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ORĘDZIE WIELKANOCNE  
PAPIEŻA FRANCISZKA

Drodzy bracia i siostry,
Jezus Chrystus zmartwychwstał!
Miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło 

rozproszyło ciemności!
Jezus Chrystus z miłości do nas, ogołocił się ze swej Boskiej 

chwały; ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi i uniżył 
się aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wy-
wyższył Go i uczynił Panem wszechświata. Jezus jest Panem!

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus wskazuje każ-
demu drogę życia i szczęścia: tą drogą jest pokora, która po-
ciąga za sobą upokorzenie. To jest droga, która prowadzi do 
chwały. Tylko ten, kto się uniża, może przejść ku temu, „co 
w górze”, ku Bogu (por. Kol 3,1-4). Człowiek pyszny spoglą-
da „z góry w dół”; pokorny spogląda „z niska ku temu, co 
w górze”.

W poranek wielkanocny Piotr i Jan, uprzedzeni przez kobie-
ty, pobiegli do grobu i zastali 
go otwarty i pusty. Podeszli 
więc bliżej, pochylili się, 
aby wejść do grobowca. Aby 
wejść w tajemnicę trzeba 
się „pochylić”, uniżyć. Tylko 
ten, kto się uniża, pojmuje 
wyniesienie do chwały Jezu-
sa i może pójść za Nim Jego 
drogą.

Świat proponuje narzuca-
nie siebie za wszelką cenę, 
współzawodnictwo, docenie-
nie siebie… Ale chrześcija-
nie, dzięki łasce Chrystusa, 
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który umarł i zmartwychwstał, są zaczynem innej ludzkości, 
w której staramy się żyć we wzajemnej służbie, nie być zadufa-
nymi w sobie, lecz dyspozycyjnymi i szanującymi innych.

Nie jest to słabość, ale prawdziwa moc! Kto nosi w sobie moc 
Boga, Jego miłość i Jego sprawiedliwość, nie musi używać 
przemocy, lecz mówi i działa z siłą prawdy, piękna i miłości.

Zmartwychwstałego Pana prosimy o łaskę, aby nie ulegać 
pysze, rodzącej przemoc i grzech, ale mieć pokorną odwa-
gę przebaczenia i pokoju. Zwycięskiego Jezusa prosimy, by 
ulżył cierpieniom tak wielu naszych braci prześladowanych 
z powodu Jego imienia, jak również tych wszystkich, którzy 
niesprawiedliwie znoszą konsekwencje konfliktów i trwającej 
przemocy.

Niech do wszystkich ludzi dotrze pocieszający głos Pana Je-
zusa: „Pokój wam!” (Łk 24,36), „Nie lękajcie się, zmartwych-
wstałem i zawsze będę z wami!” (por. Mszał Rzymski, Antyfona 
na wejście w dzień Wielkanocy).

Zanieście do waszych domów i do tych, których spotkacie, 
radosną nowinę, że zmartwychwstał Pan życia, przynosząc ze 
sobą miłość, sprawiedliwość, szacunek i przebaczenie! Weso-
łych Świąt dla wszystkich!

Papież Franciszek

ZBLIŻAMY SIĘ DO ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH

Wkrótce zakończy się Wielki Post uwieńczony Misterium 
Wielkiego Tygodnia. Pójdziemy razem z Chrystusem do Wie-
czernika i na Kalwarię, aby następnie radować się Jego zmar-
twychwstaniem. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą 
Palmową.
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Wielki Tydzień to czas, w którym bardziej uświadamiamy so-
bie, że Zbawiciel uniżył samego siebie i był posłuszny aż do 
śmierci na krzyżu dla naszego zbawienia. 

Od Niedzieli Palmowej Kościół sprawuje zbawcze misteria 
dokonane przez Jezusa w ostatnich dniach Jego życia. Wjazd 
Pana Jezusa do Jerozolimy jest początkiem i zapowiada kró-
lewski triumf Chrystusa.

WIELKI CZWARTEK

Kościół wspomina Ostatnią Wieczerzę, na której Jezus usta-
nowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Gromadzimy się, 
aby uczestniczyć w eucharystycznej Ofierze i Uczcie. Ten wiel-
koczwartkowy wieczór ma źródło w Ostatniej Wieczerzy Pas-
chalnej, podczas której Jezus Chrystus zainaugurował nową 
wieczerzę, nową ofiarę, nowe przymierze, przemieniając chleb 
w swoje Ciało i wino w swoją Krew - „na odpuszczenie grze-
chów, „za życie wielu”. 

W bogatą liturgię Wielkiego Czwartku wpisuje się też obrzęd 
tzw. mandatum, tj. obrzęd umycia nóg. W Wielki Czwartek 
na pamiątkę uwięzienia Chrystusa przenosi się Najświętszy 
Sakrament do innego tabernakulum, zwanego ciemnicą. Na-
stępnie ma miejsce obrzęd obnażenia ołtarza, co symbolizu-
je opuszczenie Chrystusa przez najbliższych i rozebranie Go 
z szat podczas Męki. Od Wielkiego Czwartku aż do Wigilii 
Paschalnej nie używa się dzwonków a w ich miejsce wchodzą 
kołatki.

Ten Dzień w sposób szczególny pamiętamy modląc się za 
Kapłanów. Św. Jan Maria Vianney napisał: „Gdyby nie było 
sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. 
Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przy-
jął wasze dusze do Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. 
Kto przygotuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem wykąpane 
we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy 
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dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do ży-
cia? Tylko kapłan”.

Z okazji Święta Kapłanów wyrażamy wdzięczność słowami 
modlitwy papieża Pawła VI:

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych kapła-
nów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwość 
i wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne 
męstwo w walce ze wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej tro-
ski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na 
drogach naszych zwątpień i załamań. 

Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle 
żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. 
Amen.

WIELKI PIĄTEK 
Dzień głębokiej żałoby - śmierci Chrystusa.

„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. 
Szczytowym momentem, ku któremu zmierza dzisiejsza li-

turgia jest Adoracja Krzyża. Pierwsza adoracja Jezusa Podwyż-
szonego na krzyżowym drzewie miała miejsce na Kalwarii. 
Adorowali wtedy przedstawiciele Kościoła: Maryja, Matka 
Kościoła i uczeń – umiłowany Jan. Adoracja ta była znakiem 
wierności do końca, wyrażała najgłębszą cześć i uwielbienie 
dla Zbawiciela świata.

Idąc za przykładem Maryi i Umiłowanego Ucznia, stańmy 
i my u stóp Krzyża, aby w świetle Bożego Słowa odczytać po-
nownie tę niezwykłą, niepowtarzalną lekcję: orędzie miłości 
Boga ku nam, a przez adorację Krzyża wyrazić naszą wiarę, 
wdzięczność i uwielbienie Temu, który na Krzyżowym Ołtarzu 
świata złożył Siebie, jako ofiarę naszego zbawienia. 

Kontemplując mękę Chrystusową patrzę na swoje cierpienie 
i pytam, dlaczego we mnie tyle buntu i rozgoryczenia a wciąż 
za mało poddania się woli Bożej? 
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WIELKA SOBOTA 
Dzień uwielbienia Chrystusa umęczonego  

i złożonego w grobie.

Dzisiejsza Wigilia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ce-
lebruje całą historię zbawienia, której szczytem jest śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Na obrzędy liturgii wielkoso-
botniej składają się cztery części, z którymi wiążą się symbole 
życia: ogień, który bywa żywiołem niszczycielskim, ale jedno-
cześnie ogrzewając, pozwala przetrwać chłód, a także oświe-
tla ciemność nocy; Słowo Boże, które jest przede wszystkim 
stwórcze, mówi o tym opis stworzenia świata opisujący pierw-
szą paschę - przejście z nieistnienia do istnienia. Czytania, 
których w tę noc jest bardzo wiele, przedstawiają całą historię 
zbawienia; woda, która nie tylko obmywa z brudu, ale jest ko-
nieczna do życia; chleb, ten zwyczajny pokarm przez Chrystu-
sa przemienia się w Jego chwalebne i zmartwychwstałe Ciało.

