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ZMARTYCHWSTAŁY CHRYSTUS  
PRZYNOSI POKÓJ

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój 
wam!”. Chrystus przyszedł do zalęknionych uczniów wieczo-
rem. Wieczór jest tu symbolem wszystkich sił ciemnych i wro-
gich człowiekowi: lęku, zwątpienia, pustki i niepokoju, które 
zniewoliły Apostołów. Otoczeni ciemnością, zamknięci w takim 
mroku, przy zaryglowanych drzwiach czekali przygnębieni na 
dalszy rozwój wydarzeń, ciągle obawiając się o swoje życie. Lęk 
przyszedł z zewnątrz, ale wszedł do ich serc, ponieważ został 
wpuszczony. Strach może głęboko wniknąć w człowieka, tak, 
że odbiera wolność i paraliżuje serce. Drzwi były zamknięte 
na klucz, dosł. „są zaryglowani na sztabę, drąg albo łańcuch”. 
Gdy ulegli lękowi, wówczas lęk zamknął ich życie na klucz. 
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Czuli się osaczeni przez ludzi, opuszczeni, choć Chrystus po-
wiedział im: „Nie zostawię was sierotami” (J 14, 18). 

W ten wieczór, w którym objawiło się Zmartwychwstanie 
i było już na ziemi Światło, Apostołowie znajdowali się „w środ-
ku ciemności”, zamknięci w lęku i zwątpieniu. Ciemność tego 
wieczoru jest znakiem nieobecności Chrystusowego Światła 
i poczucia pustki wypełnionej goryczą. Ich życie było rozbite 
jak gliniany dzban. Nie wystarczyły im słowa św. Magdaleny: 
„Widziałam Pana”. Tego wieczoru Apostołowie byli zagubieni, 
wstrząśnięci i bezradni, ich serca wypełnione niedowierza-
niem i lękiem. Jednak ten lęk, smutek, zniechęcenie i zwątpie-
nie, które wypełniły ich sercach nie był przeszkodą dla Jezusa. 

Dziś w modlitwie oddaj Jezusowi swoje poczucie pustki 
i rozbicia, oddaj zwątpienia i poczucie osamotnienia, oddaj 
lęk i niepokój, oddaj z ufnością wszystko co Cię paraliżuje 
i zamyka, to co Cię zniewala i osacza jak mrok oraz proś o to, 
by Jezus wszedł w twoją ciemność. Chrystus bowiem ma moc 
zwyciężyć każdą ciemność, ponieważ jest „Światłością świa-
ta”. On powiedział: „Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za 
Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia” (J 8,12). Prośmy o łaskę trwania przy Światłości. „Dopó-
ki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami 
światłości (J 12,36).

Chrystus ma moc pokonać wszelką przeszkodę do ludzkiego 
serca, dlatego „przyszedł, stanął pośrodku i rzekł: Pokój Wam”. 
To Chrystus rozświetla każdy mrok. Jezus miłosierny znalazł 
drogę do serc teraz, w sytuacji lęku i obaw uczniów. Chrystus 
znalazł drogę przedostania się do ich serc, nawet, jeśli były one 
zamknięte. Czas i przestrzeń nie były przeszkodą dla Jezusa, 
drzwi zamknięte także nie były przeszkodą, również strach, 
lęk, zwątpienie, zamknięte serce czy mrok nie były przeszkodą 
dla Jezusa. Nie ma przeszkody, która by powstrzymała Jezusa. 
Chrystus ma moc pokonania każdego duchowego zamknięcia. 
On zwycięża każdą sytuację zamknięcia i uwięzienia, czego 
symbolem są zamknięte drzwi. 
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Uczniowie czuli się osamotnieni, dlatego Chrystus przy-
szedł do nich i stanął „pośrodku”. Zwrot „pośrodku” oznacza, 
że Chrystus stanął w centrum ich ciemności, przekroczył łań-
cuchy, rygle, stanął obecny przed wszystkimi. Gdy żegnał się 
z nimi w czasie Eucharystii powiedział, że będą „płakać i za-
wodzić” (J 16, 20) i „doznawać smutku” (J 16, 22). Kiedy ich 
opuścił, zapewnił: „przyjdę znów do was” (J 14, 28) i „ujrzycie 
Mnie” (J 16, 16). Teraz Jezus spełnił swoją obietnicę, przyszedł 
do uczniów i stanął pośrodku nich.

 Chrystus nie wypowiedział słów żalu, pretensji, upomina-
nia, karcenia, że opuścili Go w Ogrójcu i na Golgocie, choć po 
ludzku można byłoby takich słów oczekiwać. Chrystus nie na-
rzekał teraz na uczniów. On powiedział: „Pokój Wam”. W Sta-
rym Testamencie pokój jest zakotwiczony w Bogu, oznacza 
relację z Nim. Pokój jest darem Boga (zob. Iz 52, 7; 57, 19). 
Przed swoim odejściem Jezus powiedział do uczniów: „Po-
kój Mój zostawiam Wam, pokój mój daję wam. Niech się nie 
trwoży serce wasze, ani się nie lęka” (J 14, 27). Teraz Zmar-
twychwstały daje uczniom dar swojego pokoju, który oddala 
lęk, ponieważ „Jezus zwyciężył świat” (J 16, 23) i jego władcę 
(J 12, 31). Gdy Chrystus dał pokój uczniom, nie mieli już zatem 
powodu do strachu. Chrystus daje pokój w sercach „nie tak, jak 
daje świat, Ja wam daję” (J 14, 27). To znaczy, że świat nie jest 
w stanie dać człowiekowi daru pokoju, jaki tylko i wyłącznie 
może dać Chrystus. 

