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ŚW. JAN PAWEŁ II O POKOJU

Z głębokim 
przekonaniem 
pragnę zatem 
zwrócić się 
do wszystkich 
z apelem,  aby 
dążyli do po-
koju drogami 
przebaczenia. 
Zdaję sobie 
w pełni spra-
wę, jak bardzo 
przebaczenie 
może się wy-
dawać sprzecz-
ne z ludzką logiką, bo ona często kieruje się zasadą rywalizacji 
i odwetu. Przebaczenie natomiast czerpie natchnienie z logiki 
miłości — tej miłości, którą Bóg darzy każdego człowieka, każdy 
lud i naród, całą ludzką rodzinę. Jeśli jednak Kościół ma od-
wagę głosić zasadę, która ludzkim umysłom mogłaby się wy-
dawać nierozumna, to dlatego że pokłada niezachwianą ufność 
w nieskończonej miłości Bożej. Jak zaświadcza Pismo Święte, 
Bóg jest bogaty w miłosierdzie i nie przestaje przebaczać tym, 
którzy do Niego powracają (por. Ez 18, 23; Ps 32 [31], 5; 103 
[102], 3. 8-14; Ef 2, 4-5; 2 Kor 1, 3). Boże przebaczenie staje się 
w naszych sercach niewyczerpalnym źródłem przebaczenia tak-
że w naszych wzajemnych relacjach i pomaga nam przeżywać 
je w duchu prawdziwego braterstwa. (…)

W jakże wielu sytuacjach potrzebne jest dziś pojednanie! 
W obliczu tego wyzwania, od którego w znacznej mierze zale-
ży los pokoju, zwracam się z apelem do wszystkich wierzących, 
a w szczególny sposób do członków Kościoła katolickiego, aby 
czynnie i konkretnie włączyli się w dzieło pojednania.



List do Chorych i ich Rodzin4

Człowiek wierzący wie, że  pojednanie pochodzi od Boga, 
który zawsze jest gotów przebaczyć wszystkim do Niego przy-
chodzącym i rzucić w niepamięć wszystkie ich grzechy (por. Iz 
38, 17). Ogrom Bożej miłości przekracza dalece ludzką zdol-
ność pojmowania, jak nam przypomina Pismo Święte: «Czyż 
może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która ko-
cha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie» (Iz 49, 15).

Boża miłość jest fundamentem pojednania, do którego zosta-
liśmy powołani: «On odpuszcza wszystkie twoje winy, On le-
czy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem (...). Nie postępuje z nami 
według naszych grzechów ani według win naszych nam nie 
odpłaca» (Ps 103 [102], 3-4. 10).

W swojej miłości i gotowości do przebaczenia Bóg nie zawa-
hał się darować światu samego siebie w Osobie Syna, który 
przyszedł, aby przynieść odkupienie każdemu człowiekowi i ca-
łej ludzkości. W obliczu zniewag zaznanych od ludzi, których 
szczytem było skazanie Go na śmierć krzyżową, Jezus modlił 
się: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 34).

Boże przebaczenie jest wyrazem Jego ojcowskiej dobroci. 
W ewangelicznej przypowieści o «synu marnotrawnym» (por. 
Łk 15, 11-32) ojciec wybiega na spotkanie syna, gdy tylko uj-
rzał go powracającego do domu. Nie wysłuchuje nawet jego 
przeprosin – wszystko już mu wybaczył (por. Łk 15, 20-22). Ra-
dość z przebaczenia, udzielonego i przyjętego, jest tak wielka, 
że leczy najgłębsze rany, odtwarza zerwane więzi i zakorzenia 
je w niewyczerpalnej miłości Bożej.

Przez całe swoje życie Jezus głosił Boże przebaczenie, ale 
zarazem wskazywał, że możemy je otrzymać tylko pod warun-
kiem wzajemnego przebaczenia. W modlitwie «Ojcze nasz» 
każe nam prosić: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom» (por. Mt 6, 12). Słowo «jako» ozna-
cza tu, że Jezus pozwala nam zadecydować o tym, jaką miarą 
będziemy sądzeni przez Boga. Przypowieść o niewdzięcznym 
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słudze, ukaranym za brak miłosierdzia wobec bliźniego (por. 
Mt 18, 23-35), poucza nas, że kto nie jest gotów przebaczyć, 
tym samym pozbawia się Bożego przebaczenia: «Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie prze-
baczy z serca swemu bratu» (Mt 18, 35).

Nawet nasza modlitwa nie może być miła Bogu, jeżeli nie 
poprzedza jej – jako swoista «gwarancja» jej autentyczności – 
szczera próba pojednania się z bratem, który «ma coś przeciw 
nam»: dopiero wówczas możemy złożyć ofiarę Bogu przyjemną 
(por. Mt 5, 23-24). (…)

Do was wszystkich, którzy wierzycie w Chrystusa, kieru-
ję na koniec wezwanie, byście szli wiernie drogą przebacze-
nia i pojednania, łącząc się z Nim w modlitwie do Ojca, aby 
wszyscy byli jedno (por. J 17, 21). Zachęcam was też, byście tę 
nieustanną modlitwę o pokój potwierdzali gestami braterstwa 
i wzajemnej akceptacji.

Każdemu człowiekowi dobrej woli, pragnącemu budować 
niestrudzenie nową cywilizację miłości, powtarzam: przebacz, 
a zaznasz pokoju!

Św. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1997 
(fragmenty)

NOWY ROK

Współczesny człowieku, dojrzały, ale często ograniczony 
w myśleniu i o słabej woli, pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu 
z Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu! Ożywcza moc Jego światła 
zachęca cię do wysiłku na rzecz tworzenia nowego porządku 
światowego, opartego na sprawiedliwych relacjach etycznych 
i ekonomicznych. Niech Jego miłość prowadzi narody i budzi 
we wszystkich świadomość, że jesteśmy «rodziną» wezwaną do 
budowania więzi pełnych zaufania i wzajemnego wsparcia1.

Benedykt XVI – Urbi et Orbi

1  Bożonarodzeniowe orędzie „Urbi et Orbi”
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Minął kolejny rok. Rok ograniczeń kontaktów rodzinnych 
i wspólnotowych. Rok lęku o swoich najbliższych, buntu 
i obaw. Choroba, cierpienie czy śmierć najbliższych, profanacje 
kościołów, pomników. Co nam zostało z minionego roku – roz-
czarowania, niepowodzenia, konflikty, ludzka słabość. Było też 
bardzo wiele dobra, za które trzeba podziękować Bogu, przede 
wszystkim za dar życia. Trzeba również uznać swoje winy, zło-
żyć zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy wobec bliźnich, 
za brak szacunku i życzliwości, a także za zmarnowany czas. 

Stajemy u progu Nowego Roku z wielką niewiadomą, co 
przyniesie nadchodząca przyszłość. Ufni w Bożą pomoc, po-
wierzamy Jemu wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, spo-
łeczne i wspólnotowe. Wierzymy, że Pan Bóg nas nie opuści, 
udzieli swojego miłosierdzia na nasze słabości i obdarzy wie-
loma łaskami, aby ten uciążliwy czas pandemii, zamętu, lęku 
i obaw ustąpił.

Pierwszy dzień Nowego Roku jest dniem modlitw o pokój, 
to szczególna okazja, aby podjąć się modlitwy o dobro dla nas 
i całego świata. Pokój jest darem Bożym można go osiągnąć 
przez ufną modlitwę. Jezus Chrystus uczy, jak wprowadzać po-
kój „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi”1. Zwracając się do Apostołów 
powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie 
tak, jak daje świat, Ja wam daję”2.