WIELKA NIEDZIELA 
Dzień Zmartwychwstania Chrystusa  

i pierwszy dzień Pięćdziesiątnicy.

W radosną Niedzielę Zmartwychwstania rozlega się śpiew: 
„Weselcie się już zastępy aniołów w niebie! Weselcie się słudzy 
Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy król 
tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się ziemio, opromieniona 
tak niezmiernym blaskiem…” Rezurekcja, czyli Msza Święta 
połączona z procesją, należy do najuroczystszych w roku litur-
gicznym. Rozpoczyna się wyniesieniem z grobu Pana Jezusa, 
dla podkreślenia tajemnicy, że ten sam Chrystus, który tego 
dnia zmartwychwstał jest z nami w Najświętszym Sakramen-
cie - On żyje!!! Obdarza nas swymi darami, a udział w tych Ta-
jemnicach ożywia naszą wiarę, daje nadzieję i umacnia miłość.  
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Akt komunii duchowej  
wypowiadany w czasie Mszy Świętej transmitowanej 

przez TV z Sanktuarium w Łagiewnikach

Jezu mój wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświęt-
szym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę go-
rąco Cię mieć w duszy swojej. Ponieważ nie mogę Cię przyjąć 
sakramentalnie, zapraszam Cię Jezu duchowo do mojego 
serca. Witam Cię i jednoczę się ściśle z Tobą. Nie dozwól mi 
się nigdy oddalić od Ciebie. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci 
Krew Przenajświętszą Syna Twego Jezusa Chrystusa za grze-
chy moje, za dusze w czyśćcu cierpiące, za potrzeby Kościoła 
Świętego oraz za oddalenie pandemii koronawirusa. 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W to Święto, a także przez cały Tydzień Miłosierdzia Bożego 
zatrzymujemy się nad nauką o miłosierdziu Bożym, o którym 
Jezus mówi Siostrze Faustynie Kowalskiej i wzywa:

• pisz i mów duszom o tym wielkim miłosierdziu 
Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej 
sprawiedliwości.1 

• Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia Mojego.2 
• Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim3. 
• Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie 

Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadej-
dzie dzień sprawiedliwy4. 

• Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwie-
ram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto 
nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi 
przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej5. 

1  Dz. 965
2  Dz. 1921
3  Dz. 699
4  Dz. 848
5  Dz. 1146
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• Dusze, które szerzą cześć mi-
łosierdzia Mojego, osłaniam je 
przez życie całe, jak czuła mat-
ka swe niemowlę, a w godzinę 
śmierci nie będę im Sędzią, ale 
miłosiernym Zbawicielem1. 

• Nie chcę karać zbolałej ludz-
kości, ale pragnę ją uleczyć 
przytulając do swego miło-
siernego serca2.

• Pragnę, aby pierwsza niedzie-
la po Wielkanocy była Świę-
tem Miłosierdzia3.

Św. Faustyna zakochana w Bogu 
przypomina światu o przywilejach 
obchodów Święta Miłosierdzia: otóż 
każdy, kto przystąpi do sakramentu 
pokuty, a w samo święto Miłosier-
dzia przyjmie Komunię św. „dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar4”.

Pan Jezus polecił, by odmawiano na różańcu - Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Zapewniał: „O, jak wielkich łask udzielę 
duszom, które odmawiać będą tę koronkę5”. „Przez nią upro-
sisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą 
moją.6”

Siostra Faustyna ułożyła litanijne wezwania, wiele modlitw 
i aktów strzelistych, między innymi – JEZU UFAM TOBIE. Za-
notowała słowa Nowenny do Miłosierdzia Bożego, poleconej 
do odprawiania od Wielkiego Piątku przez dziewięć dni. 

1  Dz. 1075
2  Dz. 1588
3  Dz. 299
4  Dz. 699
5  Dz. 848
6  Dz. 1731
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Na kartach „Dzienniczka” wiele razy rozbrzmiewa wezwa-
nie Pana Jezusa skierowane do Siostry Faustyny, a przez nią 
do całego Kościoła i świata.

Nasza wspólnota Apostolatu Chorych Rodzina Miłości Mi-
łosiernej na dar Miłosierdzia Bożego chce zawsze odpowia-
dać wdzięczną modlitwą, ofiarowaniem Bogu siebie i za 
wstawiennictwem św. Faustyny chcemy wypraszać potrzebne 
łaski dla siebie i świata całego naznaczonego niepewnością 
i konfliktami.

Elżbieta

NADZIEJA W NOWYM TESTAMENCIE

Fundamentem nadziei jest wiara w  obecność Boga i  moc 
Boga. Dlatego nadzieja jest pokornym spodziewaniem 
się, oczekiwaniem opieki Boga w  przyszłości, tu na ziemi,  
a także szczęścia wiecznego po śmierci. Nadzieja – wynika-
jąca z  wiary – opiera się na tym, że Bóg jest wszechmocny, 
wierny i prawdomówny. Im większa będzie wiara, tym więk-
sza nadzieja, która przejawia się w zawierzeniu Bogu. Nadzie-
ja jest oczekiwaniem, że Bóg może i chce mi pomóc. Dlatego 
korzystne w duchowości są akty ufności Bogu, np. „Jezu ufam 
Tobie”. Nadzieja jako oczekiwanie Bożej pomocy, wiąże się 
z ryzykiem i cierpliwością, gdyż nie wiemy do końca, jaka bę-
dzie przyszłość. 

Chrześcijanin, to człowiek, który „stawia wszystko na jed-
ną kartę” zawierzając Bogu, że będzie okazywać swoją miłość 
w życiu ziemskim i wiecznym. Nadziei nie można ograniczać 
się tylko do życia doczesnego, ponieważ sięga ona poza śmierć. 
Nadzieja jest konieczna do zbawienia. Dlatego uczeń Jezusa 
powinien świadomie i dobrowolnie dokonywać aktów nadziei, 
opierając się na Bogu. Jeśli człowiek utraci wiarę, to straci 
również nadzieję. Dlatego ważna jest troska o  własną wiarę 
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i rozwój cnoty nadziei. Gdy rośnie wiara, również rozwija się 
nadzieja. W niebie nadzieja jest już niepotrzebna, bo osiągnęła 
swój cel. 

Nadzieja ma oparcie, podstawę. Odwołuje się do tego na 
czym się opiera. Oparciem nie są nasze siły, ale Słowo Boże, 
moc łaski Pana Jezusa. Dlatego chrześcijanin oczekuje wypeł-
nienia Słowa Bożego. Przeciwieństwem nadziei jest rozpacz, 
zwątpienie i  bezsens. Nadzieja chroni przed zwątpieniem 
i  podtrzymuje w  każdym opuszczeniu; poszerza nasze serca 
w  spodziewaniu się opieki Boga i  życia wiecznego. Nadzie-
ja sprawdza się w  trudach i  przeciwnościach oraz przejawia 
w przekonaniu, że z łaską Bożą wytrwamy do końca. 

