aktualne w czasach ucisku i próby: „Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym: odwa-
gi, nie bójcie się, oto wasz Bóg” (Iz 35, 3-4), a także: „On daje 
mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się mę-
czą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali 
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Panu, odzyskują siły, odzyskują skrzydła jak orły, biegną bez 
zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 29-31). 

W dzisiejszej lekturze Ewangelii wg św. Łukasza Chrystus 
zachęca do ufności w Jego Słowo, by przy Nim trwać, ponie-
waż jest niezmienne: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje sło-
wa nie przeminą” (Łk 21, 33). Naszą postawą duchową ma być 
wewnętrzna wolność i modlitwa. „Czuwajcie więc i módlcie się 
w każdym czasie” (Łk 21, 36). Aby zachować tę wewnętrzną 
wolność pilnuj swego serca i uważaj, by ciało nie ograniczało 
duszy: „uważajcie na siebie, by wasze serca nie były ocięża-
łe, wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21, 
34). To są bardzo ważne wskazania dla zachowania wewnętrz-
nej wolności i czujności modlitewnej. Uważaj na samego sie-
bie, czyli na swoje serce, na swoje wnętrze, by było wolne od 
lęku, wewnętrznego chaosu i zamętu, aby trwać w wewnętrz-
nym sumieniu i wolności ducha, unikając tego, co wywołuje 
ociężałość duchową, ociężałość serca. Są to obżarstwo, pijań-
stwo i troski doczesne, nawet, jeśli nie masz problemu z obżar-
stwem i pijaństwem, możesz ulegać uciskowi z powodu trosk 
doczesnych, który odbiera wewnętrzną wolność. A zatem uwa-
żaj na siebie samego, by zachowywać wolność serca, wolność 
duchową, trwając w dystansie od tego wszystkiego, co jest na 
zewnątrz ciebie, tak będzie łatwiej czuwać i modlić się w każ-
dym czasie. Proś o to Pana w dzisiejszej modlitwie.

Ks. Piotr Skiba

MODLITWA O POKóJ  
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico, Królowo Anio-
łów i ludzi, zechciej łaskawie wpłynąć Swoim przemożnym 
wstawiennictwem u Boga, aby Zastępy Aniołów pod wodzą św. 
Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do 
zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy Pokój 
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i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u 
Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen. Maryjo, Królowo Pokoju – módl się za nami.

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
POSłANI W POKOJU CHRYSTUSA

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Moi Kochani!
Trwamy w czasie paschalnym. Jak dobrze, że nasz Pan 

Zmartwychwstał. Możemy za św. Pawłem powiedzieć, że jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał daremna jest nasza wiara i po-
zostajemy w naszych grzechach (por. 1 Kor 15,17). Okres wiel-
kanocny ma pomóc nam zachować w naszych sercach radość 
ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i da-
wać nam niepokonalne przeświadczenie o ostatecznym zwy-
cięstwie Boga nad grzechem, piekłem i szatanem. Wybierając 
Chrystusa stajemy po najlepszej stronie, choć droga za naszym 
Panem nie jest łatwa i wiele będzie nas na niej czekać przeciw-
ności. Zresztą, czy mogłoby być inaczej, skoro nasz Pan prze-
szedł drogę krzyża? Jednakże każdy trud, cierpienie podjęte 
wraz z Chrystusem i Jemu ofiarowywane nabiera głębokiego 
sensu i ma wymiar zbawczy.

Nie jest łatwo przyjąć te prawdę o cierpieniu Chrystusa, któ-
ra zresztą prowadzi do zmartwychwstania. Często i nam bę-
dzie towarzyszyło słowo i myśl uczniów idących do Emaus 
A myśmy się spodziewali… (zob. Łk 24,21) Tak. A czego my 
spodziewamy się od Jezusa, od Jego zmartwychwstania? War-
to, żebyśmy nie bali się tego wypowiedzieć przed Chrystusem, 
a jednocześnie pamiętali, że zmartwychwstanie Jezusa ma po-
zostawić w nas nadzieję, której nie da nam świat.

Tą nadzieją żyła nieustannie Maryja. W miesiącu maju w spo-
sób szczególny pragniemy przez Jej wstawiennictwo, Jej Nie-
pokalane Serce wołać do Boga. Maryja uczy nas wytrwałości 
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przed Bogiem. Pamiętacie? Ona pozostała przy Panu Jezusie 
aż po krzyż, a po śmierci Syna trwała wraz apostołami na mo-
dlitwie i tak jak oni została napełniona Chrystusowym poko-
jem i Duchem Świętym.

