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ŚW. JAN PAWEŁ II
WyPoWIEdzI o WArtoŚcI krzyżA  

I o sENsIE JEgo dźWIgANIA

Wiedeń, 1983 r.

Krzyż to znaczy: oddać 
swe życie za brata, aby wraz 
z jego życiem ocalić własne. 
Krzyż znaczy: miłość silniej-
sza jest od nienawiści i od 
zemsty, lepiej jest dawać, 
aniżeli brać, angażowanie 
się jest skuteczniejsze od 
czczego stawiania żądań. 
(...) Krzyż znaczy: miłość nie 
zna granic – rozpocznij od 
tych, którzy są najbliżej cie-
bie, i nie zapominaj o tych, 
którzy są najdalej.

Spotkanie z chorymi, 
11.02.2002 r.

Walka z chorobą jest słuszna, ponieważ zdrowie jest darem 
Bożym. Lecz zarazem ważne jest, by umieć odczytać plan Boga, 
kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia. Dla nas wierzą-
cych kluczem do odczytania tej tajemnicy jest krzyż Chrystusa. 
Słowo Wcielone nie odgrodziło się od naszych ludzkich ogra-
niczeń, przyjęło je całkowicie na siebie na Golgocie. Odtąd 
cierpienie nabrało sensu, który czyni je szczególnie cennym. 
Od tego momentu cierpienie, każdy jego przejaw, nabiera 
nowego i specyficznego znaczenia, gdyż staje się uczestnic-
twem w zbawczym dziele Odkupiciela (...). Nasze cierpienia 
nabierają wartości i pełnego znaczenia jedynie wtedy, gdy są 
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włączone w Jego mękę. Przeżywane w świetle wiary, stają się 
źródłem nadziei i zbawienia.

Encyklika Evangelium vitae, 50

I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej 
walki między „kulturą śmierci“ i „kulturą życia“. Ale blask 
Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, 
na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się 
jako centrum, sens i cel całej historii każdego ludzkiego życia.

Loreto, 05.09.2004 r.

Nieść Krzyż za Jezusem oznacza być gotowym do wszelkiej 
ofiary z miłości do Niego oraz nie stawiać nikogo i niczego 
przed Niego, nawet najdroższych osób, nawet własnego życia. 
Wiecie, że przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wybo-
rem. Jednak to nie sami niesiemy krzyż. Przed nami idzie On...

Watykan, 22.02.2004 r.

Nie dziwcie się (...) jeśli 
na waszej drodze spotkacie 
Krzyż. Czyż Jezus nie powie-
dział do swoich uczniów, że 
ziarno pszenicy musi wpaść 
w ziemię i obumrzeć, aby 
wydać owoc (por. J 12, 23-
26)? Wskazał w ten sposób, 
że Jego życie ofiarowane aż 
do śmierci stanie się urodzaj-
ne. Wiecie to: po zmartwych-
wstaniu Chrystusa nigdy 
więcej śmierć nie będzie 
ostatnim słowem. Miłość jest 
silniejsza od śmierci.

Ikona Krzyża – Oblubieniec Kościoła 
Pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie
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Homilia w Łagiewnikach, 17.08.2002 r.

Krzyż (...) „stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad 
człowiekiem [...]. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną 
miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowie-
ka“ (Dives in misericordia, 8).

Zakopane, 06.06.1997 r.

(...) Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten 
krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem 
naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy 
w [stronę] Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warsza-
wy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. 
(...) nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień 
podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Broń-
cie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w wa-
szych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy 
Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów 
publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypo-
mina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamo-
ści, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze 
korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, 
która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

kocHANI cHorzy,  
drodzy czytELNIcy!

Z radością witamy wszystkich po wakacyjnej przerwie, aby 
poprzez tę lekturę jednoczyć się wzajemnie, umacniać, po-
głębiać swoją wiarę, nadzieję i miłość do Boga i bliźnich. Za-
praszamy również do dzielenia się swoimi przemyśleniami, 
refleksjami z różnych doświadczeń. 

Wrzesień dla Polaków jest naznaczony bolesnymi wspomnie-
niami związanymi z wybuchem II wojny światowej. Pamiętaj-



List do Chorych i ich Rodzin6

my w modlitwach o ofiarach tamtych dni. Módlmy się gorąco 
za nasz naród, by dobrze wykorzystał dar wolności. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Kościół 
w Polsce obchodzi Tydzień Wychowania, by wyrazić troskę 
o dobro młodzieży i dzieci. Św. Jan Paweł II pozostawił mło-
dym wskazania dla wyborów życiowych i samowychowania: 
„Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozwa-
żyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje „bar-
dziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” 
nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz 
najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swo-
ją godność.”

Dnia 8 września obchodzimy jedno z najstarszych świąt ma-
ryjnych – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, natomiast 
w połowie września będziemy przeżywać święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego, a następnego dnia wspomnienie Matki Bo-
żej Bolesnej. 

NArodzENIE  
NAJŚWIĘtszEJ MAryI PANNy

8 września Kościół wspomina Narodzenie Najświętszej Ma-
ryi Panny. Z Niej wzeszło „Słońce sprawiedliwości, Chrystus, 
który jest naszym Bogiem”. 

Rodzicami Matki Bożej byli św. Anna i św. Joachim. Gorą-
co modlili się o potomstwo. Wymodlone, wyczekiwane dziecko 
narodziło się – Bóg wysłuchał ich próśb. W podeszłym wieku 
urodziła się im córka Maryja. 

Kościół radując się obecnością Maryi, głosi: „twoje naro-
dzenie, Bogurodzico dziewico, zwiastowało radość całemu 
światu; z ciebie się narodziło słońce sprawiedliwości, chry-
stus, który jest naszym Bogiem. on uwolnił nas od potępie-
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nia i przywrócił nam łaskę. on zwyciężył śmierć i dał nam 
życie wieczne”1.

Dzięki Maryi Bóg realizuje zbawczy plan wobec całej ludz-
kości – Ona jest pełna łaski, pełna Boga i prowadzi do Niego 
– wierzysz? Warto poczynić refleksję – czy dziękuję Bogu za dar 
Jej życia i obecność w Kościele? Czy przyjmuję Ją do swego 
życia w każdej sytuacji? Czy „uciekam” się do Niej z miłością? 
Udając się do kogoś bliskiego na urodziny, czy imieniny obda-
rzamy prezentem, a ja, czy pamiętam o podarunku dla Maryi? 
Jaki to może być podarunek – niech to święto skłania nas do 
refleksji, a także do modlitwy – Ona przez wszystkie pokole-
nia nazywana jest błogosławioną: „błogosławionaś ty między 
niewiastami…”. 

