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ŚW. JANA PAWEŁ II DO CHORYCH

Fragmenty z Orędzia na XII Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień 
Chorego, którego 
obchody organizo-
wane są każdego 
roku na innym kon-
tynencie, ma tym 
razem szczególną 
wymowę. Obcho-
dzony będzie bo-
wiem w Lourdes 
– miejscowości we 
Francji, która stała 
się celem niezliczo-
nych pielgrzymek, 
ponieważ 11 lute-
go 1858 r. objawi-
ła się tam Maryja 
Panna. W tej górzy-
stej okolicy Maryja 
zechciała objawić 
swą macierzyńską miłość, jaką darzy zwłaszcza cierpiących 
i chorych. Od tamtego czasu daje nam dowody swej obecności 
i troski.

Niepokalane Poczęcie jest zatem niczym jutrzenka zapowia-
dająca promienny dzień Chrystusa, który przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie przywróci pełną harmonię między Bo-
giem a ludzkością. Jeśli Jezus jest źródłem życia, które zwy-
cięża śmierć, to Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom swoich dzieci, wyjednując dla nich 
zdrowie ducha i ciała. Takie właśnie orędzie płynie nieustan-
nie z sanktuarium w Lourdes do wszystkich czcicieli Maryi 
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i pielgrzymów. Taka jest także wymowa uzdrowień cielesnych 
i duchowych, jakie dokonują się w grocie w Massabielle. Od 
dnia, kiedy objawiła się Bernadetcie Soubirous, Maryja «le-
czy» w tym miejscu cierpienia i choroby, przywracając licznym 
swoim dzieciom również zdrowie ciała. Jednakże cuda znacz-
nie bardziej zdumiewające sprawia w duszach wierzących, 
otwierając je na spotkanie z Jej Synem Jezusem, który jest 
prawdziwą odpowiedzią na najgłębsze oczekiwania ludzkiego 
serca. Duch Święty, który w momencie wcielenia Słowa osłonił 
Ją swoim cieniem, przemienia dusze niezliczonych chorych, 
którzy do Niej się uciekają. Nawet wówczas, gdy nie otrzymują 
daru zdrowia fizycznego, mogą zawsze uzyskać inny, znacznie 
cenniejszy: nawrócenie serca, źródło pokoju i wewnętrznej ra-
dości. Ten dar przemienia ich życie, czyni ich apostołami Chry-
stusowego krzyża, który jest znakiem nadziei nawet w chwilach 
najtrudniejszych i najbardziej dotkliwych prób.

W Liście apostolskim „Salvifici doloris” napisałem, że cier-
pienie jest częścią doczesnego doświadczenia człowieka, któ-
ry musi nauczyć się je akceptować i przezwyciężać (por. n. 2: 
«L’Osservatore Romano», wyd polskie, n. 1-2/1984, s. 3). Jak-
że jednak byłoby to możliwe, jeśli nie mocą Chrystusowego 
krzyża?

W śmierci i zmartwychwstaniu Odkupiciela ludzkie cier-
pienie znajduje swój najgłębszy sens i zbawczą wartość. Całe 
brzemię ludzkich udręk i cierpień zawarte jest w tej tajemnicy 
Boga, który przyjmując naszą ludzką naturę tak bardzo uniżył 
samego siebie, że stał się «grzechem dla nas» (por. 2 Kor 5, 
21). Na Golgocie wziął na swoje barki ciężar win wszystkich 
ludzi i w poczuciu opuszczenia wołał do Ojca: «Czemuś Mnie 
opuścił?» (Mt 27, 46).

Z paradoksu krzyża rodzi się odpowiedź na najbardziej nie-
pokojące nas pytania. Chrystus cierpi za nas: bierze na sie-
bie cierpienie wszystkich i je odkupią. Chrystus cierpi z nami, 
pozwalając nam dzielić z Nim nasze cierpienia. Zjednoczone 
z cierpieniem Chrystusa, ludzkie cierpienie staje się środkiem 
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zbawienia. Oto dlaczego człowiek wierzący może powiedzieć 
za św. Pawłem: «Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 
swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim 
ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24). 
Cierpienie, przyjmowane z wiarą, staje się jakby bramą wpro-
wadzającą w tajemnicę odkupieńczego cierpienia Chrystusa. 
Takie cierpienie nie odbiera już pokoju i szczęścia, bo opro-
mienia je blask zmartwychwstania.

U stóp krzyża cierpi w milczeniu Maryja, włączona w szcze-
gólny sposób w cierpienia Syna, ustanowiona Matką ludzkości, 
gotowa orędować za każdym człowiekiem, aby mógł dostąpić 
zbawienia (por. Jan Paweł II, „Salvifici doloris”, 11 lutego 1984 
r., «L’Oservatore Romano», wyd. polskie, n. 1-2/1984, ss. 6-7)). 
W Lourdes nietrudno jest pojąć ten szczególny udział Matki 
Bożej w zbawczej misji Chrystusa.

Wszystkich zawierzam Najświętszej Maryi Pannie, czczonej 
w sanktuarium w Lourdes jako Niepokalanie Poczęta. Niech 
Ona pomaga każdemu chrześcijaninowi dawać świadectwo, że 
jedyną prawdziwą odpowiedzią na chorobę, cierpienie i śmierć 
jest Chrystus, nasz Pan, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

KOCHANA SIOSTRO, DROGI BRACIE!

Już prawie przeminęło lato… Czas upływa, szybko ucieka, 
pozostawia wspomnienia… Ile to razy bywa, że czas trwonimy 
na czymś nieistotnym? W obecnej pogoni za społecznymi i za-
wodowymi awansami, materialnymi gadżetami warto mieć na 
uwadze pouczenia zawarte w Ewangeliach. Jezus poucza nas, 
jak dobrze wykorzystać czas w perspektywie wiecznego życia 
w Domu Ojca. Daje konkretne wskazówki dotyczące codzien-
nego życia: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, 
który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swo-
im sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, 
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a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, 
mówię wszystkim: Czuwajcie!”1 

Czas jest darem bezcennym – w jaki sposób wypełniam go 
w codzienności? Jaki jest rytm mojego życia – przeżywany 
w postawie napięcia i niepokoju połączonego z uciążliwym 
pośpiechem? W nieustannym napięciu trudno doznać spokój 
i świadczyć o swoim życiu duchowym!

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński często powtarzał: 
„Ludzie mówią: czas to pieniądz, a ja wam powiadam: «czas to 
miłość»”. Św. Paweł Apostoł przypomina: „Dopóki mamy czas, 
czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wie-
rze” (Ga 6,8-10). Słowa ks. Jana Twardowskiego: „Śpieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty 
i telefon głuchy (...) kochamy wciąż za mało i stale za późno”. 
Najważniejsze w życiu jest wykorzystanie czasu do zbudowa-
nia czegoś, co tworzy wartość dla siebie i bliźnich.