W obecnych czasach pełnych niepewności jutra, naznaczo-
nych epidemią i wojną na Ukrainie trzeba nam na nowo z wiel-
ką ufnością zwrócić się do Boga, jako jedynego Przewodnika! 
A Maryja chce ukazać nam najlepszą i najprostszą drogę! Ona 
jest Królową Pokoju, która nieustannie prosi nas o modlitwę ró-
żańcową i pokutę. Zaprasza nas również do powierzania się Jej 
Niepokalanemu Sercu, zwłaszcza przez nabożeństwo pierw-
szych sobót miesiąca, abyśmy wynagradzali Bogu za wszystkie 
bluźnierstwa, nieprawości, niewierności i grzechy, jakimi Jego 
obrażamy na ogromną skalę! Bóg obiecuje, że jeśli ludzkość 
prawdziwie zwróci się do Niego przez Maryję, to na świecie 
zapanuje pokój. 

Dziś widzimy aż za bardzo, jak tego pokoju brakuje. I nie 
chodzi tylko o pokój w wymiarze braku wojny, ale przede 
wszystkim o pokój, który jest Bożym darem i wprowadza w ser-
ca głębokie przeświadczenie o Bożej opiece i prowadzeniu.

Błagajmy Boga o ten dar pokoju przez pośrednictwo Matki 
Najświętszej. Niech dobry, zmartwychwstały Bóg Was Kochani 
Chorzy i Wasze Rodziny błogosławi!

Ks. Łukasz Śniady

O OFIAROWANIU  
SWOICH CZYNNOŚCI BOgU

„I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu 
przez Niego1”. „Przeto, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”2.

1  Kol 3,17
2  1 Kor 10, 31
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Nasze pielgrzymowanie przez świat będzie święte i miłe 
Bogu, jeżeli będziemy się starać, aby był miły Bogu każdy 
dzień od świtu do nocy. Dotyczy to także nocy, gdyż i ją ofia-
rujemy Bogu. Dla uświęcania mamy do dyspozycji jedynie dzi-
siejszy dzień i starajmy się go przeżyć jak najlepiej, jakby to był 
ostatni dzień w naszym życiu. Zacznij dzień dobrze i przeżyj 
go dobrze. Nie wspominaj wczorajszego dnia, który już minął 
bezpowrotnie i nie troszcz się o jutro, bo nie wiesz czy do nie-
go dożyjesz. Dzień wczorajszy odszedł na zawsze z wszystkimi 
problemami i niebezpieczeństwami. Pozostały po nim jedynie 
powody do skruchy z powodu zaniedbań i niewdzięczności za 
otrzymane łaski od Boga. „Jutro” jest w rękach Boga. Ofiaro-
wać możemy jedynie dzień dzisiejszy, czyli to wszystko, co bę-
dziemy czynić, mówić, myśleć i cierpieć. 

To ofiarowanie można dokonać już o poranku, kiedy wstaje-
my przeżegnać się i pobożnie skierować serce i myśli ku Bogu, 
dziękować Mu za spokojną noc i prosić Go o pomyślny dzień. 
Z głębi serca należy powiedzieć: „Boże dziękuję Ci za noc 
spokojną i proszę cię o szczęśliwy dzień i o błogosławieństwo. 
Ofiaruję Ci ten dzień, moją pracę, moje radości i cierpienia 
na chwałę Twoją i moje zbawienie. Proszę Cię o cierpliwość, 
o pogodę ducha i czyste serce”. Później należy odmówić Oj-
cze nasz, Zdrowaś Maryjo i modlitwę do Anioła Stróża. Dla 
Boga i naszej duszy musimy mieć czas. Poranne ofiarowanie 
uczynków jest aktem pobożności, który właściwie ukierunko-
wuje dzień ku Bogu. W tym geście ofiarowania oświadczamy 
Bogu, że chcemy Mu służyć, że chcemy żyć w Jego obecności. 
Św. Bernard powiedział: „Nasze uczynki będą milsze w oczach 
Bożych, jeżeli ofiarujemy je przez ręce Maryi”. 

Ofiarowanie uczynków od pierwszej chwili dnia skłania 
nas do słuchania i zwracania uwagi na niezliczone natchnie-
nia Ducha Świętego, które czynią dzień niepowtarzalny. Bóg 
codziennie mówi do nas „nie zatwardzajcie serc waszych1”. 

