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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA WIELKI POST

Drodzy bracia 
i siostry,

zapowiadając 
uczniom swoją 
mękę, śmierć 
i  z m a r t w y c h -
wstanie, aby 
wypełnić wolę 
Ojca, Jezus 
ukazuje im głę-
boki sens swojej 
misji i wzywa 
ich do zjedno-
czenia się z nią 
dla zbawienia 
świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do 
uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, któ-
ry „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do 
śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). W tym czasie 
nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej 
wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość 
Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystu-
sie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia nasze-
go Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe 
kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama 
wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijań-
ska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmar-
twychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory 
tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.
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Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa 
w Jego kazaniu (por. Mt 6,1-18), są warunkami i znakami na-
szego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spoj-
rzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) 
oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcie-
lić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej 
świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi 
i siostrami.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Praw-
dy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę 
na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam 
z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją in-
telektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, 
wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesła-
niem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości 
serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami 
staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, któ-
ry przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie 
Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą 
do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi 
tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego 
odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako 
stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących 
w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając 
go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” 
skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany 
i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponie-
waż – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, 
które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z sa-
mym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w na-
szym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami 
(por. J 14,23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od 
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wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji 
– prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, 
aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi 
do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” 
(J 1,14): Syna Bożego, Zbawiciela.

Nadzieja jest jak „żywa woda”, która pozwala nam kontynu-
ować naszą podróż. Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała 
Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy mówi On, iż może 
ofiarować jej „żywą wodę” (J 4, 11). Na początku myśli ona 
naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Du-
cha Świętego, którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej 
i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowie-
dzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: 
„a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20,19). Jezus mówi 
nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. 
Mieć nadzieję w Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie 
kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niespra-
wiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. 
Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwar-
tego serca.

W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w któ-
rym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o na-
dziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu 
jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku 
cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, 
podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato 
si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. 
Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 
20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje 
się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy 
się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, 
możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia 
troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pocie-
chę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze sło-
wa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.
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W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów 
otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, 
a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. 
Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być 
„człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i po-
śpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, 
aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić 
przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako 
natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania 
i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, 
aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać 
w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, 
że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego cza-
su, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21,1-6). 
Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje 
swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, 
„zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
[nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3,15).

Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą 
i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej 
wiary i nadziei.

Miłość cieszy się, widząc, kiedy inny wzrasta. Oto, dlacze-
go cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, 
pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem serca, który 
sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź 
wzajemnego dzielenia się i komunii.

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzię-
ki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za 
członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest 
dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą 
życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, 
która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 
7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje 
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uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 34-44). Tak dzie-
je się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością 
i prostotą.

Przeżywanie Wielkiego Postu w miłości oznacza opiekę nad 
tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu 
pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, 
pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: 
„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz 
z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni 
poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.

„Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształco-
na miłością, prowadzi do pojęcia godności drugiego człowie-
ka; ubodzy są uznani i docenieni w ich niezmiernej godności, 
poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem praw-
dziwie włączeni w społeczeństwo” (Enc. Fratelli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, 
nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Po-
stu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi 
dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspól-
notową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chry-
stusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do 
miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce 
Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp 
krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecno-
ścią, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzy-
szy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 11 listopada 2020 r.

REFLEKSJE I POSTANOWIENIA 
WIELKOPOSTNE

Przeżywamy Wielki Post, czas, w którym szczególnie spoglą-
damy na Jezusa pogrążonego w cierpieniu i męce. 
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Czyniąc refleksję zastanawiam się, jaka jest moja relacja do 
Boga i jak o nią dbać, odnawiać i ją pogłębiać? Czy wystarczy 
przyjść do kościoła w środę popielcową i przyjąć grudkę po-
piołu na głowę?

Na czym polega prawdziwy post? Uważam, że przede wszyst-
kim przyjąć Bożą naukę i być prawdziwym uczniem Chrystusa, 
pamiętając o modlitwie, poście i jałmużnie. Prawdziwy uczeń 
Jezusa towarzyszy Mu w Jego misji, przemierza drogą umar-
twienia i cierpienia Jezusa. 

Na tej drodze powinniśmy stale trwać na modlitwie. Jezus 
wskazuje: „Gdy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, 
którzy lubią odprawiać modlitwy w synagogach i na głów-
nych ulicach, aby pokazać się ludziom. Zapewniam was, już 
otrzymują swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do 
swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, 
który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi także to, co 
ukryte, wynagrodzi tobie” (Mt 6, 5-6). 

Modlitwa cierpiącego Chrystusa w Ogrójcu: „Ojcze Mój, je-
śli nie może Mnie to ominąć i muszę wypić ten kielich, niech 
się stanie Twoja wola” (Mt 26, 42) niech pomoże nam prze-
trwać trudne chwile naszego życia. 

Wielki Post to dobry czas dla wszystkich wierzących, aby się 
jeszcze bardziej zaangażować w ewangelizację i wypełniać 
przykazanie miłości do Boga i Bliźnich – „Woda gasi płonący 
ogień, a jałmużna gładzi grzechy1”.

Księga Powtórzonego Prawa, wskazuje, że przykazanie mi-
łości Boga stanowi fundament Prawa: „Słuchaj, Izraelu! PAN 
jest naszym Bogiem, PANEM jedynym. Będziesz miłował 
PANA, twojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą 
i z całej swojej mocy. Niech słowa, które ci dziś przekazuję, 
trwają w twoim sercu. Wpoisz je swoim dzieciom i będziesz 
o nich mówił, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się 
spać i wstając ze snu. Przywiąż je sobie do ręki jako znak 

1  Syr 3,30
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i umieść pomiędzy oczami. Wypisz je na odrzwiach domu 
i na twoich bramach1”.

Prośmy Maryję, aby poprzez nasz post, modlitwę i jałmużnę 
wypraszała nam u Boga coraz większą miłość do Niego oraz do 
tych, którzy nas otaczają. Prośmy o moc Ducha Świętego, aby 
nasze życie było świadectwem wskazującym drogę, która pro-
wadzi do Pana Boga przez codzienną modlitwę, przyjmowanie 
sakramentów świętych oraz przestrzeganie dekalogu. 