Św. Jan Paweł II nauczał, że modlitwa jest fundamentem dla 
pokojowego dialogu między różnymi cywilizacjami i religiami. 
Na temat pokoju wiele pisał św. Augustyn. W swych pismach 
podkreśla, że pokój ziemski nie jest pokojem doskonałym, po-
wiedział: „Niespokojne jest serce człowiecze, dopóki nie spo-
cznie w Tobie”. 

Pokój jest owocem Ducha Świętego. Modlimy się, aby czy-
nić pokój i troszczyć się o jedność. Modlimy się o prawidłowe 
relacje w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, by były 

1  Mt 5, 9
2  J 14, 27
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oparte na przykazaniach Bożych, na prawdzie, miłości, prze-
baczeniu i uczciwości. 

Elżbieta

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI

W pierwszy dzień nowego roku, Kościół obchodzi Uroczy-
stość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice 
całej ludzkości związane z tajemnicą odkupienia. Przez tajem-
nicze działanie Ducha Świętego Maryja Dziewica „poczęła 
Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie” (prefacja).

Czcimy Jej macierzyństwo i dziękujemy, że swą opieką ota-
cza lud Boży. Bóg wybrał Maryję, aby stała się Matką Jezusa 
Chrystusa. Jej macierzyństwo odsłania tajemnicę życia Jezu-
sa. Maryja, nazywana w Ewangeliach «Matką Jezusa» (...) już 
przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona, pod natchnie-
niem Ducha Świętego, «Matką Pana» (...). Istotnie, Ten, którego 
poczęła jako człowieka z Du-
cha Świętego i który prawdzi-
wie stał się Jej Synem według 
ciała, nie jest nikim innym jak 
wiecznym Synem Ojca, drugą 
Osobą Trójcy Świętej. Kościół 
wyznaje, że Maryja jest rze-
czywiście Matką Bożą” 

Prawdę o Boskim Macie-
rzyństwie Maryi potwierdzają 
teksty Pisma Świętego, gdzie 
jest Ona nazywana Matką Zba-
wiciela. W Starym Testamencie 
odnajdujemy wiele szczegó-
łowych proroctw, zapowiada-
jących Zbawiciela świata, 

Ikona Ikon Matki Bożej Miłosierdzia fragment
Pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej  

pw. bł. bł. Braci Trapistów z Tibhirine, Szczecin
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dotyczących również Maryi. W Księdze Rodzaju jest mowa o pro-
roctwie wypowiedzianym przeciwko szatanowi: „Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje, a Potomstwo Jej: Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz 
mu piętę”1. Zapowiedź Izajasza: „Dlatego Pan sam da wam znak: 
Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emma-
nuel” (7, 14).

W momencie, gdy wypowiada fiat współpracuje w dziele 
zbawienia. Otrzymuje misję, która objawia się w macierzyń-
stwie wobec Syna Bożego. Przyjmuje posłannictwo objawio-
ne przez Boga godząc się z Jego wolą. W zwiastowaniu Bóg 
powierzył Maryi swoją Tajemnicę od wieków ukrytą, a teraz 
objawioną dla nas i dla naszego zbawienia. Liturgia czytań 
w ostatnich dniach Adwentu przedstawia tajemnicę Boskiego 
Macierzyństwa Maryi; zwiastowanie, nawiedzenie św. Elżbie-
ty. W Boże Narodzenie usłyszeliśmy o Józefie; „Udał się także 
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawido-
wego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owi-
nęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 4-7). 

W hymnie na jutrznię w Boże Narodzenie i przez całą okta-
wę Uroczystości odmawia się słowa: „Na czystą Matkę hojnie 
spływa Niebiańskiej łaski zdrój bez miary. W dziewiczym ło-
nie swym wstydliwa nieznane Panna nosi dary. Dom nietknięty 
Panny ciała Bóg na świątynię swoją zmienia – I Ta, co męża nie 
zaznała, poczęła Władcę wszechstworzenia.”

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu…” Przypatrzmy się Matce Najświętszej. W ci-
szy swego serca, zasłuchana w Boże Słowo spełnia wszystko, 
co do Niej należy. Maryja Święta Boża Rodzicielka jest wzorem 

1  Rdz 3,15
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rozmyślania i dostrzegania tego co najważniejsze dla człowie-
ka… rozmyślać i dokonywać dobre postanowienia. 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO

Pokłon Mędr-
ców ze Wschodu 
złożony Dziecięciu 
Jezus jest opisa-
ny w Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 2, 
1-12). Wspomina-
jąc pokłon mędrców 
rodzi się refleksja, 
czy oddaję pokłon 
Boskiemu Dziecię-
ciu? Na wzór trzech 
mędrców mamy Mu 
oddać pokłon. W jednej z kolęd śpiewamy: „I my czekamy na 
ciebie Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana. Padnie-
my na twarz przed Tobą, wiedząc, żeś jest pod osłoną chleba 
i wina”. Oddajemy Mu hołd i wielbimy Go podczas przyjęcia 
do naszych serc w Komunii św. – „Padnijmy na kolana, bo Dzie-
cię to nasz Bóg, Uczcijmy niebios Pana, miłości złóżmy dług!” 
Jaka jest moja postawa wobec Boga, czy wzrastam w Jego łasce? 
Chrystus objawił się jako „Światłość świata” – czy wierzę, że On 
jest światłością, która obdarza prawdziwym światłem? Prośmy 
Pana, byśmy umieli przyjąć światło wiary dzięki niej otrzymy-
wali promień światła Chrystusa.

Każdego roku obchodzimy tę Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, ale przy każdym świętowaniu budzi się inna refleksja 
w zależności od naszej sytuacji w jakiej się znajdujemy. 

Patrząc na Mędrców, którzy ofiarowali swe dary Jezusowi, 
pytam również siebie, jaki ja dar przynoszę…?
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NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 2.01.2022 r., J 1, 1-18

„Słowo stało się ciałem” czyli Bóg przemówił do nas całym 
sobą, całą swoją Miłością. Już bardziej nie przemówi, bo nie 
da się wyrazić Miłości lepiej, niż to uczynił Bóg przez Jezusa. 
Do nas jednak to Boże „przemawianie” czasami nie dociera, 
bo może odeszliśmy od Miłości i już jej nie rozpoznajemy, gdy 
ona staje przed nami w całej okazałości. Można jednak powoli 
nauczyć się tego zapomnianego słowa „Miłość”, którym jest 
Bóg. Trzeba tylko odrzucić wiele zbytecznych życiowych do-
świadczeń i uwierzyć w to, że Miłość jednak istnieje. Wierząc 
w Miłość szybko dostrzeżemy, że ona jest Słowem wpisanym 
głęboko w nasze serca i krok po kroku nauczymy się jej.

Niedziela Chrztu Pańskiego 9.01.2022 r. Łk 3,15-16.21-22

Głos Boga Ojca, który przemawia z nieba nie jest skierowany 
tylko do Jezusa, ale przede wszystkim do nas i dla nas. Każdy 
z nas potrzebuje czasami przypomnienia: kim jest dla Boga? 
Bóg przypomina nam, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, 
bez względu na wszystko. Najlepszym dowodem tej miłości jest 
Syn Boży, który oddaje życie na krzyżu za każdego człowieka. 
Dlaczego Bóg w nas sobie upodobał? Na to pytanie możemy 
odpowiedzieć pytaniem: a dlaczego rodzice mają upodobanie 
w swoich dzieciach?

II Niedziela zwykła 16.01.2022 r., J 2, 1-12

Maryja o nic Jezusa nie prosiła. Po prostu powiadomiła Go, 
że weselnicy nie mają wina. A do sług powiedziała, by robili to, 
co Jezus poleci. Nie dawała Synowi żadnych instrukcji, choć 
jako matka była do tego uprawniona. Podobnie modliły się 
Marta i Maria. Po prostu posłały do Jezusa wiadomość: „Ten, 
którego kochasz, choruje”. A po śmierci Łazarza powiedziały 
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Jezusowi z wielkim przekonaniem: „Gdybyś tu był, nasz brat 
nie umarłby”. A jak wyglądają nasze modlitwy? Czy nie są cza-
sem zbiorem różnych instrukcji dawanych Bogu?

