




Drodzy czytelnicy GŁOSUSERCA!

Miesiąc październik 2019 roku stał się miesiącem
niezwykłym. Papież ogłosił go Nadzwyczajnym Mie-
siącem Misyjnym.

Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania
przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud.
Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele
świadomość obowiązku misyjnego.

Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół
Chrystusa z misją w świecie”.

Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do roz-
budzenia świadomości misj i ad gentes i podjęcia z nową
energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa.
Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę
na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspól-
not w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby roz-
winęło się umiłowanie misj i, będących „umiłowaniem Je-
zusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewan-
gelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła,
w ramach dobrego przygotowania i przeżycia Nadzwy-
czajnego Miesiąca Misyjnego:
1 ) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez
Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólno-
tową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli
męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej , katechetycznej , ducho-
wej i teologicznej dotyczącej misj i ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego
dzieła misj i ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Ko-
ściołach będących w największej potrzebie.

Logiem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest
krzyż opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszcze-
gólne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie sym-
bolizują kontynenty: czerwony – Ameryka, zielony –
Afryka, niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały – Europa.

Spełniając prośbę Papieża, pamiętajmy o wielkim
dziele misyjnym Kościoła, w którym poprzez sakrament
chrztu, także sami uczestniczymy.

Ks. Kamil Wróbel

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

KOŚCIÓŁ MISYJNY
– Katecheza Św. Jana Pawła II wygłoszona 1 9.04.1 995 r.

>>

Jako spadkobierca i kontynuator
dzieła Apostołów, posłanych, by skła-
dali świadectwo Chrystusowi i głosili
Ewangelię „aż po krańce ziemi” (Dz
1 ,8), Kościół posiada cechę „po-
wszechności”, z której wynika jego
„misyjność”. Ta druga cecha pochodzi
„z góry”, a to z kolei należy do jego
tajemnicy. Mówi o tym w Dekrecie Ad
gentes Sobór Watykański II, według
którego „Kościół pielgrzymujący jest
misyjny ze swej natury, ponieważ
swój początek bierze wedle planu Ojca
z posłania (ex missione) Syna i z po-
słania Ducha Świętego”. Tajemnica
ta, mająca swe źródło w trynitarnym
planie Bożym, wypełnia się w Koś-
ciele i przejawia się od dnia Pięćdzie-
siątnicy jako jego stała cecha.

Fakt, że Kościół jest w swej istocie
„misyjny”, nie oznacza jedynie, że ma
do spełnienia powszechną misję wo-
bec całej ludzkości, lecz że w jego
strukturze, w jego duszy, a więc
niejako w jego „psychologii” zawiera

się dynamizm, którego konkretnym
przejawem jest przepowiadanie Ewan-
gelii, szerzenie wiary i wzywanie
do nawrócenia wszystkich „aż po
krańce ziemi”. Ten wewnętrzny im-
puls, ściśle związany z jego misją, po-
chodzi od Ducha Świętego, należy
więc do jego tajemnicy. Ten dyna-
mizm jest z kolei wyróżniającą i cha-
rakterystyczną cechą Kościoła. Znaj-
duje ona swój konkretny i przeko-
nujący wyraz w osobach tych, którzy
podobnie jak niegdyś Apostołowie,
udają się do krajów bardzo odległych
od ich ojczyzny, by głosić Ewangelię.
Chociaż nie wszyscy są powołani,
by udać się na tereny misyjne, każdy
wierny powinien w Kościele i wraz
z Kościołem szerzyć światło Ewange-
lii zgodnie ze zbawczą misją, po-
wierzoną Wspólnocie kościelnej przez
Odkupiciela. Wszyscy bowiem są po-
wołani do współpracy w wypełnieniu
tej misj i.

Musimy wciąż zgłębiać trynitarne

pochodzenie misyjnego dynamizmu,
do którego nawiązuje Dekret Ad gen-
tes. Dynamizm ten wypływa „ze źró-
dła miłości”, czyli „miłości Boga Oj-
ca”, z Jego „niezmiernej i pełnej miło-
sierdzia łaskawości”. On jest Bogiem,
który nas stwarza, „powołując łaska-
wie do uczestnictwa z sobą w życiu
i chwale”. To On „rozlewa hojnie swą
[…] dobroć”, aby być „wszystkim
we wszystkich” (1 Kor 15,28). Z tej
Jego nieskończonej ofiarności wobec
wszystkich stworzeń wywodzi się jako
dar Ducha Świętego misyjny ruch
w Kościele, który szerzy w świecie
orędzie zbawienia.

Dynamizm życia Bożego został
przekazany przede wszystkim poprzez
Wcielenie odwiecznego Syna Bożego,
posłanego przez Ojca, by przyniósł
ludziom objawienie i zbawienie.
Przyjście na świat Słowa, które stało
się ciałem (por. J 1 ,1 4) można uważać
za „typ” lub „archetyp” - jak powie-
dzieliby Ojcowie - misyjnego impulsu
Kościoła, który przekraczając granice
starożytnego Izraela, otwiera króles-
two niebieskie przed całą ludzkością.
Ten impuls urzeczywistnia się zwła-
szcza dzięki „wyprawom” misjonarzy,
którzy podobnie jak Apostołowie opu-
szczają swoje ziemskie ojczyzny,
by głosić Boskie orędzie „wszystkim
narodom” (por. Mt 28,1 9).

Pierwszy misjonarz, Jednorodzony
Syn posłany przez Ojca na ziemię
dla odkupienia świata, posyła Aposto-
łów, by kontynuowali Jego misję (por.
J 20,21 ). Typologia misyjna „Słowa,
które stało się ciałem”, obejmuje ró-
wnież ogołocenie się Tego, który is-
tnieje w postaci Bożej oraz przyjmuje
postać sługi, stając się podobnym
do ludzi (por. Flp 2,6-7). Pawłowe po-
jęcie „kenozy” (exinanivitsemetipsum)
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1. Ludzkie Serce Jezusa
W miesiącu czerwcu uczestniczy-

my w nabożeństwach ku czci Serca
Jezusowego. Wskazaną jest rzeczą,
byśmy na nowo przypomnieli sobie,
co stanowi przedmiot nabożeństwa
do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Otóż, przedmiotem tego nabożeństwa,
według nauki Kościoła, jest fizyczne,
cielesne, ludzkie Serce Jezusowe,
przedstawiające, reprezentujące niepo-
jętą miłość Bożą ku rodzajowi ludz-
kiemu i ku każdemu z nas, i to miłość
wzgardzoną, niezrozumianą.

Najpierw więc przedmiotem nasze-
go nabożeństwa do Najświętszego
Serca Jezusowego jest Jego cielesne,
ludzkie Serce, to które biło dwa ty-
siące lat temu na ziemi. Na początku
uderzało w łonie Jego Matki, a potem,
gdy głosił ludziom dobrą nowinę i gdy

pozwala dostrzec we Wcieleniu pier-
wszy wzór ogołocenia dla tych, którzy
podejmując zlecenie Chrystusa, pozo-
stawiają wszystko, by nieść Dobrą No-
winę „aż po krańce ziemi”.

Stwierdzając, że źródło misyjnego
dynamizmu Jego Wcielenia jest tran-
scendentne, Jezus wyjawia zarazem je-
go cel, którym jest otworzenie wszy-
stkim drogi powrotu do Boga. Jezus
wchodzi na tę drogę jako pierwszy.
Mówi: „wyszedłem od Ojca i przysze-
dłem na świat; znowu opuszczam
świat i idę do Ojca” (J 16,28). Wy-
jaśnia, że celem Jego „odejścia” jest
przygotowanie „w domu Ojca” miej-
sca dla uczniów, do których kieruje
słowa: „zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,
3). Powrót Jezusa do Ojca doko-nuje
się poprzez ofiarę, w której objawia
swoją miłość wobec ludzi „do końca”
(J 1 3,1 ).

Pragnie On, by ludzie uczestniczy-
li w Jego wstąpieniu do Ojca. Aby
zrealizować to uczestnictwo, posyła
Apostołów, a wraz z nimi cały Koś-
ciół, który kontynuuje ich przepowia-
danie i działalność w każdym czasie
i miejscu.

Podkreśliliśmy fakt, że punktem
kulminacyjnym misyjnej działalności
Chrystusa było złożenie przez Niego
ofiary. Zgodnie z planem Ojca, Jezus
poświęcił krótki okres swej ziemskiej
egzystencji przepowiadaniu, skierowa-
nemu wyłącznie „do owiec, które po-
ginęły z domu Izraela” (Mt 15,24),
wśród nich zresztą miało pełnić

w pierwszym okresie swą posługę
Dwunastu (por. Mt 10,6). Lecz przez
ofiarę Krzyża osiąga On w pełni mi-
syjny cel swego przyjścia na ziemię:
nie tylko zbawienia ludu Izraela lub
Samarytan, lecz również „Greków”
(por. J 12,20-24), a nawet całej ludz-
kości (por. J 12,32).

Pozwala nam to lepiej zrozumieć,
że misyjna działalność Kościoła jest
ściśle związana z ofiarą, jak przepo-
wiedział Jezus: „Uczeń nie przewyż-
sza nauczyciela ani sługa swego pana”
(Mt 10,24); „Będziecie w nienawiści
u wszystkich z powodu mego imienia”
(Mt 10,22).

Trzeba iść za Boskim Nauczycie-
lem drogą krzyża. Jest to droga Koś-
cioła i misjonarzy, jak przypomina So-
bór: „Kościół winien kroczyć tą samą
drogą, pod działaniem Ducha Chrystu-
sowego, jaką kroczył Chrystus, mia-
nowicie drogą ubóstwa, posłuszeń-
stwa, służby i ofiary z siebie aż do
śmierci, z której przez zmartwych-
wstanie swoje powstał Chrystus zwy-
cięzcą”.

Na tej drodze Kościoła oraz mi-
sjonarzy Chrystus jest nie tylko pier-
wszym i doskonałym wzorem: jest
również Tym, który dostarcza energii
koniecznej , by posuwać się naprzód,
udzielając Ducha Świętego swemu
Kościołowi w każdym czasie. Jak mó-
wi tekst soborowy, dla dokonania po-
wszechnego zbawienia „posłał Chrys-
tus od Ojca Ducha Świętego, by prze-
prowadzał zbawcze Jego dzieło
od wewnątrz i pobudzał Kościół

do rozszerzania się”. Jeszcze raz po-
wracamy do trynitarnych źródeł misyj-
nego dynamizmu Kościoła, który
Duch Święty wyzwolił w dniu Pięć-
dziesiątnicy i nieustannie podtrzymuje
w sercach jako Miłość Ojca i Syna -
Ignis, Caritas - przekazującą Kościoło-
wi ogień odwiecznej Miłości.

Pięćdziesiątnica była nie tylko
chwilą głębokiego wzruszenia: była
początkiem nadprzyrodzonego dyna-
mizmu, który rozwinął się potem
w dziejach Kościoła. Podobnie jak
w dniu Pięćdziesiątnicy, również
w naszych czasach Duch Święty nadal
wzbudza entuzjazm misyjny i udziela
darów hierarchicznych i charyzmaty-
cznych (por. 1 Kor 12,4 n.), które
„cały Kościół jednoczą we wspólnocie
i w posłudze”. Ta wspólnota uczniów
Jezusa przyjmuje postać „braterskiej
komunii”, tworząc „jednego ducha
i jedno serce”.

Duch Święty oświeca i przenika
Bożą miłością całą osobę, działając
skutecznie w umysłach i sercach. Głę-
boko uczestniczy w misyjnej działal-
ności Kościoła, którą „niekiedy nawet
w sposób widoczny uprzedza […], tak
jak na różny sposób nieprzerwanie jej
towarzyszy i nią kieruje”. Tak więc
Kościół „poruszony łaską i miłością
Ducha Świętego” wypełnia swoją mi-
sję, otwierając wszystkim ludziom
„wolną i pewną drogę do pełnego
uczestnictwa w misterium Chrystusa”.
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wisiał na krzyżu. To Serce przebite
na krzyżu zaczęło na nowo bić w ciele
Chrystusa Zmartwychwstałego i ude-
rza w Nim do dzisiaj . Właśnie to Serce
stanowi przedmiot naszej adoracji
i uwielbienia. Ten nasz kult jest uza-
sadniony, bo skoro możemy czcić całe
ciało, wolno nam czcić również część
tego ciała.

Kult poszczególnych części ciała
Jezusowego powstał dość wcześnie.
I tak św. Maria Magdalena, rzec mo-
żna, zainicjowała pod krzyżem nabo-
żeństwo do Przebitych Stóp Jezuso-
wych. Potem w Kościele rozwijało się
nabożeństwo do Rąk Chrystusa Pana.
Bardzo znane było nabożeństwo
do Przenajświętszego Oblicza Zbawi-
ciela, nabożeństwo do Rany Prawego
Boku, Ramienia Chrystusowego, na-
bożeństwo do Pięciu Ran Jezusa Chry-
stusa.