Pozdrowieniem „Pokój wam” Zmartwychwstały usuwa bloka-
dy, rygle i łańcuchy lęku, które więziły uczniów zamkniętych 
w Wieczerniku. Dziś w modlitwie zaproś Jezusa do swojego 
życia, do swojego serca. Zaproś Jezusa we wszystko co trudne, 
tam gdzie jest niepokój, zwątpienie i lęk. Zaproś Jezusa w naj-
większą ciemność strachu i pustki. Proś także o łaskę otwarcia 
oczu i uszu, o otwarcie drzwi serca, „Oto stoję u drzwi i koła-
czę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego 
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20).

Ks. Piotr Skiba
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TRIDUUM PASCHALNE

Kościół przez nabożeństwa wielkopostne i liturgię Triduum 
Paschalnego przygotowuje wiernych do godnego przeżywa-
nia świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które są fundamen-
tem życia Kościoła i naszej wiary. Biorąc udział w liturgii tego 
czasu wspominamy najważniejsze wydarzenia historii zbawie-
nia. Koncentrujemy się na męce i śmierci Jezusa, adorując Go 
w cichości serca. Rozważmy, jak przebiega liturgia Wielkiego 
Czwartku, Piątku i Soboty. 

LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU

„Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła 
Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy 
swoich na świecie, do końca ich umiłował”1.

Jezus w przeddzień swej męki uczynił z siebie dar dla Kościo-
ła, ustanowił kapłaństwo, powierzył swoim uczniom składa-
nie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi. Kapłan reprezentujący 
Chrystusa czyni to, co On czynił w Wieczerniku. Ustanowienie 
Eucharystii jest związane z przekazaniem Apostołom władzy 
w Kościele: „To czyńcie na moją pamiątkę”2, dlatego Wielki 
Czwartek jest dniem dziękczynienia za Eucharystię i za sa-
krament kapłaństwa. To, co dokonał Jezus w Wieczerniku i na 
Kalwarii, Kościół uobecnia na ołtarzu w czasie Mszy św. Ewan-
gelista św. Jan przypomina, że Chrystus do końca nas umiło-
wał, a umywając nogi Apostołom dał nam przykład prawdziwej 
miłości i pokory, abyśmy wypełniali przykazanie miłości. Po 
Mszy św. w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sakra-
ment do miejsca zwanego Ciemnicą. Kościół zachęca wiernych 
do czuwania i adoracji. 

1  J 13, 1
2  Łk 22, 19
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Wielki Czwartek skłania wiernych do żywego wyznania 
wiary w obecność Chrystusa Eucharystycznego, by z radością 
świadczyć, że „Pan prawdziwe zmartwychwstał”. 

Uczestnicząc w liturgii Wielkiego Czwartku dziękujemy 
Bogu za Eucharystię i za kapłaństwo. 

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości 
i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca 
zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj 
w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miło-
sierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasa-
dzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze 
kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy 
i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość 
kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Przyglądamy się postawie Chrystusa podczas procesu i męki. 
Przed swoimi wrogami odpowiada rzeczowo i spokojnie. Przed 
Poncjuszem Piłatem w obliczu czekającej Go śmierci mówi 
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o swym duchowym posłannictwie, o dawaniu świadectwa praw-
dzie. Jezus podczas Drogi Krzyżowej ani w bolesnej agonii na 
krzyżu nikogo nie uraził. Gdy bierze krzyż na swe zbolałe barki 
nie narzeka, również gdy w chwili upadku kopią Go, szarpią, 
przeklinają i znieważają. Na wzgórzu Golgoty podaje ręce do 
przebicia gwoźdźmi. Jest w trzygodzinnej agonii, w upale po-
łudniowego słońca w tej agonii myśli o innych. Przebacza krzy-
żowanemu obok siebie złoczyńcy i zapewnia go o zbawieniu: 
„Dziś będziesz ze Mną w raju”1. Modli się za oprawców: „Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”2. Do swej Matki 
z krzyża wskazując na św. Jana kieruje słowa: „Niewiasto, oto 
syn Twój – następnie do ucznia – oto Matka twoja”3. Widzimy 
w Jego męce, jak opuszczają Go uczniowie. Widzimy tłum ludzi, 
który z Niego się wyśmiewa i uważa za złoczyńcę. A jak jest mię-
dzy chrześcijanami, czy Jezus nie doznaje bolesnych zniewag? 
Jaka jest moja postawa wobec Jezusa? Jezus został opuszczony 
przez najbliższych Apostołów – można sobie wyobrazić co Jego 
Serce czuło… Jak wygląda dziś moja zażyłość z Jezusem? Czy 
jestem z Nim w drodze na Golgotę, gdy przyjdzie nieszczęście, 
czy choroba? Czy spełniam przykazania Boże i kościelne, gdy 
przychodzi utrapienie, ucisk? Ile cierpień doznaje Jezus z mego 
powodu, gdy popełniam grzechy… 

W Wielki Piątek w godzinach porannych Kościół zaleca wspól-
ną modlitwę Liturgii Godzin – Jutrznię. Po południu celebruje 
się liturgię Męki Pańskiej, złożoną z liturgii słowa, w której roz-
ważnie słuchamy męki Chrystusa – PASJĘ. Następnie zanosimy 
uroczyste modlitwy za Kościół i cały świat odkupiony drogocen-
ną Krwią Chrystusa. Po niej w wielkim skupieniu jest adora-
cja Krzyża. Krzyż jest jako Drzewo Życia i Chwały. Udzielana 
Komunia św. jest wyznaniem wiary, że mamy nowe życie przez 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie kapłan prze-
nosi Eucharystię w monstrancji okrytej welonem (przypomina 

1  Łk 23,43
2  Łk 23, 34
3  J 19,24
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całun) do grobu. Podczas adoracji Chrystusa przez miłosne 
wpatrywanie się w Rany Zbawiciela wzbudzamy pragnienie, by 
formować swe życie zgodnie z Bożymi przykazaniami.