III Niedziela zwykła 23.01.2022 r., Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Każdy z nas urodził się w towarzystwie jakichś ludzi. Mama, 
tata, lekarze etc. Fragment Ewangelii przedstawia Jezusa na-
uczającego w Nazarecie, a więc miejscowości, w której się wy-
chował. Prawie całe ziemskie życie Jezusa przebiegało wśród 
ludzi, a przede wszystkim dla ludzi. Jezus daje nam przykład, 
aby i nasze życie było życiem dla drugiego człowieka. Modli-
twa, ofiarowanie swojego cierpienia za kogoś, wolontariat, to 
tylko kilka sposobów na poświęcanie się dla innych. Nie bądź-
my obojętni na drugiego człowieka, bo Bóg nigdy nie jest obo-
jętny na mnie.

IV Niedziela zwykła 30.01.2022 r., Łk 4, 21-30

Pan Jezus nie był mile widziany w swoim rodzinnym mie-
ście. Nie polegało to jednak na tym, że skoro tylko się pojawił, 
to zaraz wyrzucili Go z miasta. Przeciwnie! Przyjęli Go, pozwo-
lili czytać i przemawiać w synagodze. Nawet „przyświadczali 
Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 
Jego”. Odrzucenie Jezusa polegało na czymś innym. Miesz-
kańcy Nazaretu nie potrafili spojrzeć na Niego inaczej niż 
przez pryzmat swoich o Nim wyobrażeń – dla nich był ciągle 
tylko synem Józefa. W związku z tym nie brali sobie do serca 
Jego słów, nawet jeśli bardzo im się podobały.

Ks. Jakub Kozłowski

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Szaweł przed Damaszkiem, który był stolicą starożytnej Syrii 
i znanym miastem Bliskiego Wschodu, został nagle zatrzyma-
ny. Słowo Boże mówi, że zbliżał się już do Damaszku, który jest 
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230 km na północ od Jerozolimy. Ważne rzeczy często dzieją 
się w Biblii na końcu, tak, jak teraz na zakończenie podróży 
Szawła, nastąpił przełom. Na końcu często przychodzi ważna 
łaska, np. na końcu postu, na końcu modlitwy, rozmowy czy re-
kolekcji. Dlatego warto czekać cierpliwie do końca. Bóg często 
działa znienacka, kiedy nikt się tego nie spodziewa i wówczas 
burzy utarte schematy, czyniąc rzeczy po ludzku niemożliwe. 

Św. Łukasz podkreślił, że światłość, która objęła Szawła po-
chodziła „z nieba”, co wskazuje na boską interwencję. Sam 
Szaweł opowiedział to wyjątkowe doświadczenie w takich 
słowach: „W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle 
około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba” (Dz 22, 
6; 26, 13). Wspomniał, że „około południa”, czyli był to mo-
ment, w który najsilniej świeciło słońce, a zarazem moment, 
w którym Szaweł był najbardziej pewny tego co robi, że kroczy 
świetlistą drogą. Był całkowicie pewny siebie, czuł się silny, 
robił karierę, awansował, odnosił sukcesy. Światłość z nieba 
rozświetliła wszystko dużo mocniej niż słońce, świecące nad 
ziemią, bo ta Światłość przewyższa wszystkie światła. To była: 
„Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 
9). Inicjatywa zatem należy do Boga. Światłość, która zabły-
sła, wywołała w Szawle gwałtowne uderzenie, które wstrzą-
snęło nim do tego stopnia, że został zaskoczony, oślepiony 
i pod wpływem tej światłości z nieba upadł na ziemię. Dopie-
ro wtedy, gdy leżał na ziemi, dosłownie „padłszy na ziemię”, 
usłyszał głos, mówiący w jego ojczystym języku hebrajskim: 
„Saul, Saul, dlaczego Mnie prześladujesz?”. To jest istotne, że 
dopiero wtedy, gdy upadł na ziemię i stał się unieruchomiony, 
zatrzymany, wybity z rytmu, niezdolny do dalszego życia, nie 
mając żadnego oparcia i zabezpieczenia, ale tylko czując pod 
sobą piasek pustyni był w stanie zacząć słuchać. 

Aby móc usłyszeć Boga, trzeba się zatrzymać, zrezygnować 
ze swoich zabezpieczeń i zająć właściwe miejsce na ziemi, czy-
li uniżyć się. „Kto się uniży, będzie wywyższony (Łk 14, 7-14). 
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Tylko z pozycji ziemi, gliny, czyli upokorzeni możemy usłyszeć 
głos Boga. „Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jeste-
ście wy, domu Izraela, w moim ręku” (Jr 18, 6). Polskie słowo 
„pokora” pochodzi od łac. humus, czyli ziemia. Tak więc „po-
kornym” oznacza „połączony z ziemią”. To człowiek, który jest 
świadomy swoich słabości i ograniczeń, uniżony, uznaje praw-
dę o swojej kruchości i ograniczeniach. Szaweł leżąc teraz na 
ziemi, czyli pokorny, unieruchomiony i nic niewidzący, usły-
szał głos mówiący w jego własnym języku. Głos zwracał się do 
niego po imieniu, wypowiedzianym dwukrotnie: „Saul, Saul”. 
Ten tajemniczy głos chciał mu powiedzieć: „niepotrzebnie sta-
wiasz opór, już nie możesz mi się wymknąć, jestem silniejszy, 
musisz się poddać”. 

Głos wydobywający się ze światłości zadał Szawłowi pyta-
nie: „Dlaczego Mnie prześladujesz?”. Szaweł prześladowca, 
zupełnie bezsilny i bezradny, zadał pytanie, zanim postanowił 
skapitulować i poddać się bezwarunkowo: „Kto Ty jesteś, Pa-
nie?” (Dz 9, 5). Usłyszał po chwili odpowiedź, dosłownie: „Ja 
jestem Jezusem, którego ty prześladujesz, ale wstań i wejdź do 
miasta i zostanie ci powiedziane, co masz czynić”. To było dla 
Szawła szokujące. To był wstrząs, gdy usłyszał Imię: „Jezus”. 
To było Imię, które go wcześniej przerażało. Z powodu tego 
Imienia nie mógł spać. Tysiące razy to Imię przeklinał. Chciał 
to Imię wymazać z historii ziemi i serc ludzkich. A teraz to Imię 
zatrzymało go w biegu życia i pokonało. Moc tego Imienia wy-
raził wkrótce pisząc list do Filipian: „Bóg go nad wszystko wy-
wyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na Imię 
Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich 
i podziemnych (Flp 2, 9-10). Zaczął myśleć o tym, że Ten, któ-
rego prześladował żyje, jest nieskończenie większy i rzeczywi-
ście jest obecny. Zaczął rozumieć, że jest to Imię Zbawiciela. 
„Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy 
być zbawieni” (Dz 4, 12). 
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Paweł zanim jednak poddał się zupełnie zadał jeszcze jedno 
pytanie: „Co mam czynić, Panie?” (Dz 22, 10). Zadziwiające, 
że ten, który jeszcze przed chwilą wiedział wszystko najlepiej, 
nie miał żadnych pytań, był nieomylny i czuł się idealny, jak 
wyznał: „stałem się bez zarzutu” (Flp 3, 6) teraz pyta, teraz nie 
wie. On wcześniej na wszystko miał odpowiedź, a teraz zgodził 
się z tym, że nic nie wie, że ma rozpocząć od nowa, od zera. 
Tu rodziła się pokora największego z Apostołów. Teraz został 
wyzwolony z poczucia nieomylności, pewności siebie, pychy, 
wyniosłości i przekonania, że zna odpowiedzi na wszystkie 
pytania. „Co mam czynić, Panie?”. To jest właściwa postawa, 
gdy uczeń Jezusa mówi: „nie wiem, nie rozumiem”, gdy szuka 
z ufnością odpowiedzi u Jezusa, który wszystko wie. 