Czcząc ciało Jezusowe, oddajemy

kult, okazujemy miłość Bogu. Dlate-
go, bo ciało Jezusowe stanowi istotny,
właściwy element Boga - Człowieka,
należy integralnie do Niego. Razem
z ciałem należy do Boga - Człowieka
serce, które jest wyjątkowo ważne
w organizmie.

2. Miłość Jezusowa
Ale to nabożeństwo, przedmiot

nabożeństwa do Najświętszego Serca
Jezusowego obejmuje nie tylko fizy-
czne Serca Jezusowe, lecz przede
wszystkim miłość Bożą, którą to Serce
przypomina i reprezentuje. Tak jak
człowiek składa się z duszy i ciała,
podobnie można powiedzieć, że to na-
bożeństwo składa się z dwóch ele-
mentów: z elementu fizycznego, Serca
Jezusowego i miłości Jezusowej , którą
to Serce symbolizuje. I o ile ważniej-
sza jest dusza od ciała, o tyle ważniej-
szy jest ten element przypominający

nam, reprezentujący miłość Jezusową.
Jest ona niepojęta, niezgłębiona, nies-
kończona, jest ponad wszelkie nasze
wyobrażenia.

Pewne spojrzenie na nią może nam
dać miłość ludzka. Miłość człowieka
ku człowiekowi wprawia nas niekiedy
w zdumienie. Przekazują stare pisma,
że parę wieków przed Chrystusem,
Zaleukos, prawodawca Lorków, usta-
nowił bardzo ostre prawa przeciw
cudzołóstwu. Między innymi jedno
z nich nakazywało wykłuć oczy temu,
kto dopuściłby się cudzołóstwa. Mo-
ralne przepisy pogańskie są niekiedy
wyjątkowo surowe. I stało się, że pier-
wszym, który przekroczył to prawo,
był jego syn. Można sobie wyobrazić
przestrach, boleść i przerażenie ojca,
gdy dowiedział się, że to właśnie syn
przekroczył prawo, i że jego synowi
będą wykłute oczy. Ale miłość serca
ludzkiego, miłość ojcowska czy ma-
cierzyńska są nie tylko bardzo wielkie,
lecz i pomysłowe. Ojciec zastanawia
się, jakby ocalić syna. Nie chciałby
w tym wypadku być sędzią ani ojcem.
I pomyślał, że przecież syn i ojciec
to jest jedna krew, prawie jedno ciało,
wnet jedna osoba. Zatem - rozumuje
ojciec - jedno oko niech będzie mnie
wykłute, a drugie synowi i w ten spo-
sób dla syna ocalone zostanie światło
dzienne. Tak też się stało. To był nad-
zwyczajny wypadek i jeszcze teraz,
dwa tysiące paręset lat po tym wyda-
rzeniu, wspominamy go jako przykład
nadzwyczajnej miłości człowieka
do człowieka.

Przypomnieliśmy to wydarzenie
z czasów starożytnych, by lepiej poz-
nać i uprzytomnić sobie miłość Jezu-
sową do nas, którą to miłość repre-
zentuje cielesne Serce Jezusowe.
Ta miłość jest nieskończona i niepo-
jęta, bo Pan Jezus wziął na siebie nie
tylko pół kary, lecz całą. I w wyją-
tkowo okrutny sposób był męczony
za nas. Trzeba też wziąć pod uwagę:
kto cierpi i dla kogo cierpi. Tam cier-
piał ojciec za syna, tu cierpi Bóg
dla człowieka. Przedmiotem nabożeń-
stwa naszego do Najświętszego Serca
Jezusowego jest właśnie ta niepojęta
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miłość Boga ku człowiekowi.
Weźmy pod uwagę tylko maleńki

objaw tej miłości, mękę Jezusową,
i ten jej fragment: pojmanie Jezusowe
w Ogrójcu. Zbawiciel udał się do O-
grodu Oliwnego, by się modlić.
Tu przeżywa wizję swej straszliwej
męki, krwawy pot skrapla Jego obli-
cze. W pewnym momencie zjawia się
Judasz zdrajca ze swoją zgrają i na-
stępuje aresztowanie Pana Jezusa;
związano Mu ręce. Niekiedy określa
się związanie rąk - skuciem.

Raz tylko w życiu widziałem
na ulicy człowieka ze skutymi rękami
i muszę powiedzieć, że prawie cały ty-
dzień nie mogłem sobie znaleźć miej-
sca. Zapewne ten człowiek przekro-
czył jakiś przepis prawa. Niemniej
bardzo mnie drażniło i denerwowało
to upokorzenie godności ludzkiej ,
przejawiające się w związanych,
w skutych rękach. Ale oto związano
ręce Bogu - Człowiekowi. Brutalnie
Mu te ręce związali i skrępowali,
bo Judasz powiedział: a trzymajcie
Go dobrze, aby wam się nie wymknął.
Był wieczór, Wielki Czwartek, nie ma
kto Pana Jezusa osądzić. Wielcy tego
świata - Herod, Kajfasz, Piłat - wszys-
cy po dobrej kolacj i udali się na spo-
czynek; któżby sobie teraz przeszka-
dzał. I Pan Jezus musi czekać na nie-
sprawiedliwy, hańbiący wyrok przez
całą noc, ale w jakich warunkach
i gdzie? A więc w ciemnicy. Znamy
z Pisma świętego, jak wtedy maltre-
towano Pana Jezusa i jak On tę swoją
miłość nam okazał. Zawiązano Mu
oczy, uderzano w twarz i mówiono:
prorokuj , kto Cię uderza. Pluto w Jego
najświętsze oblicze, szarpano za wło-
sy. I tak całą noc katowano, aż do hań-
biącego poranka Wielkiego Piątku.

Oto drobny wyjątek z męki
Jezusowej . Oto szczegół z tego prze-
kazu miłości Bożej do człowieka.
To Bóg cierpi, to Bóg jest tak upokor-
zony. Widzimy tu tę nieprawdopo-
dobną miłość Jezusową. I przedmio-
tem naszego nabożeństwa do Naj-
świętszego Serca Jezusowego jest wła-
śnie ta miłość nieskończenie wielka,
nieprzejrzana, niepojęta. Symbolizuje

ją ludzkie, żywe Serce Jezusowe, które
uderza dzisiaj i przez wszystkie wieki
będzie uderzać, Serce Jezusowe prze-
bite na krzyżu. Ono stanowi przedmiot
naszego nabożeństwa.

3. Miłość wzgardzona
Gdy Pan Jezus objawił się św.

Małgorzacie Alacoque, widziała,
że to ludzkie Serce Jezusowe otoczone
było cierniową koroną. Ta korona
symbolizuje miłość Jezusową przez
rodzaj ludzki i przez jednostki nie do-
cenioną, wzgardzoną i zlekceważoną.
Ona właśnie stanowi przedmiot nasze-
go nabożeństwa do Najświętszego Ser-
ca Jezusowego.
Ta miłość Chrystusowa rzeczywiś-

cie nie jest oceniona należycie. Ludzie
o niej nie wiedzą. Kto wie o Jezusie,
o Jego Sercu, o Jego miłosierdziu?
Na przeszło pięć miliardów ludzi jest
ponad półtora miliarda ochrzczonych,
w tym katolików może osiemset milio-
nów. A gdy chodzi o katolików, idźcie
do Ameryki Południowej , lub do in-
nych krajów, a przekonacie się, jak na-
prawdę jest bardzo powierzchowna
znajomość Boga, Jezusa Chrystusa
i jego miłości ku ludziom.

Obserwujemy tu pewien paradoks.
Gdy np. pod koniec drugiej wojny
światowej A. Fleming odkrył penicy-
linę, cały świat szybko o nim się do-
wiedział. Wszyscy cieszyli się tak do-
brym lekiem, a Fleminga uznano
za dobroczyńcę ludzkości. I słusznie.
Oczywiście, że śmiesznością byłoby
porównanie dobrodziejstwa tego lekar-
stwa z miłością Chrystusową. A jed-
nak, jak mało ludzi zna nieskończoną,
niewypowiedzianą miłość Bożą ku ka-
żdemu z nas. I myśmy się do tej nie-
wiedzy przyzwyczaili. Mija dzień
za dniem, rok za rokiem, a to coś wy-
jątkowego, o czym miliardy ludzi
winny wiedzieć, miłość Odkupiciela
jest czymś obcym dla ludzi. Dlatego
niech obudzi się w nas duch apos-
tolski, niech wszyscy poznają miłość
Bożą.
Przedmiotem naszego nabożeństwa

jest miłość Jezusowa nie doceniona,
wzgardzona. Ale Pan Jezus nieznany

jest nie tylko nieznany, lecz również
często prześladowany i znienawidzony
w członkach swego Mistycznego Cia-
ła. Jak naprawdę często źle widziane
jest wszystko to, co ma łączność z Bo-
giem, z Jezusem Chrystusem. Dzieje
się to zapewne również pod wpływem
szatana, którego działalność tak moc-
no Pismo święte podkreśla. Ludzie,
przybywający do nas z niektórych kra-
jów, opowiadają, jak bardzo są po-
niewieram i prześladowani, jeżeli
przyznają się do Chrystusa. W środ-
kach masowego przekazu, które wy-
wierają wyjątkowo olbrzymi wpływ
na myślenie, uczucia i działanie ludzi,
powszechnie zachwalany jest laicki
sposób życia, materializm praktyczny,
rozluźnienie obyczajów. Jakże równo-
cześnie dużo jest w nich fałszywych
i błędnych opinii o Kościele, o Bogu,
o Jezusie Chrystusie. To właśnie
wszystko reprezentuje w objawieniu
św. Małgorzaty korona cierniowa, ota-
czająca Serce Jezusowe.

4. Miłość miłosierna
I jeszcze jeden element. Przypatrz-

my się sobie samym. Zaglądnijmy
do wnętrza naszych dusz i naszych
serc. Nie tylko przez narody i przez
społeczeństwa jest niezrozumiana
i wzgardzona miłość Jezusowa,
ale i my też czasem jesteśmy nie-
wierni. Oczywiście, staramy się ko-
chać Jezusa, ale sumienie nam nieje-
dno wyrzuca. Nabożeństwo do Serca
Jezusowego łączy się ściśle z nabo-
żeństwem do Miłosierdzia Bożego.
Czcząc Serce Jezusa, czcimy Jego
miłosierdzie. Serce Jezusa jest pełne
miłosierdzia.

Przypomnijmy sobie zasadniczą
myśl naszego rozważania. Przedmio-
tem nabożeństwa do Najświętszego
Serca Jezusowego jest fizyczne, cie-
lesne Serce Jezusowe, które biło
w stajence i na krzyżu, które jest
w niebie. To Serce reprezentuje nie-
pojętą, nieskończoną, tkliwą, ojcow-
ską miłość ku ludziom; równocześnie
wzgardzoną i niezrozumianą.

Powtarzajmy bardzo często,
szczególnie podczas podniesienia



i przy innych okazjach: O Jezu, spraw,
byśmy Cię więcej kochali. Należymy
do twojej gwardii, do tych najbliż-
szych, ale u nas różnie bywa z tą wier-

nością i z miłością. Dlatego przebacz
nam, co było złego, bo naprawdę, Je-
zu, chcemy Cię już szczerze kochać,
chcemy być wiernymi Twojemu Naj-

świętszemu Sercu, źródłu wszelkiego
miłosierdzia.

Bp Albin Małysiak
(20 czerwca 1980 r.)

>>
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”Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał
mi pójść za sobą. W jednej chwili zna-
lazłam się w miejscu mglistym, napeł-
nionym ogniem, a w nim całe mnóstwo
dusz cierpiących. Te dusze modlą się
bardzo gorąco, ale bez skutku dla sie-
bie, my tylko możemy przyjść im z po-
mocą. Płomienie, które paliły je, nie
dotykały mnie.”

św. s. Faustyna – Dz. 20

Muzeum dusz czyścowych w Rzy-
mie - to wyjątkowe miejsce. Mały,
neogotycki kościół, znajdujący się nad
samym Tybrem, w centrum Wiecz-
nego Miasta. W jego wnętrzu mieści
się niezwykła kolekcja, którą na prze-
łomie XIX i XX w. zebrał pewien
francuski franciszkanin. Nazwał
ją Muzeum Dusz Czyśćcowych (Pi-
ccolo Museo del Purgatorio).