Elżbieta

Litania na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,
Panno w największym dostojeństwie narodzona, 
Córko królewska z pokolenia Dawidowego, 
Maryjo wszystkich Twoich poprzedników 

doskonałością przewyższająca,
Radości, ozdobo sławo Twoich Rodziców, 
Różo nieskalana między cierniem, 
Kwiecie cudowny, którego wonność napełniła 

ziemię, 
Gołębico niewinna, której głos świat usłyszał, 

1  Mszał Rzymski, Msza św. z dnia, antyfona na wejście.

módl się  
za nami
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Różdżko Aaronowa z korzenia Jessego 
wyrastająca, 

Gwiazdo morska, która wszystkim drogę 
wytyczasz, 

Przez proroków przepowiedziana Córko Ojca 
niebieskiego, 

Przez Aniołów ogłoszona Matko Syna Bożego, 
Oblubienico Ducha Świętego, 

My grzeszni Ciebie prosimy, 
Abyś nam od Boga czystą i świętą miłość 

wyprosiła, wysłuchaj nas, o Maryjo.
Abyś serca nasze w duchu Twoim kształtowali, 
Abyś nam cząstkę światła mądrości Twej 

udzielić raczyła, 
Abyśmy z pełni łask Twoich korzystali, 
Abyśmy Cię naśladowali, 
Abyśmy przez Ciebie w godzinę śmierci do 

żywota wiecznego się odrodzili,
O Panno, w porodzeniu Najświętsza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
O. Z Niej wzeszło Słońce sprawiedliwości, nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej 
Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim 
sługom łaski, aby święto Jej Narodzenia utwierdzało nas w pokoju. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

módl się  
za nami

wysłuchaj 
nas,  
o Maryjo
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ŚWIĘto PodWyższENIA  
krzyżA ŚWIĘtEgo

Kolejnym świętem, które obchodzimy 14 września jest święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół przedstawia tajemnicę 
Krzyża, jako cenę zbawienia człowieka, dziękuje Panu Bogu za 
wielką miłość, za Jego śmierć i zmartwychwstanie. Modlitwy 
mszalne podkreślają znaczenie krzyża w życiu chrześcijan oraz 
akcentują posłannictwo Jezusa, jako Zbawiciela. On przez swoją 
śmierć potwierdził prawdy głoszone podczas ziemskiego życia. 

Historia Święta Podwyższenia Krzyża sięga starożytności 
chrześcijańskiej, kiedy w roku 70 Jerozolima została zdoby-
ta i zburzona przez Rzymian w czasie wielkich prześladowań 
religii Chrystusa. Krzyż kojarzył się ludziom z ogromnym 
cierpieniem, był symbolem największej hańby i poniżenia 
człowieka. Dopiero po ustaniu tych prześladowań, matka cesa-
rza rzymskiego Konstantyna – św. Helena poleciła wszcząć po-
szukiwania drzewa krzyża, na którym Jezus Chrystus poniósł 
śmierć. Poszukiwania odniosły sukces, po tym wydarzeniu 
na Golgocie zbudowano dwie bazyliki: Męczenników (zwaną 
też Bazyliką Krzyża) oraz Zmartwychwstania. Na pamiątkę 
tego wydarzenia Kościół obchodzi uroczystość Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Samo drzewo Krzyża zostało podzielone na 
mniejsze cząstki, które rozesłano po różnych kościołach na ca-
łym świecie. W Polsce relikwie Krzyża Świętego znajdują się 
m.in. w sanktuarium na Świętym Krzyżu niedaleko Kielc. 

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w któ-
rym poznajemy najistotniejszą prawdę wiary: Św. Ambroży wzy-
wał: „adorujmy chrystusa, naszego króla, który zawisł na 
drzewie, a nie samo drzewo. krzyż jest nazywany drzewem 
życia, które przynosi wybawienie w odróżnieniu od drze-
wa rajskiego, które zapoczątkowało grzech”. Św. Jan Dama-
sceński pisze: „krzyż Pana naszego Jezusa chrystusa, a nie 
cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, 
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pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły 
do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, 
zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy 
raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego 
dziećmi i dziedzicami”. Chrystus, nie popełnił żadnego grze-
chu ale poniósł śmierć męczeńską na krzyżu za grzechy całego 
świata, dlatego znak krzyża powinniśmy wyznawać z wielkim 
szacunkiem i miłością, bo na nim dokonało się zbawienie – to 
również znak naszego zbawienia. On nam przypomina o wiel-
kiej miłości Chrystusa do każdego człowieka. Jezus przetrwał 
ciężkie i trudne dni, dźwigał krzyż i TEN KRZYŻ zawieszamy 
w naszych mieszkaniach, byśmy dostrzegali Chrystusa i wraz 
z Nim dźwigali nasze codzienne ciężkie chwile: „kto nie bierze 
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien2”.

Spoglądając na Krzyż i Ukrzyżowanie Jezusa podejmujemy 
refleksję i rozważania. Patrząc na krzyż – ten w naszym ko-
ściele, w naszym domu, przy drodze, w miejscu pracy, w sali 
szpitalnej i w każdym innym miejscu, wtedy przybliżamy ta-
jemnicę miłości. Święty Jan Paweł II powiedział: „nie można 
zrozumieć człowieka bez chrystusa. W odniesieniu do znaku 
miłości jakim jest krzyż, możemy powiedzieć, że nie można 
zrozumieć krzyża bez miłości, ale też nie można zrozumieć 
miłości bez krzyża. Nie można dotknąć pełni miłości bez 
przejścia przez tajemnicę miłości zawartą w rzeczywistości 
krzyża. człowiek zrozumie sens własnego życia spoglądając 
na chrystusa a szczególnie na chrystusa ukrzyżowanego.”

Elżbieta

MAtkA BożA BoLEsNA

Dzień po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego Kościół 
katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie Najświętszej Ma-
ryi Panny Bolesnej. Treścią tego wspomnienia jest rozważanie 

2  Mt 10,38
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cierpienia Maryi, która przeżywała razem ze swoim Synem 
przez całe Jego życie, zwłaszcza podczas Jego Męki i śmier-
ci na krzyżu. Jak każda matka głęboko przeżywała cierpienie 
Swego dziecka. Była z Nim zjednoczona, miała udział w zbaw-
czym dziele Chrystusa. W Ewangelii widzimy Matkę Bożą Bo-
lesną, która stoi pod krzyżem i patrzy jak umiera Jej Syn. 

We współczesnym świecie spotkamy matki, ubolewające nad 
stratą swych ukochanych dzieci. Wspomnę o mojej Mamie, 
która przeżyła tragiczną śmierć swoich młodych synów, a na-
stępna boleść to przeżywanie mojej przewlekłej choroby. Spo-
tykamy także wiele współczesnych matek, które płaczą nad 
śmiercią duchową swoich dzieci pogrążonych w grzechu. 

Za przyczyną Matki Bożej Bolesnej módlmy się za współcze-
sne matki, które doświadczają cierpienia z powodu duchowej 
lub fizycznej nieobecności swoich dzieci i z powodu śmierci, 
które przeżywają pustkę i osamotnienie.

Elżbieta

rÓżANIEc do sIEdMIU BoLEŚcI 
MAtkI BożEJ

Matko Bolesna, przez Twoje cierpienia z Jezusem stałaś się 
Współodkupicielką wszystkich ludzi. Twoje Niepokalane Ser-
ce przebite siedmioma mieczami jest nadal ranione milionami 
mieczów grzechów całej ludzkości idącej na zatracenie. Łączy-
my nasze cierpienia z Twoimi cierpieniami Maryjo, aby pocie-
szyć Twoje Zbolałe Serce i otrzeć Twoje Matczyne Łzy naszymi 
modlitwami.