Bóg posłuży się Kościołem, który wskaże drogę Szawłowi. 
Będzie to wymagało od Szawła nieustannej pokory, by przyj-
mować wskazówki i je wykonywać. Uczeń Jezusa ma dać się 
prowadzić z zaufaniem, jak niewidomy Szaweł, pamiętając 
o słowach: „Panie, naucz mnie Twojej drogi” (Ps 27, 11). 

Proś dziś w modlitwie o łaskę wytrwałości w drodze, ponie-
waż często ważne rzeczy Bóg daje na końcu, o otwartość serca 
i umysłu, bo Bóg daje łaski nagle i przychodzi nieoczekiwanie 
jak Światłość. Proś o łaskę oświecenia i zatrzymywania w bie-
gu życia. Wszystko to co nas zatrzymuje jest łaską. Dziękuj też 
za sytuacje, które cię zatrzymują i uniżają na ziemi. Proś o po-
korę, czyli uziemienie, uniżenie, aby nigdy nie czuć się pewny 
siebie, ale zawsze zrównany z ziemią. Proś Matkę Boża o łaskę 
słuchania, gdy będziesz zatrzymywać się przed Bogiem, aby 
słuchać Jego głosu, by właściwie reagować na imię Jezusa. 
Proś Ducha Świętego, aby dał ci miłość do Kościoła świętego 
i objawił go jako Ciało Chrystusa, w którym On żyje. Proś o ła-
skę objawienia ścisłego związku Jezusa z wierzącymi, a tak-
że zrozumienie prawdy o tym, że Jezus żyje w braciach. Proś 
Ducha Świętego o łaskę uległości w prowadzeniu oraz uwol-
nienie od pewności siebie, poczucia nieomylności, by umieć 
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pokornie pytać, szukać i dać się prowadzić krok po kroku stop-
niowo, cierpliwie w czasie, oczekując odpowiedzi od Jezusa 
w Kościele.

Ks. Piotr Skiba

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani!
Bardzo serdecznie witam Was po tak długiej przerwie. Przez 

ostatnie dwa miesiące nie zostawiłem Wam żadnego słowa. 
Bardzo chcę Was za to przeprosić. Tym bardziej, że w naszych 
rozważaniach podejmujemy temat posłania w imię Chrystusa, 
do którego jesteśmy zaproszeni przez słowa kapłana na zakoń-
czenie każdej Eucharystii („Idźcie w pokoju Chrystusa”). Po-
słanie to ma wyrazić się w dawanym przez nas świadectwie 
słowem i czynem każdego dnia. A tu takie antyświadectwo 
z mojej strony.

Dobrze, że rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy. Zawsze 
to jest czas na pewne postanowienia. Mam nadzieję, że uda mi 
się wytrwać w tym postanowieniu regularnego pisania do Was 
tych kilku słów.

Powiem (a właściwie napiszę) szczerze, iż zachwycają mnie 
różnego rodzaju historie świętych i błogosławionych, którzy 
dali w swoim życiu prawdziwe świadectwo wiary Chrystuso-
wi. W ich historiach widać, ile musieli przejść przeciwności, 
swoistych przysłowiowych kłód rzucanych pod nogi, ile ucie-
miężeń, poniżeń, a niekiedy więzień, tortur i szykan. A wszyst-
ko to ostatecznie dla Chrystusa, aby Jego Ewangelia – Dobra 
Nowina, o tym, że Bóg kocha człowieka – dotarła do możliwie 
największej grupy osób.
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Jednym z takich współczesnych świadków jest niedawno 
(20.11.2021r.) beatyfikowany polski kapłan ks. Jan Macha. 
Urodził się w 1914 roku w Chorzowie, chętnie udzielał się 
w harcerstwie i sporcie, działał w oddziale Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. W 1939 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie i został wikarym w parafii w Rudzie Śląskiej. Podczas 
wizyty kolędowej spotkał się ze skrajną biedą rodzin, które 
utraciły swoich bliskich poprzez niemiecką okupację. To staje 
się dla ks. Machy impulsem, aby zbierać ofiary dla poszko-
dowanych rodzin, wspierać je dobrym słowem i jałmużną. 
Akcja dobroczynna zaczynała przybierać formę konspiracji 
i zataczać coraz to większe kręgi osób, którym jest udzielana 
pomoc. Swoista organizacja bardzo szybko zwróciła też zainte-
resowanie niemieckiego gestapo, tym bardziej, że działała pod 
kryptonimem organizacji zbrojnej. W 1942 roku ks. Jan został 
aresztowany i wkrótce stracony w więzieniu w Katowicach po-
przez ścięcie na gilotynie. Przed śmiercią zdążył wyspowiadać 
się i poprosić o modlitwę.

Ksiądz Jan poświęcił swoje życie na pomoc tym, którzy jej naj-
bardziej potrzebowali, na pomoc najuboższym. Wiedział jakie 
mogą być tego konsekwencje, ale nie odpuścił i nie zrezygno-
wał z niesienia wsparcia innym. Dał tym samym świadectwo 
ucznia Chrystusa, który w czyn przeradzał słowa Zbawiciela 
i zanosił Boży pokój, miłość i nadzieję tam, gdzie ich najbar-
dziej brakowało.

Niech przykład nowego polskiego błogosławionego będzie 
dla nas inspiracją, aby w tym nowym roku dostrzegać wokół 
siebie ludzką biedę, zwłaszcza tę duchową i wziąć udział w jej 
zapobieganiu. Na ten cały nowy rok Pański niech Was Drodzy 
Chorzy i Wasze Rodziny błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec 
i Syn, i Duch Święty.

Ks. Łukasz Śniady
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OCZY NIGDY NIE KŁAMIĄ

W Ewangelii św. Mateusza czytamy: „Światłem ciała jest 
oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe twoje ciało będzie 
w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe ciało twoje bę-
dzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest 
ciemnością, jakże wielka to ciemność!” (Mt 6, 22-23).

Nowy Testament mówi wiele na temat światła i ciemno-
ści i zawsze ma to związek z ludzką duchowością. Gdy nie 
znamy prawdy o sprawach duchowych, to mówi się, że cho-
dzimy w ciemności. Jeśli znamy prawdę to znaczy chodzimy 
w świetle.

Zapytano rosyjskiego lekarza Pawłowa, czy dużo wokół siebie 
zauważył ludzi niewierzących? Odpowiedział z pokorą: „ani 
jednego, ale za to widziałem tysiące ludzi ślepych” – ślepych 
duchowo. Gdy zaś astronauta amerykański Neil Armstrong 
stanął na księżycu, odczytał psalm, a następnie tak się mo-
dlił: „Spraw Panie, aby moje oczy mogły służyć mojej duszy 
i Tobie. Daj moim oczom taką głębię, żeby umiały odnajdo-
wać Ciebie ukrytego w człowieku.” Michał Bułhakow wielki 
znawca ludzkich i diabelskich oczu w swoim dziele pt. „Psie 
serce” umieścił takie słowa: „Jeśli chodzi o oczy nie ma mowy 
o pomyłce, ani z bliska ani z daleka – oczy to coś niezwykłego 
jak barometr.

Niech moje Panie oczy będą uzdrowione przez Ciebie jak oczy 
ślepca spod Jerycha, bym mógł odwracać się od zła i dostrzegać 
ludzką nędzę. By mój wzrok był prosty i jasny.