1  Ps 94, 8
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Trzeba poprosić Boga o pomoc do wiernego wykonywania swo-
ich obowiązków mając na uwadze słowa Pana Jezusa: „Beze 
Mnie nic uczynić nie możecie”. Powinniśmy się zwracać do 
Boga codziennie, prosząc Go o pomoc. Powinniśmy pamiętać 
o jego obecności nie tylko w czasie modlitwy, ale także podczas 
pracy, jak to czynili święci. Podczas Mszy Świętej mamy spo-
sobność ofiarowania naszego życia i uczynków dnia. Kiedy ka-
płan ofiaruje chleb i wino, my ofiarujemy to czym jesteśmy, co 
posiadamy i to co postanawiamy dobrego zrobić w ciągu dnia. 
Składamy na patenie nasz rozum, wolę, pragnienia i cierpie-
nia, ofiarujemy też naszą pracę, nasze radości i troski, nasze 
umartwienia. Dary te same w sobie są ubogie, ale zjednoczone 
z ofiarą Chrystusa podczas Mszy Świętej staną się wartościo-
we i miłe Bogu, a dla nas zbawienne.

Ofiarowanie wszystkich naszych uczynków Bogu pomoże 
nam lepiej je spełniać, przezwyciężać zmęczenie, być lepszy-
mi wobec drugich. Bł. Urszula Ledóchowska mówiła siostrom: 
„Módlcie się dzieci moje nieustannie, jak Pan Jezus nakazuje, 
przez ofiarowanie Panu Bogu wszystkich czynności, przez akty 
strzeliste, zwracanie serca ku tabernakulum i ku krzyżowi.” 
Nasze ofiarowania i czynności możemy ponawiać kilka razy 
dziennie przed rozpoczęciem zajęć i starać się je wykonywać 
jak najlepiej. Pewien dzień będzie dla nas ostatni i ten dzień 
również ofiarujmy Bogu, aby był dla nas szczęśliwy.

Ks. Tadeusz Baniowski

Bł. ANgELA TRUSZKOWSKA

Pochodziła z Kalisza, z wielodzietnej rodziny szlacheckiej. 
Otrzymała staranne wychowanie w domu, a potem, od 12. roku 
życia, na pensji w Warszawie. Była zagrożona gruźlicą, dlatego 
wysłano ją na leczenie do Szwajcarii. Tam otrzymała łaskę peł-
nej zażyłości z Bogiem. Od dziecka cechowała ją wielka wrażli-
wość na ludzką biedę. Po powrocie do Warszawy organizowała 
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pomoc ubogim i chorym. Nie 
zrażając się trudnościami czy-
nionymi przez carskie władze, 
założyła przytułek dla biednych 
dzieci i samotnych staruszek. Jej 
kierownikiem duchowym w tym 
okresie był kapucyn, bł. Honorat 
Koźmiński, który przez 52 lata 
był internowany przez władze 
carskie. Przez regularne kierow-
nictwo duchowe założył on aż 
25 zgromadzeń zakonnych! Za-
chęcił Angelę, by wstąpiła do III 
Zakonu św. Franciszka. Wkrótce 
wokół niej zaczęły się gromadzić 
dziewczęta, które tak jak ona pra-
gnęły modlić się, czerpiąc z adoracji Najświętszego Sakramen-
tu oraz z bogatego źródła duchowości franciszkańskiej. Był rok 
1855. Nowe zgromadzenie zostało nazwane felicjankami, bo 
siostry modliły się przy ołtarzu św. Feliksa w kościele Kapucy-
nów w Warszawie. Angela razem z siostrami zakładała ochron-
ki wiejskie i prowadziła szeroką działalność charytatywną. 
Cechowała je współczująca miłość i miłosierdzie. Ich hasłem 
było: „Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętsze-
go Sakramentu”. Mottem pracy apostolskiej sióstr felicjanek 
są słowa: „Aby przez wszystko i od wszystkiego Bóg był zna-
ny, kochany i wielbiony”. 

Angela odeszła do wieczności 10 października 1899 r. 18 
kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II uznał wyjąt-
kowe cnoty i świętość życia matki Angeli, zaliczył ją do gro-
na błogosławionych. Wraz z nią na ołtarze została wyniesiona 
s. Faustyna Kowalska. 

Módlmy się, abyśmy tak jak ona odpowiadali miłością na 
nieskończoną miłość Boga. 