DROGA KRZYŻOWA

Na Litwie znajduje się od 
wielu wieków Góra Krzyży. 
Po upadku Powstania Listo-
padowego nasiliło się przy-
noszenie do tego miejsca 
różnych krzyży. Wielu ludzi 
przynosiło je tam w swoim 
cierpieniu albo wdzięczno-
ści. W czasie komunizmu 
podejmowano próby znisz-
czenia tego miejsca – tak 
mocnego świadectwa wiary. 
To miejsce przypomina nam 
o tym, że każdy z nas ma 
swój własny krzyż, którego 
nikt inny nie może wybrać, 
który jest dany nam, czasem 
możemy go nieść z kimś, 
ale są też chwile, że tylko 
my możemy się do niego 
przytulić, tak jak św. Jan Paweł II, w pamiętny Wielki Piątek. 

„Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż
i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek.”

STACJA PIERWSZA

Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
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Tego dnia podczas rozmowy z lekarzem usłyszałem: „Po 
przeanalizowaniu dodatkowych wyników potwierdzam nie-
stety to, co przypuszczałem”. Reszty już nie słyszałem. Wyrok. 
W ten sposób dowiedziałem się o chorobie. Poczułem, że jakiś 
okrutny i niesprawiedliwy sędzia skazał mnie na nią, bez mo-
jej winy, bez mojej zgody...

A Ty, Panie, przyjąłeś wyrok na Ciebie bez słowa skargi...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA DRUGA

Pan Jezus bierze krzyż na Swe ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Wciąż o tym myślę. Dlaczego ja? Nie paliłem, nie piłem. 
Z całego serca kochałem moją rodzinę. Z całego serca chcia-
łem kochać Boga. Ale dlaczego ja? Dlaczego właśnie ja?

A Ty, Panie, wyciągnąłeś swoje ramiona po krzyż...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA TRZECIA

Pan Jezus upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył

Może nawet nikt tego nie widział, ale wtedy się zbuntowa-
łem. To ma być miłość od Boga? Kogo kocha tego doświadcza? 
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Czy nie dlatego ma tak mało przyjaciół? Ja nie chcę! Ja nie 
chcę tej choroby!!!

A Ty, Panie, podniosłeś się, by iść dalej...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA CZWARTA

Pan Jezus spotyka Matkę Swoją

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył
Zorientowali się jednak po moim zachowaniu. Nie mogłem już 

tego nieść sam. Byli przy mnie. Zaskoczeni. Wystraszeni. Współ-
cierpiący. Nie spodziewałem się, że oni tak bardzo mnie kochają.

A Ty, Panie, co czułeś, gdy spotkały się Wasze spojrzenia? Co 
wówczas było obecne w Twoim Najświętszym Sercu i Niepo-
kalanym Sercu Maryi?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA PIĄTA

Pan Jezus przyjmuje pomoc Szymona z Cyreny

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył

Tak dziwnie się czuję. Niektórzy dzwonią i pytają czy w czymś 
pomóc. Inni całkiem zapomnieli, a jeszcze inni odsunęli się, 
jakbym był trędowatym. Zadzwoniłem do przyjaciela. Czułem 
jak mu ciężko rozmawiać ze mną. Poprosiłem, by przyszedł. 
Czułem jego wahanie i niezdecydowanie. Bolało mnie to. Ale 
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przyjechał do mnie. Wiedziałem, że te prawne sprawy tylko on 
może mi pozałatwiać. Odzyskaliśmy naszą przyjaźń.

A Ty, Panie, przyjmując pomoc Szymona pomogłeś mu zrozu-
mieć co jest ważne...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA SZÓSTA

Pan Jezus przyjmuje pomoc św. Weroniki

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył
Kolejna wizyta w szpitalu. To bardzo drobna kobieta. Była 

bardzo nieśmiała i smutna. Kiedy sprzątała w naszej sali nie 
chciała rozmawiać. Powiedziała tylko jedno zdanie. Ona, zdro-
wa osoba, prosiła mnie. Poprosiła mnie, bym choć chwilę swego 
cierpienia ofiarował za nią i jej męża, by mogli zostać rodzica-
mi. Zaskoczyła mnie swą prośbą.

A Ty, Panie, przyjąłeś pomoc św. Weroniki i zostawiłeś jej 
Swój Wizerunek...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA SIÓDMA

Pan Jezus upada drugi raz

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył

Łzy. Moje łzy. Rozpłakałem się. Nie pamiętam, kiedy ostat-
nio płakałem. Czy naprawdę muszę iść tą drogą? Przypo-
mniałem sobie nasz spacer z córką. Trzymaliśmy ją za rączki, 
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podskakiwała sobie, ale się potknęła. Już prawie upadła. Wte-
dy podnieśliśmy ją do góry. Mówiła, że to taka winda.

A Ty, Panie, powstałeś i przytuliłeś się do krzyża jak do naj-
droższego skarbu...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA ÓSMA

Pan Jezus przemawia do płaczących kobiet

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył
Łzy innych. Czy pani myśli, że mnie uleczy swoimi łzami? Te 

łzy były potrzebne nam wszystkim. Nie jesteśmy automatami, 
które po przyciśnięciu jednego guzika włączą się lub wyłączą. 
Czujemy. Czujemy nas samych i innych. I wyrażamy to tak, jak 
potrafimy. I nie trzeba się tego wstydzić. I nie trzeba się tego 
bać.

A Ty, Panie, miałeś jeszcze dobre słowa dla płaczących i nie 
bałeś się podejmować trudnych tematów...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA DZIEWIĄTA

Pan Jezus upada trzeci raz

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Zwątpiłem. Ból stał się nieznośny. To już była walka, której 
nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Wyjątkowo ciężko było 
powstać. Przypomniałem sobie spacer z rodzicami. Biegałem 
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i upadłem. Kiedy mnie podnieśli od razu byłem w ich ramio-
nach bezpieczny. Choć płakałem to byłem bezpieczny.