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

Krzyż dla mnie pewnym zbawieniem. Krzyż zawsze uwiel-
biam. Krzyż Pański ze mną. Krzyż dla mnie ucieczką. Św. To-
masz z Akwinu

Święto Podwyższenia Krzyża – dzień przypominający nam 
o najważniejszym wydarzeniu w dziejach ludzkości. 14 wrze-
śnia obchodzimy w Kościele Katolickim Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Święto to ustanowione zostało na pamiąt-
kę odnalezienia, 14. września 320 r. Krzyża, na którym umarł 
Pan Jezus. Poszukiwania rozpoczęto na polecenie matki ce-
sarza rzymskiego, św. Heleny. W związku z tymi wydarze-
niami zbudowano w Jerozolimie, na Golgocie, dwie bazyliki: 

1  Mk 13, 33,-17
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Męczenników (nazwana także Bazyliką Krzyża) i Zmartwych-
wstania. Poświęcenie obu świątyń miało miejsce 13 września 
335 r. Początkowo właśnie 13-ty września był dniem, w którym 
obchodzono święto Podwyższenia Krzyża Świętego, później 
przeniesiono te obchody na 14 września. W 614 r. na Ziemię 
Świętą napadli Persowie, którzy zburzyli wszystkie kościoły, 
m.in. Kościół Bożego Grobu i zabrali Krzyż Pana Jezusa. 

Krzyż Chrystusa to narzędzie haniebnej i okrutnej śmierci, 
przez którą nastąpiło odkupienie ludzkości. Krzyż stał się sym-
bolem zwycięstwa Boga nad grzechem, dobra nad złem. Krzyż 
jest dla nas bardzo ważnym znakiem, powinien być obecny 
w naszym życiu wszędzie tam, gdzie przebywamy – w naszych 
domach, na ulicach, w szkołach, urzędach, zakładach pracy... 
Jak widać krzyż dla wielu jest znakiem sprzeciwu – często 
słychać głosy protestu przeciwko jego obecności w miejscach 
publicznych i są sprawcy, którzy dokonują profanacji krzyża. 
Czy takie czyny wulgarne i bezczeszczenie symboli religijnych 
wnoszą ład moralny? 

Podwyższenie Krzyża powinno dokonywać się w naszych ser-
cach: czy czynię codziennie znak krzyża z pełną świadomością 
i głęboką wiarą wypowiadając: „w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Czy uświadamiam sobie, że zwracam się do BOGA 
OJCA, wchodząc w relacje jako umiłowane dziecko Boga, że 
zwracam się do „Syna”, który został posłany przez Boga Ojca 
i pozostał w swoim Kościele, umacniany mocą Ducha Święte-
go, jako „z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru” 
(Dz 2,2)?

Święty Ojciec Pio powiedział: „Nie do zniesienia jest cier-
pienie przeżywane z dala od krzyża! Jakże zaś staje się ono 
lekkie i łatwiejsze do zniesienia, jeśli cierpi się w bliskości Je-
zusowego krzyża.”

Prawdziwe Podwyższenie Krzyża dokonuje się w naszych 
sercach poprzez świadomą decyzję wzięcia swego krzyża na 
każdy dzień i pójścia za Chrystusem. Matka Teresa z Kalku-
ty podpowiada: „Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa, 
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pochyloną, by cię pocałować; Jego ramiona rozwarte, aby 
cię objąć; Jego serce otwarte, by cię przyjąć, by zamknąć cię 
w swojej miłości. Krzyż jest znakiem największej miłości Chry-
stusa do ciebie i do mnie, przyjmijmy Jego krzyż we wszyst-
kim, co zechce nam dać i oddajmy Mu z radością wszystko, co 
zechce zabrać...” 

MATKA BOŻA BOLESNA

Dzień po święcie Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
Kościół katolicki obchodzi 
liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej. Treścią tego wspo-
mnienia jest rozważanie 
cierpienia Maryi, która prze-
żywała razem ze swoim Sy-
nem przez całe Jego życie, 
zwłaszcza podczas Jego 
Męki i śmierci na krzyżu. Jak 
każda matka głęboko przeży-
wała cierpienie Swego dziec-
ka. Była z Nim zjednoczona, 
miała udział w zbawczym 
dziele Chrystusa. W Ewan-
gelii widzimy Matkę Bożą 
Bolesną, która stoi pod krzy-
żem i patrzy jak umiera Jej Syn. 

Za przyczyną Matki Bożej Bolesnej módlmy się za wszyst-
kich chorych, cierpiących, a także za współczesne matki, które 
doświadczają cierpienia z powodu duchowej lub fizycznej nie-
obecności swoich dzieci. przeżywając pustkę i osamotnienie.

Elżbieta
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RóŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI 
MATKI BOŻEJ CZYLI KORONKA  

DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z sied-
miu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momen-
ty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny 
sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie 
i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzi-
nę naszej śmierci. Każda tajemnica składa się z następujących 
modlitw: Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Rozpoczęcie
Znak krzyża: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Wierzę w Boga...

1. Tajemnica: Proroctwo Symeona
Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej. Maryjo, pragnie-

my uczyć się od Ciebie, jak z ręki Boga przyjmować radości 
i smutki, jak cieszyć się wielkimi darami i jak przeżywać bo-
leści. Bądź nam Mistrzynią i Matką! Nauczaj, ale i pocieszaj. 
Przytul nas do Swego Serca. Jezu, nasz Zbawicielu, wspieraj 
nas swoją łaską, byśmy pozostawali wiernymi synami Twojej 
Matki. 

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu
Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego. Maryjo, Matko tu-

łaczy! Okryj płaszczem swej opieki „nas wygnańców, synów 
Ewy”, którzy żyjemy ,,na tej łez dolinie”. Pomóż nam zobaczyć 
Jezusa Chrystusa – Bożego i Twojego Syna, aby to co jest po-
zornie niezrozumiałe – stało się zrozumiałe, byśmy zdolni byli 
„opuścić” ziemski dom i wędrować do niebieskiej ojczyzny. 

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
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3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał 
w Świątyni

Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem. Maryjo, szukają-
ca Syna, pomóż nam, którzy często tracimy Ciebie z naszych 
oczu, wrócić do Ciebie! Nie zostawiaj nas samych sobie! A jed-
nocześnie ucz nas, jak sprawy Boskie należy przedkładać nad 
sprawy ludzkie. Wszyscy bowiem winniśmy być w tym, co na-
leży do naszego Ojca. 

