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PAPIEŻ FRANCISZEK
HomIlIA w URoCZyStość  

ZESłANIA DUCHA śwIętEgo 
9 CZERwCA 2019 R. (FRAgmENty)

Po pięćdziesię-
ciu niepewnych 
dniach nadeszła 
dla uczniów Pięć-
dziesiątnica. Z jed-
nej strony Jezus 
zmartwychwstał , 
widzieli i słuchali 
Go pełni radości, 
a nawet z Nim je-
dli. Z drugiej strony 
nie przezwyciężyli 
jeszcze wątpliwości 
i lęków: przebywa-
li za zamkniętymi 
drzwiami (por. J 20, 
19.26), bez perspektyw, niezdolni do głoszenia Żyjącego. 
A gdy przybył Duch Święty, problemy zniknęły: teraz aposto-
łowie nie boją się nawet tych, którzy ich zaaresztują. Wcześniej 
obawiali się o ocalenie swojego życia, a teraz już nie boją się 
śmierci; wcześniej byli zamknięci w Wieczerniku, a teraz gło-
szą Ewangelię wszystkim narodom. Aż do Wniebowstąpienia 
Jezusa oczekiwali dla siebie królestwa Bożego (por.  Dz  1,6), 
a teraz pragną dotrzeć do nieznanych krańców. Wcześniej nie-
mal nigdy nie mówili publicznie, a kiedy to czynili często spra-
wiali kłopoty, jak Piotr zapierający się Jezusa; a teraz szczerze 
i otwarcie mówią do wszystkich. 

Historia uczniów, która wydawała się skończona, została 
krótko mówiąc odnowiona przez  młodość Ducha: ci młodzi, 
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którzy ogarnięci niepewnością, czuli, że dotarli do kresu, zo-
stali przemienieni radością, która sprawiła, że   się odrodzili. 
Uczynił to Duch Święty. Duch nie jest, jak to mogłoby się zda-
wać, rzeczą abstrakcyjną; jest Osobą najbardziej konkretną, 
najbliższą, która zmienia nasze życie. Jak to czyni? Spójrzmy 
na Apostołów. Duch nie uczynił im spraw łatwiejszymi, nie do-
konał spektakularnych cudów, nie usunął z drogi problemów 
i przeciwników. Duch wprowadził w życie uczniów harmonię, 
której im brakowało, ponieważ On jest harmonią.

W swoim wnętrzu, w sercu uczniowie potrzebowali przemia-
ny. Ich historia mówi nam, że nie wystarczy nawet zobaczyć 
Zmartwychwstałego, jeśli nie przyjmiemy Go w sercu. Na nic 
się zda wiedza, że Zmartwychwstały żyje, jeśli nie żyje się jako 
zmartwychwstali. I to Duch sprawia, że   Jezus żyje i odżywa 
w nas, wskrzeszając nas wewnętrznie. Dlatego Jezus, spotyka-
jąc się ze swymi uczniami powtarza: „Pokój wam” (J 20,19.21) 
i daje im Ducha. Pokój nie polega na uporządkowaniu spraw 
od zewnątrz – Bóg nie ujmuje swoim uczniom cierpień i prze-
śladowań – ale na przyjęciu Ducha Świętego. Ten pokój dany 
apostołom, pokój, który nie uwalnia od problemów, ale czyni 
wolnymi  w  problemach, jest ofiarowany każdemu z nas. Jest 
to pokój, który sprawia, że   serce jest podobne do głębokiego 
morza, które jest zawsze spokojne, nawet wtedy, gdy na po-
wierzchni fale się burzą. Jest to harmonia tak głęboka, że   może 
nawet przekształcić prześladowania w błogosławieństwa. 

Ileż razy pozostajemy natomiast na powierzchni! Zamiast 
szukać Ducha, próbujemy utrzymać się na powierzchni, my-
śląc, że wszystko pójdzie lepiej, jeśli te problemy przeminą, 
jeśli nie zobaczę już tej osoby, jeśli dana sytuacja się popra-
wi. Ale jest to trwanie na powierzchni: gdy zniknie problem, 
nadejdzie kolejny i niepokój powróci. Nie osiągniemy pogody 
ducha nabierając dystansu wobec osób, które nie myślą tak jak 
my, nie będziemy żyli w pokoju rozwiązując kłopot danej chwi-
li. Punktem zwrotnym jest pokój Jezusa, jest harmonia Ducha.
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Duch Święty nie tylko wnosi harmonię w nasze wnętrze, ale 
także na zewnątrz, między ludźmi. Czyni nas Kościołem, skła-
da różne części w jeden harmonijny gmach. Dobrze wyjaśnia 
to święty Paweł, kiedy, mówiąc o Kościele, często powtarza 
słowo „różne”: „różne charyzmaty, różne działalności, różne 
posługiwania” (1 Kor 12, 4-6). Jesteśmy różni, w różnorodności 
cech i darów. Duch rozdziela je fantazyjnie, nie wyrównując, 
nie ujednolicając. A wychodząc od tej różnorodności, buduje 
jedność. Tak czyni począwszy od dzieła stworzenia, ponieważ 
jest specjalistą w przekształcaniu chaosu, we wprowadzaniu 
harmonii.

Nie można dobrze żyć oddając złem za zło, zmieniając się 
z ofiar w oprawców. Natomiast ci, którzy żyją według Ducha, 
wnoszą pokój tam, gdzie panuje niezgoda, zgodę tam, gdzie 
istnieje konflikt. Ludzie duchowi zło odwzajemniają dobrem, 
na arogancję reagują łagodnością, na złośliwość dobrocią, na 
zgiełk milczeniem, na plotki modlitwą, na defetyzm uśmiechem.

Aby być duchowymi, aby cieszyć się harmonią Ducha, mu-
simy postawić Jego spojrzenie przed swoim. Wówczas rzeczy 
się zmieniają: z Duchem Świętym Kościół jest świętym ludem 
Bożym, misja – zarażaniem radością innych braci i sióstr mi-
łowanych przez tego samego Ojca. Ale bez Ducha Kościół jest 
jakąś organizacją, misja – propagandą, komunia – wysiłkiem. 
Duch  jest pierwszą i ostatnią potrzebą Kościoła  (por. św. Pa-
weł VI, Audiencja generalna, 29 listopada 1972 r.). „Przycho-
dzi tam, gdzie jest miłowany, gdzie jest zaproszony, gdzie się 
Go oczekuje” (św. Bonawentura, Sermone per la IV Domenica 
dopo Pasqua). 

módlmy się do Niego codziennie. Duchu Święty, harmonio 
Boga, Ty, który przekształcasz strach w zaufanie a zamknięcie 
w dar, przyjdź do nas. Daj nam radość zmartwychwstania, od-
wieczną młodość serca. Duchu Święty, nasza harmonio, Ty, któ-
ry czynisz nas jednym ciałem, wlej swój pokój w Kościół i świat. 
Uczyń nas budowniczymi harmonii, siewcami dobra, apostoła-
mi nadziei. Amen.
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mIESIĄC SERCA JEZUSowEgo

„oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego 
nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im 
dać dowody swojej miłości.” 