Słowo Boże ukazuje nam, że nadzieja ma być „skierowana 
ku Bogu” (1 P 1,21). Zatem nasze myśli, uczucia, pragnienia 
powinny być skierowane ku Bogu. Całe nasze życie ma być 
skierowane ku Bogu. To On jest celem. Nadzieja kieruje na-
sze życie ku Bogu. Dlatego jako chrześcijanie umiłowani przez 
Boga „trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzie-
ję w Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi” (1 Tm 
4,10). Zwrot: „złożyć nadzieję” to biblijna formuła, która ozna-
cza: „oprzeć wszystko w Bogu”. Wśród niepewności i zmien-
ności każdego dnia składaj nadzieję w  Bogu żywym i  bądź 
dobrej myśli. Nasza nadzieja nie dotyczy „tylko tego życia”  
(1 Kor 15, 19) tu na ziemi. Ona sięga dalej, ku wiecznej przy-
szłości. Dlatego „mamy nadzieję, że Bóg będzie nadal wyba-
wiał nas od niebezpieczeństwa” (2 Kor 1,10). Nadzieja ożywia 
naszą pracę, nasz trud i wysiłki, które nas nie omijają. Nadzieja 
pomaga znosić te trudy i przeciwności związane z wysiłkiem, 
zgodnie ze Słowem Bożym: „oracz ma orać w nadziei, młocarz 
ma młócić w nadziei” (1 Kor 9, 10). A zatem prośmy Pana, by 
praca nasza, trud i życie wśród niebezpieczeństw były przenik-
nięte nadzieją.

Ks. Piotr Skiba
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MODLITWA

Boże nadziei, przyjdź do mnie. Pomóż mi uwierzyć, że Two-
ja nadzieja ożywa we mnie, gdy okazuję dobroć, przebaczenie 
i współczucie moim braciom. Pragnę wewnętrznego poko-
ju, który płynie z ufności do Ciebie. Daj mi odwagę szukania 
Twojej uzdrawiającej obecności. Prosimy Cię, Boże łaski i ży-
cia wiecznego, pomnóż i umocnij w nas nadzieję. Spraw, aby 
trwała w nas zawsze tęsknota za Tobą, abyśmy zawsze budo-
wali na Tobie i Twojej wierności, abyśmy zawsze śmiało szukali 
Ciebie i wspierali się o Twoją moc. 

Spraw to Panie przez Twojego Ducha Świętego, byśmy mie-
li cnotę nadziei, byśmy mogli odważnie podejmować stale na 
nowo zadania swego życia, by żyła w nas radosna ufność, że 
nie pracujemy na próżno, że Ty działasz w nas i przez nas we-
dług swego upodobania.

Panie, całą moją nadzieję pokładam tylko w Tobie, na Tobie 
się opieram i jestem dobrej myśli, bo wierzę z całą mocą, że Ty 
Jezu Zmartwychwstały, Wszechmocny i żyjący na wieki, jesteś 
ze mną i prowadzisz mnie w każdej chwili. Maryjo, Matko za-
wierzenia i nadziei, broń nas od utraty nadziei i wstawiaj się 
za nami u Syna. Amen.

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 4.04.2021 r., J 20,1-9
Zdarza się, że doceniamy coś dopiero, kiedy to utracimy. 

Obecnie nie mamy problemu, by znaleźć świątynię, w której 
możemy adorować Najświętszy Sakrament. Możemy spokojnie 
wybrać czas i miejsce, gdzie udamy się na Mszę Świętą, którą 
odprawia kapłan. Czy będzie tak zawsze? Tego nie wiemy. Mó-
dlmy się, byśmy nie musieli, tak jak Maria Magdalena, zawo-
łać: „Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie Go położono”.
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Niedziela Miłosierdzia Bożego 11.04.2021 r., J 20,19-31
Ostatnie błogosławieństwo, które Jezus ogłosił na ziemi, 

jest skierowane również do nas: „Błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli”. Wiara, zaufanie Bogu bez ostentacyjnych 
dowodów, jest błogosławieństwem, darem, o który mamy po-
kornie prosić: „Dodaj nam wiary!” (Łk 17,5). Jest to dar, o który 
mamy dbać i który mamy praktykować codziennymi uczynka-
mi, ponieważ „kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał 
tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczy-
ni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię 
moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu”  
(J 14,12-14).

III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 r., Łk 24,35-48
Uczniowie w drodze do Emaus rozpoznają Chrystusa przy 

łamaniu chleba. Również w Wieczerniku Jezus nawiązuje 
z uczniami bliski kontakt przez wspólny posiłek, który jest 
symbolem Eucharystii, wspólnoty gromadzącej się na łamaniu 
chleba. Dla pierwszych chrześcijan każda Eucharystia była ra-
dością paschalną, wspominaniem zmartwychwstania Jezusa.  
Z niej czerpiemy siłę, by żyć Jezusem i z nadzieją o Nim świad-
czyć. W Eucharystii przychodzi do nas Chrystus Zmartwych-
wstały i mówi: Dlaczego w twoim sercu rodzą się wątpliwości? 
Popatrz na moje ręce i nogi. Popatrz na moje przebite z miłości 
serce. Dotknij Mnie. Przekonaj się! Uwierz! To Ja jestem.

IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021 r., J 10,11-18
Jezus mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem”. Skoro 

pasterzowi zależy na owcach i są one dla niego całym życiem, 
to tak samo Jezusowi zależy na każdym z nas, bez względu na 
to kim jesteś, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz. Jemu 
zależy na Tobie. Do tego stopnia, że poświęcił wszystko to Kim 
jest, dla Ciebie i dla mnie, dla wszystkich ludzi. Będąc Synem 
Bożym uniżył się, stał się jednym z nas. Tak jak pasterz po-
święca swoje ambicje, aspiracje i zajmuje się swoim stadem. 
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Inwestuje w rozwój swojego stada każdy grosz. Tak Jezus „za-
inwestował” Siebie i poszedł za nas na krzyż, umarł za nasze 
grzechy, byśmy byli wolni.

Dk. Jakub Kozłowski

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Moi Kochani!
Jak to dobrze, że Bóg znowu pozwolił nam przeżywać Wiel-

ką noc – Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa! 
Nie wiem, czy ten święty czas przeżywaliście w Waszych do-
mach, czy może udało się Wam dotrzeć do świątyni, ale wierzę, 
iż udało się Wam w tym świętym czasie Triduum Paschalnego 
(Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piąteku, Wielkiej Soboty) po-
zostać w ciszy i znaleźć moment na spotkanie z Nim – naszym 
Panem. Wierzę, że zaczerpnęliście pełną garścią z tego czasu 
i teraz możecie przeżywać wielką radość z tego cudu zmar-
twychwstania! Pan zmartwychwstał i to jest największy powód 
do radości i szczęścia – pokonał śmierć, piekło i szatana! Czy 
może być coś piękniejszego i coś ważniejszego? Pan otworzył 
nam niebo, odkupił nas z niewoli grzechu, przywrócił nam 
możliwość przebywania z Bogiem! Ale czy my tak to odbiera-
my i tak przyjmujemy? Czy czasami nie pojawia się w nas ja-
kieś „ale”? Tak. Pan zmartwychwstał „ale” Panie Jezu mam tak 
wiele problemów, „ale” mam taką chorobę, „ale” moje życie 
nie ma sensu, „ale” nic mi w życiu nie wychodzi, „ale” czuję 
się samotna/samotny, „ale”… .

Mnożymy to „ale” przed Bogiem i samo w sobie to nie jest 
złe w takim znaczeniu, że mamy prawo wyżalić się Bogu, po-
wiedzieć Jemu o tym, co nas męczy, co tam doskwiera, jakie 
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przeżywamy trudności. Problem pojawia się wtedy, gdy tylko 
na tym poprzestajemy w naszym spotkaniu z Ojcem, na przed-
stawieniu naszego stanu serca.