Boleść I – proroctwo symeona 
Wspomożenie wiernych! Matko Najboleśniejsza! Przez Bo-

leść, która przeszyła Serce Twoje, gdyś słyszała prorocze słowa 
starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego, racz nam wy-
jednać laskę uświęcenia naszego życia i cierpliwego znosze-
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nia cierpień i przeciwności. Ku Tobie Święta Matko wznosimy 
serca swoje, aby współczuć w Boleściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Boleść II – ucieczka do Egiptu
Pocieszycielko strapionych! Matko Najboleśniejsza! Przez 

Boleść Twoją, której doznałaś uciekając z Synem Twoim przed 
Herodem do Egiptu, uproś nam łaskę wiernego poddania się 
Woli Bożej we wszystkim co nas spotyka. Ku Tobie Święta Mat-
ko wznosimy serca swoje, aby współczuć w Boleściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Boleść III – szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni
Ucieczko grzeszników! Matko Najboleśniejsza! Przez Bo-

leść jaką przeżyłaś szukając zgubionego Jezusa, uproś nam ła-
skę, abyśmy nigdy Go nie utracili. Tym, którzy zgubili Jezusa, 
na grzesznych drogach swojego życia dopomóż Go odnaleźć 
w Sakramentach Świętych. Ku Tobie Święta Matko wznosimy 
serca swoje, aby współczuć w Boleściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Boleść IV – spotkanie z Panem Jezusem na drodze 
krzyżowej

Królowo Męczenników! Matko Najboleśniejsza! Przez Bo-
leść jaką przeżyłaś spotkawszy Jezusa na drodze Krzyżowej, 
gdy na Swoich Ramionach dźwigał grzechy moje i całej ludz-
kości, uproś nam łaskę, abyśmy już nigdy nie obarczali Jezu-
sa najmniejszymi grzechami. Prosimy Cię o łaskę miłości do 
Krzyża oraz cierpliwości i wytrwałości w niesieniu codzien-
nych krzyży całego naszego życia dla ratowania dusz. Ku Tobie 
Święta Matko wznosimy serca swoje, aby współczuć w Bole-
ściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...



Nr 303 – Wrzesień 2019 13

Boleść V – śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Współodkupicielko nasza! Matko Najboleśniejsza! Przez Bo-

leść jaką przeżyłaś u stóp Krzyża patrząc na Mękę i śmierć 
Twojego Syna, uproś nam łaskę szczerego żalu i pokuty oraz 
nawrócenie zatwardziałych grzeszników, szczególnie konają-
cych i łaskę Miłosierdzia Bożego dla świata całego. Ku Tobie 
Święta Matko wznosimy serca swoje, aby współczuć w Bole-
ściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Boleść VI – Maryja trzyma martwe ciało syna
Matko Płacząca! Matko Najboleśniejsza! Przez łzy, którymi 

obmywałaś Rany Jezusa złożonego w Twoich Ramionach oraz 
przez Twoje Matczyne i Krwawe łzy, które wylewasz nad całą 
grzeszną ludzkością stojącą w obliczu zagłady, prosimy Cię, 
ratuj dusze idące na potępienie, ratuj dusze w czyśćcu cierpią-
ce, ratuj zagrożoną młodzież i nasze rodziny. Dla pocieszenia 
Twojego Zbolałego Serca i otarcia Twoich Łez ofiarujemy Ci 
Maryjo nasze serca, cierpienia, ofiary, łzy i modlitwy i całe na-
sze życie w ofierze miłości dla ratowania zagubionych dusz. 
Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje, aby współczuć 
w boleściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Boleść VII – złożenie Jezusa w grobie
Matko zbawienia naszego! Matko Najboleśniejsza! Przez Bo-

leść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś nam łaskę, 
aby umarły w nas wszystkie złe skłonności i przywiązania do 
grzechu. Abyśmy żyli w świętości i miłości dla Chwały Bożej 
i ratowania dusz, przez Chrystusa i z Chrystusem, a po śmier-
ci osiągnęli życie wieczne. Ku Tobie Święta Matko wznosimy 
serca swoje, aby współczuć w Boleściach Twoich.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
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O Święta Matko, którą Wszechmogący Bóg wybrał na Matkę 
Odkupiciela świata i upodobnił w cierpieniach do Swego Syna 
Ukrzyżowanego, niech boleść Twoja pobudzi nas do miłości Je-
zusa i Ciebie. O Królowo Męczenników, udziel nam podobnej 
cierpliwości i męstwa w znoszeniu cierpień z jakimi Ty stałaś 
pod krzyżem Syna Twego. Amen.

ModLItWA PsALMAMI

Tak często mówimy, że nie umiemy się modlić, że brakuje nam 
słów, że nie wiemy, co mówić, o co prosić, jak dziękować, za 
co dziękować. We współczesnym, rozpędzonym świecie, kiedy 
wypowiadane słowo niemal zanika – brakuje nam słów modli-
twy. W rozkrzyczanej codzienności, nie umiemy już zatrzymać 
się w milczeniu, aby porozmawiać z Tym, który Jest z nami, 
przy nas i w nas, i czeka na skierowanie ku Niemu naszego 
serca, naszych rozpędzonych myśli. „Modlitwa to nic innego, 
jak wzniesienie duszy do Pana Boga” (św. Jan z Damaszku).

Autorka niniejszego cyklu pragnie podzielić się z Czytel-
nikami pięknem modlitwy Psalmami, zaproponować, aby 
pojedyncze wersety stały się aktami strzelistymi, swoistymi 
„strzałkami” przypominającymi nam, gdzie nasze myśli po-
winny znaleźć swój punkt zaczepienia.

Księga Psalmów to jeden wielki modlitewnik na każdą sytu-
ację, którą niesie codzienność: radość, smutek, dziękczynienie, 
przeproszenie, uwielbienie. Nie często z tej Księgi korzystamy, 
a szkoda. Słyszymy ją między czytaniami na Mszy świętej i być 
może na tym kończy się nasza znajomość. Niektórzy wiedzą, 
że Psalmami modlą się kapłani, osoby Panu Bogu poświęcone 
i ci, którzy kochają liturgiczną Modlitwę Godzin.

Myślą autorki jest, aby każdy odkrył, że Księga Psalmów to 
modlitwa dla niego na każdą chwilę i okoliczność, że Psalmy, 
mimo iż powstały jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa są 
mocno osadzone we współczesnym świecie, świecie XXI wieku.
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Tomasz Merton przyrównał modlitwę Psalmami do Eucha-
rystii. Przyjmując Eucharystię karmimy się Ciałem Chrystusa, 
modląc się Psalmami – karmimy się Słowem Bożym.

Święty Atanazy tak pisał o Psalmach: „Psalmy to mała Biblia, 
w której wierzący w Chrystusa odnajdzie wszystkie podstawo-
we prawdy zawarte w całym Piśmie Świętym. Człowiek może 
w Psalmach całkowicie odnaleźć siebie. Znajdują się w nich 
słowa całkowicie odpowiadające ludzkim doświadczeniom. 
Psalmy są zwierciadłem – prowadzą do poznania samego sie-
bie, do Boga i do całego stworzenia”.

Pierwszych mnichów wyprowadziło na pustynię Słowo. Wie-
lu mnichów uczyło się na pamięć Psalmów, by móc je recyto-
wać w każdej okoliczności. Stała refleksja nad Słowem Bożym 
wprowadzała jego treść do serca mnicha, kształtowała sposób 
myślenia i działania.

Co z tego możemy wziąć dla siebie, my powołani do ży-
cia w świecie, a często – z powodu niepełnosprawności – za-
mknięci w domach? Z całą pewnością pocieszenie, że pozorna 
bezużyteczność, brak częstego uczestniczenia we Mszy świętej 
i adoracji nie stoi w sprzeczności z życiem modlitwy i rozwo-
jem duchowym. Kluczem jest odnalezienie punktu równowagi 
pomiędzy nimi. Warto zacząć od dania Panu Jezusowi w ciągu 
dnia kwadransa i trwać przy tej praktyce.