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyża. Maryjo z dro-

gi Krzyżowej! Jakże wielka musiała być Twoja boleść, gdy wi-
działaś Syna prowadzonego na ukrzyżowanie. Twego Syna 
przybiły do krzyża nasze grzechy. Pomóż nam zawsze widzieć 
Boże Miłosierdzie, unikać grzechów i powstawać z upadków.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami. Ma-

ryjo współumierająca z Jezusem! Maryjo cierpiąca z powo-
du naszych grzechów. Matko Najboleśniejsza! Jakże bardzo 
chcielibyśmy Cię pocieszyć i otrzeć Twoje łzy! Nie płacz Ma-
ryjo! My wszyscy wierzymy głęboko w Miłosierdzie Boże, któ-
re większe jest niż wszystkie nasze słabości. Śmierć Twojego 
Syna jest naszym zbawieniem.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego 
Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy. Maryjo obecna przy 

Krzyżu Syna! Maryjo zjednoczona ze Synem nawet po Jego 
śmierci. Twoja miłość jest większa niż śmierć! Jesteśmy du-
chem z Tobą przy zdejmowaniu Ciała Syna z krzyża. Zdjęto je 
wedle miejscowego zwyczaju. Martwe ciało jednak nie uległo 
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rozkładowi. W nim Jezus powstał do życia, aby nam dać udział 
w Jego Zmartwychwstaniu.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu
Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć. Maryjo, Matko 

rzeczy niewidzialnych! Dopomóż nam sięgnąć wzrokiem wiary 
poza grób. Bądź przy tych wszystkich, którzy grzebią swoich 
najbliższych, zwłaszcza matkach tracących swoje dzieci. Po-
móż nam tak patrzeć na śmierć, byśmy nie utracili sensu życia.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Zakończenie: Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja 
Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie ła-
ski odpustu przypisanego do tej modlitwy – 3 razy: Zdrowaś 
Maryjo.

OBJAWIENIA FATIMSKIE
PIąTE OBJAWIENIE 13 WRZEŚNIA 1917 ROKU

Na to wydarzenie do Cova da Iria przybył tłum wiernych, 
przez który z wielkim trudem przebijali się młodzi wizjonerzy 
na spotkanie z Niepokalaną Dziewicą. 

Relacjonowała Łucja: „wszyscy chcieli nas widzieć i rozma-
wiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet 
zacne panie i  panowie przeciskali się przez tłum, który nas 
otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce 
Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas 
dostać, wołali z daleka (...) Tam ukazała się cała nędza biednej 
ludzkości, niektórzy krzyczeli z  drzew, inni z  muru, na któ-
rym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym 
obiecując spełnienie ich życzeń, innym podając rękę, aby mo-
gli się podnieść z  ziemi, mogliśmy się dalej posuwać dzięki 
kilku mężczyznom, którzy nam torowali drogę przez tłum.
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Kiedy teraz czytam w  Nowym Testamencie o  tych cudow-
nych scenach, które się zdarzały w Palestynie, kiedy Pan Jezus 
przechodził, przypominam sobie te, które jako dziecko mogłam 
przeżyć na ścieżkach i ulicach z Aljustrel do Fatimy do Cova da 
Iria. Dziękuję Bogu i ofiaruję Mu wiarę naszego dobrego ludu 
portugalskiego.

Myślę, że jeżeli ci ludzie na kolana padali przed trojgiem 
biednych dzieci, jedynie dlatego, że z miłosierdzia Bożego do-
znały łaski rozmawiania z Matką Boską, to co by dopiero robili, 
gdyby widzieli przed sobą samego Jezusa Chrystusa?”. 

Wierni zgromadzeni tego dnia w dolinie wspominali, że po-
jawieniu Maryi towarzyszył cały szereg nadprzyrodzonych 
zjawisk: nagłe przyćmienie słońca, spadek temperatury powie-
trza, delikatne opady śniegu i błyskawice. Jeden z naocznych 
świadków, późniejszy kanonik Galamba de Oliveira, zauważył: 
„Na początku niczego właściwie nie zauważyłem i dopiero po 
zakończeniu objawienia spojrzałem w niebo... Zobaczyłem jak-
by świetlisty globus unoszący się nad ziemią. Przesunął się on 
jeszcze trochę ku zachodowi, po czym znów oderwał się od ho-
ryzontu i skierował ku słońcu. Byliśmy ogromnie poruszeni”.

Dzieci, które dotarły do Cova da Iria, zaczęły się modlić wraz 
ze zgromadzonymi ludźmi, odmawiając różaniec. W  trakcie 
modlitwy zjawiła się Matka Boża, która powiedziała do peł-
nych wiary i ufności dzieci: „Odmawiajcie w dalszym ciągu ró-
żaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie 
również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i św. Józef z Dzieciąt-
kiem Jezus, żeby pobłogosławić świat”, a potem dodała: „Bóg 
jest zadowolony z waszych serc i ofiar...”. 

Dzieci, pouczone podczas poprzedniej wizji, oprócz gorliwej 
modlitwy na różańcu podejmowały wiele praktyk pokutnych, 
aby wyjednać przebaczenie u Boga. 

Maryja zapowiedziała uzdrowienia i przypomniała, że pod-
czas ostatniego spotkania uczyni cud, który miał być wezwa-
niem, aby wszyscy uwierzyli w  prawdziwość tych objawień. 
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Zażądała od dzieci, aby 13 października na pewno przybyły na 
spotkanie z Nią w Cova da Iria. Maryja zgodziła się, żeby z po-
łowy zebranych ofiar wybudować w miejscu objawień kaplicę, 
jak tego pragnęli ludzie. 

NIEDZIELNE ROZWAŻANIA 
EWANGELICZNE

XXIII Niedziela zwykła 4.09.2022 r., Łk 14, 25-33

Jezusowi chodzi oczywiście nie o nienawiść w sensie ści-
słym, ale o to, byśmy potrafili zostawić wszystko, gdy gra toczy 
się o życie wieczne. Kto nie umie wyrzec się wszystkiego, kto 
swoją egzystencję opiera na ludziach, albo na tym, co posia-
da, ten nie może być uczniem Jezusa, bo nic z Jego nauki nie 
zrozumie. Jego nauka czyni człowieka niesamowicie mocnym, 
zdolnym stoczyć zwycięsko każdą bitwę ze złem. Jednak czło-
wiek ten musi być wewnętrznie wolnym od wszelkich przywią-
zań do tego, co ziemskie.

XXIV Niedziela zwykła 11.09.2022 r., Łk 15, 1-32

Błądzenie jest takie ludzkie. Jako ludzie dochodzimy bowiem 
do każdej prawdy często potykając się o kamienie rzucone wła-
sną ręką. Zasada jest prosta. Cokolwiek nabałaganiliśmy, to 
trzeba wziąć odpowiedzialność za własne zachowanie, czyny 
i próbować to naprawić. Mimo, że może nie uda się ta poprawa 
od razu, ale najważniejsza jest postawa serca. Tylko systema-
tyczna praca nad sobą może doprowadzić nas do doskonałości.