Źródło: „Widzieliśmy Pana” Józef Augustyn SJ
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Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę 
żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać 
Twoją wolę, spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykła-
dem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba, i żyli zgodnie 
z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O PRZYJAŹNI – REFLEKSJA

Do napisania refleksji i przyjaźni zainspirowały mnie Li-
sty św. Hieronima. W obecnym czasie rzadziej pisze się listy, 
ograniczając kontakty do wymieniania sms-ów, a konta na Fa-
cebooku „pękają” od wirtualnych przyjaciół, nie dąży się do 
osobowych spotkań i rozmów, a przede wszystkim niemal zani-
kła umiejętność słuchania. Rozmowa telefoniczna czy osobista 
staje się raczej monologiem, narzekaniem, „biadoleniem” czy 
też pouczaniem kogoś, jak żyć.

Podczas tegorocznego Światowego Dnia Życia Konsekrowa-
nego tak mówił Abp Gądecki: „W komunikacji cyfrowej dąży 
się do pokazania wszystkiego i wszystkich, a każda jednostka 
staje się obiektem spojrzeń, które – często anonimowo – rewi-
dują, obnażają i rozpowszechniają. Upada szacunek dla dru-
giego człowieka, w którego życie można bezkarnie wtargnąć. 
Podczas gdy działalność wielu platform internetowych ułatwia 
spotkania osób podobnie myślących, to jednocześnie utrud-
nia ona konfrontację między zróżnicowanymi stanowiskami. 
W rezultacie powstają zamknięte kręgi, które ułatwiają rozpo-
wszechnianie się fałszywych informacji, podsycają uprzedze-
nia oraz nienawiść” [1].

Na pytanie: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj» (Mk 12, 28-29). 
Od tego samego słowa Słuchaj rozpoczyna się reguła świętego 
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Benedykta. Obecny synod również jest zachętą do słuchania. 
Ze słuchania rodzi się umiejętność otwarcia na drugiego czło-
wieka, a z tej umiejętności przyjaźń. Choć tak jak św. Hie-
ronim, bardzo daleko jestem od szybkiego nazywania kogoś 
przyjacielem.

Czym jest naprawdę przyjaźń? Tak na to pytanie odpowiada 
Benedykt XVI: Idem velle, idem nolle – pragnąć tego samego 
i nie chcieć tego samego, jak mawiali starożytni. Przyjaźń jest 
jednością myślenia i woli. Pan mówi nam to samo z wielkim 
naciskiem: «Znam [owce] moje, a moje Mnie znają» (J 10, 14). 
Pasterz woła swoje owce po imieniu (por. J 10, 3). On zna moje 
imię. Nie jestem jakąś anonimową istotą w nieskończonym 
wszechświecie. Zna mnie w sposób całkowicie osobowy. A czy 
ja znam Jego? Przyjaźń, którą On mnie obdarza, może oznaczać 
jedynie, że ja też mam starać się coraz lepiej Go poznać; że ja 
poprzez Pismo, sakramenty, spotkanie na modlitwie, świętych 
obcowanie, osoby, które przychodzą do mnie i które On do mnie 
posyła, mam starać się coraz lepiej Go poznawać. Przyjaźń nie 
jest tylko znajomością, jest przede wszystkim wspólnotą woli. 
Oznacza, że moja wola dorasta do owego «tak», oznaczającego 
przylgnięcie do Jego woli. Jego wola nie jest bowiem dla mnie 
wolą zewnętrzną i nieznaną, której mniej lub bardziej chętnie 
się poddaję, lub nie. Nie, w przyjaźni moja wola w coraz więk-
szym stopniu łączy się z Jego, Jego wola staje się moją i wła-
śnie w ten sposób staję się rzeczywiście sobą. Oprócz jedności 
myśli i woli Pan wymienia trzeci, nowy aspekt: «On daje za 
nas swoje życie» (por. J 15, 13; 10, 15). Panie, pomóż mi coraz 
lepiej Cię poznawać! Pomóż mi coraz bardziej jednoczyć się 
z Twoją wolą! Pomóż mi przeżywać moje życie nie dla siebie 
samego, ale przeżywać je razem z Tobą dla innych! Pomóż mi 
stawać się coraz bardziej Twoim przyjacielem![2]