A Ty, Panie, podnoszony byłeś uderzeniami oprawców. Po-
wstałeś. Już niedaleko...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA DZIESIĄTA

Pan Jezus z szat odarty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Tyle jeszcze było spraw do załatwienia. Myślę, że już dziś 
mój odzyskany przyjaciel zakończy to, o co prosiłem. Dobrze, 
że do mnie przyszli, że mogłem ich spotkać i spojrzeniem lub 
słowem wszystko wyrazić. Dziś poprosiłem kapelana. Wyzna-
łem grzechy z całego mojego życia. To odarcie, przypomnienie, 
ale przede wszystkim rozgrzeszenie, dało mi dziwny spokój. 
Poczułem się na duszy taki lekki i czysty. 

A Ty, Panie, choć odarty z szat i upokorzony, to blaskiem 
Twojej świętości nas oczyściłeś…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA JEDENASTA

Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
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Całkiem już zostałem przykuty bólem do łóżka. Unierucho-
miony. Całkowicie zależny od innych. Nawet w najprostszych 
i najbardziej osobistych sprawach. Poprosiłem, by mnie zabrali 
do domu. Wróciłem do domu. Czułem, że... Chciałem być tam, 
gdzie czułem się najbardziej kochany. Nigdy tak nie rozumia-
łem co znaczy zawierzyć i powierzyć siebie komuś, komuś kto 
kocha.

A Ty, Jezu, pozwoliłeś przybić swe ręce i nogi do krzyża, 
byśmy my Twoją mocą innym zanosili Twoje dary i łaski, i je 
rozdawali...

Ojcze nasz...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA DWUNASTA

Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
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Dokąd mnie prowadzi ta droga? Czy spotkam tam tych, co 
mnie wyprzedzili? Z daleka dostrzegasz mnie i ja Ciebie do-
strzegam Miłosierny Ojcze. Wychodzisz naprzeciw mnie z wy-
ciągniętymi ramionami. Więc wracam. Wracam do domu. Do 
domu Ojca. Do domu uczynionego nie ręką ludzką, lecz wiecz-
nie trwałego w Niebie. Czuję, że ta miłość przekracza wszyst-
ko, wszelkie bariery i mury. Czuję, że ta miłość jest mostem. 
Mostem, który łączy na wieki.

A Ty, Panie, zawierzając zawołałeś: „Ojcze w Twe ręce skła-
damDucha Mego”...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

STACJA TRZYNASTA

Pan Jezus w ramionach Matki Bolesnej

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Tatuś zmarł. W ostatnich dniach pokazał mi swoje zapiski 
i poprosił bym pisała, gdy już nie mógł i dopisała ostatnie my-
śli. Nie wiem co mam pisać. Mam pustkę. Kiedy przytuliłam się 
do niego czułam jeszcze jego gasnące ciepło. Pamiętam jego 
ostatnie słowa. Zawsze je powtarzał i były z nim w ostatnich 
chwilach. Kończyliśmy koronkę. Jezu, ufam Tobie. Tak żył, tak 
cierpiał i tak powrócił do domu Ojca.

A Ty, Panie? Twoje Serce Najświętsze przestało bić. Zosta-
ło przebite i jeszcze ostatnie przytulenie od Niepokalanego 
Serca...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.
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STACJA CZTERNASTA

Pan Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Kiedy Tatuś powiedział nam, że usłyszał od lekarza, że już nic 
nie da się zrobić, wiedziałam, że tyle jest jeszcze do zrobienia. 
On też wiedział. Choć zawsze byliśmy blisko siebie, to teraz 
byliśmy wszyscy tak blisko, jak nigdy dotąd. Przez wszystkie 
lata uczył mnie jak żyć, w ostatnich miesiącach uczył jak cier-
pieć, w ostatnich dniach uczył jak wrócić do domu Ojca w nie-
bie. I wiem, że to nie koniec. Do zobaczenia. Do zobaczenia 
w niebie. Z Bogiem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

„Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego 
twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmar-
twychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna 
jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. 
Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 
Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, je-
steśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tym-
czasem jednak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli”1.

Wierzę w Ciebie Panie Jezu. Wierzę Tobie Panie Jezu.
Jezu, ufam Tobie.

Ks. Tomasz Ceniuch 

1  1 Kor 15,12.16-20
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LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY
Po raz kolejny obchodzimy Świętą Noc Paschalną. Litur-

gia Wigilii Paschalnej sprawowana w nocy z Soboty na Nie-
dzielę, jest najważniejszym momentem roku liturgicznego. W 
Wielką Sobotę Kościół czuwa przy Grobie Pańskim rozważa-
jąc Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchła-
ni. Trwając przy Grobie Pańskim w cichej, pokornej, ale ufnej 
modlitwie, Kościół najpełniej przeżywa swoją misję, czuwając 
oczekuje Zmartwychwstania Pańskiego. 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY  
DAJE POKÓJ

Jezus po swoim zmartwychwstaniu przynosi dar poko-
ju. Wcześniej, podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział do 
uczniów: „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży ser-
ce wasze ani się lęka (J 14,27). Jezus zapewnia, że „pokój nam 
zostawia, pokój nam daje” i w Nim znajdziemy szczęście. Ten 
pokój jest dany każdemu, kto zaufa Jezusowi i uwierzy, że On 
jest dawcą i źródłem pokoju, który rodzi miłość, przemienia lu-
dzi i świat. Jego słowo uzdrawia chorych (Mt 8, 5-17), wskrze-
sza z martwych (cud wskrzeszenia córki Jaira – Mt 9,18, 23-25, 
wskrzeszenie syna wdowy – Łk 7,12-15, wskrzeszenie Łazarza 
– J 11,38–44). On może uciszyć niespokojne dusze: „Pójdźcie 
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode 
mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie uko-
jenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, 
a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30). 