Istotna jest też lektura Pisma Świętego (czytana czy słucha-
na). Po rozdziale, systematycznie. Już samo czytanie lub słu-
chanie, nawet bez rozważania, oczyszcza serce. Budzi także 
głód dalszej lektury i rozumienia3.

Możemy – za przykładem pierwszych mnichów – uczyć się 
na pamięć wersetów Pisma Świętego i zachowując w sercu – 
wracać do nich w ciągu dnia.

Zapraszam Czytelników do odkrywania piękna Psalmów.

Katarzyna OV

3 oparte na: http://czasserca.pl/formacja-wedlug-ojcow-pustyni/ (dostęp 30.07.2019 r.)
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NIEdzIELNE rozWAżANIA 
EWANgELIczNE

XXII Niedziela zwykła, 1.09.2019 r., Łk 14, 1. 7-14

Najlepszym miejscem jest miejsce ostatnie, a najlepszymi 
gośćmi są ci, którzy na ogół są traktowani jako ostatni. W jakże 
wielkiej opozycji do mentalności tego świata stoi ten Jezuso-
wy sposób myślenia! Faktyczne wywyższenie prowadzi przez 
uniżenie się i przez bezinteresowność. Bo prawdziwym wy-
wyższeniem człowieka jest postawa Miłości, oparta na bezin-
teresownej służbie. I ta postawa daje nam szczęście, jakiego 
nic innego dać nam nie może. Zamiast śledzić Jezusa, jak fa-
ryzeusze, naśladujmy Go. On jest pierwszym, który się poniżył 
dla nas i który za nas umarł na krzyżu, nie spodziewając się 
niczego w zamian.

XXIII Niedziela zwykła, 8.09.2019 r., Łk 14, 25-33

Co znaczy „nieść swój krzyż”? Oznacza akceptować swoje ży-
cie takim, jakie ono jest; godzić się na to w swoim życiu, czego 
nie mogę zmienić. Dlaczego bez tego nie można być uczniem 
Jezusa? Może dlatego, że Jezus uczy nas wielu rzeczy, zwłasz-
cza Miłości, poprzez to właśnie, co jest naszym krzyżem. Jeśli 
więc nie bierzemy swego krzyża, to tak, jakbyśmy nie chodzili 
do szkoły. A trzeba chodzić do szkoły, by się czegoś nauczyć. 
Tym „bogactwem”, które jest potrzebne do wykończenia wieży 
i tą „armią”, dzięki której zwyciężymy bitwę, jest to właśnie, 
czego uczy nas Jezus, gdy niesiemy swój krzyż.

XXIV Niedziela zwykła, 15.09.2019 r., Łk 15, 1-32

Najważniejszym przesłaniem przypowieści o Synu Marno-
trawnym nie jest tylko Boże miłosierdzie. W tej przypowieści 
chodzi też o pytanie o jakość naszego bycia z Bogiem. Gdyby 
starszy syn był z ojcem z czystej miłości, wówczas nie robiłby 
ojcu wymówek w stylu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie prze-
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kroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 
żebym się zabawił z przyjaciółmi”. Na pewno lepiej jest być 
z Bogiem w taki sposób, niż być „synem marnotrawnym”, ale 
bycie z Bogiem nie z czystej miłości, lecz „z przyzwoitości” tak 
naprawdę niewiele daje człowiekowi – stawia go ciągle w du-
żej duchowej odległości od Boga. Nie wystarczy być popraw-
nym, aby żyć w Niebie. Trzeba umieć kochać.

XXV Niedziela zwykła, 22.09.2019 r., Łk 16, 1-13.

Do czego służą pieniądze? Odpowiedź na to pytanie może 
wydawać się oczywista. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje 
odpowiedź na to pytanie, ale inną niż powszechnie przyjęta. 
Według Niego pieniądze są po to, by móc czynić dobro, na 
przykład wybawiając z kłopotów ludzi zadłużonych. Pieniądze 
i wszelkie dobra materialne, które posiadamy, są tak naprawdę 
„cudzym dobrem”. Należą bowiem do Boga, a nam są dane 
w zarząd. Zarządzamy nimi dobrze, gdy dzięki nim nie tylko 
nam, ale też innym jest lepiej.

XXVI Niedziela zwykła, 29.09.2019 r., Łk 16, 19-31.

Między niebem a piekłem „zionie ogromna przepaść”. Jed-
nak w życiu owego bogacza przepaść między nim a Łazarzem 
zionęła zanim obaj odeszli z tego świata. Tę przepaść wytwo-
rzył bogacz swoją obojętnością na los Łazarza. Nie jesteśmy 
w stanie pomóc wszystkim ludziom znajdującym się w trud-
nym położeniu, nawet jeśli będziemy bardzo bogaci. Stanie się 
z nami jednak coś bardzo złego, jeśli nasze bogactwo posłu-
ży nam do tworzenia przepaści w ludzkich relacjach. W takim 
przypadku już teraz wytworzymy piekło w swoim własnym ży-
ciu, nawet jeśli póki co będzie nam nadal przyjemnie i dobrze.

Kl. Jakub Kozłowski



List do Chorych i ich Rodzin18

rodzINA

„Rodzina bierze swój początek w miłości,  
jaką Stwórca ogarnia stworzony świat”