Czerwiec to miesiąc bardzo bogaty w liturgiczne uroczysto-
ści, ale przede wszystkim to miesiąc, w którym Kościół czci 
Najświętsze Serce Jezusa. W tym miesiącu są odprawiane co-
dziennie nabożeństwa z odmawianiem litanii do Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Hołd Najświętszemu Sercu oddajemy 
szczególnie podczas Uroczystości ku Jego czci (w tym roku 
24.06) oraz w pierwsze piątki miesiąca. Odmawianie litanii do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa wzbogaca nasze życie we-
wnętrzne. „Serce Jezusa” – wypowiadając te słowa rozważamy 
o Jego Sercu, które tak bardzo umiłowało ludzi – Sercu gore-
jącym miłością. 

Modlimy się słowami: „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń 
serca nasze według Serca twego”. Czy to możliwe, by spełnić 
prośbę Jezusa: „być cichym” w obecnych czasach, gdzie tyle 
zamętu, wrzasku, kryzysów, propagandy, reklam zgubnych, 
wojny i innych zagrożeń świata? Trudno jest „być cichym” w tej 
rzeczywistości, gdy dotyka ból z powodu cierpienia fizycz-
nego i duchowego. Jezus daje wiele przykładów, by ludzkie 
problemy rozwiązywać w świetle Słowa Bożego. I tak patrząc 
na Jezusa ukrzyżowanego, obarczonego naszym cierpieniem, 
dźwigającego nasze boleści dostrzegam własną małość. Pa-
trząc na Jego mękę, rozważam, czego doświadczał modląc się 
na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. Mi-
łość do Jezusa sprawdza się zwłaszcza w trudnych sytuacjach, 
w jaki sposób naśladuję Go w dźwiganiu krzyża, w jaki spo-
sób znoszę trudności, problemy i jak się zmagam z własnymi 
ograniczeniami w codziennym życiu. Modlitwa Jezusa w Get-
semani wzywa nas, aby swoje cierpienia przeżywać jak Jezus 
– „w pogrążonej udręce usilniej się modlić”1.

1  Łk 22, 44
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W czerwcu, oprócz Uroczystości Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, przeżywamy również Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, NMP Matki Kościoła – Patronki naszej Archidiece-
zji, święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapła-
na, Uroczystość Najświętszej Trójcy, Uroczystość Bożego Ciała, 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, a także wspomnienie Niepokalanego Serca NMP 
i wielu świętych. Niech ten bogaty czas umacnia naszą wiarę, 
nadzieję i miłość oraz otwiera nasze serca na przemieniające 
działanie Bożej łaski.

Elżbieta

URoCZyStość NAJśwIętSZEgo  
CIAłA I KRwI CHRyStUSA

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, 
które za was będzie wydane, bierzcie i pijcie z niego wszyscy 
to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przy-
mierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszcze-
nie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26, 26).

Gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji, dokonuje się naj-
większy cud – hostia przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino 
w Jego najświętszą Krew. 

Boże Ciało – Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, która uświa-
damia nam, że Pan Jezus pozostał z nami w Eucharystii i nam 
błogosławi. Czy głęboko wierzę, że Jezus jest z nami obecny 
w Najświętszym Sakramencie? Procesje i nabożeństwa są wy-
razem naszej wewnętrznej wiary i więzi z Bogiem. 

Pan Jezus objawiał się św. Małgorzacie Marii Alacoque 
i w czwartym objawieniu, w oktawie Bożego Ciała, 19 czerw-
ca 1675 r., odsłonił swe Serce mówiąc: „oto Serce, które 
tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż 
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do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej 
miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko nie-
wdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez 
oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do mnie w tym Sa-
kramencie miłości”. Podczas tego objawienia Jezus zażądał, 
aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się 
szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu 
przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano 
zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

Elżbieta

NowENNA Do NAJśwIętSZEgo SERCA  
PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach 
i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i bła-
gam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, 
gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). 
Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej 
Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich 
Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Dzień 1
O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba 

i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, 
aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miło-
ścią. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej 
miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Dzień 2
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wier-

nie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, 
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abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie 
w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę 
im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę 
objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich 
nieprzyjaciół. Amen.

Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku 
moim bliźnim.

Dzień 3
Jezu, Ty powiedziałeś: „Uczcie się ode Mnie, że jestem ci-

chy i pokornego Serca”. Panie mój, wyniszcz we mnie pychę 
i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowa-
dzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obie-
cane w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na własność posiądą ziemię”. Amen.

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Ser-
ca Twego.

Dzień 4
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci 

krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności 
nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trud-
nych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej 
woli. Amen.

Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.

Dzień 5
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło 

wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować 
gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, 
abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, 
jakie dopuścisz na mnie. Amen.

Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę 
cierpliwości.
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Dzień 6
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało 

się Swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz napełnić moje serce 
ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła 
i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech służę im po-
mocą. Amen.

Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem 
ofiary i poświęcenia.

Dzień 7
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby 

nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością 
w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, ja-
kie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie 
marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram 
wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej 
duszy. Amen.

Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą. 

Dzień 8
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie za-

szczyty i bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, 
Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. 
Niech nie marnuję czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez 
pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i ludziom. Amen.

O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.

Dzień 9
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby 

nam przygotować mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, aby-
śmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie 
przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech 
przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, 
gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen. 

Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy 
ostateczne.
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modlitwa na zakończenie nowenny
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki sta-

rałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczysz-
czone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, 
zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi 
także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błaga-
łem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć 
bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem 
najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się za-
wsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.

URoCZyStość NAJśwIętSZEgo  
SERCA PANA JEZUSA

„Boże, ty w Sercu twojego Syna, zranionym naszymi grze-
chami, dajesz nam niewyczerpane skarby miłości, spraw, aby-
śmy składając mu hołd naszego oddania, wypełniali również 
obowiązek godnego zadośćuczynienia. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, twojego Syna, który z tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków.1” 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzo-
na jest piątek po oktawie Bożego Ciała. Oddając cześć Ser-
cu Jezusowemu, uświadamiamy sobie prawdę, że; „Bóg jest 
miłością”. Święty Jan wyraża prawdę: „Nikt nigdy Boga nie 
oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i mi-
łość ku Niemu jest w nas doskonała”2. 