Na kartach Pisma Św. możemy znaleźć wiele wersów traktu-
jących o przyjaźni. Mędrzec Syrach w formie krótkich sentencji 
definiuje jej genezę: przyjaźń rodzi się w następstwie przyja-
cielskich i życzliwych konwersacji, pokojowego i otwartego 
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obcowania ze sobą, budującego ducha i umysł dialogu, ale 
także w kontekście codziennych zwykłych uprzejmości, któ-
re tworzą między przyjaciółmi atmosferę braterstwa, zaufania 
i przychylności, kładąc silny fundament pod ich trwałą i silną 
relację: „Miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy – 
miłe słowa” (Syr 6, 5). Każdemu, kto pragnie znaleźć prawdzi-
wego przyjaciela, mędrzec sugeruje, aby poddał go wielorakim 
próbom, by nie ufał mu bezkrytycznie, ale starał się weryfi-
kować jego sposób bycia, szczerość intencji, prawdziwość wy-
powiadanych słów oraz autentyczność postaw i zachowań. To 
dojrzałe i roztropne podejście do innych ustrzeże przed niepo-
trzebnym rozczarowaniem, zawodem a nawet nieszczęściem, 
jakie niesie ze sobą bliska relacja z osobą fałszywą, niegodną 
i nieodpowiedzialną.

„Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb zna-
lazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za 
wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; 
znajdą go bogobojni” (Syr 6, 14-16). Przyjaźń jest więc według 
mędrca Syracha wzorcem autentycznej, bezinteresownej i zo-
rientowanej na drugą osobę relacji, z którą poza miłością mię-
dzy mężczyzną a kobietą nie może się równać żadna z innych 
więzi międzyludzkich. Z tego względu ciągłe poszukiwanie 
odpowiedniego przyjaciela staje się jednym z najważniejszych 
w porządku doczesnym zadań człowieka i jest opatrzone spe-
cjalnym błogosławieństwem od Boga [3].

Przyjaźń to nie identyczne myślenie, odczuwanie – co widać 
mocno w Listach św. Hieronima. Przyjaciel powinien być lu-
strem, w którym mogę zweryfikować swoje życie. Przyjaźń jest 
darem, nie deklaracją. Przyjaźni się doświadcza, przeżywa ją. 
Przyjaźnie pomagają nam wzrastać w człowieczeństwie. Osoby 
konsekrowane, kiedy przeżywają zdrowe przyjaźnie (nie lęka-
jąc się przyjaźnią z płcią przeciwną), wzrastają w wolności do 
miłości. W przyjaźni jest miejsce na „nie”. Jestem zdolna przy-
jąć krytykę i zdolna krytykować [4]. To mocno można zauważyć 
w relacji św. Hieronima z Rufinem (serdecznym przyjacielem, 



List do Chorych i ich Rodzin24

których skłócił spór chrystologiczny). „Cóż za nieszczęsne 
i godne pożałowania położenie! O, jakże mało znają swoje pra-
gnienia obecni przyjaciele, skoro nie są w stanie przewidzieć, 
w co może się zmienić ich przyjaźń w przyszłości! Lecz dlacze-
go mam ubolewać nad stosunkiem łączącym dwóch ludzi, sko-
ro człowiek sam o sobie nie wie, jakim się okaże w przyszłości. 
Poznaje bowiem tylko – i to z wielkim trudem – jaki jest obecnie, 
nie wie zaś jaki będzie w przyszłości” – napisze św. Augustyn.

Piękne słowa o przyjaźni możemy odnaleźć w liście przeora 
klasztoru Notre-Dame Atlasu w Tibhirine w Algierii bł. Chri-
stiana M. de Cherge: „... W to „dziękuję” za całe moje życie 
wraz z tym, co jeszcze może się w nim zdarzyć, włączam Was 
wszystkich, przyjaciół dawnych i dzisiejszych, i Was przyja-
ciół tu na miejscu, a także moją matkę i ojca, siostry i braci, 
i ich rodziny – moje stokrotnie przyrzeczone dzięki! A także 
ciebie, przyjacielu mojej ostatniej minuty, który nie będziesz 
wiedział, co czynisz. Tak, ciebie też do mojego „dziękuję” włą-
czam i do mojego „A Dieu – Z Bogiem”, którego widzę także 
w twojej twarzy. By dane nam było się spotkać, jak dobrym ło-
trom, w raju: bo tak spodobało się Bogu, który jest Ojcem nas 
obu. Amen” [5].

Przyjaźń pozwala poznawać drugiego na zasadzie empa-
tii i intuicji. Autentyczna przyjaźń kieruje osoby ku tym sa-
mym ludzkim i duchowym wartościom, które przekraczają 
przyjaciół i samą przyjaźń. Przyjaźń wyklucza jakiekolwiek 
przywłaszczanie sobie drugiego, gdyż jest dokładnym jego 
przeciwieństwem. W przyjaźni pomiędzy osobami konsekro-
wanymi oznacza to wyraźną świadomość prymatu Boga i wła-
snej konsekracji. Dla konsekrowanej kobiety sensem życia nie 
może być miłość do mężczyzny, ale to, ku czemu jest skierowa-
na sama przyjaźń, tzn. Chrystus i Jego Królestwo [6].