Elżbieta

ŚRODA POPIELCOWA

„Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarza-
ją i starają się zadośćuczynić za grzechy, wysłuchaj łaska-
wie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim 
sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, 
niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli 
z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym miste-
rium Twojego Syna” (Mszał rzymski 1986).

Posypanie głów popiołem jest wezwaniem do pokuty, umar-
twienia i żalu za grzechy. Celebrans wypowiada przy nim 
słowa z Pisma Świętego „Prochem jesteś i w proch się obró-
cisz” (Rdz 3,19) 
lub „Nawracaj-
cie się i wierzcie 
w Ewangelię!” 
(Mk 1,15).

Gdy pochylam 
głowę i pozwa-
lam posypać się 
popiołem, wyra-
żam przez ten akt 
swą gotowość, by 

1  Pwt 6,4-9
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jeszcze bardziej płonąć Bożą miłością i miłością do drugiego 
człowieka. Ten gest również uświadamia mi kruchość mojego 
życia. 

Liturgia Środy Popielcowej zaprasza do skruchy i wewnętrz-
nej przemiany. Prorok Joel wzywa „Rozdzierajcie serca wasze, 
a nie szaty1”. Rozdzieranie szat było oznaką bólu, żalu i żało-
by. Gest posypania popiołem odnosi się do serca człowieka. 

Czy moje serce też jest otwarte na Boże słowo i moc sakra-
mentów świętych? Czy całym swym sercem zapraszam Je-
zusa, by wlał swoją miłość? Czy moje serce jest otwarte na 
gościnność i gotowe przyjąć tych, którzy potrzebują pomocy, 
czy jestem pokorny sercem? Św. Augustyn wyraża: „Staraj się 
w sercu swoim o to, co jest miłe Bogu”. 

Niech gest posypania głów popiołem zmobilizuje do zmiany 
naszego życia na lepsze, umocni nas w podążaniu za Chry-
stusem i przez uczynki pokutne pomaga nam zbliżyć się do 
Boga i świadczyć uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących 
pomocy. 

Mobilizujmy się do przemiany swoich serc zgodnie z woła-
niem proroka Joela: „Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty. 
Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest ła-
skawy i miłosierny. Nieskory do gniewu i wielki w swojej 
łaskawości”.

Elżbieta

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

I Niedziela Wielkiego Postu 6.03.2022 r., Łk 4, 1-13

Jezus rozpoczął publiczną działalność od czterdziestodnio-
wych rekolekcji  na pustyni. I właśnie w pierwszą niedzielę 

1  Jl 2, 12-18
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Wielkiego Postu Kościół za-
prasza nas na pustynię z Je-
zusem. Pustynia dla Jezusa 
i dla nas jest miejscem pró-
by. Jest to próba prowizo-
ryczności i kruchości. Na 
pustyni człowiek staje twa-
rzą w twarz z samym sobą. 
Jest zmuszony spojrzeć so-
bie w oczy. Na co dzień mo-
żemy zakładać maski, grać 
role, żyć pozorami, iluzjami. 
Pustynia odziera z masek, 
pozorów, fałszu. Konfron-
tuje człowieka, by stanął 
w prawdzie.

II Niedziela Wielkiego Postu 13.03.2022 r.,  
Łk 9, 28-36

Objawienie chwały Jezusa na górze Tabor rodzi w uczniach 
ambiwalentne uczucia. Z jednej strony radość. Uczniowie 
ulegają duchowej fascynacji. Piotr chce zatrzymać, utrwalić 
ten moment, chce zbudować trzy namioty dla Jezusa, Mojże-
sza i  Eliasza. Siła i radość Przemienienia będzie promienio-
wać w całym życiu uczniów. Z drugiej strony pojawia się lęk. 
Bliskość Boga, więź z  Bogiem, nawet największa intymność 
z  Nim, nie oznacza braku bojaźni Bożej. Bliskie obcowanie 
z Jezusem, z Bogiem może spowodować przyzwyczajenie, ru-
tynę. Możemy traktować Boga, jak „dobrotliwego staruszka”, 
a Jezusa po partnersku, jak kumpla. Tymczasem Bóg, chociaż 
bliski, nigdy nie będzie „równy”. Zawsze będzie Bogiem, Pa-
nem, którego mamy czcić i adorować, któremu mamy okazy-
wać cześć i bojaźń.
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III Niedziela Wielkiego Postu 20.03.2022 r., Łk 13, 1-9

W mentalności Żydów (a często także naszej) istnieje poku-
sa jednoznacznego wiązania nieszczęść, cierpienia, tragedii 
z grzechem. Jezus odcina się od takiego punktu widzenia. Da-
leki jest od jednoznacznego łączenia każdego wypadku i tra-
gedii z winą, grzechem. Owszem, zwykle cierpienie i tragedie 
ludzkie są wynikiem grzechu nas lub naszych bliźnich. Nie-
mniej są tragedie i cierpienia niezawinione, związane z egzy-
stencją, życiem. Jest cierpienie, które pozostaje w największym 
stopniu tajemnicą, a które służy planom Bożym. Dlatego Jezus 
napomina, by podobne sytuacje nie upoważniały nas do wnio-
skowania o winie ofiar bądź o niewinności ocalonych.

IV Niedziela Wielkiego Postu 27.03.2022 r.,  
Łk 15, 1-3. 11-32

Starszy syn jest obrazem moralisty i człowieka, który wypeł-
nia formalnie, zewnętrznie przykazania i wolę Bożą. Z drugiej 
strony reaguje brakiem akceptacji i agresją wobec ludzi, którzy 
nie żyją zgodnie z prawem Bożym. Jest typem człowieka, któ-
ry nie umie przebaczyć, nie potrafi zaakceptować pomyłki in-
nych i gorszy się gestami miłosierdzia. Taka postawa świadczy, 
że przestrzeganie przykazań nie wypływa z czystych pobudek 
i nie daje szczęścia. Nierzadko za fasadą formalnej albo ostenta-
cyjnej pobożności kryje się lęk przed życiem.  Jakie uczucia ro-
dzą we mnie odejścia i powroty innych do Boga i Kościoła? Czy 
nie patrzę złym okiem na to, że Bóg jest dobry (por. Mt 20, 15)?