O. Victor Jouet, przybył do Rzy-

mu prawdopodobnie w latach 80. XIX
w. Szukał miejsca na wybudowanie
nowej świątyni. Po znalezieniu odpo-
wiedniej parceli, o. Victor najpierw
postanowił wybudować niewielką ka-
plicę pod wezwaniem Wstawiennic-
twa Najświętszego Serca Jezusowego.
Był gorącym orędownikiem nabożeń-
stwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa i modlitwy w intencji zmar-
łych. Założył Arcybractwo Serca Jezu-
sowego dla Pomocy Duszom Czyść-
cowym, skupiające ludzi, którzy mo-
dlili się i podejmowali wyrzeczenia
w intencji zmarłych. Podczas jednego
z nabożeństw w listopadzie 1897 r.
w kaplicy wybuchł pożar. W ogniu,
który trawił ołtarz główny, kilka osób
- w tym o. Victor - dostrzegło tajem-
niczą postać cierpiącego człowieka.
Wszyscy byli przekonani, że jakaś du-
sza czyśćcowa domaga się w ten spo-

sób modlitwy w swojej intencji. W do-
datku po ugaszeniu pożaru w miejscu
ukazania się postaci, na ścianie pow-
stał smolisty ślad, w którym dostrzec
można było wykrzywioną z bólu
twarz. To było dla o. Victora przeko-
nujące potwierdzenie sensu dzieła,
które w tym miejscu rozpoczął. Zaczął
się też interesować innymi material-
nymi śladami „odwiedzin" zmarłych
z czyśćca.

Z całej niemal Europy sprowadzał
świadectwa, które miały przekonać
wiernych do modlitwy i poświęcenia
za cierpiące dusze. To, co odnalazł,
umieszczał na wystawie z dokładnym
opisem tego, gdzie i w jakich okoli-
cznościach pojawiły się tajemnicze
znaki. W ten sposób powstało unikal-
ne Muzeum Dusz Czyśćcowych. Inte-
resował się nim żywo papież Pius X,
a także jego następca Benedykt XV.
Eksponaty zostały zbadane przez eks-
pertów. Potwierdzili oni autentyczność
materiałów, na których znajdują się
ślady.

Budowę kościoła na miejscu spa-
lonej kaplicy ukończono w 1917 r.
Wśród dziesięciu eksponatów zgroma-
dzonych w gablocie można zobaczyć
głównie odciski palców i dłoni wy-
palone na książkach i fragmentach
tkanin. Przedmioty te zostały sprowa-
dzone z Niemiec, Belgii, Francji, Au-
strii i Włoch, najstarszy pochodzi
z 1696 r.,a najmłodszy z 1919 r.
Z każdym z tych przedmiotów wiąże
się niezwykła historia ukazania się
żyjącej osobie zjawy z czyśćca.

Znany jest m. in. cud, który miał
miejsce w Polsce. Jego materialne
świadectwo, korporał z wypalonym
śladem dłoni, przechowywany jest
na Jasnej Górze. Nie ma bezpośred-
nich relacj i z tego, w jaki sposób ślad
ten powstał, ale istnieje późniejsze
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STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ
W latach 90-tych ub. stulecia Brat

Tadeusz Ruciński ze Zgromadzenia
Braci Szkolnych, napisał (na potrzeby
edukacyjne) kolejny rozdział do po-
wiastki filozoficznej dla dzieci pt.
„Mały Książę” Antoine'a de Saint-
Exupéry'ego, (wydanej w 1943 r.):

Kolejną planetę wypełnioną bez
reszty przez wielką czarną tablicę,
wielkie biurko i małą, uczniowską ła-
weczkę, zamieszkiwał Nauczyciel. -
„ Dzień dobry!” - powiedział Mały
Książę. - „ Dzień dobry!” - odpowie-
dział Nauczyciel. -
- Siadaj, to sprawdzimy czego, się na-
uczyłeś.” - „ Ależ ja dopiero chcę się
nauczyć. . . ” - przerwał nieśmiało Mały
Książę. - „ Co, nie nauczyłeś się?” -

krzyknął Nauczyciel - „ To za karę
na jutro nauczysz się: wszystkiego
o Wojnie Trojańskiej, o rozmnażaniu
się jamochłonów, o ruchu jednostajnie
przyspieszonym, o poezji młodopol-
skiej. . . ” - „ Ale po co?” - zapytał bez-
brzeżnie zdziwiony Mały Książę. -
„ Jak to po co?” - odparł Nauczyciel. -
„ Żebyś wiedział. Żebyś potrafił podjąć
światłą rozmowę na temat Pepina
Krótkiego, budowy stułbii wodnej czy
uprawy ryżu w Laosie.” „ Po to tyl-
ko?” - spytał Mały Książę. „ Również
po to - powiedział Nauczyciel - żebyś
mógł nauczać głupszych od siebie.”
Małemu Księciu zogromniały ze zdzi-
wienia oczy. - „ I to jest mądrość?! -
zapytał. - Takiej mądrości uczysz?

A może nauczyłbyś mnie, jak kocha
się Różę i Baranka?” - „ O róży nau-
czysz się z botaniki, o baranku z zo-
ologii - recytował Nauczyciel - a o ko-
chaniu. . . o kochaniu. . . kochania nie
ma w programie.” - „ Czy nie jest ono
potrzebne do życia?” - zapytał Mały
Książę. - „ Nie na tyle, abyś zaprzątał
sobie nim głowę, gdy masz tak dużo
lekcji” - powiedział nieubłaganie Na-
uczyciel. -„Wolę jednak zaprzątać
sobie głowę kochaniem Róży i Baran-
ka, a dla ciebie pozostać głupiutki!” -
powiedział Mały Książę, dla którego
los Róży miał stokroć większe znacze-
nie niż wszystkie mądrości pana spod
czarnej tablicy.
- „ Tak, dorośli są bardzo dziwni. . . -

świadectwo, które podaje jedną z mo-
żliwych wersj i wydarzeń. Jest to opo-
wieść pewnego księdza, który odwie-
dził Jasną Górę w 1890 r. Pokazano
mu wtedy korporał, a oprowadzający
go zakonnik opowiedział mu pewną
historię. Jakiś czas wcześniej dwóch
księży paulinów obiecało sobie wza-
jemnie, że ten, który pierwszy umrze,
da drugiemu jakiś znak z zaświatów.
Kiedy jeden z nich zmarł i minęło już
trochę czasu od jego śmierci, drugi
zakonnik przypomniał sobie o tej
obietnicy podczas sprawowania Mszy
św. Ponieważ zmarły współbrat nie
dał do tej pory żadnego znaku, przy-
szło mu do głowy, że może nie ma
życia po śmierci. W tym samym mo-
mencie na korporale, który właśnie
składał po zakończeniu Mszy, poja-
wiła się ręka. Po chwili zniknęła,
na korporale pozostał jednak wypa-
lony ślad.

Zadziwiające jest to, że w wię-
kszości przypadków, zjawy z czyśćca
wypalały ślady rąk lub palców. Gerard
van den Aardweg, autor książki „Spra-
gnione dusze", który współcześnie
bada i analizuje te zjawiska, twierdzi,
że należy je traktować jako rodzaj
pieczęci. Dłoń jest tym, co jest z je-
dnej strony człowiekowi najbliższe,

bo za jej pomocą pracuje, wyraża
uczucia i modli się, a z drugiej tym, co
zawiera najbardziej charakterystyczne
dla danej osoby cechy (zdarzało się
nawet, że pozostawione ślady przykła-
dano do dłoni zmarłych osób, by spra-
wdzić, czy do siebie pasują). Dlaczego
znaki są wypalane? Być może odpo-
wiadało to dawnym wyobrażeniom
o czyśćcu, zgodnie z którymi był
on miejscem oczyszczenia duszy og-
niem.. .

Z relacj i wynika, że na przestrzeni
wieków Pan Bóg z jakichś powodów
zezwala zmarłym na kontaktowanie
się z żyjącymi, by upominali się o mo-
dlitwę. Najczęściej zmarli, przybiera-
jąc jakąś materialną formę, przycho-
dzą do ludzi bardzo pobożnych czy
wręcz świętych albo też wybierają ko-
goś bliskiego, na którego wrażliwość
mogą liczyć. Chyba każdy, jeśli sam
tego nie doświadczył, słyszał w ro-
dzinie czy od znajomych historię
o tym, że babcia we śnie ujrzała zmar-
łego dziadka, syn rodziców, siostra
brata. . . Te spotkania nie są najczęściej
tak spektakularne jak te opisane po-
wyżej .

Dlaczego Bóg pozwala na tak dzi-
wne nieraz zjawiska? Teologia mówi
o jedności trzech Kościołów: pielgrzy-

mującego, oczyszczającego się i zba-
wionych. Jedność ta wyraża się we
wzajemnej pomocy w osiągnięciu
zbawienia. Wierzymy w to, że chociaż
zmarli są w innym świecie, to jednak
żyją. Być może Pan Bóg zezwala
na te kontakty, by tę wzajemną pomoc
uskuteczniać. Możemy wspierać ich
modlitwą, o co zresztą bardzo często
proszą, ale też możemy ich prosić
o wstawiennictwo w różnych spra-
wach. Mimo swego oddalenia od Bo-
ga dusze w czyśćcu modlą się, nie mo-
gą jednak w ten sposób pomóc sobie.
Warto zatem może wykorzystać ten
„magazyn łask", odwdzięczając się
Mszą lub modlitwą (np. odprawieniem
przez nas Drogi Krzyżowej , odmówie-
niem różańca w ich intencji - dzięki
różańcowi wiele dusz opuszcza Czyś-
ciec, czy uzyskiwaniu odpustów okre-
ślonych przez Kościół).
„Musimy modlić się za dusze w czyść-
cu. To niewiarygodne, co one mogą
uczynić dla naszego duchowego do-
bra. . .” - św. o.Pio

Oprac. na podstawie artykułu z mie-
sięcznika List nr 10/2008

Alfreda M.
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powtórzyłby po raz n-ty Mały Książę
- Skoro dla czegoś tak ważnego w ży-
ciu jak miłość, nie mają miejsca
w programie przeładowanym nauka-
mi służącymi do nadymania się du-
mą przez >ludzi-grzybów<. Tak, to
jest dziwne, skoro 1/3 ludzkości jest
>niedokochana<, a więc i >niedo-
człowieczona<, niekochana, mszcząca
się za to na innych, czyli nie po-
trafiąca też kochać - a w szkole uczą
wszystkiego, prócz tej miłości właś-
nie. . . ”

Moglibyśmy tak tworzyć kolejne
planety związane z wychowaniem -
planeta z biurkiem do nauki, planeta
z rodzicami zapracowanymi, nie mają-
cymi czasu na odpowiedzi, rozmowy
czy wspólne biesiadowanie, a wyma-
gającymi osiągnięć we wszystkich
dziedzinach nauki szkolnej… Na każ-
dej z nich, na podsumowanie, Mały
Książę powiedziałby zapewne, że tam
uczą wszystkiego, oprócz tej miłości
właśnie.

Czym zatem jest wychowanie
młodego człowieka? Niełatwa i nieje-
dnoznaczna odpowiedź, ale możemy
zaryzykować stwierdzenie, że jest mi-
łością wokół nadziei wychowanka,
ponieważ rodzi w nim człowieka,
stwarza możność spełniania się naj-
piękniejszego kształtu jego losu. Jest
wspólną drogą do dojrzałości zarówno
tego który wychowuje jak i wycho-
wanka. Niestety droga ta, w obecnych
czasach została wyparta ze świata
kultury. Dojrzałość zastąpiono mode-
lem Piotrusia Pana, chłopca, który ro-
bił wszystko, by pozostać dzieckiem
przez całe swoje życie. Ten wyna-
turzony obraz człowieka wziął się
z ideologii lat 60-tych, stworzonej
przez „dzieci kwiaty”. Ideologii wie-
cznej niedojrzałości, czyli „kwitnienia
bez owocowania”, uprawianej w kul-
turze, w nauce, w polityce, a przede
wszystkim w wychowaniu następnych
pokoleń, czyli w „antywychowaniu”,
które za cel ma zatrzymać człowieka
w rozwoju poprzez wychowanie
do prawdy, piękna i dobra.