Pan Jezus w wielu objawieniach Św. Małgorzacie Marii Ala-
coque przedstawiał swe Serce kochające ludzi i spragnione ich 
miłości. Prosił ją, by często przystępowała do Komunii, a przede 
wszystkim, by przyjmowała Go w pierwsze piątki miesiąca 

1  Kolekta z Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
2  1 J 4,12
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oraz odprawiała nabożeństwo godziny świętej w każdą noc 
z czwartku na pierwszy piątek, by towarzyszyła Mu w Ogrójcu 
między godziną 23:00 a 24:00. Podczas ostatniego objawienia 
Pan Jezus zwrócił się do Małgorzaty prosząc: „Żądam, żeby 
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświę-
cony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca i na 
wynagrodzenie mi przez Komunię świętą i inne praktyki po-
bożne za zniewagi, jakich doznaję, gdy w czasie oktawy jestem 
wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że Ser-
ce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten 
sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej 
rozszerzenia”. 

W tym dniu można zyskać odpust zupełny za publiczne odmó-
wienie aktu zadośćuczynienia: „o Jezu Najsłodszy, odkupicie-
lu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się pokornie 
u ołtarza twego. twoją jesteśmy własnością i do Ciebie nale-
żeć chcemy. oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie 
Najświętszemu Sercu twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się 
z tobą. wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odeszło wzgardziw-
szy nakazami twymi; zmiłuj się nad jednymi i drugimi, o Jezu 
najłaskawszy i porwij do świętego Serca twego. Królem bądź 
nam, o Panie, nie tylko tym wiernym, którzy nigdy nie odeszli 
od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię pozostawili. 
Spraw, aby do domu rodzinnego wrócili co prędzej i nie zginę-
li z nędzy i głodu. Królem bądź tym, których błędne twierdze-
nia zwiodły albo niezgoda oddziela; przywróć ich do przystani 
prawdy i jedności wiary, aby rychło stała się jedna owczarnia 
i jeden pasterz. Królem bądź wreszcie wszystkich tych, którzy 
błąkają się w ciemnościach lub tkwią w starych, pogańskich 
przesądach. Nie odmawiaj im Bożego światła i królestwa. Za-
pewnij, Panie, Kościołowi swemu bezpieczeństwo w niezmą-
conej wolności. Udziel wszystkim narodom spokojnego ładu. 
Spraw, aby ze wszystkich krańców ziemi jeden brzmiał głos: 
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które otrzymaliśmy zba-
wienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen”.
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wSPomNIENIE oBJAwIENIA  
mAtKI BoŻEJ w FAtImIE (13 czerwca)

Maryja, Królowa Nieba i Ziemi, przychodziła do dzieci w Fa-
timie, rozmawiała z nimi, objawiała tajemnice i zachęcała do 
ratowania grzeszników przez modlitwę.

Z objawień 13 czerwca: słowa Maryi do Łucji: „Jezus chce się 
posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby 
ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokala-
nego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla 
ozdoby Jego tronu”.

Dzieci fatimskie zostały wybrane do wielkiej misji. Pomagają 
nam w zbliżeniu się do Boga, rozpoznaniu Jego woli i poko-
chaniu Najświętszej Maryi, Matki Kościoła. 

Elżbieta

NIEDZIElNE RoZwAŻANIA 
EwANgElICZNE

Niedziela Zesłania Ducha świętego 5.06.2022 r.,  
J 7, 37-39

Obraz, który przynosi nam dzisiejsza Ewangelia to obraz 
rzeki: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech 
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej 
popłyną z jego wnętrza». To nawiązanie do słów Proroka Izaja-
sza, który zapowiadał cudowną rzekę, która ma wpływać do na-
szego wnętrza i koić niepokoje serca. Wiemy, że są różne rzeki: 
te które niosą pokój i te które nas zalewają – czy to fizycznie jak 
możemy to widzieć w telewizyjnych wiadomościach, niszcząc 
i zatruwając wszystko po drodze, jak i psychicznie czy ducho-
wo – także niszcząc – ale wewnętrznie: różne niepokoje, tro-
ski, nasze własne pomysły na życie, które potrafią nas porwać 
i nieść latami jak wezbrany potok czy rwąca rzeka.
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Uroczystość Najświętszej trójcy 12.06.2022 r.,  
J 16, 12-15

Żydzi wierzyli, że prawdziwym świadectwem jest świadec-
two co najmniej dwóch osób. Warto o tym pamiętać słuchając 
dzisiejszej Ewangelii. Jezus najwyraźniej powołuje się na tę 
tradycję i wskazuje, że Duch Święty jest prawdomówny, że mo-
żemy zaufać Jego przesłaniu, gdyż nie mówi od siebie. Gdy 
mamy do czynienia z głosem jednej osoby, wtedy łatwo jest 
jej popaść w błąd, nawet bez złej woli. Duch Święty jest dziś 
ukazany jako ten, który słucha Ojca i Syna, i chce ich słowami 
dzielić się z nami.

XII Niedziela zwykła 19.06.2022 r., łk 9, 18-24

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy podkreślenie dwóch ele-
mentów, które stanowią fundament chrześcijańskiego życia. 
Pierwszym jest świadomość. Świadomość tego w Kogo wierzę, 
a raczej Komu wierzę. To kim jest dla mnie Jezus, ale osobiście, 
tak dla mnie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” A Ty za kogo 
uważasz Jezusa? A jednak sama świadomość nie wystarcza. 
Przecież jest wielu ludzi, ba sami tego doświadczamy: wiemy 
kim jest Jezus, a jednak często tkwimy w jakiejś niemocy. Pisze 
o tym nawet św. Paweł: „Czynię to, czego nie chcę, to właśnie 
czynię”. Czasem przypominamy Heroda, który przecież lubił 
słuchać św. Jana Chrzciciela, ale nic nie uczynił, aby zmienić 
swoje postępowanie. Wiedza, wiara czy świadomość to począ-
tek drogi, które mają nas prowadzić do ich praktykowania.