Ks. Jakub Kozłowski

MODLITWA JAKO WALKA DUCHOWA

Dzień 1 (Rdz 31, 25–30) 
To słowo Boże ukazuje wytrwałą modlitwę Jakuba, który 

podczas modlitwy walczy, zmaga się sam ze sobą, z przeciw-
nościami i z Panem Bogiem. Jest sam jeden w czasie modlitwy, 
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czyli jest to modlitwa indywidualna i osobista z Panem Bogien, 
która trwa przez całą noc, aż do wschodu słońca. Ta modlitwa 
w nocy była nowym narodzeniem dla Jakuba. Prosił on Pana 
Boga, by go wysłuchał, by go pobłogosławił. W czasie modli-
twy Bóg zmienia Ja kubowi imię. Modlitwa Jakuba jest bardzo 
wytrwała. Kończy się błogosławieństwem, które jest owocem 
wysłuchania przez Boga. Wynika ze słowa Bożego, że Jakub 
był zaangażowany nie tylko duchowo, ale i całym ciałem. Po 
modlitwie ma zwichnięty staw biodrowy. Podczas niej, jak 
w walce, Jakub jest zdecydowany, gorliwy, mówi: „nie puszczę 
Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz”. Ostatecznie Bóg odpo-
wiada na jego prośby – Jakub „zwyciężył”. Oto przykład walki, 
zmagania, wytrwałości w czasie modlitwy osobistej przez całą 
noc do wschodu słońca. 

Dzień 2 (Wj 17, 8–16) 
W tym opisie modlitwy widzisz walkę duchową, która ma 

wpływ na walkę na ziemi. Są dwa fronty: duchowy, niewidzial-
ny, i ziemski, doczesny, widzialny. Mojżesz posyła do wal-
ki Jozuego, a sam idzie na szczyt góry, aby się modlić razem 
z Aaronem i Chur. Wzniesione do góry ręce Mojżesza, czy-
li jego modlitwa, skutkowały zwycięstwem Jozuego na dole. 
Gdy ręce opuszczał, gdy modlitwa słabła, także Jozue z żoł-
nierzami przegrywał. Słowo Boże pokazuje ścisły związek 
pomiędzy modlitwą w świecie duchowym a życiem w świecie 
doczesnym, fizycznym. Mojżesz dzięki pomocy Aarona i Chur 
modlił się do zachodu słońca. Dzięki temu Izraelici zwycięży-
li. To miała być lekcja, którą Mojżesz miał „wyryć w pamięci 
Jozuego”. Ołtarz zbudowany w tym miejscu na pamiątkę tego 
zwycięstwa został nazwany „Pan jest moim sztandarem”. Mo-
dlitwa jest walką w świecie duchowym. Modlitwa wprowadza 
Królestwo Boże na ziemię, niszczy królestwo ciemności, a bu-
duje królestwo światłości. Modlitwa wytrwała decyduje o tym, 
że zwycięstwo dokonane najpierw w świecie duchowym staje 
się widoczne zewnętrznie w świecie materialnym, widzialnym. 
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To ścisły związek. Nie ma zwycięstwa w świecie widzialnym, 
jeśli najpierw nie dokonało się ono w świecie niewidzialnym. 
Rozmawiaj o tym z Panem i proś Go o siły w swojej walce na 
modlitwie.

Dzień 3 (Dz 12, 5–17) 
Jest to przykład podobny do modlitwy Mojżesza w walce 

z Amalekitami: Kościół modli się nieustannie, wspólnotowo 
i w ostatniej chwili, w noc, po której św. Piotr ma być zabity, 
Bóg odpowiada na modlitwę i w cudowny sposób go ratuje. 
Z rąk Piotra opadają kajdany. Anioł wyprowadza go na wol-
ność, brama otwiera się sama. Piotr jest przekonany o cudownej 
interwencji Boga i idzie do wspólnoty, która trwa zebrana na 
modlitwie. Gdy zapukał do drzwi, nie otworzyli mu. Wspólnota 
uznała, że to niemożliwe, by przybył do Wieczernika, chociaż 
wszyscy modlili się o jego uwolnienie. Piotr pukał do drzwi, 
a wspólnota była zamknięta w środku, ponieważ nie wierzy-
li w swoją modlitwę. Byli pełni zwątpie nia. Jest to słowo, któ-
re pokazuje, jak pierwszy Kościół modlił się, a jednocześnie 
nie wierzył, modlił się, ale jednocześnie nie ufał, że Bóg może 
ich wysłuchać. Proś Pana o łaskę wiary w skuteczność i moc 
modlitwy.

Dzień 4 (Łk 22, 39–46)
Rozważaliśmy już modlitwę Jezusa w Ogrójcu, ale teraz 

popatrz na nią w inny sposób. Zmaganie Jezusa jest walką. 
Jest On bardzo osłabiony i w czasie tej modlitwy „pogrążony 
w udręce”. Jest tak bardzo umęczony, „Jego pot był jak gę-
ste krople krwi sączące się na ziemię”. Wyjątkowo „słaby” 
Jezus był umacniany przez anioła z nieba. W czasie tej modli-
twy pełnej trwogi Jezus rzeczywiście walczy. Uczymy się od 
Niego wytrwałości, odwagi i męstwa. Patrz na Jezusa, który 
modli się z drżeniem w czasie trwogi (por. Mk 14, 33). Słowo 
użyte w tekście greckim dosłownie znaczy „agonia”, tzn. mor-
derczy wysiłek np. sportowców dobiegających do mety, walka 
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z samym sobą. Uczy nas tu Jezus wytrwałej walki podczas mo-
dlitwy. Proś więc o łaskę cierpliwości i wytrwałości, gdy w cza-
sie mo dlitwy będziesz przeżywać oschłość, smutek, niechęć, 
gdy będziesz o nią walczyć. 