Niestety z przykrością zauważam u wielu katolików, również 
niejednokrotnie u siebie, że kiedy przed Bogiem powiedzą 
o tym, co im na sercu leży to nie idą dalej, nie wchodzą w głęb-
szą relację z Nim! Nie chcą usłyszeć Boga, nie pozostają z Nim 
w ciszy, nie chcą poczekać, nie są cierpliwi, a przez to nie słu-
chają Boga i działają w życiu jedynie w oparciu o własne my-
ślenie, rozeznanie. Niby zapraszają Boga, niby się do Niego 
zwracają, ale (znowu „ale”) i tak robią wszystko po swojemu.

Dlaczego tak się dzieję? Myślę, iż jedną z ważnych przyczyn 
jest po prostu nasz brak wiary. My często nie dowierzamy Bogu. 
Powierzamy Jemu wiele rzeczy, spraw, lecz gdy przyjdzie co do 
czego to i tak wiemy, że sami musimy sobie ze wszystkim pora-
dzić. To trochę tak, jakbyśmy stwierdzali, że wierzymy w Boga, 
który jest trochę mocny, a nie wszechmocny!

Na pewno Eucharystia jako najważniejsza i najpiękniejsza 
forma spotkania z naszym Ojcem, może nam bardzo pomóc 
w dostrzeżeniu Bożej obecności i działania, a nade wszystko 
we wzroście postawy zaufania wobec Niego! Liturgia świętych 
dni, o których wspomniałem na początku (Triduum Paschal-
nego) z całą pewnością mogła – żeby nie napisać powinna – 
ukazać nam niebywałe piękno Eucharystii i wszystkiego, co 
się z nią wiąże. Przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i nade 
wszystko zmartwychwstania Pana Jezusa, cała tak rozbudowa-
na i bogata w treści i znaki liturgia Wigilii Paschalnej powinna 
skłonić nas do wielu refleksji. Chociażby takiej, że skoro nasz 
Pan przychodzi z mocą i tak majestatycznie możemy święto-
wać Jego przyjście w tajemnicy zmartwychwstania to czy mo-
żemy jeszcze wątpić, iż On jest z nami, iż jest wszechmocny? 
Przeżywanie z wiarą Eucharystii (zwłaszcza w tych ostatnich 
świątecznych dniach, a nawet jej braku w Wielki Piątek – 
w Wielki Piątek Kościół na pamiątkę śmierci Pana Jezusa nie 
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sprawuje Eucharystii) niech rozbudzi w nas na nowo wielkie 
pragnienie zjednoczenia się z naszym Panem i Bogiem i wiarę 
w Jego wszechpotęgę!

Niech dobry i zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus obficie 
Was Kochani Chorzy i Wasze Rodziny błogosławi! Radości od 
Zmartwychwstałego!

Ks. Łukasz Śniady

POTĘGA MODLITWY WSPÓLNEJ

Modlitwa to dialog człowieka z Bogiem. Każdy dialog wy-
maga wzajemnej miłości, uwagi i szacunku. W modlitwie nie 
naśladujemy faryzeuszów, którzy dużo się modlili, ale bez ser-
ca. Pan Jezus powiedział o nich: „ten lud czci Mnie tylko war-
gami, ale ich serce jest daleko ode Mnie, dlatego na próżno 
oddają Mi cześć”. 

Matka Boża w Medugorje do dzieci mówiła: „Módlcie się 
sercem, a nie tylko wargami”. Co znaczy modlić się sercem?

Modlić się sercem tzn. odmawiać modlitwy powoli bez po-
śpiechu z myślą o Bogu, modlić się z żywą wiarą, ufnością 
i miłością oraz głęboką pokorą. Na modlitwie starajmy się 
mieć czyste serce, czyli bez grzechu ciężkiego. Im czystsze 
serce, tym milsza Bogu jest nasza modlitwa. Szczególną moc 
ma modlitwa wspólna, ponieważ Jezus jest obecny wśród zgro-
madzonych w Jego Imię. On sam powiedział: „Gdzie dwóch 
lub trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród 
nich.” Modlitwa nabiera szczególnej mocy, gdy jest odmawia-
na wspólnie w rodzinie a pośrodku jest obecny Jezus. 

W pewnej parafii we Włoszech niewiasty gromadziły się 
w każdy pierwszy czwartek na wspólną modlitwę w inten-
cji powołań kapłańskich. Każda z nich modliła się o powoła-
nie dla własnego syna. Modliły się przez 50 lat… rezultat był 
taki, że w ciągu 50 lat z tej parafii zostało wyświęconych 500 
kapłanów. 
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W czasie II wojny światowej w jednej parafii w Polsce pra-
wie wszyscy mężczyźni powołani zostali do wojska. Przez cały 
okres wojny wszyscy parafianie modlili się o szczęśliwy powrót 
tych mężczyzn i ocalenie domów z działań wojennych. W tym 
wypadku modlitwa stała się skuteczna. Po ukończeniu wojny 
mężczyźni powrócili do swoich rodzin i żaden dom nie został 
zburzony. Podczas, gdy w sąsiedniej parafii wielu mężczyzn 
zginęło na wojnie i wiele domów zostało zniszczonych. Jesz-
cze jeden przykład potęgi modlitwy podany z Japonii. Gdy 
samoloty amerykańskie bombardowały Hiroszimę i Nagasaki, 
pewna grupa pobożnych Japończyków zebrała się na wspól-
ną modlitwę i każdy z różańcem w ręku prosił Boga za przy-
czyną Matki Najświętszej o ocalenie. I stała się dziwna rzecz. 
Gdy bomba atomowa spadła na miasto zabiła setki tysięcy lu-
dzi i zniszczyła znaczną część miasta oraz napromieniowała 
atmosferę. Roślinność została spalona. Wśród gruzów stał tylko 
jeden dom nietknięty i zielona trawa wokół tego domu nie zo-
stała spalona. Ekipa poszukująca ludzi zabitych i rannych, gdy 
weszła do tego domu, zobaczyła grupę ludzi modlących się na 
różańcu i stwierdziła: to cud, że żyją.

Gdyby wszystkie rodziny modliły się w domu wspólnie, to 
nie byłoby rozbitych rodzin i skrzywdzonych dzieci. W takich 
rodzinach, gdzie oboje rodzice są wierzący, praktykujący i mo-
dlą się każdego wieczoru razem, w nich nie ma rozwodów ani 
zdrad małżeńskich. Modlitwa wspólna łączy członków rodziny 
i wiernych w Kościele. 

Dzisiaj w zlaicyzowanym świecie mnóstwo rodzin się roz-
pada. Młodzież coraz bardziej grzęźnie w grzechach niewiary 
i nieczystości, a to dlatego, że zabrakło w rodzinach modlitwy. 
Pan Jezus powiedział: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie”. 

Małżonkowie! – jeżeli chcecie, aby wasze małżeństwo było 
trwałe i szczęśliwe zacznijcie się modlić codziennie rano i wie-
czorem. Wychowujcie swoje dzieci w wierze, miłości i módlcie 
się z nimi. Niech Bóg zajmie pierwsze miejsce w waszej rodzi-
nie a nie telewizor i pieniądz. Niech każda rodzina poświęci 



List do Chorych i ich Rodzin18

czas dla Jezusa. Do Rozalii Celakówniej Pan Jezus powiedział: 
„Ta rodzina, która obierze Chrystusa za swego Króla cieszyć 
się będzie pokojem i szczególnym błogosławieństwem Bo-
żym oraz opieką Matki Najświętszej”. 

Kochani Chorzy, Drodzy Czytelnicy, niech Chrystus Zmar-
twychwstały – Król świata całego będzie w waszych rodzinach 
i w waszych sercach – On przynosi nadzieję, obdarowuje no-
wym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej.

