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PAPIEŻ FRANCISZEK

HomIlIA WygłoSZoNA PodCZAS 
mSZy ŚWIętEj KANoNIZACyjNEj  

jANA XXIII I jANA PAWłA II

W centrum dzisiejszej niedzie-
li wieńczącej Oktawę Wielkano-
cy, a którą Jan Paweł II zechciał 
poświęcić Miłosierdziu Bożemu, 
znajdują się chwalebne rany Je-
zusa zmartwychwstałego. Pokazał 
je już po raz pierwszy, gdy uka-
zał się apostołom, wieczorem tego 
samego dnia po szabacie, w dniu 
Zmartwychwstania. Ale tamtego 
wieczoru nie było Tomasza i gdy 
inni powiedzieli mu, że widzie-
li Pana, odpowiedział, że jeśli nie 
zobaczy i nie dotknie tych ran, nie 
uwierzy. Osiem dni później Jezus 
ukazał się ponownie w Wieczerniku, pośród uczniów i był tam 
również Tomasz. Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by 
dotknął Jego ran. Wówczas ten szczery człowiek, przyzwycza-
jony do osobistego sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i po-
wiedział: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również spraw-
dzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego 
rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym zna-
kiem miłości Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć w Boga. 
Nie po to, by wierzyć, że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg 
jest miłością, miłosierdziem i wiernością. Święty Piotr, cytu-
jąc Izajasza, pisze do chrześcijan: „Krwią Jego ran zostaliście 
uzdrowieni” (1 P 2,24; por. Iz 53,5).
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Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran 
Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. 
Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego 
krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58,7), po-
nieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to 
dwaj ludzie mężni, pełni parezji [szczerości] Ducha Świętego 
i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego 
miłosierdzia.

Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. 
Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy 
był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chry-
stusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było 
w nich miłosierdzie Boga, które objawia się w tych pięciu ra-
nach; silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi.

W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chrystu-
sa i świadkach Jego miłosierdzia była „żywa nadzieja” wraz 
z „radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1,3.8). Nadzieja 
i radość, jaką zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom 
i których nic i nikt nie może ich pozbawić. Paschalna nadzieja 
i radość, przeszedłszy przez tygiel odarcia z szat, ogołocenia, 
bliskości z grzesznikami aż do końca, aż do mdłości z powo-
du goryczy tego kielicha. Oto są nadzieja i radość, jaką dwaj 
święci papieże otrzymali w darze od zmartwychwstałego Pana 
i z kolei przekazali obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to 
nagrodę wieczną.

Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota wierzących 
w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie (por. 
2,42-47). Jest to wspólnota, w której żyje się tym, co najistot-
niejsze z Ewangelii, to znaczy miłością, miłosierdziem, w pro-
stocie i braterstwie.

Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. Św. 
Jan XXIII i św. Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świę-
tym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego 
obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapomi-
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najmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i spra-
wiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, św. Jan XXIII okazał 
taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu 
prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, który 
sam był prowadzony. To była jego wielka posługa dla Kościoła. 
Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II był pa-
pieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zo-
stać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam 
w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z ro-
dzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy 
i go wspiera.

Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają 
się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodal-
nego był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpa-
sterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli 
się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Mi-
łosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo 
zawsze miłuje.

KS. ARCyBISKUP mEtRoPolItA ANdRZEj dZIęgA

SłoWo PAStERSKIE Po URoCZySto-
ŚCIACH KANoNIZACjI jANA PAWłA II

(FRAgmENty)

Jako uczniowie Pana, sami medytujący ponadczasową głębię 
Słowa Bożego, z zadziwieniem rozważamy tę szczególną moc 
wiary, z jaką Apostołowie przepowiadali Zmartwychwstałego: 
Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego 
Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Me-
sjaszem. Osobiste uznanie, że zmartwychwstały Jezus z Naza-
retu jest zapowiedzianym od wieków Mesjaszem, i dlatego jest 
także Panem naszego życia i naszych spraw, wprowadza za-
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sadniczy porządek zarów-
no w nasze rozumowanie, 
jak też w podejmowane 
przez nas decyzje. Daje 
nam także zasadniczą 
siłę wytrwania na drodze 
Prawdy i Życia. Dlatego 
wskutek kazań apostołów 
nawracały się i przyjmo-
wały chrzest tysiące ludzi. 
To budziło jednak sprze-
ciw ludzi o myśleniu prze-
wrotnym, nieuczciwym, 

złośliwym, czyli ludzi o postawie faryzejskiej. Apostoł wprost 
wzywa więc uczniów Chrystusa: Ratujcie się spośród tego prze-
wrotnego pokolenia. 

Każdy człowiek ma w swojej duchowej naturze wpisane 
przez Boga pragnienie doświadczenia życia w prawdzie, mi-
łości, sprawiedliwości. Chodzi tu o cały system wartości o wa-
lorze poznawczo-intelektualnym, jak też etyczno-duchowym, 
których źródłem jest sam Bóg i tylko Bóg. Nie można przecież 
głosić pełnej miłości, pełnej prawdy i pełnej radości życia, po-
zostając wrogiem Boga. To są rzeczy nie do pogodzenia. Dlate-
go Jezus Chrystus sam mówi o sobie, że to On jest bramą owiec. 
To w Jego Osobie dokonuje się bowiem ostateczna weryfikacja 
ludzkich intencji i zamiarów. Możemy więc powiedzieć, że tyl-
ko głoszenie prawdy o człowieku i o świecie w duchu Ewange-
lii Chrystusowej może być zaakceptowane przez ludzi – dzieci 
Boże z pełnym zaufaniem i radością serca. 

W swojej świętej Opatrzności pozwolił Bóg także naszemu 
pokoleniu doświadczyć szczególnej siły przepowiadania Jezu-
sa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Była to także siła in-
telektualnej i duchowej konfrontacji ze światem współczesnej 
przewrotności. Trzydzieści pięć lat temu stanął na polskiej zie-
mi Prorok i w mocy Eliaszowej wołał: Niech zstąpi Duch Twój! 
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Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej Ziemi! To 
pamiętna modlitwa wstawiennicza, którą nad naszą Ojczyzną 
wypowiedział, i którą wpisał też w serca nas wszystkich świę-
ty Jan Paweł II. Prowadził nas potem przez dwadzieścia sie-
dem lat swojego pontyfikatu po drogach Bożej Prawdy, Bożej 
Mocy i Bożego Życia. Dał nam wielkie świadectwo nadziei, 
niezmordowanej służby, a także świadectwo wielkiej modlitwy 
i wielkiego cierpienia. Stanął pośród nas jako święty naszego 
pokolenia. Stanął również w Szczecinie. Duchowo prowadzi 
nas także po swoim odejściu do Domu Ojca. 

Święty Jan Paweł II zawsze trwał na modlitwie u stóp Chry-
stusa. Zawsze też uczył takiej ufnej modlitwy w Duchu Świę-
tym. Prowadził nas mądrze do Chrystusa, Który zabity przez 
nasze grzechy ale zmartwychwstały, jest przecież Miłosiernym 
Zbawicielem. Jest realną szansą dla każdego, także w naszym 
trudnym pokoleniu, by sensownie, mądrze i owocnie prze-
żyć swoje życie doczesne. Dlatego święty Jan Paweł II rozpo-
czął swoje papieskie posługiwanie od wezwania: Nie lękajcie 
się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Wołał 
o otwarcie serca każdego człowieka, a także o odważne otwar-
cie dla Chrystusa całych systemów politycznych, ekonomicz-
nych oraz życia społecznego i kulturalnego. Przypominał, że 
wszystko, co jest codziennością człowieka tu, na ziemi, może 
tylko skorzystać na przeniknięciu światłem Ewangelii. Ten 
znakomity Syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na ca-
łym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do 
Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem – pomógł nam nie 
lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Takie 
świadectwo słyszeliśmy trzy lata temu z ust Papieża Benedykta 
XVI w homilii beatyfikacyjnej. Kolejne lata pokazują, że jesz-
cze bardziej nasiliła się walka przeciwko wspólnocie małżeń-
stwa i rodziny przeżywanej po Bożemu, a jednocześnie narasta 
agresywna promocja związków pozornie rodzinnych, które nie 
mogą uzyskać Bożego błogosławieństwa, gdyż są sprzeczne 
z prawem Bożym. Bardzo silnie odczytujemy znamienną w tym 
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kontekście myśl, którą zawarł w homilii kanonizacyjnej Papież 
Franciszek nazywając Świętego Jana Pawła II właśnie Papie-
żem Rodziny.