Dzień 5 (Mk 7, 24–30) 
Jest to przykład wytrwałej modlitwy. Matka walczy o uzdro-

wienie córki, pada do nóg Jezusa, prosi. Jej modlitwa jest zde-
terminowana. Prosi wytrwale i nie daje się zniechęcić, gdy 
Jezus odpo wiada szorstko. Jest to przykład walki w modlitwie 
i wytrwałości, aby nie ustawać. Proś Jezusa o wytrwałość, cier-
pliwość w swojej modlitwie, by nie ulegać zniechęceniom. 

Dzień 6 (Łk 18, 1–8)
W tej przypowieści Jezus uczy, „że zawsze powinniśmy się 

modlić i nie ustawać”. Przykład wdowy, która „naprzykrza 
się”, jest symbolem walki. Ona walczy, czyli „przychodzi bez 
końca i zadręcza” Pana Boga. Przykład natrętnej wdowy po-
kazuje walkę i jej zdeterminowanie. Chrystus ją pochwalił, 
ponieważ jest wytrwała, gorliwa, gwałtowna. Tak i my mamy 
dniem i nocą wołać do Pana, a prędko weźmie nas w obronę. 
Do tego jednak potrzebna jest wiara. 

Dzień 7 (Łk 4, 1–13)
Jezus modli się w czasie postu na pustyni. Jest kuszony przez 

diabła. Popatrz na ten opis jako na duchową walkę. Walkę i zwy-
cięstwo Pana Jezusa, który odpiera ataki. Chrystus broni się 
słowem Bożym. Chrystus trwa w słowie Bożym. Nie dyskutuje 
z pokusami, ale je odrzuca mocą słowa Bożego. Ten opis Jego 
modlitwy uczy nas, jak zwyciężać, jak na kłamstwa złego ducha 
odpowiadać prawdą słowa Bożego. Chrystus daje przykład zwy-
cięstwa, byśmy i my zwyciężali w walce naszego życia i w walce 
podczas modlitwy. Proś o łaskę wytrwałości i cierpliwości, siły 
i zdecydowania w czasie swojej codziennej modlitwy.

Ks. Piotr Skiba 
„Moc wytrwałej nadziei”, Homo Dei 2021, s. 132
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EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani!

Przed nami czas Wielkiego Postu. Który to już Wielki Post 
w naszym życiu? Bóg daje nam dożyć kolejnego, a to znaczy, 
że do czegoś pragnie nas na nowo zaprosić! Ten okres pokuty 
w Kościele ma przede wszystkim służyć podjęciu refleksji nad 
swoim życiem i postępowaniem, co ma nas doprowadzić do 
pragnienia nawrócenia (z gr. metanoia – zmiana kierunku [my-
ślenia, postępowania, działania]). Zawsze warto podejmować 
przemyślenia związane z własną egzystencją w tej doczesnej 
rzeczywistości, zwłaszcza w dobie epidemii, gdy wciąż widzi-
my dramat wielu ludzi, którzy umierają w szpitalach (niestety 
często bez sakramentów), popadają w coraz większy marazm 
i bezsens życia.

Wielki Post ma nas zreflektować zarówno w płaszczyźnie re-
lacji z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. Ma służyć odnowie 
życia duchowego w nas, życia, które tak często jest marginali-
zowane w świecie owładniętym materialistycznym podejściem 
do wszystkiego i żądzą posiadania coraz to większych zasobów 
finansowych.

Warto podjąć trud różnych wielkopostnych praktyk, które 
przez wieki Kościół wypracował, a które są bezcennym źró-
dłem Bożych darów. Do takich z całą pewnością należą wiel-
kopostne nabożeństwa (choć możemy je odprawiać w ciągu 
całego roku liturgicznego): Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 
Możemy je odprawiać wszędzie, nie tylko w kościele, ale na-
wet w swoim domu, łącząc się duchowo z Chrystusem cierpią-
cym. Wiele osób w czasie Wielkiego Postu podejmuje drobne 
umartwienia natury fizycznej lub duchowej. Zaglądając dalej 
w skarbiec Kościoła odnajdziemy w nim zaproszenie do trzech 
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głównych praktyk Wielkiego Postu, takich jak: post, modlitwa, 
jałmużna.

Piękną postawą wielkopostną, choć nie łatwą jest też co-
dzienna Eucharystia (oczywiście w miarę możliwości), tak-
że ta przeżywana w duchowej łączności za pomocą środków 
masowego przekazu. Wydaje ona niesamowite owoce, gdyż 
mogę codziennie przyjmować do swojego serca samego Boga 
ukrytego w kawałku chleba i adorować Jego w swoim wnętrzu 
(duszy).

Wszystkie powyższe praktyki pomagają nam wzrastać w re-
lacji z Bogiem i dać się posłać przez samego Jezusa do innych, 
którzy nawet może nie wiedzą, iż rozpoczął się Wielki Post. 

Niech w tej wielkopostnej wędrówce patronuje nam sama 
Najświętsza Maryja Dziewica Matka Bolesna ale także bł. Je-
rzy Matulewicz – biskup wileński żyjący na przełomie XIX i XX 
wieku, który ukochał Pana Jezusa do tego stopnia, że potrafił 
wypowiedzieć takie słowa: Trzymajmy w objęciu Krzyż Pana 
Jezusa, a nie zaszkodzą nam żadne moce, z których z kolei wy-
pływały inne: Niech nasza gorliwość zwraca się zawsze w tę 
stronę, gdzie ludzie wcale nie znają jeszcze Chrystusa i jeszcze: 
Pozwól nam, Panie, spłonąć jak świeca na ołtarzu i spalić się 
jak ziarnka kadzidła, wydając miłą woń na Chwałę Bożą. Niech 
wstawiennictwo świątobliwego kapłana zakochanego w Jezu-
sie, a przez to pragnącego służyć w Kościele na wszelki możli-
wy sposób, pomoże nam w dobrym przeżyciu czasu Wielkiego 
Postu.