XII Niedziela zwykła 26.06.2022 r., łk 9, 51-62

Któż z nas nie zna uczuć oburzenia, złości i gniewu? Oto ja-
kaś osoba nie zgadza się z nami, kontestuje to, co mówimy, 
przypisuje nam złe intencje, przykleja łatki. Inna staje się nie do 
zniesienia na skutek swego sposobu bycia, charakteru, tempe-
ramentu. Komu z nas w takich sytuacjach nigdy nie wymsknę-
ła się złośliwość? Czy w zapale obrony wiary i moralności, nie 
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usiłujemy czasem uciszyć lub usunąć ze swoich oczu tego, kto 
nie podziela naszych poglądów? Skąd się to wszystko w nas 
bierze? To prostu część naszej ludzkiej biedy. Jaką bowiem ko-
rzyść daje człowiekowi to, że wyleje całą żółć na tego, kogo nie 
lubi? Jakie dobro kryje się w odwecie, w wyrównaniu krzyw-
dy, usunięciu tego, kto inaczej myśli lub w naszym mniema-
niu nam przeszkadza? Ewangelia uczy nas, że chrześcijanin 
ma rozegrać walkę najpierw w swoim sercu, a nie z innymi, 
których mylnie postrzega jako zagrożenie. Samo pojawienie 
się gniewu, oburzenia nie może być podstawą do działania, 
a często niestety jest. Na tym właśnie polega zaparcie się sie-
bie i branie krzyża co dnia. A potem działanie według tego, co 
nakazuje Jezus.

Ks. Jakub Kozłowski

NADZIEJA ŹRÓDłEm UFNośCI

Maryja jest doskonałym przykładem ufności Bogu. Nie były 
oszczędzone Jej żadne trudności życia, ale z  ufnością szła 
z dnia na dzień w ciemno. Jej zaufanie Bogu dojrzewało tak-
że stopniowo, zgodnie z prawem duchowego rozwoju. W cza-
sie zwiastowania Archanioła Gabriela, Maryja miała pytania: 
„jakże się to stanie?” (Łk 1,34). Nie mieściło się to w ludzkich 
kategoriach myślenia. Na swoje pytania otrzymała odpowiedź: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1,35). Człowiek może za-
tem, jak Maryja, na modlitwie stawiać Bogu pytania. Matka 
Boża ukazała pełnię pokornego zaufania i podjęła trud wybo-
ru. Ufność Jej serca wyraziły słowa: „Oto Ja, służebnica Pań-
ska, niech mi się stanie według Twego słowa!” (Łk 1,38). Zwrot 
„służebnica Pańska” określa Jej relację z Bogiem, oznacza Jej 
bezgraniczne poddanie się Bogu. Ona żyje, aby Bogu służyć. 
Zatem już w scenie zwiastowania Maryja jest Tą, która ufa Bogu. 
Następnie św. Elżbieta w słowach: „Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” 
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(Łk 1,45) wyraziła wobec Maryi pochwałę Jej bezgraniczne-
go zawierzenia Bogu. Można powiedzieć, że św. Elżbieta dała 
Jej nowe imię: „Ta, która uwierzyła” (Łk 1,45). Wynika z tego, 
że wyrazem zaufania Maryi jest oddanie się, zawierzenie się 
Bogu. Taka postawa zakłada wysiłek umysłu i serca. o taką po-
stawę ufności trzeba ciągle prosić. Także wtedy, kiedy usłysza-
ła bolesną zapowiedź Symeona, ukazaną jako „miecz boleści” 
(Łk 2,35), Matka Boża dalej ufała, że Bóg wypełni swój plan. 
Ufała, gdy byli nie przyjęci w Betlejem, gdy musiała uciekać 
do Egiptu, a także wtedy, gdy zgubiła Jezusa pielgrzymując na 
Święto Paschy (Łk 2,41-52) i gdy usłyszała „cierpkie” słowa Je-
zusa, kiedy próbowała się z Nim spotkać: „któż jest moją mat-
ką” (Mt 12,48). Te wszystkie trudne chwile pogłębiały zaufanie 
Maryi, która „zachowywała wiernie wszystkie te sprawy i roz-
ważała je w swoim sercu” (Łk 2, 20). Biblia Pierwszego Kościoła 
tłumaczy to tak: „Maryja chowała wszystkie te słowa i zastana-
wiała się nad nimi w swoim sercu”. Maryja zaufała Jezusowi, 
mimo, że nie rozumiała do końca Jego wypowiedzi i planów, 
dlatego trwała przy Jego Słowie. Jej ufność była całkowitym 
zdaniem się na Jezusa. Ufność Maryi była także apostolska, 
ona promieniowała na zewnątrz, udzielała się innym. Szcze-
gólnie widać to w Kanie Galilejskiej (por. J 2,1-12) i na Kalwarii 
przy krzyżu (por. J 19,25-27). w Kanie Maryja jest pełna ufno-
ści i zdania się na Jezusa, ufając, że to On zdecyduje o wszyst-
kim i odpowie w swoim czasie. Gdy w Kanie Galilejskiej doszło 
do granicznej sytuacji, Maryja pierwsza z  zaproszonych, za-
uważyła problem i przyszła z pomocą ubogiej rodzinie. „Była 
tam matka Jezusa” (J 2,1), która powiedziała „zróbcie wszyst-
ko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Te słowa świadczą o ufno-
ści Matki Bożej w moc Chrystusa. Ona zachęcała do słuchania 
Jezusa. Jej wstawiennictwo spowodowało, że uwierzyli w Je-
zusa Jego uczniowie (por. J 2,12). Wynika z tego, że wiara i uf-
ność uczniów rodzi się z wiary i ufności Maryi – tego uczy nas 
właśnie Kana Galilejska. Bardzo ciekawy jest werset 12., który 
brzmi: „Następnie On, Jego Matka, bracia i  uczniowie Jego 
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udali się do Kafarnaum” (J 2,12). Zwróć uwagę, że Maryja jest 
tu wymieniona drugi raz jako pierwsza, ale tu również nie jest 
sama, lecz gromadzi wokół Jezusa jego uczniów i braci. w ten 
sposób Maryja rodzi nową wspólnotę wierzących i właśnie ta 
wspólnota wyrusza w  podróż misyjną z  Kany Galilejskiej do 
Kafarnaum. Ufność Maryi rodzi ufność i misyjność wspólnoty. 
Wiara Maryi rodzi wiarę wspólnoty. Ufność Maryi rodzi, bu-
duje i  rozwija Kościół Chrystusowy. Pamiętaj, wiara i  ufność 
uczniów rodzi się z wiary i ufności Maryi – tego uczy nas dziś 
Kana Galilejska, gdzie Maryja rodzi wiarę, ufność i misyjność 
uczniów Chrystusa Jezusa. Ufności Maryi osiąga swój szczyt 
na Kalwarii. „Oto Matka Twoja. i od tej godziny uczeń wziął 
Ją do siebie” (J 19, 27). Tak Jezus rozpoczął swój testament 
z krzyża. Powierzył ucznia Matce i Matkę powierzył umiłowa-
nej wspólnocie, którą pod krzyżem reprezentuje uczeń. Ma-
ryja, która jest mistrzynią ufności przyjęta przez ucznia, uczy 
go zarazem, aby powierzył się Jej całkowicie, jako Matce. Uf-
ność Maryi na Kalwarii wzrasta jeszcze bardziej, gdy patrzy 
na umierającego Jezusa, gdy słyszy: „Wykonało się” (J 19,28) 
i  „Ojcze, w  Twe ręce oddaję ducha Mego” (Łk 23,6). Tu ból 
Matki Bożej doszedł do szczytu, a zarazem tu szczyt osiąga Jej 
ufność. w momencie, gdy po ludzku wszystko umiera, ufność 
Maryi polegała na tym, by w brew temu, co widzą oczy i doty-
kają ręce zachować wiarę w słowa Jezusa Chrystusa: „Będzie 
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 16,21). Ufność 
Maryi, oparta na Słowach Pana, przekroczyła granice śmierci! 
Ufność Maryi przekroczyła to co widzą oczy, co słyszą uszy 
i dotykają ręce, przekroczyła wszystko co ludzkie i ziemskie. 
Ufność Maryi jest całkowitym zdaniem się na słowa Jezusa, 
gdy po ludzku nie ma w niczym oparcia! Ból i ufność wznio-
sły się jeszcze wyżej, gdy ciało Jezusa zostało zdjęte z krzy-
ża i  złożone w  ręce Matki. Ufność Maryi przekroczyła w  tej 
chwili granice świata widzialnego, ponieważ Jej wielka ufność 
była zakotwiczona w wieczności i dosięgła wieczności. Matka 
Boża Bolesna, która trzymała w  rękach martwe ciało Jezusa 
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wbrew temu, co widziały oczy i dotykały Jej ręce, w sercu pa-
miętała: „Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie” (Mt 17,23). Jak wielka musiała być ufność bezgraniczna 
Maryi, która trzymała w rękach martwe ciało Jezusa i absolut-
nie nic na ziemi nie wskazywało na to, że cokolwiek może się 
zmienić. Ta, która „chowała wszystkie te słowa i zastanawiała 
się nad nimi w swoim sercu”, teraz w sercu swoim powtarzała 
obietnicę nadziei: „skażą Go na śmierć i  wydadzą poganom 
na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie” (Mt 20,18-19). Proś dziś o ufność Maryi, 
która nie ma granic, która jest totalnym zdaniem się na Jezu-
sa, bez żadnych ludzkich zabezpieczeń, bez żadnych ludzkim 
pewności, jest totalnym rzuceniem się „w przepaść” wiary, jest 
oddaniem się Bogu, by cierpliwie wyczekiwać na wypełnienie 
planów Boga, jest zawierzeniem ponadto co widzą oczy i doty-
kają ręce, jest zdaniem się na Jezusa aż poza granicę śmierci.