Jak się temu przeciwstawiać? Prze-
de wszystkim należy rozmawiać

z młodzieżą o wolności, o jej istocie
i znaczeniu oraz o wierności wybra-
nym wartościom. Ogromną misją wy-
chowawcy i rodziców (ale i dziadków)
jest wychowanie do dokonywania
wolnych i świadomych wyborów
przez stawianie pytań: w imię czego
podejmuję taki wybór, na ile jest on
wolny i świadomy, i jakie będą jego
konsekwencje? Jeśli nie nauczymy ta-
kich wyborów, nie przygotujemydzieci
i młodzieży do obrony przed manipu-
lacjami tych, którzy ośrodkami znie-
wolenia ogłosili szkołę, rodzinę i koś-
ciół, ukazując wychowanie jako pod-
stawową formę przemocy. Przed nami
batalia o przeciwstawienie się wpro-
wadzaniu do szkół edukatorów
LGBT+, którzy pod hasłami „wycho-
wania do walki z dyskryminacją” chcą
edukować naszych milusińskich
w niewybrednych tematach dotyczą-
cych płci, doznań seksualnych itp.
W krajach zachodnichprogramy dla
przedszkolaków przewidują już nau-
czanie dzieci różnych doznań seksu-
alnych, wyjaśniając, że to doznania
i zachowania normalne i przyjemne.
Znany aktor, Dariusz Kowalski, w wy-
powiedzi, którą można znaleźć w In-
ternecie mówi: Czy można sobie wyo-
brazić coś bardziej bolesnego na tym
świecie niż krzywda małego dziecka,
niż seksualne wykorzystywanie dzieci?
Małe dziecko jest bezbronne, posiada
coś, co może je chronić przed wyko-
rzystaniem seksualnym: to naturalna
bariera wstydu. Ale tu dochodzi kolej-
na kwestia: wyobraźcie sobie, że
do waszych drzwi puka jakiś człowiek,
mówiąc >dzieńdobry; chciałbym spę-
dzić godzinkę sam na sam z waszym
synem, czy córką, z waszym dzieckiem;
będę je edukował seksualnie<; jestem
pewien, że nie przekroczyłby progu
waszego domu. Ale to się dzieje
w szkole. Tak zwani edukatorzy seksu-
alni wchodzą do szkół bez żadnego
problemu. Wchodzą do tej przestrzeni,
która powinna być przestrzenią zau-
fania dla dziecka, podobnie jak dom
rodzinny.

Coraz powszechniejsza jest świa-
domość, że stajemy obecnie w obliczu

tego, co można słusznie nazwać kry-
zysem wychowawczym, szczególnie
w odniesieniu do kwestii uczucio-
wości i płciowości. W wielu przypad-
kach planowane są i wdrażane pro-
gramy nauczania, w których prezen-
towane są koncepcje osoby i życia
pozornie neutralne, lecz w rzeczy-
wistości odzwierciedlające antropolo-
gię sprzeczną z wiarą i z prawym
rozumem. Dezorientacja antropologi-
czna, powszechnie cechująca klimat
kulturowy naszych czasów, przyczy-
niła się z pewnością do destabilizacji
rodziny jako instytucji, niosąc ze sobą
skłonność do zamazywania różnic
między mężczyzną a kobietą, uważa-
nych jedynie za skutki uwarunkowań
historyczno-kulturowych. W tym kon-
tekście misja wychowawcza staje
przed wyzwaniem, które wyłania się
z różnych form ideologii, ogólnie
zwanej gender, która zaprzecza róż-
nicy i naturalnej komplementarności
mężczyzny i kobiety. Ukazuje ona
społeczeństwo bez różnic płciowych
i banalizuje podstawy antropologiczne
rodziny. Ideologia ta wprowadza pro-
jekty edukacyjne i wytyczne legis-
lacyjne promujące tożsamość osobistą
i związki emocjonalne w całkowitym
oderwaniu od różnic biologicznych
między mężczyzną a kobietą. Toż-
samość człowieka jest zdana na in-
dywidualistyczny wybór, który może
się również z czasem zmieniać.
Chrześcijańska wizja antropologi-

czna, która postrzega płciowość jako
podstawowy składnik osobowości, jej
sposobu bycia, przejawiania siebie,
komunikowania się z innymi, od-
czuwania, wyrażania i przeżywania
ludzkiej miłościstanowi integralną
część rozwoju osobowości i jej pro-
cesu wychowawczego. Z płci wyni-
kają cechy charakterystyczne, które
w dziedzinie biologii, psychologii
i duchowości, czynią osobę mężczyz-
ną i kobietą, i które z tego powodu
mają ogromne znaczenie dla rozwoju
dojrzałości poszczególnych ludzi i ich
włączenia się w życie społeczne.
W procesie rozwoju taka różnorod-
ność, związana z dopełnianiem się
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Konferencja wygłoszona przez ks. Janusza Faltyna
podczas nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała,

pt.: I Przykazanie Dekalogu, cz. I: Grzechy przeciwko wierze
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, 26.09.2019 r.

Ukochani przez Chrystusa
aż po krzyż i zmartwychwstanie,
bracia i siostry! Papież Franciszek
dzisiaj rano w Domu Świętej Marty,
w kaplicy, komentując pierwsze czyta-
nie (zob. Ag 1 ,1 -8) zwrócił uwagę
na gorliwość proroka Aggeusza, który
chciał pobudzić ludzi do zmiany życia,
gdyż są leniwi, oporni i zniechęceni.

Nie chcieli się podnieść - mówił Fran-
ciszek - zacząć od nowa. Nie pozwolili
aby pomógł im Pan, który chciał ich
wyrwać się z odrętwienia. Uważali że
jeszcze nie nadszedł czas. I to jest dra-
mat tych ludzi - mówił Ojciec Święty -
kiedy ogarnia nas duch ciepełka. Kie-
dy przychodzi życiowa letniość, kiedy
mówimy >tak, tak Panie wszystko do-

brze ale powoli, spokojnie. Panie
niech zostanie tak jak jest. Jutro
to zrobię.<Aby tak samo powiedzieć
jutro o jutrze i tak dalej. Papież
przestrzegł, że uleganie takiemu cie-
pełku jest często wynikiem niepew-
ności, odkładania wszystkiego na pó-
źniej . W ten sposób marnuje się życie
i kończy pozornym pokojem, który

wzajemnym obu płci, w pełni od-
powiada Bożemu zamysłowi, według
powołania, do którego każdy jest wez-
wany. Dlatego wychowanie emocjo-
nalne do płciowości winno mieć
na uwadze całościową wizję osoby
ludzkiej i dążyć konsekwentnie do in-
tegracji elementów biologicznych,
psycho-emocjonalnych, społecznych
i duchowych.

W dzisiejszych czasach młody
człowiek żyje w czasie kryzysu słowa,
zanikania związku pomiędzy słowem
a jego treścią, a to rodzi kryzys wspól-
not, rozpad więzi rodzinnych, który
przybiera na sile: zalewa nas fala bar-
barzyństwa. Nauczyciel-wychowawca,
katecheta, ale nade wszystko ojciec
i matka to wzór osobowy, więc wy-
miar ich relacj i z młodym czło-
wiekiem winien mieć charakter oso-
bowy. Potrzeba kształtowania w mło-
dych zmysłu krytycyzmu i selekcji.

Jezus Chrystus, nasz wielki Nau-
czyciel mówił o sobie: „Ja jestem Dro-
gą, Prawdą i Życiem…” Być życiem,
to pomóc drugiej osobie rozwinąć się
w klimacie miłości. Taka pomoc po-
winna być ze strony domu rodzinnego,
ale także ze strony wychowawców
i katechetów. Niestety, nie zawsze
możemy liczyć na szkołę – wystarczy
przypomnieć ostatnie strajki nauczy-
cieli i znieważanie tych, którzy podjęli
się trudu przeprowadzenia egzaminów.
Nie wspomnę o projektach w nie-

których miastach, wprowadzających
LGBT+ do szkół. Dlatego dom ro-
dzinny jest tutaj najważniejszy. Ro-
dzice są powołani do spełniania obo-
wiązku „edukacji do miłości”. Nie-
stety, niewiele matek i ojców rozma-
wia ze swoimi córkami i synami
o tych sprawach. Nie chodzi tutaj
o uświadomienie w sensie biologicz-
nym - to jedynie 2% wychowania.
Pozostałych 98% nie da się przekazać
werbalnie. Dla dziecka wyrocznią
są zachowania i odczucia rodziców
w codziennym życiu, ich wartości,
odniesienia - jeśli widzi ono, że od-
niesieniem jest Bóg, to nie będzie
miało problemów z Dekalogiem. Na-
uką będą także wzajemne odniesienia
do siebie w rodzinie. Wówczas jest
możliwe dojście do stwierdzenia,
że „miłość jest służbą”. Nauczyciel
i szkoła nie są w stanie wytłumaczyć
subtelności „co znaczy być kobietą,
mężczyzną, ojcem, matką, co znaczy
miłość, stabilność mężczyzny”. Tego
wszystkiego uczy się dziecko w domu
rodzinnym. Szkoła ma pomagać
i wspierać rodziców w wychowywa-
niu.
Kongregacja ds. Edukacji Katolic-

kiej powierza tekst „Stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę” - z myślą o dro-
dze dialogu na temat kwestii gender w
edukacji” (Watykan 2019) przezna-
czony szczególnie dla środowisk,
których dotyczy to zjawisko, dla tych

wszystkich, którym leży na sercu
sprawa wychowania. Dokument ten
jest adresowany także do rodziców,
uczniów, dyrektorów szkół i ich pra-
cowników, a również do biskupów,
kapłanów, zakonników i zakonnic, ru-
chów kościelnych, stowarzyszeń wier-
nych świeckich oraz innych orga-
nów.Warto się z nim zapoznać. To ro-
dzice decydują o wychowaniu swoich
dzieci; gwarantuje im to Konstytucja
RP. Dlatego należy zapoznać się z pro-
gramami wychowawczymi w szkołach
i przedszkolach, i napisać oświad-
czenia, których wzory przygotowała
Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski w celu
uzyskania pewności, że dzieci nie we-
zmą udziału w zajęciach, podczas któ-
rych będą im przekazywane treści
niezgodne z wyznawanym systemem
wartości oraz wykraczające poza pod-
stawę programową obowiązującą
na danym etapie kształcenia. Takie
oświadczenia można pobrać ze strony
internetowejtej komisj i.

Magdalena Urbańska

Wykorzystano publikacje:
1 .Serwis ORRK nr 110, sierpień 2019
2.Strona Internetowa Fundacji Pro-
Prawo do Życia
3.„W poszukiwaniu sensu wychowa-
nia”, KSW, 2006
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nazwał, o zgrozo, pokojem cmentarzy,
pokojem martwoty, pokojem zimnicy,
chłodu i śmierci (Zob.: https: //www.
vaticannews. va/pl/papiez/news/2019-
09/papiez-franciszek-dom-sw-marty-
homilia-letniosc-duchowa.html).

Bracie i siostro czy chcesz wejść
głębiej , podejść bliżej ogromnej miło-
ści Serca Jezusa? Czy chcesz wyrwać
się z „duchowego ciepełka”? Pochyl
się podczas naszych rozważań
nad Pierwszym Przykazaniem Dekalo-
gu.

Pismo Święte, nasze ukochane sło-
wo Boże mówi: Wj 20,2-5: Ja jestem
Pan Bóg twój który cię wywiódł z zie-
mi egipskiej z domu niewoli. Nie bę-
dziesz miał bogów cudzych obok mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani
żadnego obrazu tego co jest na niebie
wysoko ani tego co jest na ziemi nisko
ani tego co jest pod ziemią. Nie bę-
dziesz oddawał im pokłonu ani nie bę-
dziesz im służył. Pan Jezus dodał jesz-
cze, w Mt 4,10 jest o tym napisane:
Panu Bogu swemu będziesz oddawał
Pokłon jemu samemu służyć będziesz.
To, moi kochani, pierwsze przykaza-
nie, które gdy wypowiadamy brzmi
krótko: Nie będziesz miał bogów cu-
dzych przede mną (KKK)

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby
ani rzeczy. Świadkowie Jehowy, któ-
rzy krążą po domach po naszym mieś-
cie, mówią, że ten tekst podważa na-

sze oddawanie czci ikonom i obrazom
świętych. Trzeba wiedzieć, że nie od-
dajemy czci samemu obrazowi, ale
Bogu, Matce Najświętszej , która przy-
pomina i jest wyrazem obecności Bo-
ga żywego i prawdziwego, który także
posługuje się Matką Najświętszą.

Nie będziesz miał bogów cudzych
przede mną. Moi kochani, Przykaza-
nia Boże wyrywają nas z domu nie-
woli, z pęt grzechu, nałogów, uzależ-
nień, z pęt diabła. Pierwszym wezwa-
niem i słusznym żądaniem Boga jest
to by człowiek przyjął Go i adorował.
Nie innych bogów, bożków, ale Pana
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Je-
mu należy się cześć, chwała, uwiel-
bienie, dziękczynienie, adoracja. Każ-
dy z nas, moi kochani, jest powołany,
by ukazywać Boga, ukazywać piękno
Dekalogu przez swoje działanie, gdyż
jesteśmy stworzeni na obraz i podo-
bieństwo Boże. To jest nasze zadanie,
nasz obowiązek. Nie czynimy żadnej
łaski Panu Bogu, że żyjemy przyka-
zaniami. To jest nasze wezwanie, nasz
obowiązek.

Pięknie to wyjaśnia kardynał Kon-
rad Krajewski w nowo wydanej książ-
ce: Żyj tak, aby kiedy inni na ciebie
patrzą, pytali o Boga. Nawet niewie-
rzący, nawet tacy, którzy nie podziela-
ją wiary, a nawet obojętni. Żyj tak, aby
inni pytali o Boga. (Kard. K. Krajew-
ski, Zapach Boga, Kraków 2019, s.