Niech dobry Bóg Was Kochani Chorzy i Wasze Rodziny 
błogosławi!

Ks. Łukasz Śniady
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PRZEBACZENIE GRZECHÓW  
PRZEJAWEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” (Dzien-
niczek 301). Chrystus zachęcał wszystkich przez św. Faustynę, 
by każdy przychodził po dar przebaczenia, aby przyjmować 
łaskę miłosierdzia Bożego. „Serce moje jest przepełnione mi-
łosierdziem wielkim dla dusz, ale szczególnie dla biednych 
grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Oj-
cem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca Mojego krew 
i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich 
mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia, pragnę ob-
darzyć dusze łaskami, ale [one] nie chcą ich przyjąć. Przynaj-
mniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, 
których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje” 
(Dzienniczek 367). (…)

Niezależnie od rodzajów grzechów i słabości zawsze wierzą-
cy powinien ufać w przebaczenie Boże. „Miłosierdziu Mojemu 
nie przeszkadza nędza twoja. Im większa nędza, tym więk-
sze ma prawo do miłosierdzia Mojego, namawiaj wszystkie 
dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, 
bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia Mojego zo-
stał otwarty na oścież włóczną na krzyżu dla wszystkich dusz 
– nikogo nie wyłączyłem. (Dzienniczek 1182). W każdym po-
łożeniu zatem wierzący może zwracać się do Chrystusa peł-
nego miłości i miłosierdzia. „Jestem miłością i miłosierdziem 
samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miło-
sierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzie-
lania się miłosierdzie Moje się powiększa. Dusza, która zaufa 
Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam ma o nią 
staranie” (Dzienniczek 1273). 

Dlatego też Chrystus podkreśla, by nikt nie lękał się zwrócić 
do Niego po dar przebaczenia. „Jestem hojniejszy dla grzeszni-
ków, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię… 
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dla nich przelałem Krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, 
oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia” (Dzienniczek 
1275). Serce Chrystusa jest pełne miłosierdzia dla wszystkich, 
dlatego w nim każdy może znaleźć pokój i umocnienie. „Otwo-
rzyłem swe serce, jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego 
czerpią wszystkie dusze życie. Niech się zbliżą do tego morza 
miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawie-
dliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokłada 
ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę 
śmierci swym Bożym pokojem” (Dzienniczek 1520). 

Dlatego też chrześcijanin powinien być zawsze skupiony na 
miłosiernym sercu Chrystusa, nie rozpraszać się, ale zawsze 
patrzeć na Jego serce. „Patrz w Moje pełne miłości i miło-
sierdzia serce, jakie mam dla ludzi, a szczególnie dla grzesz-
ników” (Dzienniczek 1663). „Serce Moje jest miłosierdziem 
samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat 
cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez 
pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka 
łaska tryska z tego źródła: zbawcza i uświęcająca” (Dzienni-
czek 1777). (…)

Miłosierdzie Boże jest bez granic. Chrystus zachęcał, aby 
każdy przychodził po przebaczenie, ilekroć będzie potrzebo-
wał. „Ile razy przychodzisz do Mnie i prosisz o przebaczenie, 
tyle razy wylewam cały ogrom łask” (Dzienniczek 1293). Pan 
Jezus wskazał, gdzie mamy szukać przebaczenia grzechów, 
aby przyjąć miłosierdzie Boże. Jednocześnie ukazał, że miło-
sierdzie Boże powinniśmy przyjmować z nadzieją. Mówił o tym 
do św. Faustyny: „Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz du-
szom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosier-
dzia, tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. 
Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, 
ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy 
przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu 
nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej peł-
ni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po 



List do Chorych i ich Rodzin20

ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie 
tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę du-
szę w pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miło-
sierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale będzie już za 
późno” (Dzienniczek, 1448). 

W sakramencie miłosierdzia Bożego dokonuje się przebacze-
nie grzechów, a dusza jest obmywana Krwią Chrystusa. Dar 
miłosierdzia Bożego polegający na przebaczeniu i nowym ży-
ciu mamy przyjmować z ufnością, wierząc, że spotykamy się 
z samym Chrystusem, a kapłan jest Jego pośrednikiem. Naj-
ważniejszą postawą ludzkiego serca ma być ufność pokorna 
i otwarta. „Dziś powiedział mi Pan: - Córko, kiedy przystępu-
jesz do spowiedzi św., do tego źródła miłosierdzia Mojego, za-
wsze spływa na twoja duszę Moja Krew i Woda, która wyszła 
z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, 
jak się zbliżasz do spowiedzi św. zanurzaj się cała w Moim 
miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę two-
ją hojność Swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz 
o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam 
się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy 
spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego 
źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem uf-
ności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma 
granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni 
zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się 
od nich do dusz pokornych” (Dzienniczek, 1602). Bardzo waż-
ne jest nastawienie wiary w grzechów odpuszczenie, które do-
konuje się przez kapłańską posługę. Dlatego też przyjmując 
dar miłosierdzia Bożego wierni powinni myśleć o Chrystusie, 
który kapłanem się zasłania. „Dziś znowu pouczył mnie Pan, 
jak mam przystępować do Sakramentu Pokuty – Córko Moja, 
jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowia-
dasz przede Mną: kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie 
rozmyślaj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się 
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odsłaniaj w spowiedzi, jako przede Mną, a duszę twoją napeł-
nię światłem Moim” (Dzienniczek 1725). 

Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, a każdy powinien przy-
chodzić, aby czerpać łaski. Jedynym naczyniem koniecznym 
w przyjmowaniu łask jest ufność i pokora. Gdy serce człowieka 
jest ufne i uniżone, taki człowiek nie będzie nigdy odrzucony. 
Niezależnie, jak wielka jest liczba grzechów i ludzka nędza, 
zawsze możemy zwracać się do miłosiernego Boga z proś-
bą o łaskę przebaczenia. „– Dusza: Panie, lękam się, czy mi 
przebaczysz tak wielką liczbę grzechów, trwogą mnie napeł-
nia moja nędza. – Jezus: Większe jest miłosierdzie Moje ani-
żeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć Moją? 
Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem 
przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią 
Najświętsze Serce Swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia; 
przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uni-
żonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w prze-
paści miłosierdzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać 
ze Mną [spór] o nędzę twoją. Zrób Mi przyjemność, że Mi od-
dasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a Ja cię napełnię skar-
bami łask” (Dzienniczek, 1485). 