XXV Niedziela zwykła 18.09.2022 r., Łk 16, 1-13

Na tym świecie jesteśmy tylko zarządcami – wszystko, co po-
siadamy jest nam dane w zarząd na pewien czas (w najlep-
szym przypadku do śmierci). Czy w takim razie nie warto o nic 
się starać, niczego nie zdobywać? Absolutnie nie! Sprawując 
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zarząd nad wieloma rzeczami mamy nauczyć się Miłości. 
O nią warto się starać i to ona stanowi nasze jedyne i prawdzi-
we bogactwo, które możemy zabrać z tego świata. O tym mówi 
ta dzisiejsza ewangeliczna pochwała nieuczciwości. Dawanie 
komuś czegoś za nic jest nieuczciwe. Uczciwość to „fifty – fi-
fty”. A Miłość to nie jest „fifty – fifty”. Nawet nie przypomina 
tak pojętej uczciwości.

XXVI Niedziela zwykła 25.09.2022 r. Łk 16, 19-31

Między niebem a piekłem „zionie ogromna przepaść”. Jed-
nak w życiu owego bogacza przepaść między nim a Łazarzem 
zionęła zanim obaj odeszli z tego świata. Tę przepaść wytworzył 
bogacz swoją obojętnością na los Łazarza. Nie jesteśmy w sta-
nie pomóc wszystkim ludziom znajdującym się w trudnym po-
łożeniu, nawet jeśli będziemy bardzo bogaci. Stanie się z nami 
jednak coś bardzo złego, jeśli nasze bogactwo posłuży nam do 
tworzenia przepaści w ludzkich relacjach. W takim przypadku 
już teraz wytworzymy piekło w swoim własnym życiu, nawet 
jeśli póki co, będzie nam nadal przyjemnie i dobrze.

Ks. Jakub Kozłowski

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani!
Niezmiernie cieszę się, że po raz kolejny dane mi jest z Bo-

żej opatrzności pisać do Was kilka słów refleksji. Ostatnio nie 
udało mi się przesłać Wam treści na czerwiec ale postaram się 
to nadrobić.

Do końca roku liturgicznego (uroczystości Chrystusa Króla 
Wszechświata – 20.11.) będziemy trwać w roku duszpasterskim 
dotyczącym Eucharystii (jak możecie to zauważyć w tytule). 
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Dlatego też pozwólcie proszę na kolejne myśli związane z ta-
jemnicą Eucharystii, która daje życie i dzięki której mamy 
obfitować w łaski umożliwiające nam stawanie się Bożymi po-
słańcami pośród ludzi tego pokolenia.

Za nami czas wakacji, urlopów, wyjazdów, wypoczynków. 
Pisząc to zdanie myślę o wielu z Was, którzy ze względu na 
różne choroby, dolegliwości i ograniczenia nie mieli i nie mają 
możliwości wyjechania gdziekolwiek, pozostając nie rzadko 
zamkniętymi w czterech ścianach własnego pokoju. I jest mi 
z tego faktu bardzo smutno! Łączę się z Wami w modlitwie 
i tym bardziej polecam Was opiece miłosiernego Boga, aby 
ulżył Wam w Waszym bólu i cierpieniu.

Wspominam o czasie wakacyjnym, ponieważ miałem okazję 
(a właściwie łaskę od Boga!) po raz kolejny pojechać do Me-
djugorie – małej miejscowości w Bośni i Hercegowinie, miej-
sca gdzie Bóg przez ręce Maryi działa w sposób szczególny. 
Sam doświadczyłem tego niejednokrotnie. I choć samo miej-
sce cały czas jest badane pod kątem prawdziwości objawień 
Matki Bożej to od 2018 roku jest zatwierdzone jako oficjalne 
miejsce kultu maryjnego.

To czego mogłem tam doświadczyć to wielka moc sakramen-
tów, które Bóg pozostawił nam w swoim Kościele. Przepiękne, 
głębokie spowiedzi w ogromnej liczbie i odprawiana w róż-
nych językach Msza święta ze sprawowaną każdego wieczo-
ra Eucharystią międzynarodową (dla wszystkich) przy ołtarzu 
polowym! Czymś powodującym wielką radość w moim sercu 
była obserwacja ludzi i ich przeżywanie spotkania z Bogiem. 
Jak oni pragnęli tego spotkania, jak oni chcieli Boga!

We wtorkowe, czwartkowe i sobotnie wieczory po wspo-
mnianej Eucharystii przy ołtarzu polowym miała miejsce ad-
oracja Najświętszego Sakramentu. Atmosfera głębokiej ciszy 
i skupienia mimo tłumu ludzi dotykała wielu serc (również 
mojego) i powodowała, że naprawdę można było spotkać 
się z żywym Bogiem ukrytym w Hostii Świętej wystawionej 
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w monumentalnej monstrancji na ołtarzu. To doświadczenie 
pokazało mi, że Jezus jest obecny nieustannie pośród nas, że 
nadal pragnie mówić do naszych serc i pragnie czynić z nas 
swoich świadków wiary. Takimi chwilami warto karmić swoje 
serce i duszę.

Zapraszam Was, abyście (oczywiście w miarę możliwości) 
weszli sobie niekiedy na stronę internetową na kanał youtu-
be’a np. w czasie wspomnianej adoracji (ok. g. 20.00 we wtor-
ki, czwartki, soboty) i tam wpisali „transmisja z Medjugorie”. 
Będziecie mogli duchowo przez obraz połączyć się z tym nie-
zwykłym miejscem i doświadczyć piękna czasu ciszy, pieśni 
i prostej modlitwy przy Chrystusie Eucharystycznym.

Bardzo serdecznie pozdrawiam Was Kochani Chorzy i Wasze 
Rodziny, i niech dobry Bóg Was błogosławi!