Dziś kapłani jako następcy Chrystusa głoszą pokój tam, 
gdzie panuje zło i grzech. W imię Chrystusa mówią: „Pokój 
wam”. Jezus Zmartwychwstały obdarza każdego z nas swoim 
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pokojem. Chce nas uwolnić od lęków, obaw i niepokojów. Po-
kój daje hojnie i bezinteresownie. Gdzie szukam pokoju? Czy 
rzeczywiście przyjmuję, że Jezus jest źródłem pokoju? Pan Je-
zus powiedział: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obcią-
żeni jesteście”. W dzisiejszych czasach szczególnie potrzeba 
ludziom pokoju zewnętrznego i wewnętrznego. Pokoju braku-
je w całym świecie, w Kościele, we wspólnotach, w rodzinach 
i w naszych sercach. Szatanowi zależy, żebyśmy żyli w stanie 
niepokoju i wojny. A Jezus zapewnia: „Łaska, miłosierdzie 
i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będą 
z nami w prawdzie i miłości! (2 J 1,3).

Święty Jan Paweł II uczył: „my chrześcijanie jesteśmy 
przekonani, że autentyczny i trwały pokój nie jest owocem 
jedynie koniecznych umów politycznych i zgody pomiędzy 
jednostkami i narodami, ale jest darem Boga dla tych, któ-
rzy jemu się oddają i z pokorą oraz wdzięcznością przyjmują 
światło jego miłości”. 

Jezus daje pokój, świat go dać nie może. Jaki pokój towa-
rzyszy naszemu życiu? Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy 
wprowadzają pokój.

Elżbieta

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i poko-
ju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udrę-
czenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna 
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim 
i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której 
nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowi-
ska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która 
zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do 
serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę 
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odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe roz-
wiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym 
wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania 
wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie bę-
dzie więcej wojny. Amen.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia Ko-
ściół obchodzi w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy. 
Ustanowił je papież św. Jan 
Paweł II w dniu kanoniza-
cji s. Faustyny Kowalskiej 
30 kwietnia 2000 r. 

Pan Jezus objawił się s. 
Faustynie Kowalskiej i na-
kazał odnowienie kultu 
Miłosierdzia Bożego w Ko-
ściele przez rozpowszech-
nienie jego nowych form, 
którymi są: Święto Miło-
sierdzia Bożego, Obraz Mi-
łosierdzia Bożego, Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, 
Godzina Miłosierdzia, No-
wenna do Bożego Miłosier-
dzia. Jezus wskazał wielkie 
obietnice dla czcicieli tego 
kultu. Istotą tego nabo-
żeństwa jest ufność, przez 
którą oddajemy chwa-
łę Bogu Najwyższemu. 
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Potwierdzają to słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny pod-
czas objawień: „Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jed-
nym naczyniem, a jest nim ufność” (Dz. 1578). 

W Dzienniczku siostry Faustyny jest wiele przykładów mówią-
cych o Bożym Miłosierdziu. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela 
po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (299). „W dniu tym 
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe 
morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia. 
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar” (699).

Bóg, który wychodzi do człowieka, pragnie, by on Mu zaufał 
i powierzył swe życie.

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

V Niedziela Wielkiego Postu 3.04.2022 r., J 8, 1-11

Zauważmy, że Pan Jezus, zanim wypowiedział słowa „i Ja 
ciebie nie potępiam”, nie spytał owej kobiety czy żałuje i czy 
chce się poprawić. On z zasady nikogo nie potępia. Co ozna-
cza bowiem „potępić kogoś”? Oznacza uznać, że jest on zły 
i nie ma w nim dobra. A tego nie można powiedzieć o żadnym 
człowieku na świecie. Póki człowiek jest mieszanką zła i dobra, 
nie wolno go potępiać. Można jedynie potępić jego złe czyny. 
I to Jezus zrobił w przypadku tej kobiety. Potępienie (wieczne) 
może być tylko konsekwencją własnej decyzji: „tak, chcę być 
potępiony”.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 10.04.2022 r., 
Łk 22, 14-23, 56

Po wzniosłych, pięknych i wzruszających chwilach w wie-
czerniku przychodzi czas na skupienie i ciszę modlitwy Je-
zusa w ogrójcu, która zostaje brutalnie przerwana przez 
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nadchodzący uzbrojony tłum prowadzony przez Judasza. 
Choć fizyczny ból jeszcze nie nastąpił, Jezus już cierpi. 
Wpierw rani Go jeden z Dwunastu, który zawiedziony nauką 
Jezusa oraz zgubiony chciwością, zdradza swojego Mistrza 
za marne 30 srebrników, co więcej, w swej śmiałości nazy-
wa Jezusa nauczycielem dając przy tym znak tłuszczy, która 
z nim przybyła. Cierpienie Jezusa w ogrójcu nie jest spowo-
dowane tylko zdradą Judasza. Okrutnie ranią go sami ucznio-
wie, którzy przybyli z Mistrzem do ogrodu. Gotowi do walki 
pytają Jezusa czy mogą uderzyć na zgraję chcącą Go porwać. 
Nie czekając na odpowiedź jeden z uczniów rusza do ataku 
raniąc jednego ze sług najwyższego kapłana. Uczeń nie wie, 
że raniąc sługę, rani jednocześnie swojego Mistrza komplet-
nym niezrozumieniem Jego nauki o miłości nieprzyjaciół. Je-
zus oddając się bez walki w ręce tłumu daje owym uczniom 
ostatnią i dobitną naukę Miłości.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022 r., 
Łk 24, 13-35

Dwaj uczniowie z Emaus zaprosili Jezusa, by był ich go-
ściem. W ten sposób zapraszają Go, by przestał być obcym 
i stał się ich przyjacielem. Jezus przyjmuje to zaproszenie. On 
nie gardzi żadnym zaproszeniem do stołu. Siada do wspólnego 
posiłku zarówno z bogatymi jak i najuboższymi. Chętnie posila 
się u przyjaciół. Wspólne posiłki – to ulubiony sposób przeby-
wania Jezusa z ludźmi. Wspólne posiłki to także symbol blisko-
ści i jedności. Jezus nie wyklucza z niej nikogo.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 24.04.2021 r.,  
J 20, 19-31

W życiu duchowym nie jest najważniejsza doskonałość mo-
ralna czy perfekcjonizm duchowy. Najważniejsza jest świę-
tość, czyli pokora, zgoda na własne błędy i ograniczenia oraz 
świadomość, że Pan Bóg może nas przemieniać i faktycznie to 
czyni, gdy tylko otworzymy się na Jego łaskę. Jest to postawa 
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Tomasza po spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. Za-
nika wtedy nadmierna pewność siebie, wątpliwości, przesadne 
oparcie na zmysłach i intelekcie. Rodzi się pokorne wyznanie: 
Pan mój i Bóg mój.