Umiłowani. 
Trwamy w dziękczynieniu Bożej Opatrzności za dar tego no-

wego Świętego. Chcąc mocniej tę duchową szansę ogarnąć, 
musimy najpierw uwielbić Boga za dzieła, których On potrafi 
dokonywać w życiu zwyczajnych ludzi, otwartych jednak na 
Jego łaskę i na moc Jego ducha. To jest tajemnica duchowości 
człowieka rozmodlonego, wewnętrznie żyjącego Bogiem i dzia-
łającego w imię Boga. Takiej pogłębionej duchowości bardzo 
nam dzisiaj potrzeba we wspólnotach parafialnych, w domach 
rodzinnych i w osobistym życiu. 

Winniśmy także w tym duchu powracać do całości papieskie-
go nauczania świętego Jana Pawła II w sprawach dotyczących 
ochrony życia, poszanowania małżeństwa i rodziny, pogłębie-
nia sprawiedliwości społecznej, umocnienia ładu moralnego, 
ponownego zaprowadzenia etyki w gospodarce i w polityce 
oraz wzajemnej solidarności i miłości. Zawsze pamiętajmy, 
że szczególną Mistrzynią była dla Jana Pawła II Najświętsza 
Maryja Panna, wobec Której niezmiennie powtarzał swoje To-
tus Tuus. Ta nowa szansa, którą Bóg przed nami otwiera wraz 
z kanonizacją Jana Pawła II, jest więc zaproszeniem do pogłę-
bionej modlitwy i do pracy na rzecz dobra wspólnego. To także 
zachęta do ufnego przeżywania z Jezusem wielorakich krzyży, 
ale też do nowego zapału ewangelizacyjnego. To czas wielu 
Bożych łask.

Na tę radosną modlitwę i dziękczynne pielgrzymowanie do 
stóp Figury Świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, na 
codzienne podążanie po drogach pogłębionego życia ducho-
wego w każdej zwyczajnej chrześcijańskiej rodzinie, na na-
dzieję ewangelizacji, na odwagę podejmowania nowych dzieł 
miłości, z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen.
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SERCE jEZUSA  
„goREjĄCE ogNISKo mIłoŚCI”

W miesiącu czerwcu przeżywamy wiele ważnych uroczy-
stości religijnych: uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
(1 VI), Zesłania Ducha Świętego (8 VI), NMP Matki Kościoła 
(Głównej Patronki naszej Archidiecezji – 9 VI)), święto Jezu-
sa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (12 VI), uro-
czystość Trójcy Przenajświętszej (15 VI), Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa (19 VI), Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
(24 VI), Najświętszego Serca Pana Jezusa (27 VI), wspomnie-
nie Niepokalanego Serca Maryi (28 VI) oraz uroczystość świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła (29 VI). 

W Uroczystość Bożego Ciała, którą obchodzimy w pierwszy 
czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, uczestniczymy 
w procesji do czterech ołtarzy publicznie wyrażając swoją mi-
łość do Boga i wiarę w Jezusa obecnego w Eucharystii. Spró-
bujmy zastanowić się nad tym, czy głęboko wierzę w obecność 
Boga Żywego, Prawdziwego, że ta konsekrowana Hostia to nie 
opłatek, czy wino, ale Ciało i Krew Jezusa Chrystusa? To wiara 
i pokora otwiera nasze serce i umysły na cud przeistoczenia, 
na słowa Pana Jezusa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy; To 
jest, bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”.

Z rąk kapłana przyjmuję Ciało Chrystusa – czy przyjmuję 
godnie, czystym sercem, z wielką miłością i czcią – czy z roz-
targnieniem? Czy w pełni uznaję, że Eucharystia to żywy 
i prawdziwy Jezus Chrystus? 

Święty Jan Paweł II podczas 46 Kongresu Eucharystycznego 
we Wrocławiu powiedział: „Jestem przekonany, iż ten Kongres 
Eucharystyczny przyczyni się skutecznie do poszerzenia prze-
strzeni życiowej dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
dla Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Chrystu-
sa Odkupiciela świata – w życiu tego Kościoła, który jest we 
Wrocławiu, w życiu Kościoła w Polsce i na całym ziemskim 
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globie. Chodzi tutaj o otwarcie dostępu do wszystkich bogactw 
wiary i kultury, które łączą się z Eucharystią. Chodzi o prze-
strzeń duchową, przestrzeń ludzkich myśli i ludzkiego serca, 
przestrzeń wiary, nadziei i miłości, a także przestrzeń nawró-
cenia, oczyszczenia i świętości. To wszystko mamy na myśli, 
gdy śpiewamy: Zróbcie Mu miejsce...”.

Papież mocno akcentował, że Eucharystia jest źródłem 
i szczytem Kościoła. Kościół żyje Eucharystią, z niej czerpie 
duchowe energie do pełnienia swej misji. Ona daje mu siłę 
wzrostu, ona go jednoczy. Eucharystia jest sercem Kościoła. 

W Uroczystość Bożego Ciała cały Kościół oddaje cześć 
i uwielbienie Bogu, wyznaje publicznie wiarę w Tego, który 
jest Chlebem życia, o czym wskazują słowa Jezusa: „ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51).

W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. 
Podczas nabożeństw czerwcowych kierujemy swój wzrok na 
Serce Jezusowe, które jest otwarte na oścież dla każdego. Roz-
ważając wezwania litanii modlimy się do Serca Jezusa – gore-
jącego ogniska miłości. Uświadamiamy sobie wielką miłość 
Boga do człowieka i prosimy, by Bóg Ojciec, Syn Boży – Jezus 
Chrystus i Duch Święty Pocieszyciel zstąpił na nas wszystkich 
i dokonał odrodzenia serc i dusz. 

Ks. Tomasz Ceniuch i Elżbieta Palczak

NIEdZIElNE RoZWAŻANIA 
EWANgElICZNE

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Mt 28,16-20)  
1 czerwca 2014 r.

Czym jest dla nas Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego? 
Uroczystość dzisiejsza jest świętem człowieka, świętem wiel-
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kiej godności ludzkiej: każdy z nas z ciałem i duszą znajdzie 
się w niebie. Każdy z nas bowiem jest wezwany do uczestnic-
twa w całej tajemnicy Chrystusa, również w Jego uwielbieniu. 
Pan sam powiedział: „Idę przecież przygotować wam miejsce. 
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie 
i zabiorę was do siebe, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem” 
(J 14,2b-3). 

Wniebowstąpienie jest więc fundamentem nadziei człowie-
ka, który w czasie swej pielgrzymki ziemskiej czuje się wy-
gnańcem i cierpi z powodu oddalenia od Pana.

Z Wniebowstąpieniem kończy się ziemskie posłannictwo 
Pana Jezusa, rozpoczyna się natomiast posłannictwo Jego 
uczniów. Ostatnie polecenie, które Chrystus przekazał aposto-
łom przed swoim Wniebowstąpieniem, brzmiało: Będziecie mi 
świadkami (Dz 1,8). 

Świadkiem jest ten, kto dzieli się swoim przeżyciem. Mu-
szę żyć z Chrystusem oraz być z Nim w stałej łączności, by 
móc o Nim świadczyć. Im ściślejsze będzie moje zjednoczenie 
z Chrystusem, tym bardziej czytelne będzie moje świadectwo.

Uroczystość Zesłania ducha Świętego (J 20,19-23)  
8 czerwca 2014 r.

„O Duchu Święty, Miłości istotna Ojca i Syna, Miłości nie-
stworzona, która mieszkasz w duszach sprawiedliwych, zstąp 
na mnie w nowej Pięćdziesiątnicy i udziel mi obficie swych 
darów, owoców, łask i zjednocz mnie z sobą, jako najsłodszy 
Oblubieniec duszy mojej” (s. Karmela od Ducha Św.)

„Weźmijcie ducha Świętego” (J 20,22). Co to znaczy „wziąć 
Ducha Świętego”?, kim jest Duch Święty? Duch Święty jest 
„adwokatem i obrońcą”. On broni przed fałszem i wszystki-
mi niewłaściwymi kierunkami, jakie proponuje współczesny 
świat. Duch Święty jest „wspomożycielem, doradcą”. Poprzez 
Niego Jezus jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytu-
acjach trudnych, w zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. 
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Duch Święty jest „pocieszycielem i ożywicielem”. On ożywia 
to wszystko, co w nas chore, obumarłe. Wnosi w życie nową 
nadzieję.