Ks. Łukasz Śniady

ŚWIĘTY OJCIEC PIO

Świętość polega na miłowaniu bliźniego jak siebie samego ze 
względu na to, że miłujemy Boga. Świętość tego rodzaju ozna-
cza kochanie nawet tych, którzy nam złorzeczą, nienawidzą 
nas i prześladują – więcej: 
oznacza czynienie im dobra. 
Świętość to życie pokorne, 
bezinteresowne, roztropne, 
sprawiedliwe, cierpliwe, mi-
łosierne, czyste, ciche, pra-
cowite, wypełniające swoje 
obowiązki nie w innym celu, 
jak tylko w tym, żeby podobać 
się Bogu i otrzymać jedynie 
od Niego należną nagrodę. 
św. O. Pio
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23 września obchodzimy wspomnienie św. O. Pio, jednego 
z największych mistyków i stygmatyków w historii Kościoła. 
Jego życie było wyjątkowo czytelnym znakiem istnienia Boga. 
Dzięki wstawiennictwu św. o. Pio również dzisiaj dokonują się 
nawrócenia najbardziej zatwardziałych ateistów oraz cudow-
ne uzdrowienia. Istnieje wiele udokumentowanych faktów, że 
w czasie swego ziemskiego życia, dzięki darowi bilokacji, o. 
Pio przemieszczał się w miejsca odległe o setki lub tysiące ki-
lometrów, aby nieść duchową pomoc potrzebującym. Potrafił 
czytać w sumieniach i znał szczegóły z życia zupełnie obcych 
mu ludzi. Miał także dar spotykania się z duszami cierpiący-
mi w czyśćcu. W codziennych stanach mistycznych spotykał 
Jezusa, Matkę Bożą oraz świętych. Równocześnie codziennie 
zmagał się z nienawiścią i brutalnymi atakami złych duchów. 

Święty o. Pio przez 50 lat nosił na swoim ciele nieustannie 
krwawiące rany – stygmaty, znaki męki Chrystusa, których 
medycyna żadnymi sposobami nie mogła uleczyć. Od ran o. 
Pio promieniował niebiański zapach, który był również odczu-
walny, przez wybrane przez niego osoby, w różnych zakątkach 
ziemi, nieraz odległych od San Giovanni Rotondo o tysiące 
kilometrów.

Ojciec Pio z Pietrelciny, jak św. Paweł apostoł, w centrum 
swego życia i apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źró-
dło mocy, mądrości i chwały. Żarliwa miłość do Jezusa Chry-
stusa sprawiła, że upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze 
z siebie dla zbawienia świata. W pójściu za Chrystusem ukrzy-
żowanym i naśladowaniu Go był tak wspaniałomyślny i do-
skonały, że mógł powiedzieć: Razem z Chrystusem zostałem 
przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie 
Chrystus (Ga 2,19-20). Skarby łaski, jakimi Bóg go obdarzał 
nieustannie ze szczególną hojnością, rozdzielał w swym po-
sługiwaniu, służąc ludziom, którzy coraz liczniej przybywali 
do niego, stając się w ten sposób duchowym ojcem ogromnych 
rzesz synów i córek.
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MODLITWA ŚW. O. PIO  
O UZDROWIENIE

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dzię-
kuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chry-
stusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc 
i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij 
mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest 
Twoją wolą, abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy 
mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz 
niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tęt-
nice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń 
wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej 
krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie 
przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjono-
wało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego 
umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mo-
jego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz po-
kojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie 
mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym 
i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje ży-
cie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu Imieniu. Proszę 
Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 ZNACZENIE RODZINY W ROZWOJU 
UCZUĆ DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkoła również ma obowiązek kształtowania uczuć dzieci 
przez należyte organizowanie zajęć i tworzenie środowiska, 
w którym dziecko znajdzie sposobność do przeżywania uczuć 
takich jak: solidarność, koleżeńskość, przyjaźń.
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Dzisiaj genderyzm wkracza do szkół, aby całkowicie zdemo-
ralizować dzieci już od przedszkola. Wszyscy rodzice powinni 
bezwzględnie przeciwstawić się w niszczeniu moralności i toż-
samości dziecka. Dyrektorzy szkół nie powinni wpuszczać na 
ich teren osób, które demoralizują dzieci, bo łatwo jest znisz-
czyć moralność, a jakże trudno ją naprawić! Pan Jezus powie-
dział: „Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie 
przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego 
dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest 
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! 
Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, 
niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym 
w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie 
jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuco-
nym do piekła ognistego. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili 
żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie 
ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, któ-
ry jest w niebie”.

Święty Jan Paweł II w apostolskiej adhortacji Familiaris con-
sortio uczy, że „obowiązek wychowania wypływa z pierwot-
nego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym 
dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, ro-
dzice podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni 
ludzkiego”.

Sobór Watykański II naucza: „Rodzice dając życie dzie-
ciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania 
potomstwa, dlatego są pierwszymi ich wychowawcami. Pra-
wo i obowiązek rodziców do wychowania jest czymś istot-
nym, związanym z samym przekazywaniem życia ludzkiego”. 
Niestety dzisiaj zanika znaczenie słowa wychowanie „jest to 
śmiertelne zagrożenie dla społeczeństwa”. Brak wychowania 
rodzi groźnych delikwentów, którzy sprawiają wiele cierpienia 
rodzinie i narodowi. Każdy człowiek ma podwójne wychowa-
nie, jedno które otrzymuje od kogoś i drugie, które sam sobie 
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daje – tak zwane samowychowanie. Dobre wychowanie wy-
maga mądrości, roztropności, szacunku, dyscypliny i miłości. 
W jednym i drugim przypadku może zajść jakaś pomyłka, albo 
nawet zła wola. Kwestia wychowania jest sprawą bardzo waż-
ną i zawsze aktualna. Szczególną rolę w wychowaniu spełnia 
matka, która kształtuje osobowość dziecka już od chwili po-
częcia. Naukowo stwierdzono, że okres prenatalny wpływa 
pozytywnie lub negatywnie na kształtowanie dziecka w zależ-
ności od stanu fizycznego, psychicznego i moralnego matki. 
Jeżeli matka w czasie ciąży jest zrównoważona psychicznie, 
unika sytuacji drażliwych i mąż odnosi się do niej z czułością 
i delikatnością to dziecko będzie spokojne. A jeżeli matka jest 
nerwowa i wybuchowa, a przy tym jeszcze złośliwa, to dziecko 
będzie takie samo. Wszystko co dzieje się w sercu matki ma 
wpływ na serce dziecka. Znane mi fakty to potwierdzają. Je-
żeli matka jest katoliczką praktykująca i szczerze kocha Boga 
i ludzi, dziecko pójdzie w jej ślady. Jest pierwszą nauczycielką 
i katechetką dla dziecka. Ona uczy dziecko czynić znak krzy-
ża, modlitwy porannej i wieczornej, uczy głównych prawd wia-
ry. Mówi mu też, o tym co jest dobre, a co złe, jak czynić dobro 
i jak unikać zła czyli grzechu, który obraża Boga i ludzi. Matka 
uczy szacunku dla rodziców, nauczycieli, kapłanów i dla każ-
dego człowieka. 

Drugim wychowawcą dziecka jest ojciec. W pewnej rodzinie 
brazylijskiej, ojciec nie był katolikiem praktykującym, ale żonę 
z dzieckiem wysyłał w każdą niedzielę na Mszę Świętą, a sam 
siadał przed telewizorem lub czytał prasę. W jedną niedzielę 
w czasie obiadu sześcioletni synek siedzący na kolanach matki 
zapytał ją: „Mamo kiedy ja będę taki duży jak tata?” Z kolei 
matka pyta: „Dlaczego chcesz być taki duży jak tata?” synek 
odpowiedział: „Aby nie chodzić do kościoła”. Przysłowie mówi: 
„Słowa nauczają ale przykłady pociągają”.