Ks. Jakub Kozłowski

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani!
Coraz większymi krokami zbliżamy się do świętowania naj-

większej tajemnicy naszej wiary – męki, śmierci i zmartwych-
wstania Pana Jezusa! Jednakże trwamy jeszcze w czasie 
Wielkiego Postu i pragniemy, jak najlepiej przygotować się do 
wydarzeń paschalnych. 

W tym roku ten czas w dużej mierze wypełnia to, co dzieje 
się na ziemi Ukrainy. Pisząc te kilka słów do Was i dla Was my-
ślę o mieszkańcach tego kraju, który od końca lutego zmaga 
się z rosyjską agresją. Podobnie, jak w ogromnej większości lu-
dzi, z którymi rozmawiałem, także i we mnie nie ma absolutnie 
żadnej zgody, ani usprawiedliwienia dla takiego typu działań 
i zachowań ze strony kogokolwiek, a teraz Rosji. W wielu lu-
dziach jest wiele agresji, złości, gniewu i chętnie pojawiają się 
wydawane opinie, czy wręcz osądy wobec możnych tego świa-
ta, a zawłaszcza prezydenta Rosji. Jak do tego wszystkiego po-
winien podejść katolik, jak się ustosunkować?

Nasze rozważania mają zwracać uwagę na to, że Chrystus 
nieustannie pozostaje Księciem Pokoju (zob. Np. 9,5) i pragnie 
posyłać nas, jako przekazicieli tego pokoju. Pozostając z Nim 
w coraz głębszej relacji możemy napełniać się darem pokoju, 
aby wypełnić nim nasze serca. To niezmiernie ważne, gdyż 
bez wewnętrznego pokoju nasze serca bardzo łatwo wypełnią 
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negatywne uczucia, które po prostu będą nas niszczyć od środ-
ka. Człowiek wiary – wyznawca Jezusa Chrystusa, to człowiek 
pokoju, który pragnie sam trwać na drodze nawracania się, 
a jednocześnie prosi o ten dar dla każdego człowieka, nawet 
wroga.

Czy wiecie, że w połowie ubiegłego stulecia żyła włoska 
mistyczka i stygmatyczka Maria Teresa Carloni? Miała ona 
między innymi dar bilokacji czyli pojawiania się w dwóch 
miejscach jednocześnie. Któregoś dnia Pan Jezus poprosił ją, 
aby udała się… do gabinetu Józefa Stalina (tak tego Józefa 
Stalina – dyktatora radzieckiego) i przekazała mu wiadomość, 
że Bóg go bardzo kocha i prosi go o nawrócenie. Potem przyję-
ła od Pana Jezusa 3 godziny cierpienia za tego człowieka. Co 
ciekawe Pan nie powiedział Marii Teresie, czy owy mężczyzna 
będzie zbawiony, ale takie sytuacje miały miejsce.

Mamy być ludźmi, którzy nie odmówią modlitwy i pomocy 
nikomu, gdyż taki jest Jezus, taka jest Ewangelia! Mamy ze 
szczerego serca – zwłaszcza teraz – jeszcze intensywniej błagać 
Boga o nawrócenie wszystkich zatwardziałych grzeszników. 
Czy wiecie, że prezydent Rosji urodził się 07 października? To 
jest święto Matki Bożej Różańcowej! Przypadek? Bądźmy pło-
miennego ducha, w modlitwie i czynieniu dobra nie ustawaj-
my. Niech radość ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, które już tuż tuż przed nami, do głębi przeniknie 
i wypełni nasze serca, a dzięki temu i serca innych, których 
spotkamy!

Na świąteczny czas Zmartwychwstania Pańskiego niech do-
bry Bóg Wam Drodzy Chorzy i Waszym Rodzinom błogosławi!

Ks. Łukasz Śniady

UTRATA WOLNOŚCI

Św. Jan Paweł przypominał, że jesteśmy świadkami źle po-
jętej wolności, która staje się zaczynem różnorodnych niewoli 
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człowieka. Z wolnością ściśle się wiąże poznanie prawdy. Kto 
nie poznał prawdy błądzi, tuła się po bezdrożach życia i nie 
wie w którym kierunku iść. Stad ważne jest rozeznanie swo-
jej relacji do Boga. Rozeznanie duchowe wymaga nieustanne-
go czuwania, poznawania nowych problemów i rozstrzygania 
ich. Tylko mądrość i roztropność mogą człowieka ustrzec przed 
popadnięciem w niewolę. Wolność traci się przez różne uza-
leżnienia, które czynią człowieka niewolnikiem. Każde nie-
umiarkowane podejście do jakiś rzeczy może zniewolić 
człowieka, np. nieumiarkowanie picia alkoholu prowadzi do 
niewoli alkoholizmu, używanie narkotyków prowadzi do nie-
woli narkomanii. Można się też uzależnić od internetu, od gier 
hazardów, od seksualizmu, od przekleństw i od wielu innych 
rzeczy lub czynności. Uzależnić się tzn. pozwolić komuś lub 
czemuś odebrać sobie panowanie nad swobodą wyboru i wol-
ną wolą, która odróżnia człowieka od zwierząt a upodabnia 
do Boga. Uzależnienia są drogami oddalającymi nas od Boga 
i kierującymi do niewoli diabelskiej. 