Ks. Piotr Skiba

lItURgICZNE wSPomNIENIE  
Bł. KARDyNAłA StEFANA wySZyŃSKIEgo

Dnia 28 maja br. obchodziliśmy po raz pierwszy liturgiczne 
wspomnienie Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Zgodę na to wy-
raziła Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów, odpowiadając na prośbę polskich biskupów.

Beatyfikacja kard. Stefana wyszyńskiego i matki Elżbie-
ty Czackiej odbyła się dnia 12 września 2021 r. w świątyni 
opatrzności Bożej w warszawie. w imieniu papieża Fran-
ciszka nowych błogosławionych ogłosił papieski delegat 
kard. marcello Semeraro. 

módlmy się za przyczyną Błogosławionego Prymasa ty-
siąclecia szczególnie w intencji naszej ojczyzny, a także we 
wszystkich naszych osobistych potrzebach.
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Modlitwa o wstawiennictwo  
Bł. Kardynała Stefana wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński, 
Opiekunie wszystkich Polaków,
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, 
Ojcze narodu Polskiego, 
Obrońco uciśnionego. 
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo 
do Boga jedynego (intencja...).
Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. 
Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka, 
Głosiłeś dobrą nowinę, 
Broniłeś od złego.
Pomagałeś podnieść z upadku, 
ofiarując całego siebie.
Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami 
do Boga Miłosiernego 
Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

ZNACZENIE RoDZINy w RoZwoJU UCZUć 
DZIECI I młoDZIEŻy

Uczuciowość spełnia w życiu ważną rolę: od jej dojrzałości 
zależy, jak człowiek wypełni swoje powołanie życiowe. Czło-
wiek, któremu udało się uwolnić od uczuć egocentrycznych 
nastawionych na siebie, a rozwinąć uczucia alterocentryczne 
wyrażające się w postawach życzliwości, w przyjaźni, ofiar-
ności, miłości odczuwa radość i szczęście z nich płynące. 
A zatem im większa dojrzałość uczuciowa (im silniejsza kon-
centracja na wartościach najwyższych), tym większa wartość 
życia i większa szansa przeżycia głębokiej radości i szczęścia 
również w życiu małżeńskim. 
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Rozwój uczuciowości dziecięcej i warunki rozwoju 
emocjonalnego

Aby uczuciowość mogła w życiu ludzkim spełnić właści-
wą jej rolę, musi przejść proces rozwoju. A rozwinąć się może 
jedynie w kontaktach międzyludzkich, zabarwionych emo-
cjonalnie, jakie istnieją w życiu rodzinnym. Warunkiem pra-
widłowego rozwoju uczuciowego człowieka jest akceptacja, 
czułość, pieszczoty, pocałunki od niemowlęctwa. Czułość mat-
ki wyzwala radość, uśmiech dziecka, zaś jej gniew budzi prze-
rażenie i rozpacz dziecka. Kontakty emocjonalne nie zawsze 
dają temu rozwojowi właściwy kierunek.

Rozwój uczuciowości człowieka może prowadzić do pełnej 
dojrzałości, ale może on również zatrzymać się na etapie uczu-
ciowości niedojrzałej, ukierunkowanej niewłaściwie. O właści-
wym ukierunkowaniu można mówić tylko wtedy, gdy rozwój 
i wychowanie uczuć uwzględnia właściwą hierarchię warto-
ści. Już u początku życia człowieka mogą towarzyszyć różne 
emocje ze strony otoczenia, szczególnie matki. Jeśli dziecko 
jest przyjęte z radością jako oczekiwanie, to dziecko czuje się 
szczęśliwe. Jeśli jest przyjęte z niechęcią, a nieraz z nienawi-
ścią jako nie oczekiwane, wówczas te niechętne uczucia matki 
zostają zarejestrowane przez podświadomość dziecka. Jeśli do 
tego niechcenia dziecka dołączą się dalsze błędy wychowaw-
cze, dziecko wzrasta w atmosferze odrzucenia. Rozwój emocjo-
nalny dziecka jest poważnie zagrożony. 