Kto chce iść za Chrystusem w dziewictwie musi się zaprzeć 
samego siebie – wyrzec się wszystkiego, aby zyskać Wszystko, 
aby tym Wszystkim był Chrystus, jak mówi modlitwa konse-
kracyjna, podczas obrzędu konsekracji dziewic: Weź, Panie, 
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w opiekę i obronę tę siostrę, która błaga o Twoją pomoc i pra-
gnie się umocnić w otrzymanej łasce. Niech płonie miłością ku 
Tobie i nie kocha niczego poza Tobą.

Ty bądź jej chwałą, radością i pragnieniem. Bądź dla niej 
pociechą w smutku, radą w niepewności, obroną przed krzyw-
dą, cierpliwością w ucisku, dostatkiem w ubóstwie, pokarmem 
w poście, lekarstwem w chorobie. Niech wszystko znajdzie 
w Tobie, bo ponad wszystko wybrała Ciebie.

Katarzyna 
Przypisy:
1 http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/wy-wszyscy-bracmi-jestescie (do-
stęp 7.02.2022)
2 https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/ppawla_29062011.
html (dostęp 10.01.2022)
3 D. Dziadosz, „NIE BĘDĘ SIĘ WSTYDZIŁ OSŁONIĆ PRZYJACIELA” (Syr 22, 25) 
Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu, pdf (dostęp 13.01.2022)
4 J. A. Hernik, Powołani, by być, Wyd. SALWATOR, Kraków 2015, str. 33
5 A. Cencini, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, 
Wyd. SALWATOR, Kraków 2006, str. 331
6 J. W. Gogola, Przyjaźń pomiędzy osobami płci przeciwnej, w: Formacja zakon-
na t. 5, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1999, str. 130, 163

ŚWIADECTWO

Jestem małą siostrą Jezusa. Początki mojego powołania są 
związane z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia. Gdy ksiądz 
podczas kazania powiedział, że trzeba, aby ktoś pojechał na 
misje, spontanicznie w sercu odpowiedziałam, że jeśli trzeba, 
ja mogę. Było to w szkole podstawowej albo w liceum. Wiedzia-
łam, że w tym momencie stało się coś między mną a Bogiem.

Kiedy rozpoczęłam studia, bardzo często ta myśl do mnie wra-
cała, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. Chciałam pojechać na 
misje jako osoba świecka, ale w latach 80 tych nie było to pro-
ste. Często też byłam pytana czy nie chcę być zakonnicą albo 
co bym zrobiła, gdyby Bóg mnie powołał do życia zakonnego. 
Zawsze odpowiadałam to samo, że gdyby Bóg tego pragnął to 
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bym odpowiedziała „tak”, ale jak na razie Bóg mi nic takie-
go nie mówi, a sama z siebie tego nie zrobię, bo chcę założyć 
dobrą, zdrową rodzinę. Gdy poznałam kogoś z kim mogłabym 
ją założyć okazało się, że nie jest on całkowicie wolny więc 
się rozstaliśmy. Zanim to się stało, poszłam w pielgrzymce do 
Częstochowy. Po jej zakończeniu jeden z pielgrzymów zapro-
sił naszą małą grupkę na kilka dni do Lichenia. Nasz pokój 
przylegał do kaplicy. Bardzo się z tego cieszyłam i czasem tam 
wstępowałam by w ciszy być przed Najświętszym Sakramen-
tem. Jednego razu, będąc tam, przeszła przeze mnie gwałtow-
na myśl, że Bóg mnie wzywa i że moim powołaniem jest życie 
zakonne. Przerażona uciekłam z kaplicy. Nic to nie pomogło, 
bo ta myśl coraz częściej do mnie wracała. Był to ostatni rok 
studiów, więc odpowiedziałam Bogu, że trzeba abym je dokoń-
czyła a potem abym podjęła pracę. I tak zrobiłam. Pracowa-
łam 2 lata z dziećmi z trudnościami w nauce i w wychowaniu 
wciąż nie mając pragnienia życia zakonnego.