Dlaczego tak łatwo wchodzimy w różne uzależnienia? Dla-
tego, że to jest łatwiejsze niż wierność przykazaniom Bożym. 
Gdy wchodzimy w dialog z szatanem, nasza wolność się koń-
czy. Nawet najmniejsza uległość szatanowi jest pętlą zarzuco-
ną na szyję, która prowadzi do większych uzależnień i coraz 
mocniej się zaciska i zaczyna dusić. 

W relacji z Bogiem jest odwrotnie – Bóg nigdy nas nie znie-
wala, lecz daje nam wolny wybór. Im bardziej człowiek jest 
złączony z Bogiem, tym bardziej czuje się wolnym i bezpiecz-
nym. Bóg jest źródłem naszego istnienia i wolności a nie jej 
przeciwnikiem. Św. Tomasz z Akwinu uważa, że uzależnienia, 
a więc i grzech, są głupotą ludzką. Każde błędne decydowanie 
czy działanie człowieka wynika z jego głupoty. Pismo św. słowo 
głupota wymienia około 400 razy, jako brak poznania, z którym 
wiąże się złe korzystanie z daru wolności otrzymanego od Boga. 

Pomyśl czy nie jesteś uzależniony od czegoś…
Ks. Tadeusz Baniowski
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BŁ. KAROL DE FOUCAULD
MAŁY BRAT JEZUSA

Z okazji ogłoszonej ka-
nonizacji bł. Karola de 
Foucauld, która odbędzie 
się 15 maja 2022 r., zapo-
znajmy się z jego świętym 
życiem. Karol de Foucauld 
urodził się 15 września 
1858 r. w katolickiej, ary-
stokratycznej rodzinie 
w Strasburgu. Młody Karol 
stracił rodziców w wieku 6 
lat. Miał jeszcze młodszą 
siostrę. Jego wychowa-
niem zajęli się dziadkowie. 
Młodzieniec wybrał karie-
rę wojskową. W tym cza-
sie stracił wiarę i zmienił 
styl życia na rozrywkowy. 
Został nawet wyrzucony 
ze szkoły ojców jezuitów. 
W 1881 r. został wysłany z misją wojskową do Oranu w dzi-
siejszej Algierii. Rok później Karol porzucił karierę wojskową 
i wyjechał do Maroka, gdzie zafascynował się intensywnością 
życia modlitewnego muzułmanów. W roku 1886 Karol przybył 
do Paryża. Był to dla niego czas poszukiwań. Zaczął nawiedzać 
kościół, powtarzał modlitwę: „Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, 
abym Cię poznał”. Pewnego razu spotkał w kościele ks. Huve-
lin, z którym zaczął prowadzić długie rozmowy religijne, które 
doprowadziły Karola do spowiedzi. 

Tak zaczęło się jego trwałe nawrócenie, a ks. Huvelin po-
został jego kierownikiem duchowym. Od tej pory Karol de 
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Foucauld rozpoczął intensywne życie duchowe. W sierpniu 
1888 r. odwiedził klasztor trapistów w Fontgombault. W końcu 
listopada wyjechał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Boże Na-
rodzenie w sposób szczególny przeżył w Betlejem. Odwiedził 
Nazaret, który go zachwycił i pobudził do kontemplacji ukryte-
go życia Jezusa. 14 lutego wrócił do Paryża, gdzie odbył reko-
lekcje w kilku klasztorach. W bazylice Montmartre 6 czerwca 
1889 r. zawierzył swoje życie Najświętszemu Sercu Pana Jezu-
sa. Karol postanowił iść drogą powołania zakonnego w ukryciu 
przed światem. 

W połowie stycznia 1890 r. pożegnał się z rodziną i wstąpił 
do trapistów w klasztorze Matki Bożej Śnieżnej w Masywie 
Centralnym, przyjmując imię zakonne Maria Alberyk (Marie-
-Albéric). W czerwcu 1890 r. na własną prośbę przeniósł się 
do ubogiego klasztoru filialnego Matki Bożej Śnieżnej w Ak-
bes w Syrii. Spędził w nim sześć lat. Mnisi, poza modlitwą 
i kontemplacją, pracowali w polu i przy budowie dróg. 2 lute-
go 1892 r. Karol de Foucauld złożył pierwsze śluby zakonne. 
Jako mnich ciągle myślał o życiu bardziej ubogim i odosob-
nionym. Został wysłany do Staouéli w Algierii. Wrócił jeszcze 
na studia do Rzymu, ale przełożeni uznali, że Bóg wyznaczył 
mu szczególną drogę. 14 lutego 1894 r. został zwolniony ze 
ślubów prostych i złożył dwa śluby prywatne: czystości i nie-
posiadania niczego poza narzędziami potrzebnymi do pracy 
fizycznej. Został wysłany do klasztoru klarysek w Nazarecie, 
gdzie potrzebna była pomoc przy pracach w gospodarstwie. 
Był tam skromnym bratem. Zamieszkał w komórce na narzę-
dzia i czuł się szczęśliwy. W 1901 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Wyjechał do Beni-Abbes, na południu Algierii, niedaleko 
granicy marokańskiej. Jadąc tam zdawał sobie sprawę, że na 
tych słabo zaludnionych terenach nie będzie miał misyjnych 
osiągnięć, ale nie miało to dla niego znaczenia. Chciał ciche-
go życia, by móc się nieustannie modlić. Zawsze jednak był 
otwarty na ludzkie problemy. Otaczał opieką niewolników, kar-
mił ich i podtrzymywał na duchu. 
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W tym czasie Karol de Foucauld pisał regułę swojej wspól-
noty Małych Braci Jezusa, która powstała po jego śmierci. W 
1910 r. wysłał gotowe statuty do Rzymu, lecz odpowiedzi ni-
gdy nie otrzymał. W czerwcu 1915 roku skończył po jedenastu 
latach prace nad słownikami.