1 0). Czy jestem odzwierciedleniem
Bożych Przykazań, walki o Boże
Przykazania, staranie się o wprowa-
dzanie ich w życie?

Moi kochani I Przykazanie jest
bardzo szerokie i między innymi obej-
muje wiarę, nadzieję i miłość. Dziś
pomyślmy o grzechach przeciwko
wierze. Pomyślmy o tym w jaki spo-
sób nie niszczyć wiary w nas i w in-
nych, w jaki sposób wiarę rozwijać
i w ten sposób wypełniać I Przykaza-
nie Dekalogu. Cały nasz kodeks mo-
ralny znajduje źródło w wierze w Bo-
ga, który nam objawia swoją miłość.
Dlatego św. Paweł w Liście do Rzy-
mian (zob. 1 ,5) mówi o posłuszeń-
stwie wiary. Wiara to źródło naszej
relacj i z Bogiem. W nie uznawaniu
Boga św. Paweł widzi wyjaśnienie
wszystkich wypaczeń moralnych. Dla-
tego z taką mocą papież Franciszek,
papież senior Benedykt i kardynał
Müller czy kardynał Sarah przypomi-
nają teraz: Wróćmy do pobożności
eucharystycznej, zadbajmy bardziej,
mocniej, my kapłani i wierni świeccy,
wszyscy, zadbajmy mocniej o kult Je-
zusa w Eucharystii. To jest klucz, który
jest kluczem wszystkich kluczy, do na-
prawy świata (zob. https://www.bene-
dykt-xvi-o-przyczynach-kryzysu-kos-
ciola-pelny-tekst-po-polskug). I Przy-
kazanie domaga się od nas najwię-
kszej czci Jezusowi obecnemu w Eu-
charystii, który jest uobecnieniem Bo-
ga w Trójcy Świętej Jedynego. I Przy-
kazanie domaga się od nas, jak uczy
nas Katechizm Kościoła Katolickiego
w punktach 2083-89, po pierwsze
umacniania naszej wiary, po drugie
strzeżenia jej z roztropnością i czuj-
nością oraz po trzecie odrzucenia
wszystkiego co się jej sprzeciwia.

W tych trzech wymiarach: uma-
cniania wiary, strzeżenia jej i odrzu-
cenia wszystkiego, co złe, mówi Ka-
techizm o siedmiu grzechach przeciw-
ko wierze. Najpierw grzechy zanied-
bania - to pierwsza pula grzechów.
To choćby zaniechanie wyznania
wiary, tchórzostwo. Ktoś nie przyz-
naje się do tego, że jest katolikiem,
czy do jakiejś prawdy wiary z którą



13 >>

się utożsamia myślą i sercem. Nie
przyznaje się w środowisku pracy,
bo się wstydzi, bo go koledzy i ko-
leżanki wytkną palcem. Wielu z was,
jak nieraz mówicie, doświadcza kiedy
ktoś w sposób roztropny przyznaje się
do Pana Boga, słyszą “ty to jesteś taki
kościółkowy” i chcą wepchnąć kogoś
w pejoratywne znaczenie jego wypo-
wiedzi, jego osoby.

Innym grzechem zaniedbania prze-
ciwko wierze może być - i to jest
ogromna współcześnie plaga - zawi-
niona nieznajomość prawd wiary,
zaniedbanie kształcenia religijnego.
Wielu katolików nie pogłębia wiedzy
na temat wiary, nie czyta Pisma Św.,
nie czyta Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, artykułów katolickich, mą-
drych, zatwierdzonych Imprimatur
książek, literatury.

Łatwowierność, kolejny grzech
zaniedbania, to popadanie w różnego
rodzaju nowinki, czy fałszywe obja-
wienia, dziwactwa, a nie rozważanie
pogłębianie w sobie tego, co istotne,
co zasadnicze dla wiary. Ktoś na przy-
kład zajmuje się dziwnymi objawie-
niami nie zatwierdzonymi przez Koś-
ciół, a ma ogromne zaniedbania
w dziedzinie czystości, kłamie, oczer-
nia, gniewa się na bliźniego, jest nie-
uczciwy. Popełnia grzechy ciężkie.
Niektórzy żyją w takiej obłudzie, ich
sposób życia to kłamstwo, grzech
przeciwko ósmemu przykazaniu.

Drugim grzechem przeciwko wie-
rze jak uczy nas Katechizm, jest do-
browolne wątpienie dotyczące
prawd wiary. Człowiek lekceważy
to, co Bóg objawił i co Kościół podaje
do wierzenia, albo odmawia uznania
tego za prawdziwe. Na przykład ktoś
lekceważy świadomie Dekalog i mó-
wi: To jest tam w Piśmie Świętym,
ale ja sobie żyję tak jak sobie żyję,
po swojemu.

Trzeci grzech przeciwko wierze
to wątpienie niedobrowolne. Ozna-
cza chwiejność w wierze, trudność
w przezwyciężaniu zarzutów związa-
nych z wiarą lub też niepokój spo-
wodowany jej niejasnością. Wątpienie

takie może prowadzić do duchowego
zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie
podtrzymywane. Tu, moi drodzy,
to wątpienie niedobrowolne z począ-
tku nie jest grzechem, bo każdy w za-
sadzie ma jakieś wątpliwości doty-
czące prawd wiary, ale trzeba wątpli-
wości rozwiewać, szukać poznania
prawdy. Nigdy nie będziemy tej praw-
dy do końca znać, bo prawdy wiary
są niezgłębioną tajemnicą a jedno-
cześnie dlatego nam Pan Bóg dał ro-
zum, dał możliwości poznania, abyś-
my te prawdy wiary zgłębili. Rozma-
wiam nieraz z różnymi ludźmi i py-
tają: Proszę księdza jak obronić war-
tość Mszy świętej, bo moi koledzy mó-
wią, że to jest wymysł księży z różnych
względów, a przecież to jest najwię-
kszy skarb Kościoła, jakim jest Jezus
Obecny w Eucharystii? Trzeba mieć,
moi kochani, właśnie tę wiedzę reli-
gijną, przemyślaną, przemodloną,
przeżytą, aby móc spokojnie, bardzo
spokojnie, odpowiedzieć, choćby jed-
nym argumentem. Duch Święty spra-
wi, że wiara buduje się w sercu. Dla-
tego kiedy mamy różnego rodzaju
wątpliwości, na które się nie zgadza-
my, starajmy się szukać wszelkich
sposobów, aby te wątpliwości roz-
wiać.

Czwartym grzechem przeciwko
wierze jest po prostu grzech niewiary,
brak wiary, lekceważenie prawdy ob-
jawionej lub dobrowolna, świadoma
odmowa dania przyzwolenia na nią.
Na przykład ktoś odrzuca prawdę,
wspaniałą, w której teraz uczestniczy-
my, że tu, podczas Mszy świętej jest
obecny sam Jezus! ! ! Za chwilę będzie
obecny na ołtarzu. Nie jest to żaden
symbol! Jest to realna, substancja
OBECNOŚĆ Pana Jezusa. Postać fi-
zyczna, chemiczna jest taka jaka jest,
ale OBECNY jest sam Jezus w swojej
mocy i sile, prawdzie i miłości. Dla-
tego módlmy się, moi kochani, aby
nas i wszystkich bliskich, tych, któ-
rych znamy i kochamy, wszystkich lu-
dzi, Pan Bóg w mocy Ducha Świętego
ustrzegł od grzechu bardzo ciężkiego,
grzechu niewiary, który w zasadzie
niszczy wszystko. Kiedy pojawia się

niewiara stanowi ona często skutek
poprzednich grzechów dobrowolnego
wątpienia albo wątpienia niedobro-
wolnego, z którym się nic nie uczyni.

Piąty grzech to herezja. Jest nią
uporczywe, po przyjęciu chrztu św.,
zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą
należy wierzyć wiarą boską i katolicką
albo uporczywe powątpiewanie o niej .
Herezja, zaprzeczenie, uporczywe po-
wątpiewanie. Na przykład ktoś odrzu-
ca cztery dogmaty o Matce Najświęt-
szej , naszej kochanej duchowej Ma-
mie, o jej Niepokalanym Poczęciu,
o jej Dziewictwie, o jej Macierzyń-
stwie boskim i ludzkim oraz o tym,
że została w ciałem i duszą wzięta
do nieba - Wniebowzięcie. Innym
przykładem herezji może być odrzu-
cenie prawdy, że Kościół, wspólnota
wierzących i ochrzczonych, jest zało-
żona przez samego Chrystusa na fun-
damencie Apostołów. Ktoś odrzuca
prawdę o aniołach, że Pan Bóg dał
nam archaniołów i aniołów (będziemy
w najbliższym czasie mieli ich litur-
giczne wspomnienia), że dał nam ich
jako pomocników, posłańców, którzy
stale są przy nas. Jak choćby anio-
łowie stróżowie, którzy są przy nas
od chwili poczęcia do naturalnej
śmierci.

Szósty grzech przeciwko wierze
to apostazja - całkowite porzucenie
wiary chrześcijańskiej . Niektóre krę-
gi antyreligijne, antykościelne, siejące
nienawiść, próbują namawiać katoli-
ków, zwłaszcza młodych ludzi, do ak-
tu apostazji, tak zwanego wypisania
się z Kościoła Katolickiego.

Siódmy grzech przeciwko wierze
to schizma, odmowa uznania zwie-
rzchnictwa Biskupa Rzymu (Papieża)
lub wspólnoty z członkami Kościoła
uznającymi to zwierzchnictwo. Odmo-
wa także uznania zwierzchnictwa bis-
kupa diecezjalnego. Moi drodzy,
módlmy się, aby ta rzeczywistość nie
stała się dzisiaj udziałem niektórych
wspólnot, Kościołów partykularnych.
Żyjemy w dobie panoszącego się rela-
tywizmu, czyli względności, podwa-
żania zasad wiary, tego, co Pan Bóg
nam objawił, nie człowiek - Pan Bóg.
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W naszej parafii odbywa się wła-
śnie Seminarium Odnowy Wiary. Bie-
rze w nim udział około 100 osób
z Tarnowa i okolic. To bardzo specjal-
ne rekolekcje w życiu codziennym
przeznaczone dla każdego, kto pragnie
odnowić, odświeżyć czy uporządko-
wać swoją wiarę.
To doskonały sposób na poznanie

Jezusa i nawiązanie z Nim szczerej
i głębokiej przyjaźni. Każdy zadaje

sobie wiele pytań o wiarę. Te pytania
coraz częściej padają z ust naszych
znajomych czy współpracowników.
Warto i trzeba poszukać na te pytania
odpowiedzi.

Seminarium prowadzi Szkoła No-
wej Ewangelizacji im. św Kingi z No-
wego Sącza.

Aby rekolekcje dla tak wielu osób
mogły się odbyć wspomagają nas ani-
matorzy z parafii: MB Fatimskiej , MB

Królowej Polski w Mościcach, MB
Szkaplerznej , Bł. Karoliny, z Szyn-
wałdu i Ryglic. Bardzo serdecznie
dziękujemy za wzorową współpracę.
Zachęcamy do zapoznania się z na-
graniami i innymi materiałami z reko-
lekcji na stronie internetowej Parafii.

W czasie trwania tych 8 tygo-
dniowych rekolekcji nie ma zwykłych
spotkań grupy Odnowy we wtorki
o godzinie 19.00. Wznowimy je po za-
kończeniu rekolekcji 3 grudnia.

Także w kręgach kościelnych już
od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza
w kręgach teologicznych, na uniwer-
sytetach, a teraz w kręgach także osób
duchownych, pojawia się rzeczywis-
tość sugerująca właśnie tą schizma-
tyczność, czyli odstępstwo. Tak sobie
wymyślimy, bo takie czasy – i tak dalej
i tak dalej . Pomyślmy, kochani, o tych
wszystkich grzechach.

Ukochajmy bardziej Pismo Świę-
te, słowo Boże, zdrową doktrynę ka-
tolicką przekazaną w Katechizmie
Kościoła Katolickiego, którą nasz naj-
większy z rodu Polaków, św. Jan Pa-
weł II Wielki, w 1992 roku promul-

gował i który jest obowiązkowy.
Ta księga po Piśmie Świętym jest
wspaniałą mądrością. Ta niebieska du-
ża księga. Ona powinna być obowią-
zkowo naszą codzienną lekturą. Uwa-
ga! Jest lekturą bardzo ciekawą. Wiele
razy zachęcałem ludzi żeby czytali,
od deski do deski, Katechizm Koś-
cioła Katolickiego i okazuje się,
że spora część z nich, nawet takich,
którzy nie garną się do słowa
pisanego, wciągnęła lektura Katechiz-
mu. Zdrowa nauka katolicka, która
buduje naszą wiarę, oprócz oczywiś-
cie Eucharystii, modlitwy wytrwałej
i wszelkich wymiarów życia ducho-

wego.
Weźmy sobie zatem, moi kochani,

do serca słowa papieża Franciszka,
które wypowiedział w Domu Świętej
Marty w Watykanie, aby nie ogarnął
nas duch ciepełka, abyśmy odnawiali
nasze życie duchowe, naszą relację
z Jezusem, abyśmy mocniej przytulili
do serca Przykazania Boże, I Przyka-
zanie: Nie będziesz miał Bogów cu-
dzych przede mną. Oby było to widać
na co dzień w naszym życiu. Wów-
czas chwała Boża będzie wzrastać,
co daj Boże nam wszystkim. Amen.