św. Jan Paweł II

Rodzina jest dziełem Bożym, wymagającym wielkiej łaski 
i szacunku. Rodzina jest podstawową i żywotną komórką spo-
łeczeństwa. Jakie rodziny, takie społeczeństwo. Istnieją rodzi-
ny wielodzietne i nieliczne, rodziny bogate i biedne, religijne 
i niereligijne, praktykujące i niepraktykujące. Bóg stworzył 
pierwszą parę ludzką: Adama i Ewę – stworzył ją z miłości i dla 
miłości na swoje podobieństwo. Wyposażył ich w dary nad-
przyrodzone – wiarę, nadzieję, miłość i świętość oraz w dary 
przyrodzone – mądrość, wolność, nieśmiertelność, które czy-
niły ich szczęśliwymi. Bóg powiedział im: „Rośnijcie i mnóż-
cie się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną (Rdz 
1,27-28). Tymi słowami Bóg dał mężczyźnie i kobiecie zdol-
ność poczęcia nowego życia. Byli szczęśliwymi do chwili, gdy 
szatan, wróg Boga i człowieka, skłonił ich do pychy i nieposłu-
szeństwa Bogu. Grzech pozbawił ich szczęścia. Bóg pozostawił 
w nich jednak miłość wzajemną. Dzięki tej miłości mężczy-
zna łączy się z niewiastą i tworzą rodzinę. Rodzina założona 
i ożywiona przez miłość staje się wspólnotą osób mężczyzny 
i kobiety i ich dzieci. Więzią, która łączy wszystkich członków 
rodziny jest miłość oparta na wierze i miłości Boga. W rodzi-
nie wytwarza się zespół międzyosobowy: oblubieńczość (mąż 
i żona), ojcostwo i macierzyństwo, synostwo i braterstwo, 
przez które każda osoba wchodzi do rodziny ludzkiej i do ro-
dziny Bożej, którą jest Kościół Chrystusowy. Kościół jako mat-
ka duchowa przez chrzest rodzi, wychowuje i buduje rodzinę 
chrześcijańską – ubogaca ją łaską Chrystusową, uświęca przez 
sakramenty święte i modlitwę. 
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Rodzina chrześcijańska jest powołana do brania udziału 
w posłannictwie Kościoła przez słowo i przykład życia chrze-
ścijańskiego. Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą wierzącą 
i ewangelizującą, modlitewną i wspólnotą w służbie człowie-
kowi. Aby rodzina mogła wypełniać należycie swoje zadania 
życiowe, społeczne i religijne muszą być spełnione pewne 
warunki. Oczywiście ważne jest zdrowie, mieszkanie, środki 
utrzymania, wypoczynek, nauka. Ale najważniejszy jest duch 
rodzinny, który ożywia miłość i daje siłę do pokonywania róż-
nych trudności do pokonywania codziennego życia. Prawdzi-
wy duch rodzinny to świadomość rodziców, że rodzina jest 
dziełem Boga, czyli instytucją świętą. Duch rodzinny to szcze-
ra miłość rodziców do siebie i do dzieci, bo bez miłości nie ma 
rodziny, a bez rodziny nie ma miłości. Duch rodzinny to trwała 
wierność małżeństwa, to poczucie odpowiedzialności za sie-
bie nawzajem i za dzieci, za ich wychowanie w duchu religij-
nym i patriotycznym. W rodzinie mamy wzrastać i dojrzewać 
do spotkania z Bogiem tu na ziemi i w wieczności. Nie raz 
rodzina dla nas może być przyczyną cierpienia. Ale to zależy 
czy rodzina żyje z Bogiem czy bez Boga. W rodzinie, w której 
Bóg jest na pierwszym miejscu tam jest pokój, miłość i radość, 
a gdzie nie ma Boga tam jest bałagan moralny – tam brak miło-
ści, pokoju i radości – tam jest pustka duchowa. Dom rodzinny 
oparty na głębokiej wierze i miłości wzajemnej daje możli-
wość realizacji siebie tak, by samemu być szczęśliwym i in-
nym szczęście dawać. Rodzina to oaza pierwszych wzruszeń, 
pierwszych uczuć ciepła i miejsce poczucia bezpieczeństwa. 
Rodzina to sanktuarium tętniące modlitwą, to szkoła przeba-
czania i zgody oraz innych cnót. W rodzinie najdroższą osobą 
jest matka rozumiejąca, kochająca, troskliwa i wybaczająca. 
Jakże wielkie bogactwo posiada zdrowa duchowo rodzina. Ro-
dzina to najważniejsza szkoła życia, to normy i drogowskazy 
życiowe. Prawdziwie szczęśliwa rodzina to taka, w której ko-
bieta jest obdarzona wspaniałymi przymiotami, której towarzy-
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szy mąż odznaczający się dobrymi cechami. W takiej rodzinie 
wzrastają zdrowe duchowo dzieci, które otrzymują od rodziców 
cenne dary: miłość, troskliwość, poszanowanie i uczciwość. 
Człowiek wychowany w takiej rodzinie nie musi się obawiać 
zła tego świata, bo jest silny duchowo, jest silny Bogiem. „Ro-
dzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” 
(św. Jan Paweł II). 

Papież Pius XII powiedział: „Słońcem rodziny jest matka 
i żona. Jest słońcem przez swoją wielkoduszność, poświęce-
nie, gotowość do pomocy, czujność, delikatność wobec dzie-
ci i męża. Wokół siebie roztacza światło i ciepło, które kojąco 
wpływa na otoczenie. Jest słońcem rodziny przez jasność swe-
go spojrzenia i ciepło mowy, przez swą naturalną szczerość, 
prostotę, skromność w ubiorze i czystość obyczajów. Jest słoń-
cem rodziny przez jej delikatność uczuć, pogodny wyraz twa-
rzy, uśmiech i gesty.” 

Dzięki Bogu są jeszcze na świecie rodziny takie, które 
w swoim rodzinnym życiu starają się naśladować Świętą Ro-
dzinę z Nazaretu. Czyż nie jest wymownym przykładem widok 
klęczącego ojca w czasie modlitwy lub wspólne uczestnictwo 
w niedzielnej Mszy Świętej. 

Podsumowując nasze rozważanie o rodzinie trzeba stanow-
czo potwierdzić, że tylko te rodziny są szczęśliwe, które w swo-
im życiu wzorują się na życiu Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi 
i Józefa. Niech Święta Rodzina będzie zawsze wzorem i przy-
kładem dla wszystkich rodzin katolickich, a ich dom nazare-
tański będzie obrazem życia rodzinnego: modlitwy, pobożności, 
czystości nieskalanej, miłości, ofiarności i zgody wzajemnej.

Ks. Tadeusz Baniowski
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ModLItWA zA rodzINĘ

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na 
ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem: spraw, aby każda 
rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez Twojego Syna Jezusa 
Chrystusa „narodzonego z Niewiasty” i poprzez Ducha Świę-
tego – źródło Bożego miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium 
życia i miłości dla generacji, które się wciąż odnawiają. Spraw, 
aby Twoja łaska prowadziła myśli i dzieła małżonków dla do-
bra ich rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode generacje znalazły w rodzinie silne wspar-
cie dla ich wzrostu w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, 
wzmocniona łaską sakramentu małżeństwa, była silniejsza 
od wszelkiej słabości i każdego kryzysu, przez które czasami 
przechodzą nasze rodziny. Spraw w końcu, o to Cię prosimy 
przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu, aby Kościół 
wśród wszystkich narodów na ziemi mógł owocnie wypełniać 
swoją misję w rodzinie i poprzez rodzinę. Przez Chrystusa, na-
szego Pana, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wie-
ków. Amen. 

św. Jan Paweł II

cUdA EUcHArystyczNE W HIszPANII
WALENcJA

Z północno-wschodniej części Hiszpanii przenosimy się 
dziś w okolice Walencji, do dawnego Królestwa Aragonii. Jest 
1392 r. a więc od ostatniego cudu eucharystycznego minęły 
raptem 22 lata.

Dla całego Kościoła druga połowa XIV wieku była trudnym 
okresem, pełnym doświadczeń w sferze wiary i funkcjonowa-
nia wspólnoty. Wybór papieża Urbana VI, który miał miejsce 
w Rzymie 8.04.1378 r, nie został przyjęty z przychylnością 
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przez cały Kościół. Szczególnie oponowali kardynałowie fran-
cuscy, przyzwyczajeni do obecności papieża w Awinionie. Po 
dyskusjach i spotkaniach zdecydowali się oni na schizma-
tycki krok i 20.09.1378 r. w Fondi wybrali Klemensa VII na 
anty-papieża.

Świat chrześcijański, nie pierwszy i nie ostatni raz, podzielił 
się. Próba zdobycia Rzymu przez Klemensa, przy pomocy wojsk 
francuskich, nie powiodła się – antypapież poniósł porażkę pod 
Marino. Powrócił więc do Awinionu i odtąd z dwóch miejsc, 
dwóch źródeł apostolskiej sukcesji – Rzymu i Awinionu – za-
częły nadchodzić wzajemnie sprzeczne informacje i decyzje. 
Podział nie oznaczał tylko kłótni pomiędzy dwoma pretenden-
tami do Tronu św. Piotra i wspierającymi je dworami-kuriami. 
Oznaczał też konflikt sumienia wielu setek i tysięcy kapłanów, 
codziennie, z poświęceniem udzielających sakramentów świę-
tych powierzonej sobie owczarni. A co istotniejsze, oznaczał 
obawę wielu wiernych synów Kościoła o ważność otrzymanych 
święceń, o ważność sprawowanej posługi, w szczególności po-
sługi Eucharystycznej.