Moje oczy są odbiciem mojej duszy. Jaka dusza takie oczy. 
W oczach odbija się stan duszy ludzkiej. Jakie oczy możemy 
zobaczyć przy spotkaniach z ludźmi?

Możemy spotkać oczy radosne, roześmiane, które napawają 
nas radością oraz smutne, które wyrażają ból i smutek z różnych 
powodów. Oczy pokorne, które zachęcają nas do praktykowa-
nia pięknej i miłej Bogu cnoty pokory, która jest fundamen-
tem świętości. Oczy miłosne, które promieniują miłością na 
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otoczenie. Oczy współczujące, które okazują współczucie lu-
dziom smutnym i cierpiącym. Oczy zapłakane skrzywdzonych 
dzieci, matek i żon. 

Nie zapomnę nigdy 4-letniej dziewczynki, skrzywdzonej 
przez ojca pijaka na tle seksualnym. To dziecko było przedtem 
pogodne, a jej oczy niewinne były radosne. Po haniebnym czy-
nie ojca była smutna i przestraszona. Jej oczy wyglądały jak 
okna spalonego domu. Bała się panicznie mężczyzn, doznała 
ogromnej traumy, o której nie może zapomnieć. 

Najpiękniejsze oczy są Pana Jezusa Miłosiernego, pełne 
miłości miłosiernej, które budzą w nas ufność i dają poczucie 
bezpieczeństwa i pewności, że On nas miłuje. Jego spojrzenie 
jest miłosne i zatroskane. Również piękne są oczy Matki Naj-
świętszej. Im czystsze serce tym oczy piękniejsze i radośniej-
sze. Tylko oczy czyste są zdolne widzieć Boga w stworzeniach 
i we wszechświecie. 

Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą” (por. Mt 5, 8). Oczy ludzi czy-
stego serca są podobne do jeziora górskiego, w którym można 
się przyglądać. Natomiast oczy ludzi o „brudnym” sercu są po-
dobne do brudnego stawu. 

Po wyglądzie oczu można poznać wnętrze człowieka. Czę-
sto w życiu poszukujemy dobrych oczu. One sprawiają, że pod 
ich spojrzeniem czujemy się dobrze, spokojnie i bezpiecznie. 
Oczy mówią bardzo dużo, odbija się w nich cały człowiek. Wi-
dać w nich jego ustosunkowanie się do innych i dobro lub zło, 
które emanuje.

Człowiek jest stworzony do miłości – oczami pełnymi miło-
ści są oczy kochającej matki, która spogląda na swoje dziec-
ko. Oczy osób szczerze zakochanych w sobie, które wyrażają 
miłość bez słów. Chodzi nie tylko o czar pięknych oczu, ale 
także o ich dobro. Istnieją też oczy nienawistne, w których 
można dojrzeć działania szatana, które ranią boleśnie, a nawet 
zabijają. Niebezpieczne są też oczy zazdrosne, które pobudza-
ją do nienawiści osób, którym się dobrze powodzi. Są też oczy 
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chciwe, które chcą pochłonąć wszystko i wciąż im mało. Oczy 
pogardliwe, które gardzą ludźmi i drwią z nich. 

Zapytajmy siebie jakie są moje oczy? Jakimi oczami patrzę 
na Boga i na ludzi? Jakie oczy spotykamy w rodzinie? Czy oczy 
małżonka są takie same jak w narzeczeństwie?

Jakimi oczami patrzymy na siebie nawzajem? 
Moi Drodzy starajmy się, aby nasze oczy były czyste, pokor-

ne, łagodne i kochające, aby nikogo nie zasmucały. Będziecie 
mieć takie oczy, gdy w waszych sercach zamieszka Bóg. Pro-
śmy Jezusa o uzdrowienie oczu, aby nie patrzyły na ziemskie 
,,skarby” i nie zwodziły ku marnościom. W duszy wpatruj się 
stale w oblicze Jezusa i Maryi, a nim się spostrzeżesz, Twój 
wzrok, serce i całe ciało będzie zdrowe i promieniujące Bożą 
światłością.

Ks. Tadeusz Baniowski

ROZEZNAWANIE POWOŁANIA DO 
ORDO VIRGINUM 

PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ FIZYCZNIE 
(DalSzy CIąG)

Formacja kandydatki w Ordo Virginum prowadzi do konse-
kracji. Czym zatem jest konsekracja?

Zwyczaj konsekrowania dziewic, wywodzący się z pierwot-
nego Kościoła, doprowadził do powstania uroczystego obrzę-
du, przez który dziewica staje się osobą poświęconą, wielkim 
znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym 
obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia. Przez ten 
obrzęd Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa oraz błaga 
w nim Boga o łaskę dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha 
Świętego [7].
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Konsekracja jest wieczysta i nieodwołalna. Można być zwol-
nionym ze ślubu czystości (nawet wieczystego), z konsekracji 
– nigdy.

Korzenie konsekracji – sakrament chrztu świętego
Nie sposób zrozumieć konsekrację dziewictwa, jej naturę 

i sens teologiczny, bez uprzedniego sięgnięcia do jej korzeni, 
jakim jest sam chrzest, będący punktem wyjścia dla życia du-
chowego chrześcijanina.

Odnowione Obrzędy w sposób bardzo wyraźny umieszczają 
konsekrację dziewic w  szerokim kontekście treści teologicz-
no-liturgicznych sakramentu chrztu, nazywając ją „nowym 
namaszczeniem duchowym”, „uroczystymi zaślubinami z Pa-
nem”, „ściślejszym zjednoczeniem z Bogiem”. Konsekracja 
dziewic różni się jednak od konsekracji chrzcielnej swą spe-
cyfiką, jako że nie jest jej koniecznym następstwem. Chrzest 
bowiem sam w sobie nie wiąże się z powołaniem do życia w do-
zgonnym dziewictwie. Bóg nie nakazuje dziewictwa wszystkim 
chrześcijankom, ale powołuje jedynie „niektóre z  nich”. Za-
świadcza o tym sam Pan Jezus, kiedy mówi, że „nie wszyscy to 
pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane” (Mt 19, 11). Także 
św.  Paweł powie wyraźnie, że „nie ma nakazu Pańskiego co 
do dziewic, lecz daje radę” (l Kor 7, 25). Z drugiej zaś strony, 
konsekracja jest odnowieniem treści chrzcielnych, ich pogłę-
bieniem, a także w pewnym sensie dopełnieniem.

W sakramencie chrztu każdy chrześcijanin bez względu na 
swoje przyszłe szczególne powołanie życiowe, z tej racji, że do-
stępuje udziału w misterium paschalnym (por. Rz 6, 3), zosta-
je na zawsze zaślubiony z Chrystusem, swoim Oblubieńcem, 
i  w  pewnym sensie każdy staje się dziewicą – oblubienicą. 
Każdy również na mocy chrztu wezwany jest do uczestnic-
twa w  „tajemnicy mistycznych zaślubin”, która wypełnia się 
we wzajemnej miłości i  obustronnym darze między Chrystu-
sem i Kościołem. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Chrystus 
uwalniając człowieka od grzechu i  wynosząc go w  Duchu 
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Świętym, łączy go ze sobą jako jedno Ciało (por. Rz 12, 5). 
Przez chrzest każdy chrześcijanin zostaje zjednoczony z Chry-
stusem w wiecznym przymierzu, które On ustanowił ze swoim 
Kościołem. W tym jedynym związku Chrystus zaślubia każde-
go ochrzczonego, ze względu na jego odpowiedź w przyszłym 
życiu. Sama więc już przynależność do Kościoła, jak wniosku-
je św. Bernard, jest źródłem i podstawą godności oblubieńczej 
każdego wiernego. Dlatego miłość każdego chrześcijanina do 
Chrystusa powinna być zawsze dziewicza, w sensie swojej wy-
łączności i całkowitości.