Po wyznaniu grzechów człowiek nie powinien już o nich my-
śleć, ale skupić się na ojcowskim miłosierdziu Boga i otwie-
rać serce, by przyjmować łaski nowego życia i Bożego pokoju. 
Błędem częstym jest nadmierne skupianie się nadal na grze-
chach, a przecież Chrystus nie chce o nich pamiętać. My 
mamy otwierać serca, by przyjmować nowe życie. „– Dusza: 
Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje dobrocią swoją; 
oto z ufnością i pokorą zbliżam się do trybunału miłosierdzia 
Twego, rozgrzesz mnie sam ręką zastępcy swego. O Panie, czu-
ję, jak spłynęła łaska i pokój w moją biedną duszę. Czuję, że 
mnie na wskroś ogarnęło miłosierdzie Twoje, Panie. Więcej mi 
przebaczyłeś, aniżeli się ośmielałam spodziewać albo  pomy-
śleć byłam zdolna. Dobroć Twoja przewyższyła wszystkie moje 
pragnienia. A teraz zapraszam  Cię do serca swego, przejęta 
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wdzięcznością za tyle łask. Błądziłam jak dziecię marnotrawne 
po manowcach, a Tyś mi nie przestawał być Ojcem. Pomnażaj 
we mnie miłosierdzie Twoje, bo widzisz, jak słabą jestem. – Je-
zus: Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo Ja już o niej nie 
pamiętam. Posłuchaj, dziecię Moje, co ci pragnę powiedzieć: 
przytul się do ran Moich i czerp ze źródła żywota wszystko, 
czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami 
ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski mi-
łosierdzia Mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawie-
nia. Wysławiaj Moje miłosierdzie” (Dzienniczek 1485). 

Przyjmowanie daru miłosierdzia Bożego uczy nas, by nie li-
czyć na siebie. Miłosierdzie Boże wyzwala z pewności siebie, 
a uczy opierania się na Chrystusie, który przebacza niezliczo-
ną ilość razy. „– Dusza: Panie, przyczyną mojego smutku jest 
[to], że pomimo moich szczerych postanowień wciąż upadam, 
i to w te same błędy. Rano postanawiam, a wieczorem widzę, 
jak daleko odeszłam od tych postanowień. – Jezus:  Widzisz, 
dziecię Moje, czym jesteś sama z siebie, a przyczyną twoich 
upadków to jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za 
mało się opierasz na Mnie. Ale niech cię to nie zasmuca tak 
nadmiernie, masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia, nędza 
twoja nie wyczerpie go, przecież nie określiłem liczby przeba-
czenia” (Dzienniczek 1488).

Ks. Piotr Skiba

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

19 marca Kościół obchodzi uroczystość św. Józefa, oblubień-
ca Najświętszej Maryi Panny. Liturgia uroczystości ku czci św. 
Józefa ukazuje cechy tego pokornego i cichego człowieka, któ-
rego Bóg obdarzył łaskami – „Oto sługa wierny i roztropny, 
któremu Pan powierzył swoją rodzinę”1. 

1  Antyfona na wejście
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Anioł Pański ukazał 
mu się we śnie mówiąc: 
„Józefie, synu Dawi-
da, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej mał-
żonki; albowiem z Du-
cha Świętego jest to, 
co się w niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię jego Jezus, 
On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów” 
(Mt 1,20). Jest to piękny 
przykład miłości Józefa 
do Maryi, ich wzajem-
nego zaufania wobec 
siebie i Boga. On słuchał 
Boga, który przemawiał 
do niego poprzez anioła 
we śnie. Spełnił szcze-
gólną misję w planach 

zbawienia. Zrezygnował ze swoich planów, przyjmując to, do 
czego Bóg go powołał. Wierny woli Bożej całkowicie oddał się 
służbie. W postępowaniu Józefa można ujrzeć dużą mądrość 
i roztropność. Opisane na kartach Ewangelii wydarzenia z ży-
cia św. Józefa wskazują wiarę i ufność w Opatrzność Bożą. 
„Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją po-
tajemnie” (Mt 1,19). 

Idąc przykładem świętych sług Bożych czcimy Święte-
go Opiekuna Józefa. Ten mąż sprawiedliwy jest wzorem dla 
wszystkich ludzi, wzorem do naśladowania w szczęściu i nie-
szczęściu, w radościach, cierpieniach i przeciwnościach.

Elżbieta

Ikona Świętego Józefa Pasterza Baranka
Pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej  

pw. bł. bł. Braci Trapistów z Tibhirine, Szczecin
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MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA 
(UŁOŻONA PRZEZ PAPIEŻA LEONA XIII)

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łą-
czyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską 
Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie bła-
gamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus 
nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopo-
móż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybra-
nym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany 
Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybaw-
co, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce 
z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus 
z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń 
świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich 
przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim 
przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, 
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. 
Amen. 

UROCZYSTOŚĆ  
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Ta uroczystość stawia nam przed oczami obraz Najświętszej 
Maryi Panny, jak w modlitewnym skupieniu przyjmuje posel-
stwo anioła: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. 
Przyjrzyjmy się scenie Zwiastowania, którą opisuje św. Łu-
kasz. Dialog Archanioła Gabriela z Maryją przedstawia reak-
cję Maryi na pozdrowienie Anioła. Maryja po ludzku rozważa 
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to, co słyszy, stawia pytania. 
Anioł zapewnia Maryję, że 
współpraca, do której Ją Bóg 
zaprasza, będzie się realizo-
wać Jego mocą, Jego wspar-
ciem. Zwiastowanie anioła 
ujawnia Maryi największą 
tajemnicę Wcielenia Syna Bo-
żego. Codziennie odmawia-
my modlitwę Anioł Pański, 
a w niej rozważamy scenę 
zwiastowania.