XI Niedziela zwykła – Uroczystość trójcy  
Przenajświętszej (J 3,16-18) 15 czerwca 2014 r. 

„Trójca Święta jest tajemnicą wnętrza, tajemnicą spotkania, 
tajemnicą wspólnoty” (J. Guillet). Dlatego Bóg „zapragnął po-
dzielić się” miłością z człowiekiem. Jesteśmy stworzeni przez 
Boga na podobieństwo Trójcy Świętej. Więź Ojca i Syna w Du-
chu jest odbita w naszych sercach. Gdy „gubimy”, „zamazuje-
my” obraz Boga, Jego miłość, Bóg poszukuje dróg zbawienia. 
Daje to, co dla Niego najcenniejsze – Syna swego Jednoro-
dzonego. Z głębi miłości, dzielenia, dawania Boga wypływa 
zbawienie. Miłość Boga do nas jest odbiciem miłości, która 
stanowi samą Jego istotę.

Trójca Święta towarzyszy od początku naszemu życiu ducho-
wemu. W czasie sakramentu chrztu, Bóg Ojciec wypowiada wo-
bec każdego te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem: 
„tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie” (Łk 
3,22). Jezus zaprasza nas do intymnej relacji przyjaźni, a Duch 
Święty napełnia Bożą miłością. Zostajemy więc włączeni w po-
trójną relację. Z Bogiem Ojcem, Stworzycielem, łączy nas rela-
cja dziecięctwa; z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem – relacja 
przyjaźni, braterstwa; a z Duchem Świętym, Uświęcicielem – 
relacja miłości, świętości.

XII Niedziela zwykła (Mt 10,26-33)  
22 czerwca 2014 r.

„Nie bójcie się” – uczniowie powinni pamiętać, że Pan ich 
wezwał, aby głosili Jego orędzie, a więc będzie im pomagał. 
Mogą być pewni, że ich Ojciec w niebie widzi ich i opiekuje 
się nimi. Z pewnością w sposób szczególny okaże swą pomoc 
tym, których powołał na swoich wysłanników. Tymi słowami 
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Pan Jezus pragnie uwolnić Apostołów od lęku naturalnego, od 
instynktownej samoobrony życia, lecz nie pozbawia ich religij-
nej bojaźni Boga.

Jezus chce podnieść dziś na duchu wszystkich zalęknio-
nych i dodać im odwagi słowami: Nie bójcie się! Ludzie nie są 
w stanie nas unicestwić. Mogą, co prawda, zabić nasze ciało, 
ale ono i tak kiedyś musi zwiędnąć i obumrzeć. Natomiast bez 
naszej zgody ludzie nie zdołają uczynić nic złego naszej duszy. 
Ona jest w rękach Pana. Jeśli podejmą cokolwiek przeciwko 
nam, to tylko tyle, na ile pozwoli im Pan i tylko wtedy, gdy bę-
dzie tego wymagało dobro Jego Królestwa. Jeżeli zostaniemy 
wydani ludziom, Pan najlepiej wie, ile cierpienia uniesiemy 
i jakiej pomocy będziemy wówczas od Niego potrzebowali. On 
nigdy nie zostawi nas samych. Tymczasem strach przed ludźmi 
jest grzechem, który uśmierca nasze dusze. Tylko bojaźń Boża 
jest początkiem mądrości, która zapewnia nam życie wieczne.

W tym tekście dzisiejszej Ewangelii, jak w żadnym innym, 
nie została wyłożona z taką wyrazistością odpowiedzialność za 
głoszenie Ewangelii.

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła (Mt 16,13-19)  
29 czerwca 2014 r. 

„To są Święci, którzy podczas życia ziemskiego użyźnili wła-
sną krwią Kościół: pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi 
Boga” (ant. na wejście).

Apostołowie – Piotr i Paweł idą zawsze razem, a przecież 
są tak różni. Piotr – prosty rybak od razu poszedł za Panem 
Jezusem. Paweł – uczony, misjonarz, wcześniej prześladowca 
chrześcijan – Szaweł. Łączy ich przeżycie własnej słabości, za-
wiedzenie się na sobie. Obaj zrozumieli, że mogą oprzeć się 
tylko na łasce Pana – nie na sobie. Dlatego razem dźwigają 
Kościół. Obydwaj są żywym fundamentem Kościoła zbudowa-
nego ich trudami, a w końcu użyźnionego ich męczeństwem.
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Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz 
ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierw-
szym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że 
obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijań-
skiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa 
swoje życie oraz że w Rzymie są ich relikwie.

Naszą modlitwą i ofiarami wspieramy w tym dniu posługę 
Ojca Świętego Franciszka, szczególnego spadkobiercy i kon-
tynuatora posługi Apostołów Piotra i Pawła.

Dla całego Kościoła, w tym dla każdego z nas, prosimy o ła-
skę wierności Chrystusowi i Kościołowi na drogach, którymi 
Bóg prowadzi nas przez życie i na których powinniśmy być 
świadkami Jego miłości.

Święci Apostołowie natomiast są fundamentami Rzymu 
chrześcijańskiego. Ich krew przelana w Rzymie przyczyniła 
się do rozkwitu wiary w Jezusa Chrystusa. Słowa i krew Apo-
stołów przemieniły i przemieniają to miasto w serce Kościoła.

Katarzyna OV

jEZU, KtÓRyŚ ZAmKNĄł SIę 
W HoStII…

Słowo, które stało się Ciałem 2000 lat temu, obecne jest 
dzisiaj w Eucharystii. Fakt ten sprawił, że Msza Święta stała 
się centrum życia chrześcijańskiego, centrum życia Kościoła. 
W niej odnajdujemy Tego, który umarł dla naszego zbawienia 
i, co więcej, pozostał, wręcz „uwięził się” pod postacią chleba 
i wina, by być wśród nas wciąż obecnym.

Widzisz, opuściłem tron w niebie, aby się z tobą połączyć 
(Dz 1810b) – tak mówi Jezus do św. s. Faustyny, która właśnie 
w Komunii odnajdywała wszelkie potrzebne jej łaski: Widzę się 
tak słaba, że gdyby nie Komunia św., upadałabym ustawicznie; 
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jedno mnie tylko trzyma, to jest Ko-
munia św., z niej czerpię siłę, w niej 
moja moc. Lękam się życia, [jeśli] 
w którym dniu nie mam Komunii św. 
Sama siebie się lękam. Jezus utajony 
w Hostii jest mi wszystkim. Z taber-
nakulum czerpię siłę, moc, odwagę 
i światło; tu, w chwilach udręki szu-
kam ukojenia. Nie umiałabym od-
dać chwały Bogu, gdybym nie miała 
w sercu Eucharystii (Dz 1037). 

Przyjmowanie Komunii św. jest 
czerpaniem z daru miłości samego 

Jezusa Zmartwychwstałego. Ubliżamy tej tajemnicy, jeśli po-
strzegamy ją tylko jako symboliczne wspominanie wydarzeń, 
które rozegrały się przed 2000 lat w Jerozolimie. W czasie każ-
dej Mszy Świętej dokonuje się prawdziwe Przeistoczenie. Je-
zus oddaje się nam i staje się dla nas pokarmem, zapewniając 
nam w ten sposób nowe życie: Ciało moje jest prawdziwym po-
karmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie 
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo-
żywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – 
nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,55-58). 

Słowa o Ciele Chrystusa jako pokarmie w niezwyczajny spo-
sób zrealizowały się w życiu osoby Marty Robin, francuskiej 
mistyczki i stygmatyczki. Pisała ona: Jezus ustanowił sakra-
ment Eucharystii nie tylko po to, byśmy Go adorowali, ale rów-
nież i po to, aby być pokarmem dla naszego ciała. Potwierdziło 
się to w jej życiu. Przez 53 lata nie przyjmowała innego pokar-
mu jak tylko Eucharystię. Poza tym nie piła i nie spała. Przy-
noszono jej Jezusa raz w tygodniu. Marta adorowała ukrytego 
w Hostii Oblubieńca. 
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Przyjście Jezusa było zawsze wydarzeniem. Za każdym ra-
zem mistyczka przygotowywała się do niego poprzez spowiedź 
św. i modlitwę. Uważała, że Komunia bez przygotowania i bez 
dziękczynienia jest mało pożyteczna dla duszy. Mimo, że cho-
roba unieruchomiła ją w łóżku, potrafiła rozpoznać, kiedy 
znajomy ksiądz zbliżał się do domu z Jezusem. Ogarniała ją 
wtedy wielka radość: W jednej chwili da mi siebie samego Ten, 
który uzdrawia, pociesza, podnosi, błogosławi, Ten, który jest 
pokojem, przywróci go memu sercu zbyt rozdartemu i pełnemu 
straszliwych udręk. 