Przed takim pytaniem – które również było kłopotliwym dy-
lematem – co robić? czy dalej udzielać Sakramentów, czy też 
nie? – stanął kapłan w małej hiszpańskiej miejscowości Mon-
cada w pobliżu Walencji. Takowa niepewność ks. Jaime Car-
rós wynikała z faktu, że sam został wyświęcony przez biskupa, 
który swoje z kolei święcenia biskupie otrzymał od antypapie-
ża, Klemensa VII. Nie była to tylko zwykła niepewność: była 
to obawa, że za każdym razem, gdy podczas Mszy św. udzielał 
swoim parafianom Komunii św., tak naprawdę oszukiwał, roz-
dając niekonsekrowane hostie. Był to strach, że nie Boga im 
przynosił w udzielanych sakramentach, ale odprawiał nieważ-
ne rytuały.

Ksiądz był rozdarty wewnętrznie i prosił Pana, błagał modląc 
się do Niego, by dał mu jakiś znak, potwierdzenie ważności 
jego sakramentalnej posługi. Odpowiedź uzyskał w niezwykły 
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sposób w uroczystość Narodzenia Pańskiego w 1392 r. Tego 
dnia w kościele San Jaime na Mszy św. pojawiła się miejsco-
wa arystokratka, Angela Pedrós, ze swoją pięcioletnią córeczką 
Inés. Podczas Podniesienia dziewczynka zaczęła pytać matkę: 
„co to za dziecko, które trzyma ksiądz na rękach i podnosi do 
góry”. Matka zignorowała zachowanie córki i potraktowała 
jako zwykłą dziecięcą zabawę. Jednakże sytuacja powtórzyła 
się, gdy pod koniec Mszy św. dziewczynka odmówiła opusz-
czenia kościoła. Pytana dlaczego, zaczęła błagać matkę, że 
chciałaby pozostać, by pobawić się z „Pięknym Dzieckiem, 
które ksiądz trzymał w swych rękach podczas Mszy św.”.

Podobna sytuacja miała miejsce również dnia następnego, 
podczas Mszy św. w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Po 
Mszy św. Angela poinformowała ks. Jaime o dziwnym zacho-
waniu córki. Ksiądz natychmiast zaczął wypytywać małą Inés, 
która na wszystkie jego pytania odpowiadała z pewnością 
i konkretnością osoby znacznie starszej, niż jej pięć lat.

Ks. Jaime nie posiadał się z radości. Uzyskał potwierdze-
nie ważności swych święceń. Apostolska sukcesja, a przez to 
i jego święcenia, uzyskane poprzez nałożenie rąk biskupich, 
okazały się ważne! Historia ta opisana została w „Rocznikach 
kościelnych” włoskiego historyka Odorico Raynaldi. Zacho-
wały się także akta wydarzenia przechowywane w archiwach 
miasta Moncada. Warto wiedzieć, że Inés Alpicat z Moncada, 
jest lokalnie w regionie Walencji uznawana za świętą.

Kl. Robert Bałuka
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PozNAJEMy 
ŚWIĘtycH

BŁ. MIcHAŁ czArtoryskI,  
PrEzBItEr I MĘczENNIk

6 września w liturgii wspomina-
my dominikanina ze Służewia bł.  
o. Michała Czartoryskiego, który 
zginął w Powstaniu Warszawskim. 
O. Michał (Jan Franciszek Czartory-
ski) urodził się 19 lutego 1897 roku 
w Pełkiniach koło Jarosławia. Był szóstym z jedenaściorga 
dzieci. Jego rodzice byli głęboko wierzący należeli do Sodali-
cji Mariańskiej. W wieku trzech lat zachorował na szkarlatynę, 
po której częściowo stracił słuch. Po otrzymaniu starannego 
wychowania w domu, uczył się w prywatnej szkole „Ognisko” 
prowadzonej przez ks. Jana Gralewskiego w Starej Wsi pod 
Warszawą. Po maturze zdanej w Krakowie rozpoczął studia 
techniczne we Lwowie i ukończył je jako inżynier architekt. 
W międzyczasie brał udział w obronie Lwowa w roku 1920. Za 
męstwo okazane na polu bitwy otrzymał Krzyż Walecznych. 
Gdy w 1921 r. zaczęto we Lwowie organizować katolickie sto-
warzyszenie młodzieży „Odrodzenie”, Jan był jednym z jego 
założycieli. Następnie był współorganizatorem wakacyjnych 
kursów „Odrodzenia”. Regularnie uczestniczył w rekolekcjach 
zamkniętych organizowanych przez związek. W 1924 r. odbył 
własne rekolekcje w klasztorze redemptorystów w Krakowie 
pod kierunkiem o. Bernarda Łubieńskiego. W 1926 r., po dłu-
gich wakacjach spędzonych w podróży po Francji i Belgii, Jan 
wstąpił do seminarium duchownego obrządku łacińskiego we 
Lwowie. W rok później, 18 września 1927 r., przyjął w Krako-
wie w kaplicy św. Jacka habit dominikański i rozpoczął no-
wicjat. W zakonie otrzymał imię Michał. Po roku złożył śluby 
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zakonne. Trzy lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Po 
ukończeniu studiów teologicznych został wychowawcą naj-
pierw braci nowicjuszy, a potem studentów. To trudne i odpo-
wiedzialne zadanie wypełniło większość jego życia zakonnego. 
Przez jakiś czas był odpowiedzialny za budowę nowego klasz-
toru na warszawskim Służewie. Gromadził wokół siebie śro-
dowiska inteligencji, zajmował się III Zakonem św. Dominika, 
głosił rekolekcje. Wiosną 1944 r. został skierowany do klaszto-
ru na Służewie w Warszawie.

Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył o. Michała na 
Powiślu, ponieważ w wyniku walk została odcięta możliwość 
powrotu do klasztoru, zgłosił się do dowództwa walczącego 
na Powiślu III Zgrupowania AK „Konrad” i został kapelanem 
powstańców. Większość czasu spędzał w szpitalu zorganizo-
wanym w piwnicach firmy „Alfa-Laval” u zbiegu ulic Tamka 
i Smulikowskiego opiekował się rannymi, niosąc otuchę i po-
sługę duszpasterską. W zorganizowanej przez siebie kaplicy 
odprawiał Msze Święte. 

W nocy z 5 na 6 września 1944 r. odziały III Zgrupowania 
AK „Konrad” wycofały się z Powiśla do Śródmieścia. W szpi-
talu pozostali ciężko ranni żołnierze, kilka osób z personelu 
medycznego, cywile i o. Michał. Po wkroczeniu oddziałów 
niemieckich cywile oraz sanitariuszki zostali wyprowadzeni 
z piwnic i mogli opuścić miasto. Ojciec Michał był gorąco za-
chęcany przez przyjaciół, aby zdjął habit i w cywilnym ubraniu 
wyszedł ze szpitala. Nie przyjął tych propozycji. Jak przekazał 
jeden ze świadków: „łagodnie uśmiechnął się i powiedział, że 
szkaplerza nie zdejmie i rannych, którzy są zupełnie bezrad-
ni i unieruchomieni w łóżkach nie opuści”. Niemcy zatrzy-
mali go w szpitalu, w którym został rozstrzelany wraz z ciężko 
rannymi powstańcami, z którymi pragnął pozostać. Ciała za-
bitych wywleczono na barykadę, oblano benzyną i podpalono. 
Ocalałe resztki pochowano tymczasowo na podwórzu pobli-
skiego domu. Kiedy w rok później przeprowadzono ekshu-
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mację szczątek w celu przeniesienia ich do wspólnego grobu 
powstańców na Woli, ciała o. Michała już nie rozpoznano.

Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 13 czerw-
ca 1999 r. w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny 
światowej.

Źródło: brewiarz.pl/czytelnia

sANktUArIA – skArBcE żyWEJ WIAry 
W życIU koŚcIoŁA

ŚWIĘty krzyż – sANktUArIUM rELIkWII  
drzEWA krzyżA ŚWIĘtEgo

Tym razem zwiedzamy Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 
które jest wzniesione na Łysej Górze w Górach Świętokrzy-
skich. Położone jest 40 km od Kielc. Historia tego miejsca się-
ga X wieku. To tutaj znajdują się relikwie Krzyża Świętego, 
na którym umarł Jezus. Gospodarzami sanktuarium byli bene-
dyktyni do 1819 r. Obecnie opiekę sprawują Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej. Miejsce to jest najstarszym sanktuarium 
w Polsce. Przyciąga rzesze pielgrzymów właśnie ze wzglę-
du na relikwie Krzyża świętego, które były badane w 2002 r. 
przez prof. Wojciecha Kurpika. W jaki sposób fragmenty drze-
wa, do których był przybity Jezus, trafiły do świątyni? Jedna 
z wersji mówi o św. Helenie, która w Jerozolimie odnajdując 
fragmenty Krzyża zabrała go ze sobą i podarowała Papieżowi 
Sylwestrowi I, który przekazał je królowi węgierskiemu, a król 
w ramach wdzięczności Bogu za ocalenie syna podczas polo-
wania na terenie naszego kraju zostawił je w klasztorze na Ły-
sej Górze. Inna wersja mówi o Bolesławie Krzywoustym, gdy 
odbył pielgrzymkę pokutną. Książe odosobnił od ludzi, pościł, 
przywdział włosiennicę, pielgrzymował do klasztoru św. Idzie-
go w Samogywar na Węgrzech i do grobu św. Stefana, boso 
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też szedł do Gniezna, do grobu św. Wojciecha. Z Węgier spro-
wadził Benedyktynów, oni w XII w mieli przywieźć relikwie 
Krzyża Świętego, które należały do św. Emeryka i jego ojca św. 
Stefana. 

Mimo kilku wersji na temat przybycia relikwii do sanktu-
arium zakonnicy byli świadkami cudów jakie działy się przy 
pomocy tego niezwykłego drewna. W roku 2007 osiemnasto-
letnia dziewczyna z Lublina doznała łaski uzdrowienia z wiru-
sowego zapalenia wątroby. Innym przypadek uzdrowienia, to 
Pan z Kielc, który jako złotnik przygotowywał nowy relikwiarz, 
miał styczność z relikwiami drzewa Krzyża Świętego i wzbu-
dził w sobie intencję, modlił się do Pana Boga, prosząc Go, aby 
uzdrowił – tu została wysłuchana jego modlitwa. 

W sanktuarium od 2013 r., kiedy kościół został podniesiony 
do godności bazyliki mniejszej poproszono Ks. Bp. Ordyna-
riusza o powołanie jednego z Ojców Oblatów do posługi eg-
zorcysty. Po czteroletnim posługiwaniu zauważono jak wielu 
ludzi zmaga się z opętaniem. Ludzie, którzy tutaj przebywają 
oraz ich sprawy są powierzane przy relikwiach drzewa Krzyża 
Świętego. 

Na Święty Krzyż przybywa bardzo dużo pątników, dotykają 
tego sacrum. Przebogata jest historia Bazyliki Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej, nie sposób jej opisać, warto odwie-
dzić to szczególne miejsce.

strona internetowa: swietykrzyz.

z życIA APostoLAtU cHorycH

rEkoLEkcJE

dzIEŃ 1. Rozpoczęliśmy rekolekcje!!!
Wspólne uśmiechy na widok siebie nawzajem i radość ze 

spotkania po długim niewidzeniu, to największy entuzjazm 
dzisiejszego popołudnia.
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Już od 15:00 przyjeżdżali pierwsi uczestnicy rekolekcji 
w towarzystwie swoich najbliższych. Rekolekcyjny czas zain-
augurowaliśmy wspólną kolacją, ku pokrzepieniu ciała. Na-
stępnie zgromadziliśmy się w naszym pokoju spotkań, gdzie 
w atmosferze zabawy, radości i przyjaźni przypomnieliśmy się 
sobie nawzajem a także przedstawiliśmy się nowym uczestni-
kom. Zwieńczeniem dnia była uczta dla ducha – Najświętsza  
Eucharystia pod przewodnictwem ks. Tadeusza Baniowskiego, 
który po raz kolejny pomaga nam przemierzać rekolekcyjne szlaki.

Niestety droga nie będzie dla nas tak wspaniała, jak w mi-
nionych latach, gdyż duża część z weteranów rekolekcji nie 
mogła w tym roku przybyć. Niesiemy ich w naszych sercach 
i dlatego Elu, Danusiu, Sabinko, Jacku, Grażynko – idziecie 
z nami, niesieni na skrzydłach naszych modlitw.

dzIEŃ 2. Za nami!!!
Za nami pierwszy pełny dzień rekolekcyjnej wędrówki śla-

dami wiary Abrahama. Jak to mamy w zwyczaju rozpoczęli-
śmy go wspólną modlitwą jutrznią, po której posililiśmy ciało 
na śniadaniu i wzmocniliśmy więzy wspólnotowe przy kawie 
i herbacie.
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Gościliśmy u siebie Panią Magdalenę Pasiowiec – psycholog 
z Caritasu, która przez wspólne psychozabawy pomogła nam 
zrelaksować się i poznać siebie nawzajem. Ciekawe, że mimo 
wieloletnich przyjaźni mogliśmy się czegoś o sobie dowiedzieć.

W samo południe, odśpiewawszy modlitwę Anioł Pański w ka-
plicy, spotkaliśmy się na konferencji duchowej, poprowadzonej 
przez naszego ks. Tadeusza. Jej kontynuacją było kazanie wy-
głoszone podczas Mszy Świętej sprawowanej w Godzinie Mi-
łosierdzia, a zakończone wspólną pracą w grupach dzielenia.

Wieczór upłynął nam na pierwszych z dwóch wieczorów fil-
mowych, w czasie których oglądaliśmy pierwszą część filmu 
o bohaterze tegorocznych rekolekcji – Abrahamie.