Dzieci uczą się więcej obserwując rodziców i wychowawców 
niż ich słuchając. Najgorliwsi katecheci na próżno się wysi-
lają ucząc religii, gdy dzieci widzą zły przykład rodziców lub 
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wychowawców. Obydwoje rodzice są odpowiedzialni przed Bo-
giem i społeczeństwem za wychowanie dziecka. CDN.

Ks. Tadeusz Baniowski

ŚW. ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI

Zygmunt Szczęsny urodził się w Wojutynie na Wołyniu 1 li-
stopada w 1822 roku. Jego rodzice, Gerard i Ewa byli głęboko 
religijni i patriotyczni. Od wczesnego dzieciństwa Zygmunt 
miał więź z Maryją i przez całe życie ją pogłębiał. Gdy miał je-
denaście lat, zmarł mu ojciec, zaś matkę w 1838 roku dotknęły 
carskie prześladowania za działalność patriotyczną – została 
zesłana na Syberię. Odtąd wychowaniem i kształceniem Zyg-
munta zajęła się najbliższa rodzina. Studiował matematykę 
w Moskwie, a następnie nauki humanistyczne w Paryżu. Wciąż 
kształtował swój charakter i odkrywał, że Pan Bóg powołuje go 
do życia kapłańskiego. Wstąpił do seminarium duchownego 
w Petersburgu, gdzie w 1855 
roku otrzymał święcenia ka-
płańskie. Był wykładowcą 
i ojcem duchownym. W tym 
czasie inspirował się posta-
cią i dziełem św. Francisz-
ka z Asyżu. Ksiądz Zygmunt 
pomagał ludziom biednym 
i pozbawionym opieki. Ubo-
lewał też nad trudnym losem 
Polaków zsyłanych na Sy-
berię. Smucił się z powodu 
prześladowań katolików, co 
przejawiało się na przykład 
zamknięciem przez władze 
carskie nowicjatów zakon-
nych. Dostrzegał również 
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problemy społeczne, dlatego w 1857 roku założył zgromadze-
nie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostry zajmowały się 
wychowaniem biednych dzieci, opieką nad staruszkami oraz 
chorymi.

W 1862 r. został mianowany przez papieża Piusa IX arcy-
biskupem metropolitą warszawskim. Arcybiskup podczas 
rozmowy z carem jasno stwierdził, że sam nie będzie nakła-
niał Polaków do walki przeciw zaborcy, jednak gdy naród tak 
zdecyduje, jest gotów stanąć po jego stronie. Dlatego władze 
carskie pilnie śledziły jego poczynania. On sam zajął się du-
chową odnową zaniedbanej archidiecezji, rozwijał szkolnictwo 
dzieci i młodzieży oraz dzieła charytatywne. Niestety zaled-
wie po szesnastu miesiącach owocnej posługi musiał opuścić 
umiłowaną owczarnię, bo zbyt otwarcie bronił praw Kościoła 
i nie krył swego przywiązania do Polski. Skazano arcybiskupa 
na wygnanie w głąb Rosji, do Jarosławia nad Wołgą. Pozostał 
tam przez dwadzieścia lat, prowadząc życie modlitwy i miłości 
bliźniego. Nie tracił nadziei, znajdując siłę w Bogu, by pocie-
szać innych. Zwolniony z więzienia nie mógł powrócić jednak 
do Warszawy. Jego tułacza droga zaprowadziła go do Galicji, 
do miejscowości Dźwiniaczka koło Tarnopola. Tam dalej słu-
żył jako duszpasterz i mimo słabego zdrowia zakładał szkoły 
dla dzieci. Kilka miesięcy przed śmiercią przybył do Krako-
wa, gdzie 17 września 1895 roku zmarł w opinii świętości. Za-
kończył swoje życie pielgrzyma przyjęty przez dobrego Ojca 
w niebie.

18 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II ogłosił arcybiskupa Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego błogosławionym. Powiedział 
o nim: „Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybi-
skup Warszawy, w trudnym czasie niewoli narodowej, wytrwale 
wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytu-
cji wychowawczych i zakładów dobroczynnych. Sam założył 
sierociniec i szkołę i sprowadził do stolicy Siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia. Po upadku powstania styczniowego, wiedzio-
ny miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił w obronie 
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prześladowanych. Ceną za tę wierność miłości było zesłanie 
w głąb Rosji, które trwało dwadzieścia lat […]. W duchu tak 
pojmowanej miłości społecznej arcybiskup Feliński głęboko 
angażował się w obronę wolności narodowej. Potrzeba tego 
i dzisiaj, kiedy różne siły – często kierujące się fałszywą ideolo-
gią wolności – starają się ten teren zagospodarować dla siebie. 
Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności bez prawdy 
i odpowiedzialności nasila się również w naszym kraju, paste-
rze Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii 
wolności, jaką jest prawda Krzyża Chrystusowego”.

Siedem lat później, 11 października 2009 r., Ojciec Święty 
Benedykt XVI zaliczył bł. arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego do grona świętych. Powiedział o nim: „Był wielkim 
świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo 
trudnych dla narodu i Kościoła w Polsce. Gorliwie dbał o du-
chowy wzrost wiernych i pomagał ubogim i sierotom”.

Bł. kard. Stefan Wyszyński zapraszał, by za wstawiennic-
twem arcybiskupa uczyli się miłości do Boga i do naszej Oj-
czyzny: „Wstąpcie do katedry, zejdźcie do podziemi, tam leży 
człowiek, o którym mówiono, że przegrał, a to jest zwycięzca”.

Na podstawie książki „Szczęśliwi święci”
Elżbieta

MODLITWY O ŁASKI ZA PRZYCZYNą 
ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO

Panie, Jezu Chryste, który powiedziałeś: proście a otrzyma-
cie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzo-
ne, błagamy Cię, spojrzyj miłosiernie na nasze potrzeby i udziel 
nam – za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego łask…, o które 
z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
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KRUCJATA MODLITEWNA CHORYCH

W poczuciu braterskiej solidarności, akcentowanej przez św. Paw-
ła: „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 wrzesień:
 – 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 samotnych, starszych i chorych,
 – o rozwój naszej wspólnoty Apostolatu Chorych.

Intencja Papieska: O zniesienie kary śmierci 
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność 

i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszyst-
kich państw świata.