Podczas każdej Mszy Świętej dokonuje się niejako odnowie-
nie ofiary Chrystusa. Staje się to dla nas szansą dotknięcia ży-
wego Jezusa, przeżycia i uczestniczenia w dziele odkupienia. 
Przyjmując ten dar, pozwalamy się przemieniać, Serce Jezusa 
zaczyna bić w naszym: Wszystko, co we mnie dobrego jest – 
sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że 
ten święty ogień przemienił mnie całkowicie (Dz 1392 a) – pi-
sała św. s. Faustyna. Świadomość tego, jak wielkiej tajemnicy 
dotykamy, powinna pomóc nam z szacunkiem przystępować 
do stołu eucharystycznego. Wchodzimy bowiem w obszar in-
nej, choć paradoksalnie – wciąż naszej, rzeczywistości. Dostę-
pujemy wielkiego zaszczytu. Jak zapewnia św. s. Faustyna, 
Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy za-
zdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii św., a dru-
giej – to jest cierpienia (Dz 1804 b). 

Tymczasem Jezus skarży się jej, że nie znajduje zrozumienia 
ludzi: Ach, jak mnie boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną 
w Komunii świętej. Czekam na dusze, a one są dla Mnie obo-
jętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. 
Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą 
się ze Mną jak z czymś martwym, a przecież mam Serce pełne 
miłości i miłosierdzia... (Dz 1447). To dla nas wyrzut lub raczej 
skarga, że nie czerpiemy w pełni z daru, jakim jest dla czło-
wieka Eucharystia. Sami się w ten sposób zubażamy. Prawdą 
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jest więc, co mówi Marta Robin: Chcemy otrzymywać tak wie-
le, a nie idziemy do Tego, który obdarowuje... 

Dlatego św. Jan Paweł II wzywa nas: Uczyńcie Eucharystię 
centrum swojego życia! (por. List do młodych, rok 2000). Wzbu-
dzajmy w sobie pragnienie spotkania Jezusa Eucharystyczne-
go. Jak On Sam mówił s. Faustynie: życie wiekuiste musi się już 
tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię św. Każda Komunia 
św. czyni cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność 
z Bogiem (Dz 1811).

opr. Marie Cofta 
przedruk z: www.adonai.pl

modlItWA PAŃSKA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry cierpiący w Chrystusie.
Pewna osoba prosiła mnie, abym objaśnił modlitwę Ojcze 

Nasz. Postaram się to uczynić, by ludzie odmawiali ją z więk-
szym zrozumieniem i pobożnością. 

Pan Jezus, jako Zbawiciel świata, pragnie zbawić wszystkich 
ludzi, dlatego też przez trzy lata nauczał ich jak mają żyć, aby 
być zbawionym. Jako Bóg Wszechwiedzący, znając doskona-
le wnętrze człowieka wiedział, że człowiekowi zranionemu 
grzechem pierworodnym nie będzie łatwo zachować wszyst-
kie Przykazania Boże, które są pewną drogą do nieba. Dlatego 
też Jezus nauczył Apostołów, a przez nich wszystkich ludzi, 
skutecznej i miłej Bogu modlitwy Ojcze Nasz. Ta modlitwa na-
zywa się Modlitwa Pańską, bo została ułożona przez Jezusa 
Syna Bożego i jest modlitwą najbardziej duchową i najbardziej 
skuteczną, o ile odmawia się ją z wiarą, miłością, ufnością, po-
korą, bez pośpiechu, z czystym sercem i wytrwale. Jeżeli ktoś 
w ten sposób odmawia tę modlitwę, a także inne modlitwy, to 
znaczy, że modli się sercem, a nie tylko wargami. 
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Matka Boża w Mediugorje prosiła dzieci: „Módlcie się ser-
cem”, gdyż taka modlitwa jest miła Bogu i skuteczna. Jakaż 
modlitwa może być bardziej autentyczna, bardziej miła Bogu 
i bardziej skuteczna od modlitwy, która wyszła z głębi serca 
Jezusa Syna Bożego? 

Módlmy się tak, jak nauczył nas Jezus Chrystus, wówczas 
nasza modlitwa będzie prawdziwie przyjacielska, pełna tkliwej 
zażyłości, która będzie docierać do Boga Ojca, jako modlitwa 
Jego Ukochanego Syna. 

Ewangeliści: Św. Łukasz w rozdz. 11,1 i Św. Mateusz 
w rozdz. 6,9 mówią, że gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu 
na modlitwie, rzekł jeden z uczniów: „Panie naucz nas modlić 
się, jak i jan nauczył swoich uczniów”. W odpowiedzi na tę 
prośbę Jezus nauczył ich modlitwy Ojcze Nasz. Jest to modli-
twa podstawowa Kościoła Chrystusowego. Katechizm Kościo-
ła Katolickiego mówi pod nr. 2761, że „Ojcze Nasz jest jakby 
streszczeniem całej Ewangelii”. Jest jakby esencją wszystkich 
modlitw i jest najświętszą, bo pochodzi od Chrystusa Syna 
Bożego. 

Kościół od początku przyjął wersję Św. Mateusza, która dzie-
li się na 7 próśb: pierwsze trzy odnoszą się bezpośrednio do 
Boga, a pozostałe cztery dotyczą człowieka. 

Prośba pierwsza brzmi: „ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
święć się Imię twoje”. W tej prośbie uznajemy świętość Boga 
i prosimy Go, aby Jego Najświętsze Imię było tak uwielbiane 
na ziemi jak jest uwielbiane w niebie.

Druga prośba brzmi: „Przyjdź Królestwo twoje”. W tym we-
zwaniu prosimy Boga, aby Jego Królestwo prawdy, sprawiedli-
wości, miłości i pokoju zapanowało w sercach wszystkich ludzi 
na świecie. Czy my jesteśmy tak do końca świadomi tego, o co 
prosimy, gdy mówimy: „przyjdź Królestwo Twoje” – Królestwo, 
o którego przyjście prosimy, ma być królestwem sprawiedliwo-
ści, miłości i prawdy.
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Trzecia prośba brzmi: „Bądź wola twoja, jako w niebie tak 
i na ziemi”. To znaczy prosimy Boga, aby nam pomógł wiernie 
spełniać Jego najświętszą wolę. Pan Jezus powiedział: „Bóg 
wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego 
wolę” (J 9,31). Powiedział też, „Kto pełni wolę Mego Ojca, któ-
ry jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką” (Mt 12,50). 
Innym razem powiedział „Ja spełniam wolę Mego Ojca” a w 
Ogrójcu powiedział „Ojcze Mój, jeśli nie może ominąć Mnie 
(ten kielich) i muszę go wypić niech się stanie wola Twoja”.

Cztery pozostałe prośby dotyczą człowieka. W prośbie: 
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, prosimy 
o chleb codzienny, który podtrzymuje nasze siły fizyczne i za-
pewnia prawidłowy rozwój naszego organizmu. W tej prośbie 
wyrażamy też pragnienie chleba niebiańskiego, czyli Komunii 
Św., która karmi nasze dusze, uświęca i zbawia. 

W prośbie „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszcza-
my naszym winowajcom”, prosimy Boga, aby nam przebaczył 
grzechy tak, jak my przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili 
lub obrazili. Druga część tej prośby jest najtrudniejsza do zre-
alizowania, ponieważ trudno jest nam przebaczać.

Moi Drodzy, jeżeli chcemy, żeby nam Bóg przebaczył na-
sze liczne, nieraz ciężkie grzechy, to i my musimy przebaczyć 
wszystko i wszystkim. Nie ma innej drogi do pojednania się 
z Bogiem.