Dziewica chrześcijańska „przez wodę chrztu świętego” zo-
stała zanurzona w  tajemnicy Kościoła, który będąc oblubie-
nicą Chrystusa, jest równocześnie matką i dziewicą. Poprzez 
konsekrację natomiast, mocą Ducha Świętego Pocieszyciela, 
który dziewicy udziela „nowego namaszczenia duchowego”, 
zostaje zanurzona w nim głębiej i do tego stopnia, że staje się 
w sposób wyjątkowy jego uczestnikiem i widzialnym znakiem. 
Analogicznie do tego, co mówimy o uczestnictwie mistycznym 
chrześcijanina w  cierpieniach i  śmierci Chrystusa poprzez 
chrzest (por. Rz 6, 3-4) i rzeczywistym udziale poprzez ich do-
świadczanie fizyczne, to samo można w  pewnym sensie po-
wiedzieć o  dziewictwie chrześcijanina. Kobieta poświęcająca 
Bogu swe dziewictwo, poprzez chrzest uczestniczy na sposób 
mistyczny w  oblubieńczości Kościoła. Teraz poprzez konse-
krację uczestniczy w sposób rzeczywisty, ponieważ całą swoją 
osobą zaświadcza i  przedstawia to, czym cały Kościół-Oblu-
bienica jest w swej istocie. Oblubieńczość rozumiana jako ra-
dykalne zjednoczenie się w absolutnej pełni jest specyfiką jej 
charyzmatu

Prawda ta jest bardzo wyraźnie zaakcentowana w  jednym 
z pytań, jakie biskup kieruje do kandydatki: „Czy chcesz być 
konsekrowaną i  uroczyście zaślubioną naszemu Panu, Jezu-
sowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?” Wyrażenie „uroczyście” 
wskazuje tutaj z  jednej strony na wyjątkowość i  zarazem od-
mienność obecnych zaślubin dziewicy od tych „zwykłych”, 
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jakie dokonały się podczas chrztu i które odnoszą się do wszyst-
kich członków Kościoła. Z drugiej zaś strony, zwraca ono uwa-
gą na ich charakter dopełniający i zarazem ostateczny, gdyż ze 
względu na naturę konsekracji, innych zaślubin z Chrystusem 
dziewica nie będzie już celebrować, jak te na wiecznych Go-
dach Baranka. Podczas konsekracji bowiem Chrystus poślubia 
dziewicę „na wieki”, „przez sprawiedliwość i prawo, przez mi-
łość i  wierność” (Oz 2, 21). Na bezpośredni związek konse-
kracji z chrztem wskazuje kolejne pytanie: „Drogie siostry, już 
przez chrzest umarłyście dla grzechu i zostałyście poświęcone 
Bogu. Pytam każdą z was: Czy chcesz przez wieczystą profesję 
ściślej zjednoczyć się z Bogiem?”

Oblubieńcze zjednoczenie z Chrystusem zapoczątkowane 
na chrzcie znajduje swoją kontynuację i swoje dopełnienie 
w  obrzędzie konsekracji, podczas której kobieta świadomie 
i dobrowolnie decyduje się na życie w dozgonnym dziewic-
twie, czyli w całkowitym i wyłącznym oddaniu się Chrystusowi 
dla dobra Kościoła i braci. To całkowite i wieczyste oddanie się 
Chrystusowi dokonujące się na mocy niezwykłego daru Boga 
i osobistego powołania, na które ona odpowiada czynnie; jest 
to jednak możliwe tylko na skutek szczególnego działania Du-
cha Świętego, przywołanego nad nią podczas obrzędu konse-
kracji, który udziela jej ponownej konsekracji i czyni ją sponsa 
Christi. Duch Ojca i Syna jest ostatecznym Sprawcą mistycz-
nych zaślubin i Węzłem łączącym oblubieńczy związek dzie-
wicy z Chrystusem swoim Oblubieńcem. Jest to ten sam Duch, 
który w  łonie Maryi, Dziewicy z Nazaretu, dokonał zaślubin 
natury boskiej z ludzką (por. Łk l, 35). Dziś ta sama zapład-
niająca Jego moc urzeczywistnia się i ponawia w duchowych 
zaślubinach kobiety konsekrowanej z Chrystusem.

Na skuteczne działanie Ducha Świętego podczas konsekracji 
oraz na jej bezpośredni związek z sakramentem chrztu wska-
zują bardzo wyraźnie słowa homilii biskupa: „Duch Święty 
Pocieszyciel, który przez wodę chrztu świętego uczynił wasze 
serca świątynią Najwyższego, dzisiaj przez nasze pośrednictwo 
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udziela wam nowego namaszczenia duchowego i z nowego ty-
tułu poświęca Bożemu Majestatowi. Wynosi was do godności 
oblubienic Chrystusa i łączy nierozerwalnym węzłem z Synem 
Bożym”. To oznacza, że już poprzez chrzest dziewica poświęci-
ła się Bogu, stając się Jego świątynią i Jego własnością. Teraz 
poprzez konsekrację, która stanowi dla niej nowy i szczególny 
tytuł całkowitego oddania się Bogu, dziewica dopełnia w spo-
sób wolny i świadomy to, co zapoczątkował w niej Duch Święty 
podczas chrztu. Dopełnieniem tym jest ściślejsze zjednoczenie 
się z Chrystusem, które w tym wypadku przyjmuje najwyższą 
formę ze wszystkich możliwych. Są nią mistyczne i  wieczne 
zaślubiny z Chrystusem.

Dziewictwo chrześcijańskie, konsekrowane w  uroczystym 
akcie liturgicznym staje się charakterystycznym wyrazem po-
wołania chrzcielnego w  wymiarze oblubieńczości Kościoła. 
Dziewica chrześcijańska pogłębia swoją oblubieńczość ko-
ścielną zapoczątkowaną na chrzcie poprzez dobrowolny wybór 
egzystencjalny, jakim jest wyrzeczenie się małżeństwa ziem-
skiego oraz poprzez dar Ducha Świętego, który uzdalnia ją do 
poświęcenia swojego życia na wyłączną służbę Bogu i braciom, 
czyniąc z niej widzialny znak oblubieńczości Kościoła [8].

(dalszy ciąg w kolejnych listach)

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

zakład Teologii Systematycznej

SANKTUARIA – SKARBCE ŻYWEJ WIARY  
W ŻYCIU KOŚCIOŁA

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WIELICKIEJ

Zanim na zboczu wzgórza przy drodze wiodącej z Wielicz-
ki do Krakowa w początkach XVII wieku stanął klasztor Braci 
Mniejszych Reformatów, stała tam murowana kapliczka pod 
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wezwaniem św. Antoniego z Padwy, patrona górników1. W tej-
że kapliczce znajdował się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 
– zwanej Matką Bożą Łaskawą – namalowany olejnymi far-
bami na kamiennej płycie z piaskowca. Na wizerunku Matka 
Boża prawą ręką obejmuje Dzieciątko a Jezus trzyma ją rącz-
ką za szyję. Skąd ten kamienny obraz Madonny znalazł się 
w Wieliczce? Według przekazu przywieźli go kupcy z połu-
dnia – z Włoch lub krajów Bałkańskich, którzy za otrzymaną 
tu sól ofiarowali go górnikom. Powstał on najprawdopodobniej 
w drugiej połowie XVI w., namalowany przez anonimowego 
artystę szkoły włoskiej. Dokumenty wskazują, że był on w ko-
ściele reformatów od początku jego istnienia, a więc od 1623 
dokąd został przeniesiony z kaplicy zaraz po jego wybudowa-
niu. Na przestrzeni wieków – na skutek zawirowań historii, 
wojen – obraz był wielokrotnie niszczony, pozbawiany ozdób 
i na powrót odnawiany. Można powiedzieć, że namalowano go 
praktycznie od nowa.