AKT ODDANIA

Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi. 
Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę 
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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

27 czerwca br. Apostolat Chorych Archidiecezji Szczeciń-
sko-Kamieńskiej zorganizował Pielgrzymkę do Krępska. 

Od rana słońce prażyło niemiłosiernie. Pojawiło się pytanie 
„czy na pewno pojedziemy, przecież wielu chorych ma proble-
my z sercem, z krążeniem”? Największymi entuzjastkami były 
chore poruszające się na wózkach. Pani Krysia szczęśliwa, bo 
akurat dzisiaj nie miała dializy. Na przystanek w Stargardzie 
podjechał autokar wygodny, klimatyzowany ale z barierą po-
konania schodów. Przy pomocy kierowcy udało się sprawnie 
wejść do autokaru. Jedziemy!!! Zbieramy po drodze naszych, 
którzy są serdecznie witani. Większa grupa czeka w Chociwlu, 
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sporo nowych twarzy. Kolejnych pielgrzymów zabieramy z Os. 
Słonecznego. W czasie drogi Elżbieta (koordynatorka) opowia-
da o historii powstania Apostolatu wspomina założycielkę – Ba-
się Oskólską. Jesteśmy w komplecie, kilka osób zrezygnowało 
z pielgrzymki bojąc się upału. Przy wspólnym śpiewie i mo-
dlitwie różańcowej szybko dotarliśmy do Krępska celu naszej 
podróży. 

Tworzymy małą procesję z krzyżem na czele. Krzyż z wize-
runkiem Chrystusa otoczony cierniami… tak bardzo wymow-
ny… taki nasz… każdy cierń przypomina o cierpieniu chorego 
zjednoczonego z Chrystusem. Krzyż podarował Ks. Przemy-
sław – Referent Duszpasterstwa Chorych, który otrzymał 15 lat 
temu na Mszy św. prymicyjnej od pewnego artysty z Lublina. 
Z wielką radością i z sentymentem przekazał ten krzyż, aby 
z nami pielgrzymował i prowadził do Jezusa.

Wchodzimy do Sanktuarium pw. Matki Bożej Królowej Polski 
z pieśnią „O Maryjo witam Cię…”. Przy wejściu powitał nas 
kustosz sanktuarium Ks. Paweł Płaczek. Zaprosił na adorację 
Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo czerwcowe, Mszę 
św. a potem na poczęstunek. 

Chwila osobistej modlitwy. Odmawiamy litanię do Serca 
Pana Jezusa. Ks. proboszcz poświęcił nasz pielgrzymkowy 
krzyż i nowe nabytki: apteczkę i ciśnieniomierz. Do kościoła 
weszła grupa osób ubranych w piękne ludowe stroje; był to ze-
spół „Biesiada” z Szadzka. Pięknie ubogacił pieśniami liturgię 
Mszy św. odprawianej przez Ks. Przemysława, który w homilii 
zaakcentował, by swój krzyż cierpienia ofiarować Bogu i Jemu 
przedstawiać wszystkie słabości, nieszczęścia, tragedie. Za-
chęcał: „przychodźmy do Pana Boga ugięci pod ciężarem krzy-
ża z pokorą prosząc – zmiłuj się nad nami, daj nam siłę i moc, 
by dzień za dniem przeżywać w zjednoczeniu z Jezusem”.

Po uczcie duchowej idziemy do ogrodu przy plebanii. I tu 
niespodzianka – królewska uczta! Pięknie przygotowany stół 
pod zadaszeniem. Pachną kiełbaski z grilla, Ks. Paweł serwuje 
ugotowany przez siebie bigos, Panie wnoszą pyszne ciasta. Jest 
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czas na wspólny posiłek. Toczą się rozmowy. Zespół Biesiada 
jest z nami płyną wesołe dźwięki. Niektórzy tańczą, wszyscy 
dobrze się bawią. Trwa rozmowa serc pełna życzliwości, przy-
jaźni i nadziei na następne spotkanie. 

Wiesława

ŚWIADECTWO

Moje wrażenia i przeżycia związane z pielgrzymką Apo-
stolatu Chorych do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 
w Krępsku. 

Na ten dzień pielgrzymowania oczekiwałem z utęsknieniem! 
Tuż przed pielgrzymką okazało się, że musiałem zrezygnować 
z wyjazdu z powodu nagłej wizyty u stomatologa. Byłem umó-
wiony na godz. 10.00, w tym czasie też był odjazd autokaru 
z przystanku na Osiedlu Słonecznym przy Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej. Zasmuciłem się, że po raz kolejny nie bę-
dzie mi dane pielgrzymować. Ten smutek był połączony z na-
dzieją, ufałem, że Maryja – Pocieszycielka strapionych wstawi 
się za mną. I tak było! Pragnienie udziału w tej pielgrzymce 
było tak wielkie więc postanowiłem udać się na wizytę wcze-
śniej – zostałem przyjęty!!! Po wyjściu od lekarza otrzymałem 
telefoniczną informację, że autokar jeszcze nie dojechał. Po-
myślałem sobie, że to dobry znak! Maryja prowadziła, dość 
szybko dojechałem na os. Słoneczne, gdzie jeszcze był autokar. 
Moja radość była wielka!!! Wielu pielgrzymów również ucie-
szyła się, że dołączyłem.

W tym dniu upał był można powiedzieć tropikalny ale wszy-
scy byliśmy ,,schłodzeni” modlitwą i radością pielgrzymowa-
nia. Kolejne moje przeżycie, to że wśród pielgrzymów zostałem 
wyróżniony powierzono mi w krótkiej procesji poprowadzić 
pielgrzymów do Sanktuarium niosąc krzyż, który podarował 
Ks. Przemysław. Krzyż przed Mszą Św. został poświęcony 
przez Kustosza sanktuarium. Atmosfera była tak wspaniała, że 
szkoda było odjeżdżać i nikt nie narzekał na upał. Wracaliśmy 
do domów pełni radośni i ubogaceni duchowo. Do zobaczenia!

Z Panem Bogiem, Zygmunt Kujawa
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ŚP. IRENKA FALKOWSKA 
ODESZŁA NA WIECZNą WARTĘ DNIA 29.06.2022 r.

Twoja obecność, pełna cichej i pokornej modlitwy, 
która niczym płaszcz okrywa wszystkich, których kochasz. 
Twój spokój, który potrafi uciszyć nawet największą burzę 

w naszych sercach. 
Twoje ciepłe spojrzenie, które przenika na wskroś i ogrzewa 

także to, co pokryte lodem. 
Twoje rady i mądre słowa, które zapadają głęboko w sercach 

i umysłach. 
Twoja miłość, czysta i szczera wobec każdego spotkanego człowieka. 
Twoje życie – świadectwo wielkiej wiary i niegasnącej nadziei. 

I Krzyż, za którym się nie chowasz.