W ubiegłym roku podczas urlopu w Polsce pewien kapłan 
opowiedział mi przykrą historię zagniewania się dwóch sąsia-
dów. Ksiądz używając różnych argumentów chciał ich pojed-
nać ze sobą. Pokrzywdzony sąsiad powiedział „Ja mu nigdy 
nie przebaczę”. Ksiądz się go zapytał „Czy pan odmawia Oj-
cze Nasz?” „Tak” odpowiedział. „I o co pan prosi w tej modli-
twie? – aby Bóg przebaczył panu tak, jak pan przebacza swemu 
winowajcy. I co pan odczuwa w swym sercu, gdy wypowiada 
słowa „odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym 
winowajcom?” On odpowiedział „Ja te słowa omijam i mu nie 
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przebaczę”. Co za potworna zatwardziałość serca w gniewie! 
Oczywiście, że ten człowiek nie może pójść do spowiedzi, bo 
nie otrzyma rozgrzeszenia dopóki nie przebaczy.

Pan Jezus powiedział: „Podobnie uczyni wam Ojciec Mój nie-
bieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” 
(Mt 18,23-35) (bardzo proszę przeczytać ten cały rozdział).

Ten człowiek ryzykuje swoje zbawienie, bo nikt z nienawi-
ścią w sercu nie może pójść do nieba, gdyż w niebie panuje 
wieczna miłość, a w piekle wieczna nienawiść.

W prośbie „Nie wódz nas na pokuszenie” prosimy Boga, aby 
nas chronił od pokus i pomógł nam je zwyciężać.

W prośbie „Ale nas zbaw ode złego” prosimy Boga, aby nas 
chronił od wszelkiego zła fizycznego i duchowego, czyli od 
grzechu i potępienia wiecznego, które jest największym złem 
i nieszczęściem.

Słowo „Amen” oznacza niech tak będzie, niech tak się sta-
nie, wierzę, że tak jest, np. gdy kapłan udziela Komunii Św. 
mówi „Ciało Chrystusa”, a przyjmujący Komunię odpowiada 
„Amen” to znaczy wierzę, że to jest Jezus.

Ojcze Nasz jest najczęściej używane w Liturgii Kościoła np. 
we Mszy Św., Modlitwie Brewiarzowej i w udzielaniu Sakra-
mentów Św. Jest też modlitwą codzienną wszystkich chrze-
ścijan. W tej modlitwie Pan Jezus polecił nam nazywać Boga 
– Ojcem, co w Starym Testamencie nie było znane. Żydzi nazy-
wali Boga Jahwe lub Adonaj. Pan Jezus powiedział, że mamy 
mówić Ojcze Nasz, a nie Ojcze mój, chcąc nas przez to po-
uczyć, ze Bóg jest Ojcem wszystkich ochrzczonych, którzy sta-
ją się Jego dzieci, a między sobą są braćmi i siostrami, tworząc 
wielką Bożą Rodzinę, czyli Lud Boży.

Mało kto uświadamia sobie jak wielkim zaszczytem jest na-
zywać Boga Ojcem. Święci odmawiali tę modlitwę z wielką 
miłością i radością. Nie szczędzili czasu na modlitwę. Niech 
teraz każdy i każda z Was przyjrzy się swojej modlitwie, jak się 
modlę: czy z pobożnością bez pośpiechu, z ufnością i wytrwa-
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łością? Prośmy, więc Jezusa jak Apostołowie: „Panie, naucz 
nas modlić się”. 

Na tym kończę i serdecznie Was pozdrawiam w Chrystusie. 
Szczęść Boże!

Ks. Tadeusz Baniowski TChr

„WIERZę W SyNA BoŻEgo”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani!
Niesamowite są te dwa miesiące w roku, które następują po 

sobie. Najpierw bowiem przeżywaliśmy maj – miesiąc tak bar-
dzo bogaty w różne święta i uroczystości, od wieków nazywany 
przez Polaków miesiącem maryjnym. A teraz Pan pozwala nam 
wchodzić w miesiąc czerwiec, a w nim na początku przeżywa-
my uroczystość Zesłania Ducha Świętego, poprzez którą Bóg 
pragnie dokonać nad każdym z nas wylania darów Ducha Świę-
tego. W drugiej połowie czerwca zaś obchodzimy uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, w czasie 
której będziemy mieli okazję publicznie zamanifestować naszą 
przynależność do Chrystusa i wiarę w Niego. A wszystko to 
pod patronatem Najświętszego Serca Pana Jezusa, które czci-
my przez cały czerwiec w wezwaniach litanijnych.

Dzisiaj tak bardzo potrzeba świadectwa wiary. Potrzeba ludzi, 
którzy nie będą bali się pokazać, że wierzą w Jezusa Chrystu-
sa, nie będą lękali się przyznać do Niego. Pan Jezus na kartach 
Ewangelii powiedział: „kto się do mnie przyzna przed ludźmi, 
do tego i ja przyznam się przed moim ojcem w niebie, ale 
kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed 
moim ojcem w niebie” (por. Mt 10,33). To wyznanie wiary wy-
maga odwagi, ale przede wszystkim mojej zgody na otwarcie 
drzwi swojego serca Chrystusowi. Żywo w pamięci mamy wy-
darzenia związane z kanonizacją Jana Pawła II i diecezjalnym 
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dziękczynieniem za dar nowego Świętego. A to właśnie on – 
święty papież, nasz rodak na rozpoczęcie swojego pontyfikatu 
wołał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystu-
sowi!”. Przez cały swój pontyfikat wzywał nas do zawierzenia 
Panu Jezusowi całego życia, do powierzenia Jemu wszystkie-
go, co przeżywamy. Sam pokazywał nam jak to robić, wielo-
krotnie zawierzając siebie Bogu przez Maryję – Totus Tuus.

Współcześnie wśród ludzi mianujących się jako wierzący, 
mamy tendencję bycia osobą praktykującą, ale niekoniecz-
nie wierzącą. To bardzo niebezpieczne zjawisko. Do tej pory 
mówiło się, i taki stereotyp utarł się i w naszej ojczyźnie, że 
ktoś jest wierzący, ale niepraktykujący. Dziś natomiast można 
teoretycznie pójść dalej. Praktykować wiarę poprzez różne mo-
dlitwy, życie sakramentalne i uczestnictwo we Mszy Świętej, 
a tak naprawdę nie rozwijać swojej wiary i duchowości. W tym 
kontekście ważne jest, Moi Drodzy, abyśmy  w roku, w którym 
chcemy pochylić się nad wiarą w Syna Bożego, często sami 
zadawali sobie pytania o głębię naszej wiary. Jaka ona jest 
w moim prywatnym życiu? Czy i jak dbam o jej pogłębianie? 
Jakie daje świadectwo mojej wiary i czy jest ono rzeczywiście 
czytelne i autentyczne dla innych? Z pewnością wielu z Was, 
którzy wiele przeżyliście w swoim życiu i doświadczyliście 
niemałego cierpienia tak fizycznego, jak i duchowego, ma ser-
ca przepełnione żywą wiarą. Trzeba nam jednak, Moi Kochani, 
nieustannie błagać Boga, aby posyłał do nas swojego Ducha 
Świętego, by: „odnowił oblicze ziemi, tej ziemi!”. 

Zawierzam Was wszystkich wraz z Waszymi problemami, 
chorobami i codziennymi zmaganiami o wiarę, Sercu Jezusa 
i Maryi. Oby żywa wiara przepełniała Was nieustannie i po-
zwoliła coraz bardziej oddawać swoje życie Chrystusowi, który 
jest prawdziwym Bogiem. Z serca Wam błogosławię!

Ks. Łukasz Śniady
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SZlAKIEm SANKtUARIÓW 
mARyjNyCH

SANKtUARIUm mAtKI BoŻEj W FAtImIE C.d.

13 maja 1917 r. trojgu portugalskich dzieci objawiła się po 
raz pierwszy Matka Boża. Potem ukazywała się małym paste-
rzom jeszcze wielokrotnie aż do 13 października 1917 r. W trak-
cie „spotkań” mali pasterze z Fatimy poznali treść trzech tzw. 
tajemnic fatimskich, które do dziś są przedmiotem licznych 
dyskusji i poddawane są przez niektórych wiernych licznym 
interpretacjom.