Czy kieruję swój wzrok ku 
Maryi, która jest wzorem do 
trwania w wierze, nadziei 
i miłości? Ona oddała się 

Bogu i w pełni Jemu zaufała, odpowiadając modlitwą: „Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 
(Łk 1,38).

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Dzień Świętości Życia jest obchodzony w Kościele w uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca. Dzień Święto-
ści Życia to wielkie pragnienie św. Jana Pawła II. „Jesteśmy 
dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia 
wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi 
są zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku 
ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istnie-
jących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie 
wolno mu milczeć dzisiaj (…)”1 

W tym dniu Kościół przypomina nam, że każde życie ludz-
kie ma wartość i należy się zatroszczyć o życie tych najbardziej 

1  Ewangelium Vitae
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bezbronnych, poczętych jeszcze nienarodzonych, którym grozi 
zagłada. Ten dzień jest okazją, by wzbudzić refleksję i rozważyć, 
że każde życie ma wartość i każdy jest powołany, aby troszczyć 
się o drugiego człowieka zwłaszcza słabego i bezbronnego. 

Od dłuższego czasu w Polsce istnieje dzieło Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego. Celem tego dzieła jest ofiarować 
modlitwę, żeby kobiety, rodziny, małżeństwa, które myślą o za-
bójstwie swojego poczętego dziecka, zaniechały tych myśli 
i czynów. Wielkie znaczenie ma modlitwa za poczęte dziecko, 
wiadome Bogu, kiedy przez 9 miesięcy wspieramy je modli-
twą. Wspieramy, wierząc, że to omodlone dzieciątko ma szansę 
przeżyć. Osoby, które pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej 
Adopcji, mogą złożyć deklarację podczas Mszy św., ale również 
samodzielnie. Podczas przyrzeczenia wskazane jest wypełnia-
nie właściwych postanowień. Dodatkowo można dołączyć po-
stanowienia wybrane przez samego siebie np. częsta spowiedź 
i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wo-
dzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. Duchową Ad-
opcję mogą podjąć wszyscy, nawet osoby żyjące w związkach 
niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Adopcję można podej-
mować kilkakrotnie. Nie można adoptować więcej niż jedne-
go dziecka, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty 
ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie: http://www.duchowa-adopcja.pl/

WOLNOŚĆ

Św. Paweł w liście do Galatów pisze: „Trwajcie w tej wol-
ności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na 
nowo pod jarzmo niewoli1”. „Wy, bracia, zostaliście powołani 
do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie 
ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo 

1  Gal 5, 1
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wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz mi-
łował swego bliźniego jak samego siebie1”.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą 
w Krakowie, dnia 10 czerwca 1987 r. uczył, że „wolności nigdy 
nie można posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać”. Wska-
zywał: „Najpierw trzeba zadbać o swoją wewnętrzną wolność. 
Wolny naród składa się bowiem z wolnych ludzi. Naród zniewo-
lony nałogami i wewnętrzną słabością łatwy jest do polityczne-
go zniewolenia”2. „Wolność tkwi we wnętrzu człowieka, należy 
do natury ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. Wolność 
jest szczególnym znakiem obrazu Boga w człowieku3”.

Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, obdarzył 
nas różnymi darami przyrodzonymi i nadprzyrodzonymi, taki-
mi jak: rozum, wolna wola, łaska uświęcająca i innymi. Praw-
dziwą wolnością możemy się cieszyć tylko wtedy, gdy żyjemy 
w stanie łaski uświęcającej, czyli w przyjaźni z Bogiem. Tracę 
wolność, gdy popełniam grzech ciężki, przez który tracę łaskę 
uświęcającą i staję się niewolnikiem diabła. Wolność nie ozna-
cza używania życia w pełnej autonomii, lecz polega na życiu 
według prawdy oraz dobra swojego i cudzego, abyśmy mogli 
stać się prawdziwymi i dobrymi. Kiedy Matka nie pozwala się 
bawić dziecku ostrym narzędziem, to nie ogranicza jego wol-
ności, lecz chroni przed niebezpieczeństwem skaleczenia się. 
Tak samo znaki drogowe nie ograniczają wolności, lecz chro-
nią od wypadku. Również przykazania Boże nie krępują naszej 
wolności, lecz chronią ją od złego używania woli. 

Ideałem chrześcijanina nie jest łatwizna, lecz walka z trud-
nościami życia. Przykazania Boże są to jakby tory, które bez-
piecznie prowadzą pociąg do stacji przeznaczenia. Gdy kolej 
wypadnie z torów jest katastrofa, uszkodzone wagony, ran-
ni, a nawet zabite osoby. Podobnie dzieje się z nami. Jeżeli 
idziemy drogą przykazań Bożych, idziemy drogą zbawienia, 

1  Gal 5, 13
2  Jan Paweł II, z homilii podczas kongresu eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 r.
3  Encyklika Veritatis splendor, nr 37
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a jeżeli odrzucamy przykazania, wstępujemy na drogę grze-
chu i w konsekwencji potępienia. Wybór drogi zależy od nas. 
Bóg szanuje naszą wolność i nie zmusza do pójścia tą lub inną 
drogą. Pan Jezus w Ewangelii powiedział do młodzieńca: „Je-
śli chcesz być zbawiony zachowuj przykazania.” Jezus nie 
powiedział: „musisz”, lecz „jeśli chcesz”. Bóg zawsze traktu-
je nas podmiotowo i daje nam wolny wybór wśród wszystkich 
sytuacji życiowych. Gdy ktoś uważa, że jeśli odrzuci Przyka-
zania Boże, to będzie wolny, niech wie, że jest w wielkim błę-
dzie. Bo kto odrzuca Boże prawa popada w niewolę diabelską. 
Źle pojęta wolność oddala nas od Boga i od zbawienia, może 
przerodzić się w swawolę, która omami człowieka pozorem 
złotej wolności. 