Irenka – niezwykła osoba – oddana Bogu. Cicha, pokorna, 
cierpliwa o wielkiej dobroci. Była jedną z pierwszych uczest-
niczek rekolekcji organizowanych przez Apostolat Chorych. 
Doświadczona przez wieloletnią chorobę stwardnienie roz-
siane nigdy się nie skarżyła. W Jej życiu naznaczonym cięż-
ką chorobą przeważnie emanował spokój. Dawała niezwykłe 
świadectwo głębokiej wiary, ufności w Bożą Opatrzność oraz 
umiłowania drugiego człowieka. Ktokolwiek spotkał Ją na 
swojej drodze zapamiętał Jej ciepłe spojrzenie, poczucie hu-
moru, życiową mądrość i dobroć. Obdarowywała nas wielkim 
bogactwem – swoje cierpienie łączyła z cierpieniem Chrystu-
sa. Jemu powierzała swoje sprawy osobiste i całą wspólnotę 
Apostolatu Chorych. Ofiarowała nam wiele skarbów ducho-
wych, chociaż uważała, że tak niewiele ma do zaoferowania. 
Oto refleksja Jej autorstwa:

KOCHAM CIĘ ŻYCIE
leżę wśród trawy przed domem
patrzę w niebo
kocham cię życie...
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w dzieciach chorych, zdrowych,
oczach roziskrzonych radością życia
młodych, pięknych, prostych, skrzydlatych
w tych pochylonych,
i w tych, którym trzeba pomóc
kocham cię życie...
w przygnębionych
w wyciągniętych rękach do pomocy
i tych szukających ratunku
kocham cię życie...
w trawie, kwiatach, drzewach,
w chmurach, w deszczu, w wietrze
i w słońcu
kocham cię życie...
w nocy gwieździstej, księżycowej
w nocy ciemnej, nabrzmiałej nadzieją
kocham cię życie...
i czekam świtu
i wschodu słońca
kocham cię życie...

ZAPROSZENIE

Kochani, w tym miesiącu jest zaplanowany wyjazd do Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu w dniu 17 wrze-
śnia br. 

UWAGA! Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy (do dnia 
12 września) telefonując na nr tel. 511 781 255 lub 505 905 463. 

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 29 września o godz. 19.00. 



List do Chorych i ich Rodzin30

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 inter-
netowej: 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.

PORADNIK

Ze względu na duże zainteresowanie, od tego miesiąca 
będą umieszczane informacje i wiadomości prawne dla osób 
niepełnosprawnych. 

ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem 
prawnie potwierdzającym status osoby z niepełnosprawnością, 
dzięki któremu osoba ta może korzystać z różnych świadczeń, 
ulg lub przywilejów. 

Kwestie ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. Obecnie można otrzymać orzeczenie, które określi sto-
pień niepełnosprawności w podziale na:

– lekką niepełnosprawność 
– umiarkowaną niepełnosprawność 
– znaczną niepełnosprawność 

Osobami upoważnionymi do składania wniosku o orzecze-
nie o niepełnosprawności są:

– bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, jeśli ukończy-
ła 18 rok życia,
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– rodzic, opiekun prawny albo kurator  osoby z niepeł-
nosprawnością, która  ma mniej niż 18 lat albo jest 
ubezwłasnowolniona,

– kierownik ośrodka pomocy społecznej – jeśli zgodzi się na 
to osoba z niepełnosprawnością, jej rodzic, opiekun praw-
ny albo kurator.

Celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy 
złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim (opisującym 
stan zdrowia, rozpoznanie choroby) i dokumentami leczenia/
choroby.

We wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności podaje się dane osoby, której wniosek dotyczy, a także 
osoby będącej jej przedstawicielem ustawowym, jeżeli został 
ustanowiony. Należy też określić sytuację społeczną i zawodo-
wą osoby zainteresowanej, w tym podać jej stan cywilny, sytu-
ację rodzinną oraz podać źródło dochodu. 

Należy też określić zdolność do samodzielnego funkcjono-
wania tej osoby oraz wykonywania czynności samoobsługo-
wych, poruszania się i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia korzysta ze 
sprzętu rehabilitacyjnego, to również należy go wskazać. 

Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie zawierając 
opis stanu zdrowia powinno być wydane nie wcześniej, niż na 
30 dni przed dniem złożenia wniosku. Zaświadczenie wydaje 
lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana 
(lekarz pierwszego kontaktu).

Po złożeniu wniosku czekamy na informację o terminie po-
siedzenia komisji lekarskiej. Gdy lekarz wpisze w zaświadcze-
niu lekarskim brak możliwości osobistego stawiennictwa, to 
posiedzenie komisji odbędzie się bez udziału osoby chorej. Po 
posiedzeniu komisji do wydania decyzji czeka się 14 dni, a do-
kument zostaje dostarczony pocztą pod wskazany adres. 
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Wykaz miejskich i powiatowych zespołów ds. orzekania 
o niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim:
1. Białogard, 78-200, Plac Wolności 1, tel. 94-312-88-88 wew. 24 
2. Choszczno, 73-200, ul. Chrobrego 27a, tel. 95-765-78-40 
3. Drawsko Pomorskie, 78-500, ul. Chrobrego 4, tel. 791-980-889 
4. Goleniów, 72-100, ul. Niepodległości 1, tel. 91-418-36-08 
5. Gryfice + Kamień Pomorski, 72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 4, 

tel. 91-85-259-04 
6. Gryfino, 74-100, ul. Łużycka 91, tel. 91-416-20-17 wew. 117 
7. Kołobrzeg, 78-100, ul. Grottgera 11, tel. 94-35-480-62, 

94-35-480-66 
8. Miasto Koszalin, 75-414, al. Monte Cassino 13, tel. 94-348-39-
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9. Myślibórz, 74-300, ul. Północna 15, tel. 95-747-90-69 
10. Police, 72-010, ul. Tanowska 8, tel. 91-43-28-151 
11. Pyrzyce, 74-200, ul. Lipiańska 4, tel. 91-88-11-319 
12. Sławno, 76-100, ul. Sempołowskiej 2 a, tel. 59-810-64-17 
13. Stargard + Łobez, 73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1, tel. 

91-48-04-902/903 
14. Miasto Szczecin + Świnoujście, 70-506 Szczecin, ul. Starzyń-

skiego 2, tel. 91-48-85-379 
15. Szczecinek, 78-400, ul. Wiatraczna 1, tel. 94-71-37-100/110 
16. Świdwin, 78-300, ul. Drawska 38, tel. 94-36-57-037 17. 
17. Wałcz, 78-600, al. Zdobywców Wału Pomorskiego, tel. 

67-25-084-70/71

Anna Podgórna, główny specjalista

MODLITWA O OCHRONĘ  
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a prze-
ciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. 

A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.