Kościół zaznajomił się z treścią każdej z tajemnic i uznał ich 
prawdziwość. Pierwsza z tajemnic stanowiła wizję piekła, któ-
re znajdowało się jakby pod ziemią i przedstawiała obraz mąk, 
które spotkają tych, którzy tam trafią. Druga tajemnica stano-
wiła zapowiedź nadejścia II wojny światowej. Treść trzeciej ta-
jemnicy została ujawniona dopiero w 2000 r. przez Jana Pawła 
II. Przez długi czas była ona znana wyłącznie papieżom. Znaj-
dowała się w niej wizja kapłana ranionego od kuli. Wiąże się 
ona z zamachem na Jana Pawła II, 
który miał miejsce w rocznicę pierw-
szego z objawień, 13 maja 1981 r. 
Pojawiają się też głosy, że treść trze-
ciej tajemnicy fatimskiej nie została 
wyjawiona do końca, co rodzi kolej-
ne spekulacje.

Dwoje z dzieci, które były świad-
kami objawień fatimskich – Franci-
szek i Hiacynta – zmarli wkrótce po 
tym, jak doświadczyli objawień. Cia-
ło Hiacynty nie uległo rozkładowi. 
W 2000 r. odbyła się ich beatyfika-
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cja. Łucja wstąpiła zaś do zakonu karmelitanek bosych i zmar-
ła w 2005 r. W trzy lata po jej śmierci rozpoczął się jej proces 
beatyfikacyjny.

Warto nadmienić, że punktem kulminacyjnym objawień był 
tzw. Cud Słońca, w trakcie którego wielotysięcznemu tłumowi 
pokazało się nagle wirujące Słońce. Był to z pewnością jeden 
z największych cudów w historii Kościoła.

Do dzisiaj dzieje się wiele cudów, wiele takich wydarzeń, 
których nie sposób wyjaśnić racjonalnie. Matka Boża ciągle 
interweniuje w naszych sprawach. My winniśmy tylko się do 
Niej zwracać w różnych naszych potrzebach. Przecież tyle 
się dzieje w naszym życiu. Ona chce nam pomagać, chce być 
z nami w naszych smutkach, w naszych cierpieniach, w na-
szych radościach. Chciejmy się tylko do Niej uciekać, a Ona 
zrobi wszystko, żeby nam pomóc. Bądźmy z Nią, a Ona będzie 
z nami.

Ks. Ryszard Raczkiewicz

KANoNIZACjA PAPIEŻy  
jANA PAWłA II I jANA XXIII

27 KWIEtNIA 2014 R.

Ten wielki, historyczny i wspaniały dzień dla całego świa-
ta, w sposób szczególny dla nas Polaków wpisał się w naszą 
historię. To wydarzenie było oczekiwane przez nas od dawna. 
Przygotowywaliśmy się do niego przez modlitwę wspólnotową, 
osobistą, czy też rodzinną. 

Kanonizacja to szczególna łaska. W tym dniu zawierzaliśmy 
Bogu wszystkie nasze codzienne sprawy i upraszaliśmy po-
trzebne łaski za pośrednictwem św. Jana Pawła II i św. Jana 
XXIII. Rzesze ludzi wyjechało na uroczystość kanonizacji do 
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Rzymu, by razem z wiernymi z całego świata świętować to 
wielkie wydarzenie. 

Rozmawiałam z kilkoma osobami, które były w Rzymie na 
uroczystościach kanonizacji. Oto ich wspomnienia:

Chcę się z Wami podzielić wrażeniami z mojej pielgrzymki 
do Włoch. Miałam to szczęście po raz trzeci podróżować do 
Włoch i Wiecznego Miasta. Bycie na pielgrzymce to ogromna 
łaska i Pan Bóg daje wtedy szczególne siły, moc ducha i pomoc. 
Wspomnę tylko, że nasza pielgrzymka liczyła 45 osób, w której 
uczestniczyło 8 osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Była to Pielgrzymka 10-cio dniowa, zawierała również 
program rekolekcyjny prowadzony przez ks. Arkadiusza Wie-
czorka. Rekolekcje – konferencje „w drodze”, codzienna Msza 
Święta i różne modlitwy wprowadzały nas w stan skupienia 
i ciszy. Pomocą służyły siostry Uczennice Krzyża, s. Katarzyna, 
s. Edyta i s. Beata. Mieliśmy również wsparcie ze strony klery-
ków z AWSD Piotra, Macieja i Daniela oraz 2 panów kierow-
ców i p. przewodnika Andrzeja.

Cały czas podczas tej pielgrzymki czuliśmy opiekę i wsta-
wiennictwo św. Jana Pawła II. Dostaliśmy się na Plac Św. Pio-
tra (na Mszę kanonizacyjną), a następnego dnia dotarliśmy na 
Plac, by uczestniczyć we Mszy dziękczynnej, nie licząc na wej-
ście na Plac, znaleźliśmy się przed samym ołtarzem. 

Niezapomnianym przeżyciem był dla mnie czas spędzony na 
modlitwie przy grobie Św. Jana Pawła II. Osoby niepełnospraw-
ne zostały wpuszczone blisko grobu, więc był czas na spokojną 
modlitwę, bez pośpiechu. Przybywający tam pielgrzymi skła-
dają intencje modlitewne, kwiaty i różne vota. Ja też położy-
łam mały, niebieski różaniec. 

Wszystkie dni po kanonizacji spędziliśmy w Rzymie i w Wa-
tykanie. Byliśmy w czterech Bazylikach (Santa Maria Maggio-
re, Św. Krzyża, Św. Jana na Lateranie i Św. Pawła za Murami). 
Byliśmy też w Muzeach Watykańskich i z górnego tarasu po-
dziwialiśmy Ogrody Watykańskie pełne zieleni i kwiatów. 
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Z całego serca dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki, 
mojej opiekunce Grażynce i wszystkim „Aniołom”, bez których 
ta pielgrzymka byłaby niemożliwa, za ich pomoc i serce.

Barbara Polińska

Kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy opiekunami osób nie-
pełnosprawnych mieliśmy obawy, czy damy radę sprostać po-
wierzonemu nam zadaniu, ale wiara i myśl o tym, że będziemy 
w tak szczególnym dniu i miejscu, dała nam siłę i napełniła 
pozytywnym nastawieniem. Poznaliśmy wiele osób, które po-
mimo swojej choroby nie straciły pogody ducha a wręcz uświa-
damiali nas, że modlitwa i wiara mogą naprawdę wiele zrobić. 
Trzeba dziękować Bogu za to, co nas spotkało, a nie obwiniać 
Go o to, dlaczego to mnie doświadczył takim cierpieniem. Po-
mimo wielu utrudnień dotarliśmy na Plac Świętego Piotra, aby 
uczestniczyć fizycznie i duchowo we Mszy Świętej kanoniza-
cyjnej naszego Rodaka Papieża Jana Pawła II. Dzisiaj już po 
powrocie do domu i po rozmowach z bliskimi stwierdziliśmy, 
że cieszymy się, że mogliśmy tam być i przeżywać to wszystko 
na żywo, było to dla nas wielkie duchowe przeżycie i na pewno 
jakaś lekcja, z której wyciągniemy wnioski. 

Gosia i Daniel
Gdy po raz pierwszy ksiądz ogłosił mojej klasie, że udało się 

zorganizować pielgrzymkę do Rzymu nie docierało to do mnie. 
A było to już w październiku. Te kilka miesięcy zleciało bardzo 
szybko. Aż przyszły święta Wielkanocne i już za parę dni mia-
łam wyjeżdżać. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że jadę na 
kanonizację naszego Jana Pawła II. 

To były bardzo owocne dni. Byliśmy zmęczeni, wyczerpani, 
ale nasz ksiądz cały czas powtarzał, że to właśnie wtedy jest 
najlepszy czas, by się modlić. Obiecałam wielu osobom mo-
dlitwę. Gdy byłam już na placu po całej nieprzespanej nocy 
z głębi serca po cichu wymawiałam wszystkie intencje jakie 
pamiętałam. Wiem, że o większości zapomniałam, ale przecież 
Bóg wie o wszystkim. 
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Szczególnym momentem dla mnie była chwila, gdy Papież 
ogłosił Jana Pawła II i Jana XXIII świętymi, miałam wrażenie 
że czas naprawdę się zatrzymał. Nigdy o tym nie zapomnę – 
głośne bicie dzwonów, szalone bicie braw i ta szczera radość 
wszystkich dookoła mnie. Jestem wdzięczna Bogu, że mogłam 
się tam wtedy znaleźć. 