Ks. Tadeusz Baniowski

BIBLIJNI ANTYBOHATEROWIE 
PONCJUSZ PIŁAT

Nie wiadomo, kiedy przyszedł na świat i jak został prefek-
tem Judei, kwestię jego śmierci też wyjaśniają tylko mało wia-
rygodne podania i apokryfy. Jako jeden z licznych urzędników 
imperium rzymskiego, Poncjusz Piłat, prawdopodobnie znik-
nął by w mrokach dziejów. Wszystko zmienił proces Jezusa 
z Nazaretu. Prefekt Judei najpewniej nie wiedział, że z jego 
udziałem odbywa się jeden z największych dramatów w dzie-
jach świata. Piłat jako prefekt Judei, znał „sprawę Jezusa z Na-
zaretu”. Musiał o Nim słyszeć́, choćby tylko z tego tytułu, że 
był odpowiedzialny za utrzymanie spokoju w tym regionie. 
Zapewne monitorował coraz bardziej napięte relacje pomiędzy 
kastą arcykapłanów i faryzeuszów a Jezusem i Jego zwolenni-
kami. Nie chciał przecież, aby konflikt przybrał na sile, zwłasz-
cza, że zbliżało się żydowskie święto Pascha.

Jest wielkopiątkowy poranek i rozpoczyna się sąd. Czy Pi-
łat mógł wybronić́ Jezusa? Oczywiście, że tak – miał takie 
kompetencje, a przede wszystkim prawo (rzymskie). Tylko on 
mógł wymierzyć́ karę ostateczną, której domagali się Żydzi. 
Mógł, ale nie musiał. Jego postawa, przed wydaniem wyroku, 
wskazuje jednoznacznie, że nie chciał wydać́ takiego wyroku. 
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Wiedział, że nocny, żydowski proces Jezusa był prawną farsą 
a wnioskowana kara śmierci nie miała charakteru sprawiedli-
wości, lecz morderstwa jego rękami. I dlatego właśnie je umy-
wa. W imię świętego spokoju i w strachu przed zamieszkami 
Piłat godzi się na żądania tłumu, który krzyczał „Ukrzyżuj 
Go!” (J 19,15). Gestem oczyszczenia rąk neguje przepisy pra-
wa rzymskiego, które nakazywały bronić niewinnego – „Ja nie 
znajduję w nim żadnej winy” (J 19,6) i wydaje Go na pewną 
śmierć. Tym gestem i swoją – ugiętą pod presją głosu ludu – 
postawą Piłat zyskuje spokój. Tłum się rozchodzi i kieruje ku 
Golgocie. Piłat mógł odetchnąć, lecz niedługo się okaże, że nie 
przyniosło mu to ulgi a oczekiwany spokój był tylko pozorny.

Eric Emmanuel Schmitt – francuski powieściopisarz i jeden 
z moich ulubionych eseistów – w autobiografii pt. „Noc ognia” 
opowiedział o swoim nawróceniu: „Otrzymałem łaskę i dar 
nadzwyczajny. I zostawiłem w sobie miejsce i przestrzeń dla 
Niego”.

W wywiadzie dla włoskiego dziennika katolickiego Avveni-
re, wspomniał, że przyszedł w jego życiu okres, w którym bar-
dzo zafascynował się Ewangelią i wszystkim co było związane 
z życiem Jezusa. Doprowadziło to go do odnalezienia wzmian-
ki, że w ortodoksyjnym kościele koptyjskim Piłat jest uznawany 
za świętego. Według tradycji, Rzymianin w tajemnicy nawrócił 
się na chrześcijaństwo po śmierci Chrystusa, za sprawą swojej 
żony Klaudii, która pierwsza uwierzyła. Święty Piłat. Na tyle ta 
myśl utkwiła mu w pamięci i sercu, że postanowił „popełnić” 
jedną z najciekawszych powieści zatytułowaną Ewangelia we-
dług Piłata. Nie jest to dzieło faktograficzne ani historyczne, 
lecz literackie przemyślenia autora o wierze. 

Tym, co mnie w tej książce zatrzymało i urzekło, a co mieści 
się w centrum naszego dzisiejszego zainteresowania, to frag-
ment rozmowy Piłata z jego żoną Klaudią. Posłuchaj: „Dzisiaj 
rano powiedziałem Klaudii, która uważa się za chrześcijankę, 
że zawsze będzie jedno tylko pokolenie chrześcijan: tych, 
którzy widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Ta wiara zgaśnie 
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wraz z nimi, z ludźmi tego pokolenia, z chwilą gdy zamknie 
powieki ostatni starzec przechowujący w pamięci twarz i głos 
żywego Jezusa.

- Nie będę więc nigdy chrześcijaninem, Klaudio. Ja bowiem 
niczego nie widziałem; wszystko przegapiłem, przybyłem za 
późno. Gdybym chciał wierzyć, musiałbym najpierw uwierzyć 
w świadectwo zostawione przez innych.

- A więc, być może, ty jesteś pierwszym chrześcijaninem? – 
odrzekła Klaudia”.

Wiara nie oznacza naukowej pewności, lecz wolne poddanie 
się usłyszanemu słowu Boga, które prowadzi do Jego pozna-
nia, pokochania i przylgnięcia do Niego całym swoim życiem. 
Wiara to postawa serca, a nie stan umysłu.

Między wierszami Schmitt ukazuje tę właśnie prawdę – wia-
ra to przyjęcie świadectwa tych, którzy widzieli, słyszeli i sami 
uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Piłat znów się pomylił – myślał, 
że wiarę w nim zrodzić może tylko dotknięcie i wsłuchanie 
się w słowa Chrystusa. Tymczasem miał świadomość, że na 
to jest już za późno. Jednakże ta jego rozpacz i targające nim 
wątpliwości okazać się mogą nasieniem chrześcijaństwa, które 
przez nawrócenie może wydać owoce wiary.

Nie są znane późniejsze losy Piłata. Według niektórych źródeł 
wrócił on do Rzymu, gdzie w prywatnej posiadłości w Lacjum 
dożył końca swoich lat na politycznym nie-bycie u cesarzy. Wg 
Euzebiusza z Cezarei Piłat miał popełnić samobójstwo, czego 
powodem było odejście z urzędu w niesławie, a co oznaczało, 
że jego kariera była skończona. Inne ciekawe źródło mówi… 
o jego nawróceniu. A może to prawda? Przecież tak powinno 
być, że grzesznik, po spotkaniu z Jezusem, nawraca się.

Nie wiemy, co działo się w sercu Piłata. Nie wiemy, czy 
był tak bezwzględnym człowiekiem, jak o nim mówiono. 
Może po prostu nie dane innym było zobaczyć jego wnętrza. 
A może spotkanie ze Zbawicielem, skruszyło tego człowieka 
wewnętrznie i pozwoliło jemu, już za życia, doświadczyć du-
chowego zmartwychwstania? 
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Piłat, obok Judasza, jest niewątpliwie antybohaterem tego 
czasu. Czy jest jednak tak samo przed obliczem Boga?

MODLITWA

Dziś pomódl się za tych, którzy niewłaściwie sądzą innych. 
Pomódl się za tych, którzy w ten sposób kiedyś skrzywdzi-
li ciebie. To prawda, że słowo ma moc zabić człowieka, lecz 
prawdą jest również i to, że modlitwa i nasze przebaczenie ma 
moc tego człowieka wskrzesić. Wspomnij dziś te osoby i… wy-
bacz im. Jeżeli nie potrafisz, to proś Chrystusa o pomoc. Życie 
w nienawiści niszczy nas wewnętrznie a przebaczenie niesie 
ulgę i pozwala nam powstać do nowego życia. Przecież to jest 
nasz cel…

Ks. Robert

HYMNY 
KANTYK SYMEONA

Kantyk Symeona już od czasów starożytnych stanowi wie-
czorną modlitwę Liturgii Godzin: Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo 
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę 
ludu Twego, Izraela (Łk 2,29-32).