Trudno ustalić początki kultu cudownego obrazu, gdyż naj-
starsza kronika klasztoru spłonęła w pożarze w 1718 roku, 
a przepisy franciszkańskie nakazywały odnotowywanie wszel-
kich historii i wydarzeń, związanych z cudownymi obrazami. 
Wiadomo jednak, że wraz ze wzrostem kultu Matki Bożej Ła-
skawej, w 1726 roku nałożono na obraz nowe sukienki, rzeź-
bione w lipowym drewnie i złocone. Do końca XVIII w. obraz 
Wielickiej Księżnej cieszył się tak wielką czcią, że jej ołtarz przy-
ozdobiony był ogromną ilością złotych i srebrnych wat, a także 
korali i pereł oraz innych ozdób. z kilkutysięcznej liczby przeto-
pionych wat odlano kosztowną ramę, w której umieszczono ob-
raz. W ramie tej obraz pozostaje do dziś. Warto też wspomnieć, 
że przez jakiś czas obraz Maryi z Dzieciątkiem „ubierany” był 
w sukienki tkane z pereł i korali, a także z kryształków soli.

Poza tym na ołtarzu wisiało zawsze wiele ozdób z soli w po-
staci korali, krzyżyków, broszek, serduszek itp. Były to wota 

1 https://www.franciszkaniewieliczka.pl/historia/sanktuarium#?askawapanizwieliczki-historia-
obrazu 
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przynoszone przez górników, którzy wieszali je w dowód 
wdzięczności za otrzymane łaski. W okresie powojennym za-
obserwować można wzmożony kult Matki Bożej Wielickiej. 
Rok 1954 był ogłoszony Rokiem Maryjnym w setną rocznicę 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. W tych cza-
sach wzmożonej walki z religią, wierni modlili się w intencji 
Kościoła i Ojczyzny. W tej intencji odprawiano specjalne nabo-
żeństwa w soboty i święta maryjne przed obrazem Matki Bożej 
Łaskawej.

W 1945 roku podjęto starania o ukoronowanie Cudownego 
Obrazu papieskimi koronami. Nałożył je 4 czerwca 1995 roku 
ks. Kardynał Franciszek Macharski.

Justyna

ŚWIADECTWO UZDROWIENIA
S. NULLI LUCYNY GARLIŃSKIEJ  

ZE WSPÓLNOTY SIÓSTR UCZENNIC KRZYŻA

Bóg pisze historię Kościoła 
poprzez historię ludzi. Tak, 
jak pisze historię naszych 
rodzin, nas samych, poprzez 
wszystko, co wydarza się 
w naszym życiu. Każdy z nas 
miał z pewnością takie mo-
menty, kiedy doświadczał, 
że słowa bywają zbyt małe, 
aby wyrazić lub opisać to, co 
kryje serce. Z takim uczu-
ciem rozpoczynam osobi-
ste świadectwo cudownego 
uzdrowienia, które otrzy-
małam dzięki Bożej miłości, 
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wstawiennictwu Kard. Stefana Wyszyńskiego i wytrwałej, peł-
nej wiary modlitwie Sióstr ze Wspólnoty Uczennic Krzyża.

35 lat temu wstąpiłam w mojej rodzinnej miejscowości w Przy-
biernowie, do nowopowstającej Wspólnoty Sióstr Uczennic 
Krzyża założonej w roku 1982 przez nazaretankę, s. Christianę 
Mickiewicz. Charyzmatem Wspólnoty jest modlitwa i ofiara za 
tych, którzy są daleko od Boga i pomoc w osiągnięciu zbawie-
nia oraz w tym duchu formowanie apostołów świeckich. 

W latach siedemdziesiątych nasza założycielka s. Christia-
na zetknęła się z Ruchem Pomocników Matki Kościoła za-
inicjowanym przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dzięki 
zawartemu tam przesłaniu charyzmat naszej Wspólnoty został 
pogłębiony o całkowite zawierzenie się Maryi, dzięki której 
Ks. Prymas ratował wiarę w Polsce. 

Kiedy wstąpiłam do Wspólnoty w 1986 r. codzienną modli-
twą sióstr była modlitwa o beatyfikację Prymasa Wyszyńskie-
go. Przez Jego przyczynę modliłyśmy się w różnych intencjach 
za powierzane nam osoby i sprawy, i tak jest do dzisiaj. Moje 
pragnienia, radość i młodzieńczy entuzjazm dość szybko na-
znaczone zostały krzyżem choroby. Na początku 1988 r. zdia-
gnozowano u mnie nowotwór tarczycy. Diagnoza była na tyle 
późna, iż przerzutami dotknięte były również węzły chłonne 
szyi. Był to czas, gdy pacjentowi nie mówiło się o tragicznej 
diagnozie. Pogoda ducha nie ustępowała więc miejsca smut-
kowi. Po przebytej operacji i koniecznym leczeniu w szpitalu 
onkologicznym w Szczecinie oraz w IO w Gliwicach wszystko 
wydało się wracać do normy. Dnia 26 sierpnia 1988 r. mogłam 
więc rozpocząć kolejny etap we Wspólnocie – nowicjat – przy-
gotowujący do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. 

Z końcem roku, pogarszające się samopoczucie, zmusiło 
mnie do szukania pomocy w szpitalu w Szczecinie. Wraz z po-
czątkiem nowego 1989 r. przyszła nowa diagnoza: wznowa 
choroby i guz w gardle 4 cm zagrażający życiu, który bardzo 
szybko się powiększał. Rokowania były jednoznaczne, maksy-
malnie trzy miesiące życia. Słyszałam więc o bliskiej śmierci, 
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o operacji, która niosła ze sobą ryzyko, że jej nie przeżyję… 
Wszystko było inaczej niż sobie wyobrażałam, niż pragnęłam. 
Ze względu na realne zagrożenie życia, ówczesny pasterz die-
cezji bp Kazimierz Majdański zezwolił, abym złożyła śluby na 
wypadek śmierci. Te miały miejsce 28 stycznia 1989 r. w kaplicy 
Kurii Biskupiej w Szczecinie, podczas Mszy św. sprawowanej 
przez bp Stanisława Stefanka. Już następnego dnia znalazłam 
się w Instytucie Onkologii w Gliwicach. 

W tym samym czasie, Siostry ze Wspólnoty zmobilizowane 
przez jej założycielkę s. Christianę Mickiewicz, podjęły no-
wennę o cud uzdrowienia za przyczyną Sługi Bożego Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Modlitwa była odmawiana dziewięć 
razy w ciągu jednego dnia z rękami rozłożonymi w krzyż przez 
kilka tygodni. Badania w Gliwicach potwierdziły postawioną 
wcześniej diagnozę i stan zagrożenia życia. Guz w gardle był 
już jednak większy i czas krótszy... Operacja przybliżała ryzy-
ko śmierci. Okazji do składania ofiary nie brakowało. Tak jak 
potrafiłam, zgodnie z charyzmatem Wspólnoty, ofiarowywa-
łam Bogu moje cierpienie za tych, których szczęśliwa wiecz-
ność jest zagrożona. Życie stawało się ofiarą, a ofiara – życiem 
wiecznym dla innych… głęboko w to wierzyłam.