Zuzia

Myślę, że każdy ma swoje przeżycia tego wielkiego wyda-
rzenia, również zostając w kraju. Wiele rodzin przeżywało 
tę uroczystość w domach poprzez transmisję Mszy Świętej 
w telewizji. Wielu skorzystało też z możliwości przeżycia tej 
uroczystości wspólnie z innymi przed ustawionymi w róż-
nych miejscowościach telebimami. I tak było w Szczecinie na 
Jasnych Błoniach w miejscu, w którym Jan Paweł II w dniu 
11czerwca 1987 r. sprawował Mszę Świętą. Wierni duchowo 
łączyli się z Watykanem. 

Każdy na swój sposób wyrażał dziękczynienie za dar Papie-
ża Jana Pawła II tam gdzie się znajdował, dlatego bardzo pro-
szę ubogacajmy się wzajemnie dając świadectwo. 

Z ŻyCIA APoStolAtU CHoRyCH

ŚP. BASIA oSKÓlSKA PoZoStAWIłA 
WSPomNIENIE…

Barbara Oskólska była otwarta na innych, wspomagała, do-
dawała otuchy, nadziei, jednoczyła się z cierpiącymi. Zostawi-
ła po sobie dobre wspomnienie i ślady, które będą przykładem 
i drogowskazem dla innych, a być może nawet dla następnych 
pokoleń. 

Oto wypowiedzi:
Odejście do Domu Ojca pani Basi Oskólskiej w Wielkim 

Poście jest szczególnie wymownym znakiem, że Chrystus 
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umiłował Ją kończąc ziem-
skie cierpienia właśnie wte-
dy, kiedy idziemy za Nim 
w Drodze Krzyżowej w na-
szych parafiach. Basię mia-
łem szczęście znać od bardzo 
dawna. Zawsze budowała 
mnie Jej skromność, troska 
o innych chorych, ogromna 
życzliwość i sztuka ofiaro-
wania swoich cierpień i nie-
sprawności na rzecz bliźnich. 
Wraz z mężem Andrzejem 
byli wzorem małżeństwa sa-
kramentalnego, które łączy-
ła bezgraniczna miłość. Dla 
nas, pozostających jeszcze 

w DRODZE DO WIECZNOŚCI twórczyni Rodziny Miłości 
Miłosiernej w naszej Archidiecezji pozostanie APOSTOŁKĄ 
CHORYCH.

Bogdan Nowak

Basię Oskólską poznałam 30 lat temu – gdy właśnie zaczę-
ła rodzić się idea powstania Apostolatu Chorych w Szczecinie. 
Poznałam ją w czasie swego pobytu na ortopedii w szpitalu 
w Zdunowie. To właśnie ten oddział był miejscem działania 
Apostolatu. Raz w tygodniu przychodzili, by pomagać chorym 
w różnych potrzebach, spotykali się przy łóżku chorego, roz-
mawiali, robili zakupy, organizowali spotkania modlitewne. 
To w Zdunowie były początki służenia chorym – byłam jedną 
z nich. Przez tyle lat utrzymywałyśmy ze sobą stałą więź, ni-
gdy mnie nie zawiodła. Cały czas wspierała mnie na duchu 
w trudnych sytuacjach. W ostatnim czasie szczególnie. Gdy 
leżałam w szpitalu po ciężkiej operacji kręgosłupa odwiedziła 

ŚP. BASIA OSKÓLSKA
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mnie. Z radości, że ją ujrzałam popłynęły łzy. Zapewne włoży-
ła wiele swojego wysiłku, bo poruszała się na wózku. Było to 
zaledwie trzy miesiące przed jej śmiercią, dokładnie 8 grudnia 
2013 r. Nigdy nie myślałam, że ona mnie wyprzedzi w drodze 
do wieczności. Ale tak Pan Bóg chciał i wierzę, że śp. Basia 
wstawia się za nami i nadal jest bliska i obecna, tak czuję.

Teresa Duniec

Kiedy zachorowałam, czułam, że choroba może być łaską. Nie 
pojmowałam tego, ale wierzyłam, że kiedyś Pan Bóg pozwoli mi 
zrozumieć. Jako chora trafiłam do Rodziny Miłości Miłosiernej 
i poznałam Basię, którą od razu pokochałam. Byłyśmy sobie 
bliskie i wędrowałam przez lata z chorobą przy Basi, która też 
cierpiała z powodu choroby. Rozumiałyśmy się bardzo dobrze, 
czasami wystarczało jedno słowo, a czasem milczenie… Cier-
pienie Basi było związane z miłosierdziem Pana Jezusa. Ona 
wzrastała w mądrości Bożej, a ja w świadomości, że choroba 
ma sens i zbliża mnie do Boga. Spotkanie z Basią utrwalało 
mnie w pierwszym, intuicyjnym przekonaniu, że choroba jest 
łaską. Teraz odczuwam jej obecność bogaciej, może zajrzeć do 
mnie w każdej chwili. Będziesz Basieńko do końca ziemskiej 
wędrówki ze mną, a jak Pan Bóg pozwoli…

Irena Falkowska

Tak życie prowadzi, że czasu wciąż brak.., ale sercem, my-
ślą i modlitwą często jestem przy tych osobach, które Bóg po-
stawił na rekolekcjach dla chorych w Szczecinie. Dla mnie to 
był szczególny czas, szczególny dla odkrycia mego powołania, 
szczególny, bo niewątpliwie mający ogromne znaczenie dla 
kształtowania mojej osobowości i ducha. Aż trudno uwierzyć, 
że tyle lat już minęło... O śmierci Basi zawiadomiła mnie moja 
siostra – Ania. W modlitwie polecam Ją Bożej Miłości Miło-
siernej. Pamiętam i dziękuję za wszystko.

Z modlitwą s. Agnieszka Sewruk
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Basia dla mnie jest wielkim człowiekiem. Ona nadal żyje 
i będzie żyła w moim sercu. Jej nauki ubogacały moje życie. 
Była dla mnie bardzo dużym oparciem i wsparciem w najtrud-
niejszych chwilach życiowych. Zawsze można było na niej po-
legać! Od nikogo się nie odwróciła.

Małgorzata Glinka, Włocławek

Nasza Basia kochana wniosła w moje życie pozytywną ener-
gię, którą niosła we wszystkim co mówiła i robiła. Potrafiła po-
budzić do działania to, co w nas najlepsze… zamknięte w nas 
dobro.

Pozdrawiam – Piotr Kręgiel

Dawno temu Basia „wyłowiła” mnie w sanatorium w Ka-
mieniu Pomorskim. Zaprosiła do swojego domu, do cudownej 
rodziny i na rekolekcje. Czułam się tam jak wśród swoich naj-
bliższych. Nasza Basia kochana, była dla mnie jak matka i przy-
jaciółka w jednym. Zawsze miło wspominam chwile spędzone 
i długie rozmowy w domu przyjaznej rodziny. Cieszę się, że 
dane mi było poznać tak cudowną rodzinę. Dziękuję, że było 
mi dane spotkać Was. W domu Państwa Oskólskich czułam się 
jak u rodziny, bo też w pewnym sensie stali się nią – cudow-
na rodzina, cudowni ludzie. Łączę się w smutku. Pozdrawiam 
serdecznie.

Bożena Wróbel

Bardzo dziękuję za informację o odejściu Basi. Nie miałem 
okazji spotykać się z nią często, ale jeśli już, to zawsze z dużą 
radością. Pamiętam jej odwiedziny w Krakowie, w naszym 
domu zakonnym. Przy niej czułem się jak członek rodziny, nie 
jak ktoś obcy i daleki, ale jak osoba jej bliska. Pozdrawiam całą 
rodzinę łączę się w modlitwie. Zostańmy z Bogiem.

Pozdrawiam O. Sławomir
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Basię Oskólską poznałem, gdy pierwszy raz dane mi było 
uczestniczyć w rekolekcjach dla chorych na Golęcinie w 1991 
r. Była osobą bardzo życzliwą i otwartą na potrzeby innych, 
szczególnie chorych. Z czasem jej stan zdrowia pogarszał się 
i tak jak my znalazła się na wózku. Mimo to nie utraciła po-
gody ducha i zawierzenia Bogu, choć na pewno nieraz było 
Jej ciężko. Dobroć Basi znana była wielu osobom. Zdobyła 
serca wielu ludzi swoją szczerą miłością do Boga i bliźniego. 
Dziękuję Bogu, że mogłem dzięki Basi poznać, na czym polega 
prawdziwe chrześcijaństwo.