Symeon raduje się z bliskości Zbawiciela, którego ujrzał wła-
snymi oczami i dotknął własnym rękami (por. 1 J 1,1). W jego 
słowach pobrzmiewa zwięzła teologia osoby Jezusa. Symeon 
odwołuje się do pieśni o Słudze Jahwe. Ukazuje uniwersalną 
misję Jezusa. Jest On chwałą ludu Izraela. Ale Jego przyjście 
nie ogranicza się do Ludu Wybranego. Jezus jest również świa-
tłem dla pogan.
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Hymn Symeona zawiera również pragnienie odejścia do 
Ojca. Stanowi niemal akt pogodnej rezygnacji, łagodnego od-
dania, podstawowego zaufania, wypowiedziany przez czło-
wieka, który czuje, że nadszedł dla niego zmierzch – pełen 
światła, nie budzi więc lęku. Miejsce tej pieśni w zakończeniu 
dnia jest również wymowne. Bo to jest czas, gdy świat ogarnia-
ją ciemności. Ciemności zewnętrzne, ale i wewnątrz człowieka 
jawi się coś, co może przypominać śmierć i odejście w niezna-
ne. Sam kantyk obramowany jest antyfoną, która prosi: „Strzeż 
nas, Panie..., podczas snu nas osłaniaj, abyśmy... odpoczywali 
w pokoju”. 

Tą modlitwą każdy modlący się Liturgią Godzin zamyka od-
cinek czasu, który się „dzisiaj” nazywał, wkracza w ciemno-
ści snu, który jest bratem śmierci, ze świadomością oglądania 
spełnionych obietnic Bożych, a także z wielką wdzięcznością 
i głębokim zawierzeniem Panu Bogu.

Symeon mówi, modli się. Natomiast Maryja słucha. Jej od-
powiedzią jest milczenie, słuchanie, zachowywanie wszystkie-
go w sercu. Każdy, kto pragnie kontaktu z Maryją otrzymuje 
coś z tego milczenia, otwartości, kontemplacji. Może dlatego, 
gdy odmawiamy proste modlitwy do Maryi, różaniec czy lita-
nie rodzi się w nas pokój. Poprzez stałe powtarzanie modlitw 
maryjnych człowiek staje się łagodny, cichy, bardziej pokorny. 
Wchodzi w kontemplację Boga.

Także i moje serce kryje tajemnicę, w tym tą najważniejszą, 
tajemnicę mojej relacji z Panem Bogiem. Nim odejdę z tego 
świata, nim zamknę swe oczy, oddam ostatni oddech trzeba 
mi o tę tajemnicę dbać, troszczyć się, ją pielęgnować, trzeba 
mi tę relację rozwijać i umacniać. Symeon otrzymał przywi-
lej – nie tylko zobaczyć Mesjasza, ale wziąć Go w objęcia. Ja 
mogę wziąć Go do serca, rozpoznawać Jego obecność oczyma 
wiary. Nie wystarczy, bowiem odejść w pokoju, umrzeć. Naj-
pierw trzeba pięknie i mądrze żyć, nawet pośród niepokojów 
i trudności. On Mesjasz, Zbawca pomoże mi osiągnąć jedno 
i drugie.
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Jak wygląda moja wieczorna modlitwa?
Czy jest we mnie pragnienie nieba? 
W czym wyraża się mój sprzeciw wobec Boga?
Jak wygląda mój dialog z innymi? Jakim jestem słuchaczem?

Katarzyna OV
Całość rozważania oparto na:
https://jezuici.pl/2020/12/symeon-3/ (dostęp 2.03.2021)
https://jezuici.pl/2017/12/ujrzec-zbawiciela-i/ (dostęp 2.03.2021)
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,1680 (dostęp 2.03.2021)
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/ms201406-symeon.html (dostęp 3.03.2021)

ROK ŚW. JÓZEFA

W tym szczególnym Roku zwracamy się do świętego Józefa, 
a wraz z Nim do Świętej Rodziny, aby pomógł nam stawić czo-
ła niebezpieczeństwom, na jakie narażona jest rodzina. 

Spoglądajmy na Świętą Rodzinę, której głową jest Józef 
i ich przykład niech pomaga nam cierpliwie znosić wszelkie 
obciążenia.

NASZ MAŁY CUD

Jesteśmy małżeństwem od ponad pięciu lat. Po ślubie, kie-
dy dowiedzieliśmy się, że mamy kłopoty z poczęciem dziec-
ka, żona leczyła się bezskutecznie. W końcu dostaliśmy adres 
pierwszej w Polsce klinki leczenia niepłodności małżeńskiej 
Napromedica w Białymstoku, stosującej w leczeniu napro-
technologię. Trafiliśmy pod opiekę wspaniałego lekarza i by-
liśmy jednymi z pierwszych pacjentów w klinice. Przez cały 
ten okres gorąco się modliliśmy do św. Józefa. Wierzyliśmy, że 
przez Jego wstawiennictwo Bóg wysłucha naszej prośby. Obra-
liśmy św. Józefa na patrona naszej rodziny. 

Żona przeszła dwie operacje: pierwszą w Białymstoku, dru-
gą w Warszawie. Dowiedzieliśmy się w lutym 2011 r., że pod 
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sercem żony poczęło się nowe życie. Nie przestawaliśmy szcze-
rze modlić się do św. Józefa, ale już z inną intencją – o prawi-
dłowy rozwój dziecka i szczęśliwe rozwiązanie. Chwila, kiedy 
usłyszeliśmy, że żona jest w stanie błogosławionym, była dla 
nas jedną z najpiękniejszych chwil w życiu. Był to nasz mały 
cud – dar od Boga za pośrednictwem św. Józefa. Nasza córecz-
ka Celina urodziła się w październiku 2011 r. 

Święty Józefie, módl się za nami. (Sławomir, Sokołów Wlkp., 
2014 r.)
Z książki: Cuda świętego Józefa. Świadectwa i akty zawierzenia. Katarzyna Pytlarz

SANKTUARIA – SKARBCE ŻYWEJ WIARY  
W ŻYCIU KOŚCIOŁA 

SANKTUARIUM CHRYSTUSA  
CIERNIEM KORONOWANEGO  

W WIELKIEJ WOLI

W Wielki Piątek 8 kwietnia 1678 r. Kazimierz Saryusz Skor-
kowski, w czasie modlitwy we własnym alkierzu spostrzegł 
krople krwi na obliczu Jezusa na Obrazie Chrystusa Cierniem 
Koronowanego1.

Tego samego dnia o zdarzeniu poinformował księdza pleba-
na, który przyjechał do dworu, by zbadać niezwykłe zjawisko. 
Pod namową ks. Stanisława Praskiego i plebana Białaczow-
skiego, w poniedziałek Wielkanocny obraz został przeniesiony 
do kaplicy dworskiej. Wieści o obrazie szybko rozeszły się po 
okolicy. Ludzie przybywali na wspólne modlitwy i nabożeń-
stwa, otrzymując w swoich intencjach pocieszenie i łaskę.

Owej pomocy Bożej doświadczył sam Saryusz Skorkowski, 
któremu zmarła dwuletnia córka. Namawiany przez ludzi, 
wraz z zakonnicami konwentu Drzewickiego (które wówczas 
przebywały na dworze z powodu szalejącej zarazy) i innymi 

1 http://www.gminaparadyz.pl/asp/historia-obrazu-chrystusa-cierniem-koronowanego,32,,1
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osobami towarzyszącymi rozpoczął modły przed obrazem. 
Mimo, iż dziecko nie żyło już od dwóch godzin, ku radości 
wszystkich zebranych, powróciło do zdrowia.