Przykładem źle pojętej wolności jest syn marnotrawny opisa-
ny w Ewangelii św. Łukasza. W ojcowskim domu nie brakowa-
ło mu niczego, był kochany przez ojca, miał wszystkiego pod 
dostatkiem. Pewnego dnia zażądał od ojca część majątku, bo 
chciał żyć oddzielnie – ojciec mu dał. Udał się daleko i z ko-
legami oraz koleżankami stracił wszystko i popadł w nędzę. 
Aby nie umrzeć z głodu najął się do pasienia świń u pogani-
na. Nikt się nim nie interesował, czuł się bardzo osamotniony 
i upokorzony. Bardzo żałował, że przez swoją głupotę zranił 
serce swego ojca i że znalazł się w takiej sytuacji. Postanowił 
powrócić do domu, przeprosić ojca i rozpocząć nowe życie. Na 
szczęście ojciec go przyjął i przebaczył mu wszystko. Do końca 
życia nie zapomniał jakie skutki przyniosła mu fałszywa wol-
ność. Dzieje się tak z każdym, kto odrzuca przykazania Boże 
i szuka fałszywej wolności, która prowadzi do nędzy moralnej 
i często materialnej. 

Wolność to nie samowola i nie liczenie się z prawem Bo-
żym i ludzkim. Jeśli ktoś nie chce pełnić woli Bożej, to peł-
ni wolę diabła. Pan Jezus powiedział: „Kto popełnia grzech 
staje się niewolnikiem grzechu”. I tym samym niewolnikiem 
szatana. Nie da się zakosztować prawdziwej wolności bez 
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odpowiedzialności za własny wybór. Prawdziwa wolność jest 
tylko w Bogu. Poza Bogiem jest smutna niewola. 

Maryja uczy nas prawdziwej wolności i prowadzi nas do 
źródła wyzwolenia z wielkiej niewoli. Maryja w czasie swoich 
objawień w różnych częściach świata uczyła, że nie ma wolno-
ści tam, gdzie jest grzech, gdzie człowiek żyje w zakłamaniu 
i w cieniu duchowej śmierci. Wolność jest darem Bożym, któ-
ry stanowi o naszej godności. Tam, gdzie jest dar, tam jest też 
i zadanie. Wolność daje człowiekowi pokój i radość. Zniewo-
lenie zaś daje udrękę i smutek. Nie daj się zniewolić żadnym 
nałogom. 

Ks. Tadeusz Baniowski

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 MARZEC 

 – za Kościół święty, aby mógł uobecniać w znakach sakra-
mentalnych przyjście Boga do człowieka,

 – za Ks. Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja, Biskupa Henry-
ka i za Biskupa Seniora Błażeja,

 – za kapłanów, diakonów i zgromadzenia zakonne, aby z ra-
dością ogłaszali pokój, szczęście i zbawienie wszystkim 
narodom,
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 – o nowe powołania kapłańskie i zakonnych, aby młodzi lu-
dzie nie bali się iść za Chrystusem,

 – za wszystkich chrześcijan, aby oświeceni Światłością da-
wali świadectwo życia,

 – za emigrantów i uchodźców będących przy naszej granicy,
 – za żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę na 

granicy, 
 – 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 naszą Ojczyznę, aby była Bogiem silna
 – o suwerenność i niepodległość dla naszej Ojczyzny,
 – o pogłębienie świadomości patriotycznej i religijnej wśród 

Rodaków.
Intencja ewangelizacyjna: O chrześcijańską odpowiedź na 

wyzwania bioetyczne. Módlmy się, abyśmy my, chrześcija-
nie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze 
ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Za Apostolat Chorych:

 – o rozwój naszej wspólnoty Apostolatu Chorych, 
 – o dobre przygotowanie się do świąt paschalnych,
 – o owocne przeżycia duchowe czasu wielkopostnego,
 – o łaskę dobrej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników; 

niech okres Wielkiego Postu będzie dla nich prawdziwie 
czasem nawrócenia,

 – za niewierzących, aby odkryli w Jezusie światło prawdy,
 – za głodnych i bezdomnych,
 – za matki, aby zawsze broniły każdego ludzkiego życia,
 – o uzdrowienie relacji w małżeństwie, o dialog, rozmowę, 

harmonię, pokój i miłość
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 – 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 małżeństw rozwiedzionych,
 – za samotnych, starszych, chorych,
 – o łaskę powrotu do zdrowia dla Agnieszki,
 – o łaskę zdrowia dla Dawida, który w wypadku doznał cięż-

kiego urazu mózgu i nadal nie odzyskał przytomności. 

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

Czas epidemii, który ciągle przeżywamy dla wielu osób jest 
trudnym doświadczeniem. Bardzo potrzebne jest słowo wspar-
cia i duchowego umocnienia dla naszych Chorych, Niepełno-
sprawnych, którzy z powodu swych dolegliwości nie są w stanie 
wyjść z domu. Na czas Wielkiego Postu pomyślmy o nich, być 
może potrzebują pomocy. 

AUDYCJE RADIOWE

Audycja radiowa o chorych dla chorych i tych, którzy im 
towarzyszą „Bądźcie pozdrowieni” odbywa się pod redakcją 
ks. dr Przemysława Pokorskiego – Referenta Duszpasterstwa 
Chorych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
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Najbliższa audycja będzie nadawana 31 marca 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.

MODLITWA

Matko Bolesna pomóż nam 
i wszystkim ludziom udrę-
czonym odkrywać w cierpie-
niu głęboki sens. Spraw, aby 
wielkie nasze cierpienia za-
lewające świat, nie zostały 
zaprzepaszczone w buncie 
i rozpaczy, lecz były uświęco-
ne i ofiarowane Ojcu w zjedno-
czeniu z Chrystusem. Uproś, 
aby cierpienia chrześcijan sta-
ły się wynagrodzeniem Bogu 
za grzechy świata i przyczy-
niały się do jego zbawienia. 
Królowo Męczenników, wy-
błagaj nam moc i odwagę, 
abyśmy zawsze umieli powta-
rzać za Jezusem „Ojcze mój, 
jeżeli nie może ominąć Mnie 
ten kielich, niech się stanie 
wola Twoja”. Amen.