I wtedy stało się coś dziwnego. Z powodu mojego zawodu 
uczestniczyłam w kursie psychoterapeutycznym. Trwał on 2 ty-
godnie, pierwszy tydzień był poświęcony terapii własnej. Mimo 
tego, że terapeuta podczas niej ani razu nie wymienił słowa 
Bóg, ja spotkałam Go tam Żywego i odkryłam, że Kościół jest 
wspólnotą. Po powrocie, podczas spowiedzi przeżyłam też, że 
Bóg mnie kocha. Od tego czasu wiedziałam już na pewno, że 
chcę żyć wyłącznie dla Boga. Jeden z moich przyjaciół wiedząc 
o tym powiedział mi o Karolu de Foucauld. Chcąc coś więcej 
o nim wiedzieć przeczytałam jego biografię. Kiedy ją skończy-
łam wiedziałam, że chcę żyć jak on, czyli MODLIĆ SIĘ I BYĆ, 
dlatego też w pierwszym liście do sióstr napisałam, że chcę żyć 
pomiędzy nimi i modlić się. Czułam się też bardzo podobna do 
Karola, gdy chodzi o spotkanie miłującego Boga podczas spo-
wiedzi. Nadal jednak nie chciałam być zakonnicą. Modliłam 
się co mam dalej robić i wtedy Bóg dał mi łaskę zakochania się 
w Nim oraz pragnienie by być Jego małą siostrą W poszukiwa-
niu sióstr, a nie było to łatwe z powodu ukrycia w jakim żyły, 
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pojechałam na Jasną Górę, gdzie jedna pani z Instytutu Pry-
masowskiego dała mi Zielony Zeszyt opisujący nasze powoła-
nie. Czytając go w kaplicy Matki Bożej natrafiłam na zdanie 
„Zanim zostaniesz zakonnicą bądź człowiekiem i chrześcijan-
ką w całej mocy i pięknie tych słów. Bądź człowiekiem, ażeby 
lepiej uczcić Ojca i zaświadczyć o świętym Człowieczeństwie 
Twego Umiłowanego Brata i Pana Jezusa”. I to było pieczę-
cią na moim powołaniu. Tam też oddałam się całkowicie Bogu, 
tak jak pisało w Zielonym Zeszycie za ludy z islamu i całego 
świata. W Zgromadzeniu jestem 40 lat. Po nowicjacie zostałam 
posłana do Szczecina, gdzie pozostałam 4 lata i gdzie praco-
wałam jako sieciarka w Połowach Dalekomorskich. Tutaj złoży-
łam pierwsze śluby i tutaj wróciłam w roku mojego Jubileuszu 
25 lat życia zakonnego, i pozostałam do dziś. Moją misją te-
raz jest obecność w dzielnicy. W tym czasie, gdy bł. Brat Karol 
(Karol de Foucauld), nasz duchowy Założyciel, będzie 15 maja 
kanonizowany w Rzymie, nasza Założycielka Magdalena mała 
siostra Jezusa została Sługą Bożą. 

W szczególny sposób proszę Was wszystkich o modlitwę za 
mnie i za każdą z nas byśmy były wierne Jezusowi i trwały 
w powołaniu naszego Zgromadzenia.

Halina mała siostra Jezusa

KRUCJATA MODLITEWNA CHORYCH

W poczuciu braterskiej solidarności, akcentowanej przez św. 
Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” wspieramy 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 maj 
 – za Kościół święty, 
 – za Papieża Franciszka oraz za Ks. Arcybiskupa Metropoli-

tę Andrzeja, Biskupa Henryka i Biskupa Seniora Błażeja,
 – za kapłanów, diakonów i zgromadzenia zakonne, o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne,
 – za emigrantów i uchodźców,
 – za żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę na 

granicy, 
 – o pokój dla świata, 
 – o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków, o suwe-

renność i niepodległość naszej Ojczyzny, o pogłębienie 
świadomości patriotycznej i religijnej wśród Rodaków.

Intencja ewangelizacyjna: O wiarę dla młodych.
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, od-

kryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę 
wiary oraz poświęcenie się służbie.

Za Apostolat Chorych
 – o rozwój naszej wspólnoty Apostolatu Chorych, 
 – za czcicieli Matki Bożej,
 – za matki samotnie wychowujące dzieci,
 – za małżeństwa skłócone, o umiejętność przebaczania,
 – za dzieci małżeństw rozwiedzionych,
 – za rodziców wychowujących dzieci chore,
 – o miłość w rodzinach i sąsiedztwach,
 – za małżeństwa oczekujące potomstwa,
 – o wyzwolenie z nałogu pijaństwa i narkomanii,
 – za samotnych, starszych i chorych.
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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

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

Bogu niech będą dzięki za spotkanie modlitewne – Wielko-
postny Dzień Skupienia, który odbył się 21 marca br. w parafii 
pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. Prowadził je Ks. 
Przemysław Pokorski.