Rozwój emocjonalny a potrzeby psychiczne

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju 
życia emocjonalnego jest zaspokojenie potrzeb psychospołecz-
nych, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości, życzliwo-
ści, czułości, częstego kontaktu z rodzicami, a także potrzeby 
uznania, sukcesu i swobodnego działania. Zaspokojenie tych 
potrzeb w dzieciństwie ma doniosłe znaczenie, gdyż wyznacza 
właściwy kierunek rozwoju dziecka. 
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Chwilowe niezaspokojenie wywołuje częściowe zaburzenia 
emocjonalne, przejawiające się w postawach kontrolowanych 
frustracyjnych. Doświadczenie wykazuje, że tylko w rodzinach 
zdrowych psychicznie i moralnie, dziecko ma zapewnione wa-
runki zaspokojenia tych potrzeb rozwojowych. Tylko w tych 
rodzinach dzieci rozwijają się prawidłowo, są radosne, ufne, 
z poczuciem swej wartości, zdolne do powściągliwości, do wy-
siłku, do życzliwych kontaktów z otoczeniem. 

Zagrożenie rozwoju emocjonalnego dziecka

Nie zapewniają właściwego rozwoju uczuciowego te rodzi-
ny, w których panują kłótnie, alkoholizm, narkomania, brak 
wiary i praktyk religijnych, w których dziecko jest zaniedbanie 
i osamotnione. Dziecko odczuwające brak uczucia jak i dziec-
ko darzone nadmiarem uczuć wykazuje tendencję do egocen-
tryzmu, do reakcji buntu i wrogości wobec otoczenia. Zbytnią 
koncentrację uczuciową obserwuje się w rodzinach z jedyna-
kiem. Zaspakajając wszelkie zachcianki jedynaka, wychowuje 
się egoistę. Innym zagrożeniem dla rozwoju uczuć jest nie-
konsekwentne zachowanie się rodziców, które powoduje stałe 
napięcie emocjonalne u dzieci. Rodzina skłócona lub rozbita 
powoduje u dzieci zaburzenia emocjonalne. Wiele dzieci z ta-
kich rodzin trafia do domów poprawczych. Pozbawione są one 
bliskości i czułości matki czy osoby kochającej. Te dzieci, które 
nie doznały uczuć matki nie potrafią też obdarzyć innych czu-
łością. Takie dzieci tworzą szeregi ludzi wykolejonych. Jeżeli 
matki szybko wracają do pracy zawodowej, to dzieci, zwłaszcza 
niemowlęta, tracą dużo należytej czułości matki. W żłobku tej 
czułości dziecko nie doświadcza, bo osoba obca nie zastąpi na-
turalnej czułości matki, która kocha dziecko. 

W sytuacji, gdy matka jest jedyną opiekunką dziecka i sama 
dźwiga ciężar wychowania, też nie jest w stanie dać dziecku 
pełnego uczucia. Dziecko potrzebuje też uczucia ojcowskiego, 
wówczas rozwija się ono normalnie, jest zrównoważone psy-
chicznie. Kobieta wychowująca dziecko samodzielnie sądzi, że 
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musi być surowa i przez to dziecko traci tak potrzebną czu-
łość. Również niesprzyjająca może być sytuacja wychowawcza, 
gdy matka samotna zbyt rozpieszcza dziecko, przelewając całą 
swoją miłość na dziecko, zwłaszcza wtedy, gdy mąż ją zosta-
wił. Szkoła również ma obowiązek kształtowania uczuć dzie-
ci przez należyte organizowanie zajęć i tworzenie środowiska, 
w którym dziecko znajdzie sposobność do przeżywania i roz-
woju uczuć, takich jak: solidarność, koleżeńskość, przyjaźń. 
Postawa nauczyciela ma duży wpływ na rozwój uczuć dzieci.

Gdy nauczyciel jest wierzący i praktykujący wpływa pozy-
tywnie na rozwój uczuć dzieci. Nauczyciel niewierzący a w do-
datku niemoralny wpływa negatywnie na dzieci, zabija w nich 
uczucia szlachetne, które zdobyły w katolickim domu rodzin-
nym. W ten sposób wyrządza dzieciom ogromną krzywdę mo-
ralną i duchową. Taki nauczyciel może doprowadzić dzieci 
do utraty wiary i moralności. Przykładem takiego postępowa-
nia był największy zbrodniarz Hitler, który po objęciu wła-
dzy w Niemczech powiedział do rodziców takie słowa: „Twoje 
dziecko do siódmego roku życia jest twoim, a potem należy 
do nas. W moich zakładach edukacyjnych wyrośnie młodzież, 
przed którą zadrży cały świat. Młodzież gwałtowna, zaborcza, 
okrutna. Musi ona być wyzwolona z zabobonów jakim jest wia-
ra i ze sumienia, tego judajsko-chrześcijańskiego przeżytku. 
Chcę widzieć w oczach tej młodzieży błysk dzikiego zwierza, 
przed którym zadrży każdy człowiek.”

Hitlerowi zdawało się, że nawet Bogu będzie mógł rozkazy-
wać. Skończył haniebnie samobójstwem pozostawiając za sobą 
okrutną śmierć milionów ludzi. Wszelkie ideologie ateistyczne, 
takie jak: faszyzm, nazizm, komunizm, nacjonalizm, liberalizm 
i genderyzm zabijają wszelkie uczucia szlachetne w człowieku 
i czynią z niego dziką bestię, która jest zdolna do mordowania 
ludzi i niszczenia wszystkiego. My w starszym wieku doświad-
czyliśmy potwornych skutków tych szatańskich ideologii. Pod 
wpływem tych ideologii dzieci i młodzież stają się aroganccy, 
nieposłuszni, nie szanujący żadnego autorytetu, bezwstydni, 
nałogowcy, aferzyści itp.
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Tego typu młodzież najczęściej przebywa w domach po-
prawczych lub w więzieniach. Dzisiaj genderyzm wkracza do 
szkół, aby całkowicie zdemoralizować dzieci już od przedszko-
la. Wszyscy rodzice powinni bezwzględnie przeciwstawić się 
niszczeniu moralności i tożsamości dziecka. 

Ks. Tadeusz Baniowski

Bł. KS. włADySAw BUKowIŃSKI

Liturgiczne wspomnienie przy-
pada 20 czerwca. Jego beatyfikacja 
odbyła się w Karagandzie 11 wrze-
śnia 2016 r.