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Msza św. z konferencją, adoracja oraz modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała
– dla WSZYSTKICH wierzących w moc Chrystusa:

26.IX.19 r., 24.X, 28.XI, 30.I.20 r., 27.II, 26.III, 30.IV, 28.V, 25.VI; godz. 17.30 - 21.00



Na zakończenie wakacji wspólnota
“Marana Tha” wraz z sympatykami
i rodzinami spotkała się na wspólnym
grillu.

Piękne miejsce na działce zlo-
kalizowanej na ogródkach “nad Wą-
tokiem” udostępniła siostra Halina.
Były oczywiście pieczone kiełbaski,
pyszne domowe ciasta, śpiewy, radość
i rozmowy. Piękne zakończenie wa-
kacji. : )

Chociaż w lipcu i sierpniu nie
odbywały się spotkania wakacje roku
2019 były czasem bardzo aktywnym
dla grupy Odnowy w Duchu Świętym
“Marana Tha” !

Sala na I piętrze domu katechety-
cznego, gdzie co wtorek wspólnota
gromadzi się na modlitwie, była
mocno nadszarpnięta zębem czasu.
Naprawdę wiele lat minęło od osta-
tniego remontu. Bardzo pragnęliśmy,
aby sala nabrała nowego blasku.

Udało się ! W końcu miejsce jest
piękne, uporządkowane, jasne, co
sprzyja spotkaniu z Panem Bogiem

na modlitwie.
Efekt końcowy jest niesamowity!

Nie byłoby to możliwe bez wspólnego
wysiłku członków grupy i bez wspar-
cia finansowego wielu życzliwych

osób. Składamy wielkie Bóg zapłać
i zapewniamy o modlitwie w Waszych
potrzebach.
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GRILL NA
ZAKOŃCZENIE
WAKACJI

MEDAL "BENEMERENTI IN OPERE
EVANGELIZATIONIS"

WAKACYJNY
REMONT SALI
ODNOWY
W DUCHU
ŚWIĘTYM

Komisja Episkopatu Polski ds. Mi-
sj i, Kapituła Medalu "Benemerenti

in Opere Evangelizationis" obradująca
pod przewodnictwem J.E. bp Jana

Piotrowskiego w dniu 12 września br.,
postanowiła uhonorować Panią El-



żbietę Wryk medalem za wybitne
zasługi dla misyjnego dzieła Kościoła.

Uroczystość wręczenia Medalu
podczas Gali odbyła się w Sali
Odczytowej Centralnej Biblioteki Rol-
niczej na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie 23 października 2019
roku o godzinie 11 .00.

TEKSTY OKAZJONALNE
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Powierz Panu swoją drogę i zaufaj
Mu: On sam będzie działał. (Ps 37, 5)

Dusze wybrane przez Boga mierzą
wysoko i nie zadowalają się cho-
dzeniem po ziemi. Chodzą wprawdzie
po ziemi, ale myślą i sercem wybie-
gają ku niebu. To dążenie serca ku wy-
żynom ducha nazywa się dążeniem
do doskonałości, sięganiem po świę-
tość.

Zaczyna się ono od gorącego pra-
gnienia zostania świętym. S. Faustynie
towarzyszyło ono już od wczesnej
młodości. Zapisała w swym Dzienni-
czku: „Jezu mój, Ty wiesz, że od naj-
wcześniejszych lat pragnęłam zostać
wielką świętą, to jest, że pragnęłam
Cię kochać tak wielką miłością, jaką
Cię dotychczas żadna dusza nie ko-
chała. Z początku były to moje tajne
pragnienia, o których wiedział tylko
Jezus. Dziś nie mogę ich pomieścić
w sercu, pragnęłabym wołać na cały
świat: Kochajcie Boga, bo dobry jest
i wielkiego miłosierdzia" (Dz. 1 372).

O tym pragnieniu zostania świętą
s. Faustyna pisała na rok przed śmier-
cią, a więc w czasie, kiedy miała już

za sobą kawał przebytej drogi, zna-
czonej ustawiczną wiernością woli Bo-
żej , dokładnym wypełnieniem obowią-
zków, zmaganiem ze słabościami, zno-
szeniem ze strony otoczenia przykroś-
ci, obojętności, upokorzeń, opieraniem
się nagabywaniom szatana, znosze-
niem cierpień. Dla s. Faustyny prag-
nienie świętości nie było tylko pię-
knym marzeniem; raz powzięte posta-
nowienie realizowała odważnie, zde-

cydowanie, z zaufaniem w pomoc Bo-
żą. W lot pojęła sekret świętości, który
polega na zaufaniu Panu Bogu, na cał-
kowitym zdaniu się na Jego wolę. Już
dawno Psalmista głosił tę prawdę:
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj
Mu: On sam będzie działał".

Niech ta prawda rozświetli także
naszą drogę do świętości, niech otwo-
rzy nam oczy na błędy, które na niej
popełniamy. To wiele, gdy chcemy
być świętymi, ale to za mało, gdy za-
miast pozwolić działać Bogu w na-
szym życiu, wolimy kierować się wła-
sną mądrością i wyrachowaniem.
I dlatego tyle duchowej energii idzie
na marne. A Bóg daje nam taką ra-
dę:„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj
Mu: On sam będzie działał (. . .) Upo-
korz się przed Panem i Jemu zaufaj"
(Ps 37, 5. 7.).

S. Faustyna ufała Bogu i była
spokojna. Pan Jezus utwierdzał
ją w tym przekonaniu i pouczał, by nie
przejmowała się ludzkimi opiniami
wypowiadanymi pod jej adresem,
by oddawała wszystko na pierwszy
znak żądania, by pozwoliła sobie ode-
brać nawet to, co się jej należy: uzna-



nie, dobre imię, i by tak wyzwolona
ze wszystkiego spoczywała na Jego
Sercu, nie pozwalając sobie zmącić
spokoju w duszy (por. Dz. 1 760).

Dusza święta nie mówi nigdy
„dość", nie zadowala się byle czym,
nie uważa się za doskonałą, ciągle
upokarza siebie przed Bogiem,
że za mało współpracowała z Jego łas-
ką; nie zniechęca się porażkami i stale
dąży wzwyż. W czasie rekolekcji
s. Faustyna napisała: „Pomimo wszys-
tkich porażek chcę walczyć jak dusza
święta, chcę postępować jak dusza
święta. Niczym się nie będę zniechę-
cać, jak się nie zniechęca dusza świę-
ta. Chcę żyć i umierać jak dusza
święta, wpatrzona w Ciebie, Jezu,
na krzyżu rozpięty, jako we wzór
jak mam postępować. Szukałam przy-
kładu wokoło siebie i nie znajdo-
wałam dostatecznych, i zauważyłam
jakoby opóźniała się świętość moja,
lecz od chwili obecnej utkwiłam
wzrok w Ciebie, Chryste, -Wodzu mój
najlepszy. Ufam, że błogosławisz wy-
siłkom moim" (Dz. 1 333).

Jezusowi miłe było pragnienie
świętości s. Faustyny, błogosławił jej
wysiłkom i nagradzał łaskami jej po-
korę, dziecięcą ufność i oddanie się

Bogu. W czasie wspomnianych reko-
lekcji mogła napisać: „W głębokiej
ciszy, przy Twoim miłosiernym Sercu,
w tych rekolekcjach, dojrzewa dusza
moja. W czystych promieniach Twojej
miłości zmieniła dusza moja swą
cierpkość i stała się owocem słodkim
i dojrzałym. Teraz mogę być całko-
wicie pożyteczna Kościołowi przez
osobistą świętość, która drgnie życiem
w całym Kościele, gdyż wszyscy
stanowimy jeden organizm w Jezusie;
dlatego wysilam się, aby ziemia serca
mojego rodziła owoce dobre, choć
może nigdy oko ludzkie ich nie do-
strzeże; jednak przyjdzie dzień, że się
pokaże, że tym owocem karmiło się
i karmić będzie wiele dusz" (Dz. 1 363
- 1 364).

W życiu świętych obietnice Boże
ziszczają się do końca. Jeśli człowiek
powierzy Bogu swą drogę, jeśli zaufa
Mu i pozwoli Mu działać, to się
na Bogu nigdy nie zawiedzie. Bóg jest
wierny i hojnie wynagradza naszą uf-
ność i oddanie. Prawdą stanie się to,
o czym mówi Psalmista: Bóg „sprawi,
że twoja sprawiedliwość zabłyśnie
jak światło, a słuszność twoja jak po-
łudnie" (Ps 37, 6).

Oto co powiedział Pan Jezus

s. Faustynie dla dodania jej odwagi
i pokrzepienia serca: „Dusze wybrane
są w Moim ręku światłami, które rzu-
cam w ciemność świata i oświecam
go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak
dusze wybrane oświecają ziemię, a im
dusza doskonalsza, tym większe świa-
tło roztacza wokoło siebie i dalej się-
ga; może być ukryta i nieznana nawet
najbliższym, a jednak jej świętość
odbija się w duszach na najodle-
glejszych krańcach świata" (Dz.
1 601 ).

Świętość s. Faustyny została po-
twierdzona uroczystym orzeczeniem
Kościoła przez wyniesienie jej do
chwały błogosławionych. Jej świętość
rzucona w ciemność tego świata
świeci jasnym blaskiem i oświeca
drogi tych, którzy zechcą iść jej
śladami.
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie
było Twoje upodobanie" (Mt 11 , 25-
26).

Ks. JózefMituś MS
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ŚWIĘTOŚĆ
„ O miłosierny Boże, który mi jeszcze

żyć pozwalasz, daj mi moc, abym mo-
gła żyć życiem nowym, życiem ducha,
nad którym śmierć nie ma władzy.
I odnowiło się serce moje, i zaczęłam
życie nowe, już tu na ziemi – życie
miłości Bożej.” [Dz. 1 344] .

Święta Faustyna była mistyczką.
Wiele razy w swoim „Dzienniczku”
opisuje „porwanie” przez Boga i „za-
nurzenie” w Jego miłości. Niezwykłe
poznanie świętości Boga i doświad-
czenie Jego miłości w przeżyciach
mistycznych daje św. Faustynie po-
znanie własnej grzeszności i powoduje
głęboką odrazę do wszelkiego, nawet
najmniejszego, grzechu. „ Pomimo nę-
dzy mojej chcę zostać świętą (… ). Po-
mimo wszelkich porażek chcę walczyć

jak dusza święta i chcę postępować jak
dusza święta (… ). Chcę żyć i umierać
jak dusza święta” [Dz. 1 333] .

Łaskę powołania otrzymała św.
Faustyna jeszcze w dzieciństwie. Ro-

dzice jednak stanowczo sprzeciwili się
wstąpieniu do klasztoru. Święta miała
wtedy 18 lat. Poskutkowało to roz-
luźnieniem więzi z Bogiem i próbą
życia „zwyczajnym życiem” [Dz. 8] .



Będąc na zabawie tanecznej św. Fa-
ustyna doświadczyła wizji Chrystusa
umęczonego. Na Jego wyraźne pole-
cenie: „Jedź natychmiast do Warsza-
wy, tam wstąpisz do klasztoru” [Dz.
10] , udała się do Warszawy dosłownie
„tak jak stała” – nic ze sobą nie zabie-
rając, nie żegnając się z rodzicami.
Z objawienia Chrystusa i podjętej de-
cyzji zwierzyła się tylko siostrze, któ-
ra była z nią na zabawie.

Ani w Warszawie ani w okolicach
nie miała nikogo znajomego, gdzie
mogłaby się zatrzymać. Gdy wysiadła
z pociągu poczuła strach. Zwróciła się
do Matki Bożej : „Maryjo, prowadź
mnie, kieruj mną” [Dz. 11 ] . Matka
Boża poleciła jej udać się do pewnej
wioski, gdzie miała znaleźć nocleg.
Tak się stało. Dalej św. Faustyna była
prowadzona poprzez wewnętrznie sły-
szany głos Pana Jezusa do Zgroma-
dzenia Matki Bożej Miłosierdzia [Dz.
11 -14] . Żywej obecności Jezusa i Ma-
ryi wyrażającej się zarówno w sło-
wach, jak i w wizjach Święta będzie
doświadczać do śmierci.