Adam Malinowski

Basi nigdy nie poznałam osobiście. Znałyśmy się krótko, ale 
wydaje mi się jakbym znała ją całe życie. Po pierwszej rozmo-
wie telefonicznej stała mi się bardzo bliska. Znajomość z Basią 
zawdzięczam Eli Palczak. Ciepło głosu Basi sprawiało, że na-
sza rozmowa była swobodna i spontaniczna. Czułam jej wraż-
liwość, dzięki której mogłam jej opowiedzieć o sobie, o mojej 
drodze do Boga naznaczonej krzyżem. Basia pozostanie na za-
wsze w mojej pamięci.

Teresa z Radomia

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny (...)

J. Twardowski
To Basia uczyła nas dzielić się z innymi tym, co mamy, tym, 

co umiemy i przyjmować to, co jest nam dawane... Uczy-
ła cierpliwości, dodawała odwagi w działaniu, akceptowała 
nas bezwarunkowo ze wszystkim, co mamy. Miała ogromny 
wpływ na wielu z nas. Taką ją zawsze będziemy wspominać 
– z miłością...

J.W.
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Basię Oskólską poznałem w 2001 r., byłem u niej z mamą. 
Wtedy to Basia zaproponowała mi udział w rekolekcjach. Bez 
żadnego namysłu wyraziłem chęć do pomocy, więc Basia od 
razu wyjęła kartę zgłoszeniową na aniołka – tak zaczęła się 
moja bliskość z Basią i więź we wspólnocie Apostolatu. Basi 
wiele zawdzięczam. Ona uczyła mnie na nowo poznawać Pana 
Boga, swoim przykładem zachęcała do modlitwy i nauczyła 
jak odmawiać Brewiarz. Promieniowała miłością dla drugiego 
człowieka. Będzie mi Basieńki brakowało!

Ariel Pyter

Kończąc te wymowne świadectwa, przytoczę jeszcze szcze-
gólne słowa wyrażone przez ks. Stanisława Krzyżanowskiego 
w czasie ceremonii pogrzebowej. Słowa o świętości, – kto to 
jest święty? Święty to ten, kto kocha Boga! Basia kochała Boga, 
Basia kochała Jezusa, Basia kochała Matkę Bożą. Święty ko-
cha Boga! – kto to jest święty – święty kocha Boga, życia mu 
nie szkoda. Basi nie było szkoda życia, siły, zdrowia, pieniędzy. 
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, – kto to jest święty? 
Święty to ten, kto kocha bliźniego – Basia kochała Andrzeja 
swojego męża, Basia kochała swoje córki, kochała swoje wnu-
ki, święty to ten, kto kocha bliźniego. Ilu ludzi Basia kochała… 
Święty to ten, kto kocha.

Elżbieta

PIElgRZymKA oSÓB NIEPEłNoSPRAWNyCH  
ICH RodZIN I PRZyjACIÓł do SANKtUARIUm  

mAtKI BoŻEj FAtImSKIEj

24 maja br. odbyła się Piesza Pielgrzymka do Matki Bożej Fa-
timskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Każdego roku 
spotykamy się w parafii pw. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Szczecinie Klęskowie na Osiedlu Bukowym, której probosz-
czem jest Ks. Józef Filipek. 
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Tu gromadzimy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
w czasie której jest Nabożeństwo Pokutne, możliwość Spowie-
dzi świętej i Sakrament Namaszczenia Chorych. 

Umocnieni łaską Sakramentów udaliśmy się na wspólny 
poczęstunek, który przebiegał w radosnej i przyjaznej atmos-
ferze. Następnie wolnym spacerkiem pielgrzymowaliśmy do 
Matki Bożej Fatimskiej. 

Duchową i modlitewną opiekę nad pielgrzymami spra-
wował Ks. Tomasz Ceniuch z pomocą kleryków z AWSD 
w Szczecinie. 

Szliśmy modląc za Ojczyznę, o potrzebne łaski i dary Ducha 
Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej oraz Światło Ducha Świętego dla 
Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja, Biskupów, kapłanów, 
siostry zakonne pracujących w naszej Archidiecezji, za misjo-
narzy, o Boże błogosławieństwo dla kapłanów posługujących 
chorym, za młodzież, dzieci pierwszokomunijne, o potrzebne 
łaski dla wszystkich przeżywających różne kryzysy i trudne 
sytuacje, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fa-
timskiej dla młodych małżeństw, o światło Ducha Świętego dla 
lekarzy. Każdy niósł i ofiarował Bogu swoje osobiste intencje. 
Pielgrzymka została zakończona Eucharystią. 

WAKACyjNE REKolEKCjE

Kochani!
Podajemy wiadomość o tegorocznych rekolekcjach, na które 

serdecznie zapraszamy.
Udział w rekolekcjach możliwy jest tylko po uprzednim 

zgłoszeniu się. Osoby poruszające się na wózkach i potrze-
bujące pomocy prosimy, aby w miarę możliwości przyjechały 
z własnym opiekunem. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować 
do Elżbiety Palczak (tel. 511 781 255) lub do Heleny Smoły 
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(tel. 516 471 363), najpóźniej – pierwszy termin do 18 czerwca, 
a drugi do 2 lipca.

Rekolekcje odbędą się w Domu Pielgrzyma obok Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie 
w dwóch terminach:

PIERWSZY TERMIN – Rekolekcje w dniach od 24 do 27 
czerwca br. Przyjazd we wtorek, 24 czerwca w godz. 16.00-
17.00 (postarajmy się na ten czas dojechać). W razie rezygna-
cji w nagłej chwili proszę o powiadomienie. Zakończenie 27 
czerwca tj. w piątek po obiedzie do godz. 14.00. Koszt reko-
lekcji osoby niepełnosprawnej wynosi 150 zł, a wolontariusz 
opłaca 70 zł.

DRUGI TERMIN – Rekolekcje w dniach od 7 do 11 lipca br. 
Przyjazd w poniedziałek, 11 lipca w godz. 16.00-17.00. Zakoń-
czenie w piątek, 11 lipca, rozjazd po obiedzie ok. godz. 13.00-
14.00. Koszt rekolekcji 190 zł, a wolontariusz opłaca 85 zł.

Rodzina Miłości Miłosiernej

lItANIA do dUCHA ŚWIętEgo

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, 
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy 

Przenajświętszej, 
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, 
Duchu Święty, który na początku stworzenia 

świata unosiłeś się nad wodami, 
Duchu Święty, który w postaci gołębicy 

pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach 
Jordanu, 

zmiłuj się 
nad nami. 
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Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów 
w postaci języków ognistych, 

Duchu Święty, który żarem gorliwości 
przepełniłeś serca uczniów Pańskich, 

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie 
Chrztu świętego, 

Duchu Święty, który nas umocniłeś 
w Sakramencie Bierzmowania, 

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas 
dziećmi Swoimi, 

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do 
serc naszych, 

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej 
pobożności, 

Duchu Święty, Źródło radości, 
Duchu Święty, Strażniku sumień naszych, 
Duchu Święty obecny w nas przez Twoją łaskę,
Duchu Święty, Dawco mądrości i rozumu, 
Duchu Święty, Dawco rady i męstwa, 
Duchu Święty, Dawco umiejętności 

i pobożności, 
Duchu Święty, Dawco bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, Dawco wiary, nadziei i miłości, 
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu 

wybranych, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, 
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, 
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, 
Od braku serca wobec bliźnich naszych, 
Od zatwardziałości w grzechach, 
Od zaniedbania pokuty, 
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, 

zmiłuj się 
nad nami. 

wybaw nas, 
Duchu Święty.
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Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Od potępienia wiekuistego, 
My grzeszni, Ciebie prosimy, 
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić 

i zachować go raczył, 
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, 
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, 
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania 

nieba natchnąć raczył, 
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie 

przygotować raczył, 
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, 
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, 
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić 

raczył, 

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.

P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody 
w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług 
Swoją łaską, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń 
od wszelkiego złego. Amen.

Przedruk z: 101 Litanii, WAM Kraków

wybaw nas, 
Duchu Święty.
wysłuchaj nas, 
Duchu Święty.