Władysław urodził się w Berdyczo-
wie na Ukrainie. W 1920 r. rodzina 
przeniosła się do Święcicy w powie-
cie sandomierskim. W latach 1921-
1931 studiował prawo, a następnie 
teologię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał 28 czerwca 1931 r. z rąk Abp. 
Adama Sapiehy, metropolity krakow-
skiego. Pracował duszpastersko w Rabce i Suchej Beskidzkiej, 
a od 1936 r. w diecezji łuckiej. Po zajęciu Łucka przez bolszewi-
ków został w 1940 r. aresztowany – uznano go za wroga Związ-
ku Radzieckiego i osadzono w więzieniu. Wtedy znalazł swoje 
pewne schronienie w wierze w miłosiernego Boga. władysław 
opowiedział o rozmowie między nim a sędzią ateistą, który 
zapytał go: „«Co tam robisz?» «modlę się do Boga». on nagle 
wstał i krzyknął: «tutaj zabronione jest modlić się do Boga!». 
«Niech się pan uspokoi. w przyszłości będę się tak modlić, że 
pan tego nie zauważy»”. Cudem ocalał, gdy po inwazji Niemiec 
na Związek Radziecki, Rosjanie 26 czerwca 1941 r. zamordowa-
li 2700 więźniów z zakładu karnego w Łucku. Jemu udało się 
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uratować, gdyż w porę ukrył się z innym kolegą, a potem żywy 
wyszedł spod ciał zabitych więźniów. Był to przełomowy dzień 
w jego życiu, doświadczył wtedy „końca doczesności”. Od tego 
dnia miał świadomość, że Pan Bóg darował mu na nowo życie. 

Gdy w 1945 r. do Łucka wrócili Rosjanie, pamiętali o byłym 
więźniu-księdzu. Ksiądz Bukowiński wkrótce został zatrzy-
many i wywieziony na rozprawę do Kijowa. Za prowadzenie 
działalności wywrotowej na rzecz imperializmu skazano go na 
dziesięć lat łagru. Pracował w kopalni miedzi trzysta metrów 
pod powierzchnią ziemi. Codzienną normą pracy było wy-
dobycie dwunastu ton rudy miedzi. Więźniowie otrzymywali 
ograniczone porcje jedzenia, do przeżycia potrzebne im były 
paczki żywnościowe, jakie dzięki Bogu docierały do adresatów. 
Ksiądz Władysław zawsze dzielił się z innymi więźniami tym, 
co sam otrzymywał z ojczyzny. 

Za każdym razem, ilekroć był uwięziony, ks. Bukowiński od-
najdywał nowe możliwości apostolskiej posługi: katechizował, 
spowiadał, odwiedzał więźniów pod osłoną nocy, ryzykując karę 
karceru. Zbierał więźniów na modlitwę czy potajemną Mszę 
świętą nawet w gułagu. Podczas kazań zachęcał słuchaczy do 
przebaczenia ich oprawcom. Często powtarzał, że wiara uwal-
nia od nienawiści. Modlił się na różańcu zrobionym z okruszyn 
chleba i małego krzyżyka wykonanego z obozowego drutu. Jego 
„posłudze pocieszania” towarzyszyła zawsze Matka Boża, obec-
na w jego kapłańskim trudzie, bo nosił ze sobą Jej małą figurkę. 
Starał się żyć w rytmie roku liturgicznego także w więzieniach. 
Choć był pozbawiony wolności zewnętrznej, nigdy nie utracił 
wewnętrznej, którą obdarzał go Chrystus. Jego miłosierne ge-
sty powtarzały się codziennie: pomagał słabym nosić drewnia-
ne bele, oddawał ciepłą bieliznę tym, którzy potrzebowali, nie 
zwracając uwagi na narodowość czy wyznanie. Tym gestom to-
warzyszyły słowa wsparcia podnoszące morale uwięzionych, ra-
tujące ich od strachu i rozpaczy. Z pomocą Boga uwolnił serce 
od nienawiści i pogardy dla prześladowców. 
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Fragment jego książki: Wspomnienia z Kazachstanu, gdy opo-
wiada, jak wracając z duszpasterskiej misji w baraku, otrzymał 
„tylko siarczysty policzek, a przecież mogli go wtrącić na parę 
dni do karceru…”. Nie dziwiło go i to, że jest źle traktowany jako 
katolicki kapłan, skoro władzę w Związku Radzieckim sprawu-
ją komuniści walczący z Bogiem i Kościołem. Ubolewał tylko 
nad tym, że aresztowanie księży pozbawia dzieci i młodzież 
możliwości poznawania Boga. W 1955 r. przyszła wiadomość 
o możliwości powrotu do ojczyzny. Ksiądz Bukowiński jednak 
zdecydował: „Ja zostaję tutaj, ponieważ tutaj powinienem przy-
nosić religijne pocieszenie wiernym. W Polsce jest wielu kapła-
nów, a tutaj ich nie ma”. Skierowano go do Kazachstanu. W ten 
sposób był pielgrzymującym misjonarzem: spowiadał, celebro-
wał Mszę świętą, udzielał chrztu świętego, uczył katechizmu. 
Zachęcał rodziny, aby nie bały się mieć w domu krzyża. Jeden 
ze świadków wspomina taki epizod: „W moim domu ludzie kła-
dli pieniądze na stół na ofiarę za Mszę świętą. Kapłan nie wy-
ciągnął ręki, aby je wziąć, a kiedy mu je dawałem, powiedział 
mi, abym wziął i kupił mleka dla dziecka”.

Władysław Bukowiński był wolny od lęku. Pomagał rodzi-
nom zesłańców, deportowanym przez sowiecką władzę na Sy-
berię, przynosił im pożywienie i modlitewniki, podtrzymywał 
na duchu słowami pocieszenia. Dzielił się z potrzebującymi 
tym, co miał, udzielał schronienia ludziom uciekającym przed 
bombardowaniem, troszczył się o jeńców wojennych.

Często też powtarzał, że w przyszłości Rosja się nawróci 
i znów będzie można otwarcie wyznawać wiarę w Chrystusa. 
Pełen ufności mówił: „Rosja podobna jest do suchego stepu. 
Wystarczy rzucić iskrę i zapłonie wiara i nadzieja. A wtedy 
także mniejszości narodowe, Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Litwini 
odzyskają wolność wyznawania wiary”.

Ksiądz Władysław zmarł 3 grudnia 1974 r.. Został beatyfiko-
wany w Karagandzie 11 września 2016 r.. Jego ciało, znajdu-
jące się w kościele katedralnym, spoczywa pod macierzyńskim 
spojrzeniem Matki Bożej, której błogosławiony powierzył 
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obronę Kościoła i często powtarzał wierzącym: „Nie powinni-
ście się bać. Matka Boża was wybawi i obroni”.

Ks. Marek Wójtowicz SJ
Źródło: „Szczęśliwi święci” Ludzie ośmiu błogosławieństw. 