Po cudownym ozdrowieniu córki kolejnym krokiem komorni-
ka granicznego było zwrócenie się do Archidiecezji do ks. Sta-
nisława Krajewskiego z prośbą o zezwolenie na wybudowanie 
kościoła „dla godnego umieszczenia przedziwnego Obrazu”. 
Pozwolenie na budowę kościoła zostało wydane 11 lutego 1686 
r. w Łowiczu. Zgodnie z planami dziedzica, dwór miał zostać 
przeniesiony, by w miejscu cudu zbudowano świątynię.

Legenda głosi, że woły ciągnące fury drzewa na budowę ko-
ścioła zatrzymały się w miejscu dość odległym od wybranego, 
tak, że nie można ich było ruszyć. Uznano, iż jest to znak woli 
Bożej, by właśnie tam zbudować kościół – i tak uczyniono.

W miejscu pierwszego cudu postawiono drewnianą kaplicz-
kę, która dotrwała do roku 1824, kiedy to rozebrano ją stawia-
jąc murowaną z widocznym po dziś dzień napisem: „Pamiątka 
objawienia w tym miejscu obrazu cudownego w 1678 r. za Ka-
zimierza Saryusz Skorkowskiego, wystawili Feliks Saryusz i Jo-
anna z Darowskich Skorkowscy roku 1824”. Z resztek starej 
kapliczki postawiono przydrożne krzyże.

Dziedzic zdawał sobie sprawę z tego, iż w dużym kościele 
niezbędna będzie do posługi większa liczba kapłanów. Aby wy-
brać odpowiedni zakon, udał się po wskazówkę do Częstocho-
wy. Tuż przy wjeździe na Jasną Górę zastąpił mu drogę ubogi 
człowiek z wizerunkiem św. Antoniego w ręku z prośbą, aby 
go nabył. Na obrazku św. Antoni był w habicie bernardyńskim, 
co dziedzic uznał za oczekiwaną wskazówkę. Przy kościele 
więc miał się pojawić klasztor przeznaczony na siedzibę ojców 
bernardynów, co zostało potwierdzone i zaaprobowane przez 
ks. St. Krajewskiego 26 sierpnia 1689 r. w Łowiczu. Jak wyni-
ka z dokumentu fundacyjnego bernardyni, którym Skorkowski 

2 https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/25.html
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powierzył pieczę nad Obrazem, zaprzysięgli, że nigdy nie 
przeniosą Obrazu do innego kościoła.

W roku 1690 obraz Chrystusa Cierniem Koronowanego zo-
stał przeniesiony z dworskiej kaplicy do nowego kościoła.  
O wielkiej wadze tego wydarzenia i kolejnym cudzie, jaki 
wówczas miał miejsce, świadczy zapis: „Gdy przeprowadzono 
Obraz z dworu do kościoła, więcej niż dziesięć tysięcy ludzi, 
wszystkie zboża miejscowe stratowało, iż się na nic nie zdawało 
przydać. A nazajutrz po przeprowadzeniu obrazu, podźwignęły 
się zboża i walny był urodzaj”.

Do momentu zbadania i wydania przez władze kościelne od-
powiedniego dekretu zabronione było, aby obraz nazywać cu-
downym. Zabronione było także głoszenie o łaskach z ambony 
kościelnej. W 1699 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kościo-
ła, czego niestety nie doczekał fundator tego miejsca. Pieczę 
nad kościołem i klasztorem przejął po ojcu syn Stanisław wraz 
z żoną Konstancją. Po jego śmierci wdowa, która powtórnie 
wyszła za mąż, kontynuowała dzieło, zaś po niej jej syn. Drew-
niany kościół stał pięćdziesiąt lat, po czym, dzięki staraniom o. 
Augustyna Obrąpalskiego, w przeciągu dziesięciu lat powstała 
większa, murowana świątynia.

Od momentu pierwszego cudu, jaki wydarzył się w 1678 
roku, przed Obrazem Chrystusa Cierniem Koronowanego po-
jawiały się kolejne a komisja badająca ich prawdziwość zjecha-
ła do Wielkiej Woli 1 listopada 1762 r. Rok później, po zebraniu 
przez komisję materiału dowodowego ukazał się dekret arcybi-
skupa gnieźnieńskiego, który oficjalnie uznał Obraz Chrystusa 
Cierniem Koronowanego za słynący łaskami (imago gratiosa).

Świątynia podniesiona do rangi sanktuarium stała się wów-
czas jednym z najbardziej popularnych miejsc pielgrzymko-
wych w kraju. Dla licznie przybywających pątników założono 
przed świątynią dziedziniec odpustowy, otoczony wspartymi na 
kolumnach krużgankami, osłoniętymi dwuspadowym dachem.

3 https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/21.html
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Wkrótce po wybudowaniu kościoła i klasztoru obok zaczę-
ły powstawać nowe domy, warsztaty rzemieślnicze i gospody, 
które miały służyć coraz liczniej przybywającym pielgrzymom 
a czasem nowa osada nazwana została Paradyżem – od łaciń-
skiego słowa paradisus, co oznacza „niebo”, „raj”.

J. W.

POZNAJEMY ŚWIĘTYCH 
BŁ. ZOFIA MACIEJOWSKA CZESKA 

Zofia przyszła na świat w 1584 r. Była córką Mateusza Ma-
ciejowskiego i Katarzyny z domu Lubowieckiej. Należeli do 
średnio zamożnej szlachty małopolskiej zamieszkującej zie-
mię krakowską i sandomierską. Zosia miała 5 braci i 3 siostry, 
była trzecim w kolejności dzieckiem. Zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem mając 16 lat, wyszła za mąż za Jana Czeskiego 
i przyjęła nazwisko męża. Małżeństwo to trwało zaledwie 6 lat, 
gdyż owdowiała. Potomstwa nie miała. Dalsze swe życie po-
święciła Bogu. Pełniła dzieła miłosierdzia zwłaszcza osieroco-
nym i pochodzącym z ubogich rodzin dziewczętom. Należała 
do Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary w Krako-
wie, wspierała materialnie kościoły i klasztory. W swoim domu 
w  Krakowie założyła szkołę dla dziewcząt, którą cztery lata 
później zaaprobował bp Marcin Szyszkowski, a w 1633 r. tak-
że nuncjusz Honorat Visconti i król Władysław IV Waza. Była 
to pierwsza w południowej Polsce szkoła dla dziewcząt, gdyż 
dotąd zdobywanie wykształcenia było przywilejem mężczyzn. 
Obok szkoły żeńskiej, Zofia Czeska zapoczątkowała w 1627 
r. wspólnotę nauczycielek, tzw. Dom Panieński Ofiarowania 
NMP. Wspólnota ta przekształciła się po jej śmierci w Zgro-
madzenie Panien Ofiarowania NMP, zwanych popularnie sio-
strami prezentkami. Swe życie duchowe Zofia Czeska oparła 
na kulcie Eucharystii oraz na nabożeństwie do Matki Bożej, 
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której była wielką czcicielką. Maryję w tajemnicy Ofiarowania 
w świątyni wybrała za Patronkę swego dzieła oraz wzór całko-
witego oddania siebie Bogu.

Zofia Czeska zmarła w  opinii świętości 1 kwietnia 1650 r. 
i została pochowana w kościele Mariackim w Krakowie. 

Jej proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1995 r. Z upoważnie-
nia papieża Franciszka 9 czerwca 2013 r. w Krakowie-Łagiew-
nikach została ogłoszona błogosławioną. Doczesne szczątki 
Zofii Czeskiej znajdują się aktualnie w bocznej kaplicy przy 
kościele św. Jana (sióstr prezentek) w Krakowie.