Pomimo, że przyjechała mała grupka, ale to nie stanowiło 
przeszkody, by zrezygnować, wręcz przeciwnie. Wspólna mo-
dlitwa buduje i jednoczy nas. Uczestnicy trwali w modlitewnym 
skupieniu adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Obejmowaliśmy modlitwą naszą wspólnotę Apostolatu 
Chorych, tych, którzy są samotni i zmagają się z chorobą. Wia-
domość, że inni zanoszą modlitwy o nich przed tron łaski Bożej 
jest wielkim wsparciem duchowym i zachęceniem. Modląc się 
za innych wyrażamy troskę o nich. 
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Osoba Niepełnosprawna, 
która niemalże od początku 
istnienia Apostolatu wraz 
z „aniołkiem” systematycz-
nie przyjeżdża na spotkania 
wyraża swoje świadectwo: 

„Spotkanie wspólnoty po 
długiej przerwie to wielka 
radość. Uśmiechy, spojrze-
nia na innych z miłością 
i miłosierdziem… Adoracja 
Najświętszego Sakramen-
tu w ciszy i w milczeniu 
słuchanie Boga… Wspólne 
odmawianie Koronki do Mi-
łosierdzia Bożego i trwanie 
sam na sam z Jezusem… To 
wszystko jest wielkim doznaniem i łaską. 

Eucharystia otwiera serca, daje nadzieję, umacnia wiarę, po-
głębia modlitwę, która pozwala zanurzyć się w źródle miłości 
Chrystusowej. Eucharystia daje radość i światło na dalszą dro-
gę kroczenia z Jezusem i Jego Matką. Najważniejszą modli-
twą dla mnie jest Msza Święta i Adoracja Pana Jezusa. Daje 
ona większy pokój i wyciszenie. Łatwiej znieść swoje cierpie-
nie niosąc krzyż swój z Jezusem, Maryją i naszymi Patrona-
mi.” Grażynka

W imieniu uczestników spotkania wyrażam wdzięczność ka-
płanom: Ks. Przemysławowi Pokorskiemu za ofiarną posługę 
dla Duszpasterstwa Chorych, a Ks. Proboszczowi Andrzejowi 
Buczmie za nieustanną gotowość goszczenia nas w parafii, 
gdzie króluje Matka Boża Jasnogórska. 

Pragnę poinformować, że 1 maja br. w tej parafii będzie od-
prawiana Msza Święta dziękczynna za spotkania Apostolatu 
Chorych z prośbą o jego rozwój.
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ARCHIDIECEZJALNA PIELgRZYMKA CHORYCH

Kochani, w sobotę, 21 maja 2022 r., odbędzie się Archidie-
cezjalna Pielgrzymka Chorych, ich Rodzin oraz Przyjaciół Apo-
stolatu do Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym 
w Szczecinie.

Spotykamy się w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Szczecinie (Załom) 

10.00 – 11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabo-
żeństwo majowe

11.30 – Wyjście (pielgrzymka piesza) do Sanktuarium Dzie-
ci Fatimskich

12.30 – Eucharystia w Sanktuarium Dzieci Fatimskich, a po 
niej poczęstunek

W te piękne majowe dni łączymy się w modlitwie i z rado-
ścią czekamy na Was na pielgrzymkowym szlaku.

Ks. Przemysław Pokorski

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 Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Najbliższa audycja będzie nadawana 26 maja o godz. 19.00. 
Audycje można wysłuchać na naszej stronie Apostolat: 

www.apostolatchorych.pl 

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

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ  
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 
W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA

Maryjo, która jesteś pełna miłości Boga, ja ..……, uznając 
swoją słabość i grzeszność, odnawiam i potwierdzam przymie-
rze Chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szata-
na i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności Maryjo – wyznaję dziś wiarę w Jezusa 
Chrystusa – mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Uznając te-
stament z Krzyża: „Oto Matka twoja”, przyjmuję dziś Ciebie 
Maryjo za moją Matkę i Królową.

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Mi-
łości poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Ser-
cu: oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją 
wolę, moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, 
całe moje życie i moją działalność, całą moją przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość, mój czas i moje decyzje oraz wszystkie 
moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych 
moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo 
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie nale-
ży, dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, 
dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie 
i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Cie-
bie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś 
wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwycię-
żasz. Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, 
moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat – stały się rzeczy-
wistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Maryjo, moja Matko i Królowo – chcę, abyś zawsze żyła, dzia-
łała i kochała we mnie i przeze mnie wszystkich ludzi. Amen.