Jak wskazuje historia choroby w nocy z 14 na 15 marca 1989 
r. sytuacja była na tyle groźna, że groziła mi śmierć. Tej nocy 
nastąpił jednak przełom. Lekarze już rano powiedzieli towa-
rzyszącej mi siostrze, że cud już się stał! Zaledwie po sześciu 
dniach zostałam wypisana ze szpitala. Przez szereg lat żyłyśmy 
we Wspólnocie w przekonaniu, że Bóg uczynił cud za wsta-
wiennictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Biskup Kazimierz Majdański wielokrotnie mobilizował nas 
do tego, aby zebrać potrzebne dokumenty medyczne i udostęp-
nić je Komisji badającej cuda. Nie bardzo wiedziałyśmy, jak 
to zrobić, ale dalej żyłyśmy w tym przekonaniu, że jest to cud, 
zarówno my we Wspólnocie jak i wiele osób, które wspierały 
mnie modlitwą.
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Po 22 latach od tego wydarzenia wicepostulator procesu be-
atyfikacyjnego z Warszawy poprosił o udostępnienie pełnej 
dokumentacji medycznej dla zbadania sprawy. Ta historia jest 
niemniej cudowna, jak samo uzdrowienie. Szczegóły, zostały 
opisane w książce wydanej przez Edycję św. Pawła w Często-
chowie pt. Cud Kardynała Wyszyńskiego, autorstwa Aleksan-
dry Bałoniak, Po wnikliwym przeanalizowaniu dokumentów 
oraz przeprowadzeniu procesu o domniemanym cudzie, naj-
pierw na szczeblu diecezjalnym, w którym przesłuchano 11 
świadków, w tym również lekarzy (rozpoczęcie procesu 27 
marca 2012, zakończenie 28 maja 2013). Dokumenty zostały 
przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. 

Dnia 2 października 2019 r., papież Franciszek upoważnił 
Kongregację ds. Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cu-
downym uzdrowieniu, którego uwieńczeniem była beatyfika-
cja Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Beatyfikacja nie jest medalem dla zasłużonych, to przeka-
zanie wzorca świętości dziś, w naszych czasach. Do świętości 
jesteśmy wszyscy powołani na mocy Chrztu św. i innym mamy 
w tej drodze pomóc. Ludzie i ich życiorysy, których Kościół 
nam stawia za wzór mają nam pokazać jak podążać ich śla-
dami. Nie ma takich przeszkód, których z Bożą pomocą nie 
można pokonać!

Wzorem tego są beatyfikowani 12 września: bł. Matka Elż-
bieta Róża Czacka oraz kard. Stefan Wyszyński. Najpiękniej-
sze przed nami! Dom Ojca w Niebie! Nie bójmy się zaufać 
Bogu, wszak i w życiu, i w śmierci należymy do Niego!

s. Nulla, uczennica Krzyża

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, powiedział: „Tyle 
wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie 
niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. 
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić 
smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile 
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zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, do-
broci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapła-
cić dobrem za wyrządzane nam zło”.

ODESZŁA DO DOMU OJCA…

W dniu 15 listopada do Domu Boga Ojca odeszła Anna Jano-
wicz. Śp. Anna pięknie przeżyła swoje życie. Napracowała się 
i nacierpiała, pięknego wieku dożyła, 99 lat! Bogu za to niech 
będą dzięki! Za to wszystko, co dokonało się przez jej życie. 
Przedstawiam fragmenty wspomnień wnuczki. 

Nasza Babcia Anna Janowicz urodziła się 3 lipca 1922 roku 
w domu rodzinnym w kujawskiej wsi Borek jako przedosta-
nie z piętnaściorga dzieci Marianny z Linertów i Wawrzyńca 
Ochocińskiego. Gdy jako niemowlę poważnie zachorowała, 
Rodzice wozem konnym udali się niezwłocznie do Sanktu-
arium w Brdowie, by tam przed cudownym obrazem Matki Bo-
żej Zwycięskiej modlić się o zdrowie dziecka. Prośba została 
wysłuchana. 

Babcia przez całe swoje życie przywiązywała się do modli-
twy o różne sprawy swoje i innych za wstawiennictwem Ma-
ryi. Mimo ciężkiej pracy, Babcia znajdowała czas, żeby także 
w tygodniu uczestniczyć we Mszy Świętej. Należała do Róży 
Różańcowej przy parafii NPNMP w Szczecinie-Żydowcach, 
gdzie przez pewien czas była także zelatorką. Jej zmysł arty-
styczny owocował przepięknymi ołtarzami przygotowywanymi 
na Boże Ciało. Wielkim szacunkiem darzyła kapłanów, widząc 
w nich namiestników Chrystusa i modliła się za nich do końca 
życia. 

Dom Dziadków stał zawsze otworem dla każdego. Babcia 
umiała wkraść się do serc wielu osób, gdyż w dużej mierze 
przyjmowała drugiego człowieka takim jakim był, z wielką 
wyrozumiałością podchodząc do jego słabości. Zawsze ilekroć 
byłam winna Babci przeprosiny, odpowiadała: „Nie szkodzi, 
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przecież nie zrobiłaś chyba tego specjalnie?”. Nie pamiętam, 
żeby kiedykolwiek odmówiła komuś pomocy, bo dla Niej po 
Panu Bogu najważniejszy był drugi człowiek. Wiele osób zwra-
cało się do niej po radę w najprzeróżniejszych kwestiach. Była 
matką chrzestną kilkanaściorga dzieci sąsiadów i znajomych. 
Mówiono o Niej „Cioteczka”. Babcia pamiętała, by zamawiać 
Mszę w intencjach ludzi sobie bliskich. 

Kochana Babciu, byłaś naszym Skarbem, a zrozumienie tego 
przyszło do nas teraz gdy Cię już przy nas nie ma… zostało 
puste łóżko i kilka twoich drobiazgów. W pokoju unosi się Twój 
zapach. Zostało też Twoje przesłanie: Bogu masz się podobać. 
Od Boga wszystko zależy. Bez Boga ani do proga.

Sylwia Smolińska z domu Janowicz

KRUCJATA MODLITEWNA CHORYCH

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

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

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

Intencje na styczeń
 – za Kościół święty, aby mógł uobecniać w znakach sakra-

mentalnych przyjście Boga do człowieka,
 – za Biskupów naszej Archidiecezji: Ks. Arcybiskupa Metro-

politę Andrzeja, Ks. Biskupa Henryka i Ks. Biskupa Senio-
ra Błażeja,

 – za kapłanów, diakonów i zgromadzenia zakonne, aby z ra-
dością ogłaszali pokój, szczęście i zbawienie wszystkim 
krańcom ziemi,
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 – za wszystkich chrześcijan, aby oświeceni Światłością da-
wali świadectwo życia,

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

jedność w Ojczyźnie.

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

ludzkiego życia,
 – O uzdrowienie relacji małżeństwie o dialog, rozmowę, 

harmonię pokój i miłość,
 – Za rodziny, by były szkołą miłości,
 – O wrażliwość serc i umiejętność przebaczenia,
 – Za rodziców wychowujących dzieci chore,
 – O miłość w rodzinach i sąsiedztwach,
 – Za małżeństwa oczekujące potomstwa,
 – O wyzwolenie z nałogu pijaństwa i narkomanii,
 – za dzieci tych małżeństw rozwiedzionych,
 – Za samotnych, starszych, chorych,
 – O łaskę zdrowia dla Dawida, który na wskutek wypadku 

w 2019 r. doznał ciężkiego urazu mózgu i nadal nie odzy-
skał przytomności,

 – O łaskę zdrowia i skuteczną rehabilitację dla Eli z Gryfina.
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AKT ODDANIA

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

Z ŻYCIA APOSTOLATU CHORYCH
AUDYCJE RADIOWE

Audycja radiowa o chorych dla chorych i tych, którzy im to-
warzyszą „Bądźcie pozdrowieni” odbywa się pod redakcją ks. 
dr Przemysława Pokorskiego – Referenta Duszpasterstwa Cho-
rych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Najbliższa audycja będzie nadawana 27 stycznia o godz. 
19.00. Tematy będą interesujące i przydatne, zatem warto słu-
chać, dzwonić i pytać. 

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

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