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Pan-
ny kontynuuje do dziś zapoczątkowaną przez bł. Zofię działal-
ność dydaktyczno-wychowawczą w Polsce, prowadząc szkoły, 
internaty, przedszkola, podejmując wszelkiego rodzaju prace 
wśród dzieci i młodzieży. Jego Dom Generalny znajduje się 
w Krakowie, w którym mieści się także liceum ogólnokształcą-
ce i gimnazjum dla dziewcząt.

Elżbieta
Na podstawie książki Polscy święci i błogosławieni

MODLITWA DO  
BŁ. MATKI ZOFII CZESKIEJ

Wspomóż nas Matko Zofio i oręduj za nami, by każdy dzień 
naszego życia jaśniał blaskiem zmartwychwstałego Pana i był 
odpowiedzią na Boże wezwanie do miłości. Wskaż drogę mo-
dlitwy, uświęcenia i zrozumienia wartości życia każdego czło-
wieka. Niech zawsze pamiętamy, że życie ma sens tylko wtedy, 
gdy potrafimy zapomnieć o sobie, gdy dajemy radość smut-
nym, pewność - wątpiącym, a światło wiedzy - potrzebującym.

Wychowawczyni młodzieży, spraw, aby nasza wiara i czyny 
były wobec młodego pokolenia autentycznym świadectwem 
przynależności do Kościoła - naszej Matki. Wyproś nam u Boga 
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mądrość w dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami 
Dekalogu.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar beatyfikacji. 
Prosimy, aby Kościół zaliczył Matkę Zofię w poczet świętych, 

a nam za jej wstawiennictwem udzielił łaski..., o którą z ufno-
ścią prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KRUCJATA MODLITEWNA CHORYCH

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

Ofiarujmy Bogu swoje cierpienia, przez Jego Miłosierdzie 
wypraszajmy w Koronce potrzebne łaski dla Kościoła, Aposto-
latu Chorych i dla samych siebie. 

Co miesiąc zamieszczamy intencje, by jednoczyć się ducho-
wo przez modlitwę. Zapraszamy do przesyłania swoich intencji 
do modlitwy - na adres lub telefon, podany na końcu Listu.

Intencje na kwiecień
Za Kościół:

- za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, misjonarzy 
i osoby konsekrowane,

- za sprawujących władzę, o roztropne i mądre podejmowa-
nie decyzji,

- o pokój w Ojczyźnie,
- za ludzi doświadczających cierpienia z powodu wiary 

w Boga.

Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc 

o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytar-
nych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
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Za Apostolat Chorych:
- o rozwój Apostolatu Chorych, 
- za wszystkich posługujących w dziele Caritas,
- za zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia oraz za 

te osoby, które pomagają wyjść z nałogu,
- za małżeństwa przeżywające kryzys i będące na granicy 

rozwodów,
- za dzieci małżeństw skłóconych,
- za osoby pogrążone w smutku i rozpaczy,
- za samotnych, starszych, chorych i nieszczęśliwych,
- za Karola, który zaginął oraz za jego Matkę, by doznała 

pocieszenia,
- o łaskę zdrowia dla Dawida oraz o wytrwałość, siłę i cier-

pliwość dla rodziny,
- za wszystkich Pracowników Służby Zdrowia.

AKT ODDANIA

Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi. 
Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę, 
jako ofiarę przebłagalną za zbawienie całej Rodziny ludzkiej. 
Dopomóż mi w każdej chwili mego życia, nieustannie powta-
rzać: Jezu, ufam Tobie. Amen.

ŚWIADECTWO 
DOŚWIADCZYŁAM CUDU BOŻEGO MIŁOSIERDZA

Pod koniec lat 50-tych Mama uczestniczyła w rekolekcjach 
w jednej z parafii diecezji Zielonogórskiej, które głosił zakon-
nik z Krakowa. Tematem rekolekcji było Boże Miłosierdzie. 
Wtedy jeszcze kult Bożego Miłosierdzia nie był rozpowszech-
niony, zatwierdzony przez Kościół, ale ten ksiądz bardzo rzetel-
nie przygotował się do rekolekcji. Wszyscy uczestnicy bardzo 
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przeżywali jego nauki. Na zakończenie otrzymali obrazki z ko-
ronką do Miłosierdzia Bożego do odmawiania prywatnego. 
Moja Mama bardzo głęboko przeżyła te rekolekcje, a ponie-
waż w rodzinie było sporo różnych problemów, więc każdego 
dnia o godz. 15.00 odmawiała Koronkę przez ponad 20 lat.  
W 1978 r. ciężko zachorowała. Przestały pracować nerki, 
w ogóle była wątłego zdrowia, drobna szczuplutka, całe ży-
cie chorowita. Wydawało nam się, że to już będzie koniec jej 
życia. Mama trafiła do szpitala i po dwóch tygodniach lekarz 
poprosił mojego Tatę, aby zabrał Mamę, bo kuracja nie przyno-
si żadnego rezultatu i lepiej będzie jak sobie spokojnie umrze 
w domu wśród swoich najbliższych. Przyjechaliśmy wszyscy 
do domu. Przyjechał ksiądz z Panem Jezusem z wiatykiem, 
bo sądziliśmy, że Mama już nie wyjdzie z tej ciężkiej choroby. 
Po modlitwie, po błogosławieństwie i namaszczeniu – ksiądz 
odjechał a Mama traciła przytomność i odzyskiwała. Wzięłam 
urlop z pracy, aby być przy Mamie. Każdego dnia było trosz-
kę lepiej. Mama częściej otwierała oczy, zaczęła w niewielkiej 
ilości pić i jeść, nerki zaczęły pracować. Jak lekarz przyjechał, 
aby zbadać, wprost powiedział, że stał się cud. 

Wszyscy wiedzieliśmy, że to był cud! Wyjeżdżałam po dwóch 
tygodniach i kiedy miałam wyjeżdżać, Mama siedząc na łóżku 
zadowolona, że wróciła do życia, powiedziała mi: „wiesz, dla-
czego ja żyję?” Zaczęła opowiadać tę historię, że usłyszała na 
rekolekcjach o Bożym Miłosierdziu. Pan Jezus obiecał czcicie-
lom, że już tu na ziemi przedłuży im życie. Mama żyła jeszcze 
równo 7 lat. Uznałam to za znak, że jest to wypełnienie Bożej 
obietnicy. Zawsze będę dziękować Panu Bogu, że mogę świad-
czyć o tym niezwykłym wydarzeniu, że Pan Jezus jest wierny 
swoim obietnicom i że Boże Miłosierdzie jest nie ogarnione. 

Helena
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Z ŻYCIA APOSTOLATU CHORYCH 
AUDYCJE RADIOWE

Audycja radiowa o chorych dla chorych i tych, którzy im 
towarzyszą „Bądźcie pozdrowieni” pod redakcją ks. dr Prze-
mysława Pokorskiego - Referenta Duszpasterstwa Chorych 
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej odbywa się w ostat-
ni czwartek miesiąca. 

Kolejna audycja będzie 29 kwietnia br. 

Drogi Czytelniku,  
który po raz pierwszy otrzymałeś List do Chorych,  
zapraszam Cię do odwiedzania strony internetowej:  
www.apostolatchorych.pl,  
kontaktu telefonicznego: 511 781 255  
lub e-mail: apostolatchorych.szczecin@gmail.com 

Błogosławionych, pełnych wiary, nadziei i miłości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Z darem modlitwy i jedności
Rodzina Miłości Miłosiernej Apostolatu Chorych