Można by powiedzieć, że łatwo
zostać świętym, gdy się doznaje mis-
tycznych wizji Boga. Jednak „Dzien-

niczek” dokładnie obrazuje, że tak nie
jest. Dążenie do świętości jest zawsze
związane z wysiłkiem duchowym
i wewnętrzną walką. Jednak nieza-
przeczalnie doświadczanie tak żywej
miłości Boga powoduje „szaloną” de-
terminację w dążeniu do „życia du-
chem” i wypełniania woli Boga, nie-
zależnie od wszelkich przeciwności
i cierpień. „ Życie duchem, nad którym
śmierć nie ma władzy” – czy to nie
jest możliwe dopiero w wieczności?
O władzy jakiej śmierci mówi św.
Faustyna? Myślę, że mówi przede
wszystkim o zniewoleniu ducha, któ-
rego przyczyną jest grzech, strach
i wszelkie zniewolenia, w tym również
emocjonalne – nadmierne przywiąza-
nie do osób, rzeczy, miłość własna.

Święta Faustyna poczuła strach,
gdy znalazła się na nieznanej sobie
stacj i, w wielkim mieście, gdzie nie
znała nikogo. Naturalny, ludzki strach.
Co zrobiła? Poprosiła Maryję, żeby
ją poprowadziła. I nie zawiodła się.
Czy to nie jest wyraźny znak, że droga
„życia duchem” wiedzie przez Mary-
ję? I że ze wszelkiego zniewolenia
można się wyzwolić, gdy się naprawdę
zapragnie żyć Miłością? Miłość pro-

wadzi do świętości. Świętość dla św.
Faustyny oznacza wypełnianie woli
Boga poprzez wierność natchnieniom
Ducha Świętego. Co jest natchnieniem
Ducha? Wszelkie dobro – można po-
wiedzieć w największym skrócie –
dobro wypływające z miłości. „Miłość
ma wartość i ona nadaje wielkość
czynom naszym; chociaż uczynki nasze
są drobne i pospolite same z siebie,
to wskutek miłości stają się wielkie
i potężne przed Bogiem.” [Dz. 889] .

Czy pragniemy świętości dzisiaj ,
gdy Świętość (mam tu na myśli Boga)
tak została już zbrukana, że 60% lu-
dzkości uwierzyło w UFO? 37% wie-
rzy w Boga. Pozostałe 3% pewnie
w nic już nie wierzy.

„ Czuję, że jestem cała przesiąknię-
ta Bogiem i z tym Bogiem idę w życie
codzienne, szare, żmudne i mozolne –
ufając Temu, którego czuję w sercu,
że przemieni tę szarzyznę w moją oso-
bistą świętość.” [Dz. 1 363] .

Marlena Pasternak

GDY JEZUS UZDRAWIA
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Było to w maju 1992 r. Miałem
za sobą cztery lata studiów semina-
ryjnych. W Częstochowie na wałach
Jasnogórskich sprawowana była Msza

św. Kongresowa ruchu Odnowy w Du-
chu Świętym. Była to Eucharystia
z modlitwą o uzdrowienie. Po Komu-
nii Św. rozpoczęła się adoracja Chrys-
tusa w Najświętszym Sakramencie.
Prowadzący ją kapłan przedstawiał
Jezusowi intencje modlitwy wstawien-
niczej . Następnie zachęcił, by księża
zeszli na dół, na plac przed sanktu-
arium, wkładali ręce na chorych i kon-
tynuowali modlitwę. Byłem wówczas
seminarzystą, więc nie wziąłem
do siebie tych słów i pozostałem przy
ołtarzu. Wtedy rozpoczął się dialog
z Nim; dialog, którego człowiek nigdy
nie potrafiłby wyreżyserować; dialog,
którego owocem są wielkie dzieła
Boże.

Gdy w tamtej chwili usłyszałem
w sercu pierwsze słowa, nie przypusz-

czałem, jak cudowny będzie finał
tej rozmowy. Klęczałem patrząc
na Najświętszy Sakrament, gdy Duch
Święty powiedział: „Idź na dół, do lu-
dzi, kładź na nich ręce, módl się
za chorych". Pomyślałem: „Nie, sam
sobie wymyśliłem ten nakaz. Kapłan
mówił przecież tylko o księżach. Oni
mieli się modlić, ja jestem jedynie
seminarzystą". „ Idź! " - powtórzyło
się gdzieś w głębi mego serca. „Panie,
ale. . ." - zacząłem się bronić. „ Dlacze-
go chcesz Mnie pouczać, kogo mam
wybraćza narzędzie, a kogo nie?".
Wtedy już nic nie powiedziałem.
Wstałem i szybko zbiegłem na dół.
Gdy się tam znalazłem na placu trwała
modlitwa. Właściwie przy każdym
chorym był kapłan i grupa świeckich.
Szedłem i modliłem się: „Duchu
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Święty, prowadź mnie do tej osoby,
którą wybrałeś. Kieruj mój wzrok
na tego człowieka. Daj mi proszę, od-
wagę, bym wykonał Twoją wolę."
Moja modlitwa została wysłuchana.

Stanąłem jak wryty. Oto w zasięgu
mego wzroku siedziała na wózku spa-
raliżowana dziewczyna. W tym mo-
mencie nie było przy niej nikogo, kto
by się za nią modlił. Pomyślałem:
„o, nie! Tylko nie to! Co mam zrobić,
Panie?! Podejść i kazać jej , by wstała
w Twoje imię? Nie, nie mam takiej
wiary! A gdy nie wstanie, to co? Oś-
mieszę się. A może ona ma dalej
cierpieć? Może nie chcesz, by dziś do-
konał się cud?" Lecz w moich uszach
dźwięczały słowa: „Podejdź do niej
i módl się za nią." Stałem jak ska-
mieniały, a w moim sercu toczyła się
walka: „Kto mi podpowiada te rze-
czy?" Wracały słowa św. Jana: „Umi-
łowani. . . badajcie duchy, czy są z Bo-
ga" (1 J4,1 ). Wracało ostrzeżenie św.
Pawła: „Sam bowiem szatan podaje
się za anioła światłości" (2 Kor 11 ,
1 4). Wracały przestrogi ojca duchow-
nego: „Uważajcie, by nie dawać wiary
fałszywym natchnieniom." Ta chwila
walki trwała niczym cała wieczność.
Wreszcie przemogłem się i ruszyłem:
„Panie, chcę pełnić nie swoją, ale
Twoją wolę".

Podszedłem do chorej i zadałem
pytanie: „ Czy ktoś modlił się dziś nad
tobą?".

Nie pamiętam, co mi wtedy
ta sparaliżowana dziewczyna odpo-
wiedziała. Za to doskonale pamiętam,
co mi powiedział Pan: „Każ jej w mo-
je imię, by zaczęła chodzić". Na wszy-
stko byłem gotowy się zgodzić,
ale powiedzieć takie słowa - nigdy!
To ponad moje siły i ponad moją
wiarę. To potrafił św. Piotr, Paweł czy
Filip. Mówiłem: „Panie, posłuchałem
Ciebie, zszedłem do chorych, podsze-
dłem do sparaliżowanej , chcę się
za nią modlić. . . Czy to nie wystar-
czy?! ". Rozpocząłem modlitwę,
a w środku toczyła się walka.
Wreszcie wydukałem z siebie słowa,
po których doświadczyłem wielkiego
pokoju: „Wstań i chodź". Sparaliżo-

wana powoli wstała i uczyniła krok
pierwszy, drugi, kolejny.. . Jej opiekun-
ka otworzyła oczy i powiedziała: „Ona
od lat nie chodziła! ".

Nie sądziłem, że to wydarzenie
miało być dopiero początkiem. Wew-
nętrznie czułem radość. Cieszyłem się,
że walkę duchową mam wreszcie
za sobą, że skończyło się zmaganie
nad rozeznawaniem duchów, gdy na-
gle podszedł do mnie Radek, mój
przyjaciel z rodzinnego miasta: „Do-
brze, że cię znalazłem. Modlimy się
właśnie nad nie słyszącą dziewczynką.
Mógłbyś do nas dołączyć?". Tym ra-
zem nie miałem wątpliwości,
że to znak od Pana. Mój przyjaciel
spotkał mnie w stutysięcznym tłumie -
to raz. Powiedział, że mnie szukał
(skąd w ogóle taki optymizm, że ma
szansę mnie znaleźć?) - to dwa. Dla-
czego szukał właśnie mnie? Przecież
nigdy wcześniej nie słyszał, by Pan
posłużył się mną w modlitwie o uzdro-
wienie - to trzeci argument przema-
wiający za działaniem Bożym. Ruszy-
łem w tłum, prowadzony przez Radka.
Dotarliśmy do miejsca, gdzie znajdo-
wała się wspomniana dziewczynka.
Miała około dwanaście lat. Była z ma-
mą. Towarzyszyła im spora grupka lu-
dzi. Wszyscy patrzyli teraz na mnie,
sądząc, że jestem księdzem.
A we mnie znów się zaczęło: „Pa-

nie, co ja tu robię? Kim ja jestem? Nie
mam święceń kapłańskich. Jestem
grzesznikiem. Nie mam praktyki
w prowadzeniu takich modlitw. Panie,
dlaczego.. .? Ale niech się dzieje Twoja
wola". Opanował mnie wielki pokój .
Rozpoczęliśmy, a właściwie wznowi-
łem wraz z innymi przerwaną mo-
dlitwę. Moje dłonie spoczywały
na głowie dziecka. Przypomniałem
sobie wtedy (a właściwie to Duch św.
mi przypomniał), że gdy Jezus modlił
się za głuchych, wkładał palce w uszy
chorego. „O, nie tylko nie to, Jezu! " -
wykrzyknąłem w sercu. „Zgodzę się
na wszystko, ale nie żądaj ode mnie
takich rzeczy. Ty mogłeś to czynić.
Ty byłeś Bogiem. Miałeś pewność, że
to „ zadziała". A ja ? Co powiedzą
ludzie, gdy włożę palce w uszy dzie-

cka. Zgłupiał? Naczytał się Ewangelii
i chce udawać cudotwórcę? Nie, Pa-
nie, tylko nie to! ". Kilka dni później
przypomniałem sobie, że Jezus czynił
coś jeszcze przy uzdrawianiu głu-
chych: wkładał palce w uszy, a śliną
dotykał języka! ! ! Ale „ na szczęście"
zdałem sobie z tego sprawę dopiero
potem.

Tymczasem we mnie nadal trwała
walka: „Tomaszu, potrzebuję pokorne-
go narzędzia. Czy zgodzisz się zary-
zykować wyśmianie, niezrozumienie
u ludzi, by twój gest miał moją moc
uzdrowienia?".

Odpowiedziałem: „Tak, Panie",
i drżące dłonie zbliżyłem do uszu
dziecka, a wskazujące palce włożyłem
do środka. Zamknąłem oczy, by nie
widzieć reakcji ludzi. Trwało to może
pięć minut, ale dla mnie - całą wie-
czność. Znów się zmagałem: „Wyjmę
palce i co.. .? Nic?! ". Zrobiłem pierw-
szy krok, bałem się drugiego. „Jezu -
powiedziałem w sercu - Ty dla mnie
tyle wycierpiałeś, zgodziłeś się
na wyśmianie, oplucie i kpinę z mego
powodu. Czym wobec tego wszystkie-
go są moje obawy o niezrozumienie?".
Gdy wyjąłem palce, dziewczynka ot-
worzyła szeroko oczy. Spojrzała
na matkę. Sprawiała wrażenie wystra-
szonej . Mama patrzyła na nią. Jej oczy
napełniały się łzami. Wszyscy do-
myślali się, co się stało. Dziecko było
wyraźnie podniecone. Ludzie wokół
zamilkli. Ciszę przerwało moje pyta-
nie: „Słyszysz?". Skinęła głową.
Matka powtórzyła pytanie: „Dziecko,
ty słyszysz ?! ". Ona znowu skinęła.
Radek zawołał: „ Powiedz - Jezus jest
Panem". I wtedy ta dziewczynka, któ-
ra nigdy w życiu nie mówiła, bo nie
słyszała, która porozumiewała się
z matką czytając z układu jej warg,
po raz pierwszy w życiu wypowie-
działa nieśmiało: „ Jezus jest Panem".
Uczyniła to nieporadnie, jak dziecko
uczące się mówić, jak cudzoziemiec
mający problemy z obcym językiem.
Piszę o tym, by zaświadczyć, jak wiel-
kie rzeczy może czynić Pan, gdy jes-
teśmy Mu posłuszni. Bynajmniej , tam-
te wydarzenia nie uczyniły mnie
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specjalistą w rozeznawaniu woli Bo-
żej . Za każdym razem na nowo toczę
wewnętrzną walkę niczym Jakub
z aniołem. Wiem jednak dziś, że tam-
tego dnia w Częstochowie Jezus uz-
drowił jeszcze jedną osobę - mnie.
Uzdrowił z dbania o swoje dobre imię,
z chęci, by dobrze wypaść w oczach

innych ludzi. Nauczył mnie umierać
dla siebie. Przekonał, iż warto podjąć
ryzyko niezrozumienia i wyśmiania
ze względu na Ewangelię. To było
uzdrowienie w mocy Ducha Świętego.
Uzdrowienie, jakiego dokonał Jezus
wobec ucznia, którego miał w nieda-
lekiej przyszłości uczynić swoim ka-

płanem.
Świadectwo – ks. Tomasza B.
Obraz - Książę Pokoju - Akiane
Kramarik

Alfreda M.