Wczesny blask zachodzącego słońca stanowił czas modli-
twy wieczornej, w trakcie której – w łączności z Jasną Górą 
– odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, pomodliliśmy się za naszą 
ojczyznę i... wysłuchaliśmy bajki na dobranoc. Było dobrze, 
a będzie jeszcze lepiej... jutro!!!

dzIEŃ 3. Dobiegł końca!
Dzisiejszy dzień był bardzo podobny – choć nieidentyczny – 

względem wczorajszego. Dzień rozpoczęliśmy „po Bożemu”, 
czyli jutrznią. Posiłki jak zwykle były smaczne, a konferencja 
ks. Tadeusza i kazanie podczas Mszy Świętej celnie i z dużą 
wrażliwością dotykało tematu rekolekcji i naszej wiary.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem znów dokonało się 
w sferze psychologii. Albowiem naszym gościem była Pani 
Anna Ścibior-Butrym – konsultant ds. kreowania wizerunku 
i terapeutka z Caritasu naszej diecezji. Mówiła dziś o auto-
prezentacji, czyli sztuce właściwej prezentacji samego siebie 
oraz o tym, jak ważne jest... abyśmy sami lubili siebie i sami 
się doceniali i szukali w sobie własnej wartości, by nie trzeba 
było szukać tanich pocieszeń w czymś innym. Jesteśmy dzieć-
mi Boga i to najwspanialsze źródło naszej wartości!!!

Dziś nie było pracy w grupach. W zamian spotkaliśmy się 
na „pogodnym przedwieczorze”, w czasie którego bawiliśmy 
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się w „śpiewające tapczany” (oryg. „Śpiewające fortepiany”), 
odgadując i śpiewając wspólnie znane piosenki minionych lat. 
Po kolacji dokończyliśmy seans filmowy.

Jednakże dzień ten będzie wyjątkowo niezapomniany przez 
wspaniałe osoby, których przyjście stanowi dla nas wspaniały 
prezent. Najpierw odwiedzili nas dawni członkowie i przyja-
ciele naszego Apostolatu, z którymi wspólnie przeżywaliśmy 
spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Następnie odwie-
dziły nas Agnieszka Szczepkowska i Hania Ostręga, dzięki 
którym mamy wspaniałe wspólnotowe zdjęcie z rekolekcji.

Ostatni wspaniały dar związany był z osobą o. Dariusza 
Śmiałka, który przeżywa w Sanktuarium Fatimskim 25-lecie 
posługi kapłańskiej. Wieczorem przybył do nas, by poprowa-
dzić Apel Jasnogórski, który zwieńczył adoracją Pana Jezusa, 
modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem każdego z nas. 
Zaiste wspaniały ten dzień!!!

dzIEŃ 4. PRZEDOSTATNI ALE CHYBA NAJLEPSZY
Dzień, jak co dzień, upłynął nam według założonego planu. 

Modlitwa przeplatała się z pracą w grupach dzielenia, posiłki 
ze spotkaniami na kawie lub herbacie, wyciszenie i skupienie 
z radością i wspólnym byciem ze sobą.

I tego dnia Bóg dał nam wspaniałe prezenty i dowody, że nas 
kocha. Najwspanialszym była Msza Święta sprawowana w ko-
ściele przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, zwieńczona 
po zakończeniu Drogą Światła.

Nasze twarze zostały rozweselone na widok Eli Palczak, 
która pomimo dolegliwości zdrowotnych i rekonwalescencji 
oraz dużej odległości, przyjechała dziś do nas w odwiedziny, 
by choć trochę zaczerpnąć woni rekolekcji. Drugą wspaniałą 
osobą, która uczyniła nas szczęśliwymi była Dagmara – nasza 
dawna wolontariuszka, która również postanowiła nas odwie-
dzić. Przyjechała do nas z… Danii!!! Oczywiście nie bezpo-
średnio z niej, lecz na wakacje wróciła do domu i przyjechała 
również do nas.
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Dzień zwieńczyliśmy adoracją Pana Jezusa w Najświętszej 
Eucharystii, dziękując Mu za ten błogosławiony czas i – w mo-
dlitwie różańcowej – prosiliśmy Pana o nowe i święte powoła-
nia kapłańskie i zakonne dla naszej Archidiecezji.

dzIEŃ 5. TO JUŻ JEST KONIEC!
Dziś wszystko było ostatnie – ostatnia jutrznia, ostatnie śnia-

danie, ale za to pierwsze (i jedyne) spotkanie dziękczynno-
-podsumowujące czas naszych rekolekcji. Było bardzo rzewnie 
i radośnie, jak również twórczo – celne uwagi i riposty powo-
dowały co rusz salwy śmiechu. Każdy z nas otrzymał pamiąt-
kowe zdjęcie i coś na pamięć – spersonalizowany modlitewnik 
a wolontariusze notatniki i bransoletki.

Zwieńczeniem dnia była Msza Święta, która zakończyła się 
błogosławieństwem i posłaniem nas jako apostołów do na-
szych domów i rodzin. Po obiedzie każdy z nas wrócił do swo-
jego domu…

krUcJAtA ModLItEWNA cHorycH

Zachęcamy Was do ofiarowywania Bogu Waszych cierpień, 
słabości, niedomagań, szczególnie wtedy, gdy są ciężkie i nie 
do wytrzymania, aby przez to wypraszać u Miłosiernego Boga 
potrzebne łaski dla Kościoła, Apostolatu Chorych i dla samych 
siebie. 

Zapraszamy do odmówienia dziesiątki różańca w inten-
cji Kościoła i drugiej w intencji naszej wspólnoty Apostolatu 
Chorych. 

Co miesiąc w kolejnym Liście do Chorych zamieszczać bę-
dziemy intencje, w których razem będziemy się modlić. Będzie 
to kolejny znak naszej jedności, która spaja naszą wspólnotę.

Intencje na wrzesień:
– Obejmijmy modlitwą dzieci i młodzież, przedszkola i szko-

ły, rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców. 
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– Módlmy się za Kościół: o mądrość i światło Ducha Święte-
go dla Pasterzy Kościoła, za wszystkie dzieła ewangeliza-
cyjne podejmowane w parafiach, wspólnotach i ruchach 
kościelnych, o świętość kapłanów.

– Módlmy się za Apostolat Chorych: o dar otwartych serc 
i oczu dla bliźnich: „kochaj bliźniego jak siebie samego”.

zAProszENIA

WrzEsIEŃ – „BĄdźcIE PozdroWIENI!”
Po wakacyjnej przerwie wraca audycja „Bądźcie pozdro-

wieni!”. Słuchajmy na antenie Radia Plus (88,8 FM) w każdy 
ostatni czwartek miesiąca od godz. 22.00 (26 września).

Gospodarzem spotkań jest ks. Przemysław Pokorski,  
Duszpasterz Apostolatu Chorych w Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej.

Zapraszamy wszystkich Chorych, ich Opiekunów i Przyja-
ciół do rozmowy telefonicznej. W trakcie audycji można dzwo-
nić do studia na nr tel.: 91 433 70 70

PAźdzIErNIk – dzIEŃ kULtUrIAdy

LIstoPAd – WyPoMINkI APostoLAtU cHorycH
Wypominki – Zespół Szkół Salezjańskich (ul. Ku Słońcu 124, 

Szczecin) – 08.11.2019 r. 
11.00 – rozpoczęcie i różaniec w Kaplicy
11.30 – Eucharystia
12.00 – spotkanie w kawiarence

Informacji szczegółowych na temat spotkań Apostolatu 
udziela: Pani Elżbieta – tel. 511 781 255.

Dodatkowe pytania można kierować poprzez pocztę e-mail: 
apostolatchorych.szczecin@gmail.com
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Duszpaster-

stwem Chorych – Apostolat Chorych Rodzina Miłości Miło-
siernej http://apostolatchorych.pl/