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 czerwiec 
 – za Kościół święty, 
 – za Papieża Franciszka oraz za Ks. Arcybiskupa Metropoli-

tę Andrzeja, Biskupa Henryka i Biskupa Seniora Błażeja,
 – za kapłanów, diakonów i zgromadzenia zakonne, o nowe 

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

renność i niepodległość naszej Ojczyzny, o pogłębienie 
świadomości patriotycznej i religijnej wśród Rodaków.

Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym 

świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezintere-
sowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.
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Za Apostolat Chorych
 – o rozwój naszej wspólnoty Apostolatu Chorych, 
 – za czcicieli Matki Bożej,
 – za matki samotnie wychowujące dzieci,
 – za małżeństwa skłócone, o umiejętność przebaczania,
 – za dzieci małżeństw rozwiedzionych,
 – za rodziców wychowujących dzieci chore,
 – o miłość w rodzinach i sąsiedztwach,
 – za małżeństwa oczekujące potomstwa,
 – o wyzwolenie z nałogu pijaństwa i narkomanii,
 – za samotnych, starszych i chorych.

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

PoDZIęKowANIE I ŻyCZENIA

Drogi Księże tadeuszu!
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar obecności księdza 

w Apostolacie Chorych Archidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej. Dziękujemy za Księdza posługę kapłańską oraz że od 14. 
lat systematycznie pisze Ksiądz katechezy do biuletynu „List 
do Chorych”. 

Czcigodny Jubilacie!
św. Karol de Foucauld mówił, że „ksiądz jest monstrancją. 

Jego zadaniem jest ukazywanie Jezusa. Chrystus powołał 
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Księdza do kapłańskiej misji 60 lat temu – uczynił „rybakiem 
ludzi”. Z głębi serca życzymy, by dobry Pan czuwał nad Tobą, 
a Maryja, wychowawczyni wszystkich powołań kapłańskich 
oraz Matka Kapłanów ochraniała Cię swoim płaszczem opie-
ki oraz wypraszała u Boga potrzebne łaski na każdy kolejny 
dzień Twojej kapłańskiej posługi.

Łączymy się w modlitwach dziękczynnych.
Apostolat Chorych Rodzina Miłości Miłosiernej 

wIElKANoCNE SPotKANIE
BogU NIECH BęDĄ DZIęKI…

W dniu 19 kwietnia 2022 r., w pierwszy dzień po Świętach 
Wielkanocnych, Apostolat Chorych zorganizował spotkanie 
Wielkanocne w Domu Pielgrzyma „Totus Tuus” przy Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Spotkanie było 
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połączone z świętowaniem 60-tej rocznicy święceń kapłań-
skich Ks. Tadeusza Baniowskiego TChr. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą, którą celebrował Ks. Przemysław 
Pokorski wraz z Ks. Jubilatem. Homilia wygłoszona przez Ks. 
Przemysława ukierunkowała nasze myśli, by codziennie doko-
nywać aktu skruchy i nawrócenia oraz nieustannie spoglądać 
na Jezusa Chrystusa, tak jak to czyni „bohater dnia dzisiejsze-
go Ks. Tadeusz”. 60 lat temu powiedział: „oto ja, poślij mnie”. 
Pan Bóg go uwiódł tak, jak Marię Magdalenę i powiódł go na 
cały świat, by głosił Ewangelię. Ponad 60 lat służył Kościoło-
wi i dalej służy – służy też naszej wspólnocie. Ks. Przemysław 
Pokorski – Duszpasterz chorych podziękował Jubilatowi rów-
nież w imieniu Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi 
za to, co Ksiądz zrobił dla Kościoła, za to, że jest w naszej Ar-
chidiecezji, posługuje we wspólnocie parafialnej w Chociwlu, 
a przede wszystkim dla Apostolatu Chorych. 

Po Eucharystii udaliśmy się na stołówkę, by dalej wspólnie 
radować się. Podczas posiłku Dostojny Jubilat dzielił się prze-
życiami z pracy na misjach. Swoje wspomnienia przekazywał 
poprzez projekcję filmu opracowanego przez Elżbietę Palczak. 
Film utworzony z udokumentowanej fotografii Ks. Tadeusza. 
Uważam, że warto bliżej poznać historię pracy w krajach mi-
syjnych, która jest umieszczona w jego książce: „Historia mo-
jego powołania”. 

Należy również wspomnieć, że oprócz ,,pokarmu” ducho-
wego uczestnicy otrzymali „pokarm” w postaci posiłku, gdzie 
szczególnie należy wyróżnić pyszny barszcz ukraiński przy-
gotowany przez Panią z Ukrainy. Jak zawsze przy takich Ju-
bileuszach pojawił się tort okolicznościowy i inne słodkości. 
Atmosfera była wspaniała. 

Po ograniczeniach pandemicznych na nowo Apostolat Cho-
rych odżył. Wspólne modlitwy umacniają naszą wiarę, dają 
pokój i ludzkie dobro. Już się raduję, że 27 czerwca 2022 r. 
planowany jest wyjazd autokarem do Krępska k. Goleniowa do 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Wszystkich, którym 
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nie jest obojętne cierpienie drugiego człowieka zapraszamy – 
Apostolat Rodziny Miłosiernej stwarza rodzinną atmosferę.

Zygmunt Kujawa

ZAPRoSZENIE

Kochani!
Znane jest nam Sanktuarium matki Bożej Królowej Polski 

w Krępsku, gdyż w zeszłym roku mieliśmy możliwość go zwie-
dzić. Piękna okolica oraz modlitewny klimat bardzo ujął serca 
uczestników. W tym roku również organizujemy taki wyjazd – 
27 czerwca. 

Zapraszamy Seniorów, osoby Chore, Niepełnosprawne 
wraz z opiekunami. Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy 
pod nr. tel. 511 781 255 lub na fb:

https://www.facebook.com/Apostolat-Chorych-Rodzina-Mi-
losiernej-107909398577622
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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 30 czerwca o godz. 
19.00. 

Audycje można odsłuchać na naszej stronie Apostolat: 
www.apostolatchorych.pl 

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 wszystkich do dzielenia się swoim 
świadectwem życia wiarą w różnych doświadczeniach.
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moDlItwy Do DUCHA śwIętEgo

modlitwa papieża leona XIII
Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się 

zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim 

napaściom.
Odnów swą łaską Ducha sług swoich, których namaściłeś, 

aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

modlitwa św. Augustyna
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. 
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

modlitwa papieża Piusa XII
Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. 

Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej mi-
łości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał 
z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj 
nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyj-
mij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Ob-
darz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą na-
dzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, 
owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią 
i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.