W 1916 r. wybuchła wojna między miejscowymi plemionami. 
Represje I wojny światowej doszły do Hoggaru. Niepewność 
ogarnęła i te rejony. W wyniku jakiegoś działania buntowni-
ków pozwala się schwycić, nie stawia oporu. Zostaje związa-
ny i ograbiony. Gdy wieczorem grupa uzbrojonych jeźdźców 
otoczyła fort, pilnujący go uzbrojony szesnastolatek wystrze-
lił ze strachu i przypadkowo zabił Karola. Przyjmuje śmierć 
jak prawdziwy uczeń Tego, który milczał w czasie swej Męki, 
w całkowitym osamotnieniu. 

Po śmierci znaleziono zakreślone jego ręką, być może tego 
samego dnia, zdanie z Ewangelii: Jeśli ziarno pszeniczne 
wpadłwszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, lecz 
jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Obok jego ciała na pia-
sku leżała konsekrowana Hostia. Od 1929 r. jego ciało spoczy-
wa w El Golea.

Modlitwa oddania bł. Karola de Foucauld

Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz.
Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko,
aby Twoja wola spełniała się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, mój Boże.
W Twoje ręce powierzam ducha mego
z całą miłością mego serca.
Kocham Cię i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie w Twoje ręce,
z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.
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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 kwiecień 
 – za Kościół święty, aby mógł uobecniać w znakach sakra-

mentalnych przyjście Boga do człowieka,
 – za Papieża Franciszka oraz za Ks. Arcybiskupa Metropolitę 

Andrzeja, Biskupa Henryka i za Biskupa Seniora Błażeja,
 – za kapłanów, diakonów i zgromadzenia zakonne, za Mi-

sjonarzy i Misjonarki, aby z radością ogłaszali pokój, 
szczęście i zbawienie wszystkim krańcom ziemi,

 – o nowe powołania kapłańskie i zakonnych, aby młodzi lu-
dzie nie bali się iść za Chrystusem,

 – za emigrantów i uchodźców,
 – za żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy, 
 – o pokój dla świata, 
 – o roztropność i mądrość dla wszystkich Polaków, o pokój, 

jedność w Ojczyźnie, 
 – o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny,
 – o pogłębienie świadomości patriotycznej i religijnej wśród 

Rodaków.

Intencja ewangelizacyjna: za pracowników służby zdrowia. 
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdro-

wia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie 
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w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne 
wspólnoty.

Za Apostolat Chorych
 – o rozwój naszej wspólnoty Apostolatu Chorych, 
 – o dobre przygotowanie się do świąt paschalnych,
 – o owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych,
 – o łaskę dobrej spowiedzi,
 – o nawrócenie dla niewierzących, 
 – za bezdomnych,
 – za matki samotnie wychowujące dzieci,
 – za małżeństwa skłócone, za dzieci małżeństw 

rozwiedzionych,
 – o umiejętność przebaczania, o miłość w rodzinach 

i sąsiedztwach,
 – za rodziców wychowujących dzieci chore, 
 – za małżeństwa oczekujące potomstwa,
 – o wyzwolenie z nałogu pijaństwa i narkomanii,
 – za samotnych, starszych, chorych,
 – o łaskę powrotu do zdrowia dla Agnieszki,
 – o łaskę zdrowia dla Dawida. 

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 jest dla wielu 
osób trudnym doświadczeniem. Bardzo potrzebne jest słowo 
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wsparcia i duchowego umocnienia dla naszych Chorych, Nie-
pełnosprawnych, którzy z powodu swych dolegliwości nie są 
w stanie wyjść z domu. Na czas Wielkiego Postu pomyślmy 
o nich, być może potrzebują pomocy. 

ZAPROSZENIE

Po dłuższym czasie wznawiamy organizowanie spotkań, na 
które serdecznie zapraszamy osoby chore i niepełnosprawne 
wraz opiekunami. I tak jak bywało wcześniej oczekujemy na 
„aniołków”. Tęsknimy za Wami!

KWIECIEŃ – 19.04.2022 (WTOREK)

Spotkanie Wielkanocne – Dom Pielgrzyma 

10.30 – Wielkanocne nabożeństwo Droga Światła
11.30 – Msza Święta w kaplicy Domu Pielgrzyma
12.45 – obiad
15.00 – zakończenie – modlitwa Koronką

Informacje: Elżbieta Palczak, tel. 511 781 255
e-mail: apostolatchorych.szczecin@gmail.com
Facebook: Apostolat Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej

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 Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Najbliższa audycja będzie nadawana 28 kwietnia o godz. 
19.00. Tematy będą interesujące i przydatne, zatem warto słu-
chać, dzwonić i pytać. 
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Drogi Czytelniku, który po raz pierwszy otrzymałeś List do 
Chorych, zapraszamy Cię do odwiedzania strony internetowej: 
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.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z m a r t w y c h w s t a ł y 
Pan, przynosząc nam 
Pokój, staje się dla nas 
źródłem nadziei. Nie-
chaj zatem Święta Wiel-
kanocne, gdy Prawda 
niezmiennie zwycięża 
nad kłamstwem, Miłość 
nad nienawiścią, Wol-
ność nad zniewoleniem 
a Pokój nad wszelakim 
zamętem, pomogą nam 
w pełni wolności przyjąć 
i dzielić z innymi Dar Po-
koju Pana. W Eucharystii 
niech Pan nas uzdrawia 
i uświęca. Błogosławio-
nych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego!

Chrystus Zmartwych-
wstał! Prawdziwie Zmar-
twychwstał! Alleluja!

Rodzina  
Miłości Miłosiernej  
Apostolatu Chorych