1. Musisz być pewien, że narodziłeś
się na nowo.

Zasada pierwsza. Zasada ta doma-
ga się pewności, że Chrystus jest mo-
im Panem i Zbawicielem, pewności,
że Chrystus wszedł w moje życie.
Chodzi o pewność opartą na obietnicy
Chrystusa, na Jego słowie (por. Ap
3:20; J 1 :1 2.1 3; 1 J 5:11 -1 3). Jest
to warunek konieczny, albowiem
z tej pewności dopiero wypływa prze-
konanie, że trzeba iść do innych ludzi
aby to głosić, że mamy do przekazania
coś radosnego, coś, co innym jest po-
trzebne, co także im da radość, pokój ,
szczęście. Jeżeli sam nie doświad-
czyłem tego, to nie będę odczuwał ża-
dnej potrzeby, żeby świadczyć o tym
wobec innych i dlatego tego momentu,
tego warunku nie można pominąć. Nie
idziemy do ludzi po to, aby ich czegoś
nauczyć, jak na przykład nauczyciel,
który uczył się matematyki, fizyki,
historii przekazuje innym te wiado-
mości. Naszym zadaniem jest świad-
czyć o Chrystusie, o żywej osobie.
Musimy z tą żywą osobą najpierw
nawiązać kontakt bezpośredni, bliski,
musimy w Niego uwierzyć, do Niego
się modlić, Jemu polecać swoje pro-
blemy życiowe. Dopiero wtedy, kiedy
Chrystus jest naprawdę moim przy-
jacielem, kiedy mam do Niego oso-
bowy, bezpośredni jakiś stosunek,
wtedy dopiero mogę iść głosić, dawać
świadectwo. Muszę się narodzić
na nowo, mówiąc innymi słowami,

bo właśnie te nowe narodzimy w Du-
chu Świętym polegają na takim osobo-
wym, bezpośrednim przyjęciu Chrys-
tusa i trwaniu w takim kontakcie
z Nim. Wiara w znaczeniu biblijnym
to jest bezpośrednia relacja „ja”-”ty”,
to jest pierwszy dar Ducha Świętego
w nas. Otóż na tej relacj i, na tym bez-
pośrednim przeżywaniu kontaktu
z Chrystusem opiera się całe świad-
czenie, dopiero wtedy odczuwam we-
wnętrzną potrzebę dawania świadec-
twa i moje świadectwo może być prze-
konywujące.

2. Każdy twój grzech musi być wy-
znany w modlitwie i przebaczony.

Zasada druga. Polega ona na prze-
konaniu, że moje grzechy są przez
Chrystusa odpuszczone. Nie mogę
w sobie nosić lęku, niepewności,
czy jestem uwolniony od grzechu,
bo wtedy nie mógłbym świadczyć
z radością. Świadectwo musi być
świadectwem radosnym o tym, co zo-
stało mi dane jako niezwykły dar: od-
puszczenie grzechów. Muszę być pew-
nym tego, że moje grzechy uznane,
wyznane przed Chrystusem, są odpu-
szczone. I wtedy, kiedy mam w sobie
tę radosną pewność, ten pokój , mogę
iść do innych, aby dawać świadectwo
o tej radosnej rzeczywistości, o tym
niezwykłym darze, który przyniósł
nam Chrystus.

3. Musisz być napełniony Duchem

Świętym.
Trzecia zasada to pewność, że je-

steśmy napełnieni Duchem Świętym.
Musimy prosić Ducha Świętego, żeby
kierował naszym życiem, żeby dał
nam moc prowadzenia prawdziwego
życia chrześcijańskiego, życia Sło-
wem Bożym, życia poddanego kie-
rownictwu Chrystusa. Musimy być
o tym mocno przekonani, musimy
w to wierzyć, bo otrzymaliśmy obie-
tnicę. Przekazuje ją św. Jan w swoim
liście: „Ufność, którą w nim pokła-
damy polega na przekonaniu, że wy-
słuchuje On wszystkich naszych próśb
zgodnych z Jego wolą” (1 J 5:1 4.1 5).
Opieramy się na tej obietnicy, wie-
rzymy słowom obietnicy, nie pole-
gamy na uczuciu, emocji. Jeżeli mam
taką wiarę, jeżeli jestem przekonany
o tym, że prowadzę życie w Duchu,
że jestem napełniony Duchem Świę-
tym, wtedy mogę iść, aby dawać
świadectwo.
Te trzy zasady dotychczas tu przed-

stawione to są zasady podstawowe.
Z ich wypełnienia wyrasta świadectwo
w jakiś sposób spontaniczne, natural-
ne, gdyż świadectwo jest prostą kon-
sekwencją tego, co nazywamy przy-
jęciem Chrystusa, odpuszczeniem
grzechów, napełnieniem Duchem
Świętym. To równocześnie stanowi
istotę życia chrześcijańskiego i dla-
tego jeżeli mamy prawdziwe życie
chrześcijańskie, to wtedy jesteśmy nie
tylko zdolni do świadectwa, ale
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to świadectwo przeżywamy jako natu-
ralną konsekwencję, potrzebę swojego
życia chrześcijańskiego. A teraz dalsze
zasady.

4. Wykorzystuj każdą okazję do mó-
wienia o Jezusie.

Zasada czwarta mówi, że trzeba się
dzielić swoją wiarą w Chrystusa, wy-
korzystując każdą okazję do rozmowy
z innymi o Chrystusie. Trzeba się
dzielić swoją wiarą w sposób prosty
i jasny zarazem. Trzeba się pozbyć
wszelkich lęków, zahamowań, wszel-
kich obaw przed jakąś trudnością
czy niewykonalnością tego zadania.
Musimy pamiętać o tym, że w drugim
człowieku, z którym rozmawiamy,
też działa Chrystus i Duch Święty.
Dlaczego nie trzeba liczyć tylko
na siebie, nie trzeba sobie zbyt wyo-
brażać to zadanie jako niewykonalnie
trudne, bo zależne w końcu od nas.
Wielu ludzi odczuwa lęk przy dawaniu
świadectwa dlatego, że ostatecznie
polega na sobie. „Jak ja to zrobię?
Jak ja go przekonam? Jakich użyję
argumentów?” A tymczasem chodzi
tylko o proste dawanie świadectwa,
mówienie o tym, o czym jestem sam
głęboko przekonany. Resztę zosta-
wiam Bogu, bo Bóg chce wejść
do wnętrza także drugiego człowieka.
On przygotował jego serce. Ale Chry-
stus ustanowił taki porządek, że nasze
świadectwo, zewnętrzne świadectwo,
jest potrzebne, żeby tego drugiego
człowieka wezwać do wiary. Jest takie
prawo, że osoba reaguje na osobę,
rezonuje – jak mówimy – na osobę,
która mówi o swoich wewnętrznych
przeżyciach. Dlatego moje świadec-
two jest narzędziem, jest jakimś prze-
kaźnikiem, tego, co chce przekazać
Chrystus, który – z drugiej strony –
przez swego Ducha przygotowuje
naszego bliźniego na to, by był zdolny
przyjąć świadectwo. A więc nie trzeba
się wysilać, nie trzeba na siłę prze-
konywać, ale świadczyć w sposób
prosty, jasny, opierając się na mocy
Bożej , a nie na własnej swojej mą-
drości, inteligencji, uczoności, czy
na własnej jakieś sile przekonywania.

Przyjęcie Chrystusa to jest ostatecznie
tajemnica, która dokonuje się pomię-
dzy Bogiem, który chce dać człowie-
kowi siebie i człowiekiem, który
przyjmuje tego Boga też tylko dzięki
temu, że w nim działa Bóg, Duch
Święty. Ostatecznie tylko Bóg w nas
może przyjąć Boga. O tym musimy
pamiętać, a równocześnie pamiętać,
że my włączamy się w to tajemnicze
spotkanie człowieka z Bogiem jako
narzędzie, które jest potrzebne,
bo Bóg chce się nami posłużyć i dla-
tego nie wolno nam dopuścić do tego,
żeby drugi człowiek został pozbawio-
ny tej łaski spotkania z Chrystusem,
bo zabrakło świadectwa, zabrakło wła-
śnie tego narzędzia.

5. Módl się za tych, których chcesz
przyprowadzić do Jezusa.

Piąta zasada owocnego świadcze-
nia mówi o modlitwie. Trzeba się mo-
dlić za tych wszystkich ludzi, którzy
jeszcze nie doznali szczęścia poznania
i przyjęcia Chrystusa. Najpierw
za tych, których znamy, może w naj-
bliższym otoczeniu. Może we własnej
rodzinie, na uczelni. W pracy spoty-
kam ludzi, którzy nie wierzą w Chry-
stusa. Za nich muszę się modlić,
ale i za wielu innych, o których czy-
tam może w gazetach, o których
wiem. Są to miliony, może miliardy
ludzi na całym świecie. Modlitwa jest
ogromnie ważna w dziele ewangeli-
zacji, bo przez modlitwę, którą zano-
szę do Boga w Duchu Świętym, mogę
wpływać na Boga, który z kolei może
zmienić wnętrze człowieka. I dlatego

modlitwą moją mogę ogarniać ludzi
na całym świecie i rzeczywiście da-
wać swój wkład w dzieło ewan-
gelizacji.

6. Weź inicjatywę w swoje ręce.
Szósta zasada: w Słowie Pana idąc

nauczajcie. Mamy więc wziąć inicja-
tywę w swoje ręce, nie czekać, aż lu-
dzie przyjdą do nas, nie siedzieć bez-
czynnie, a potem mówić: nikt nie
przyszedł i nie miałem okazji głosze-
nia Ewangelii. Mamy iść, mamy pla-
nować różne akcje ewangelizacyjne,
zaplanować nawet systematyczne ak-
cje czy kampanie ewangelizacyjne.
Wtedy spełnimy nakaz Chrystusa, któ-
ry powiedział: „idźcie, idąc nauczaj-
cie”.

7. Mów o Jezusie w przekonaniu,
że jesteś narzędziem miłości Boga.

Szósta zasada uzupełniona jest
przez siódmą zasadę, która brzmi:
idźcie w miłości. Św. Paweł mówi:
„miłość Chrystusa mnie przynagla”.
Jest to bardzo ważne uzupełnienie,
bo często, gdy idziemy do ludzi, ma-
my różne kompleksy: czy też wolno
nam mówić do ludzi o Chrystusie? czy
mamy do tego prawo? Jeżeli mamy
miłość, to mamy prawo, bo miłość
chce dobra drugiego człowieka. Wie-
my, że niesiemy im autentyczne, pra-
wdziwe dobro. Jeżeli widzę w czasie
powodzi człowieka, który ratuje swój
dobytek, to nie pytam się, czy on sobie
będzie życzył pomocy, czy mam pra-
wo pomagać. Wiadomo, że w tej sy-
tuacji trzeba iść i pomagać. I tak samo
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jest z głoszeniem Ewangelii, bo głosi-
my to, co jest ludziom koniecznie po-
trzebne do zbawienia. A więc idziemy
z miłością i dlatego nie mamy żadnych
oporów, żadnych lęków, nie pytamy
się, czy mamy prawo, ale po prostu
wszystkim głosimy to, co im jest po-
trzebne dla zbawienia.

8. Rozmawiaj bezpośrednio o Jezu-
sie.

Ósma zasada jest pewną prakty-
czną radą. Mianowicie trzeba rozma-
wiać o Jezusie, tzn. nie zaczynać
od jakiejś filozofii, nie szukać jakiejś
okrężnej drogi, ale wprost, bezpośre-
dnio zacząć rozmowę o Chrystusie.
Niektórzy myślą, że potrzeba długich
przygotowań, inni próbują przy po-
mocy innych filozofii zbliżyć ludziom
Chrystusa. To jest droga okrężna, nie-
potrzebna. Ludzie potrzebują Chrystu-
sa, czekają na Niego w swoim sercu
i dlatego bezpośrednio mówimy o is-
totnych rzeczach, bez długich wstę-
pów, bez krążenia wokół tego tematu.
Mówimy o pogodzie, o sporcie, jesz-
cze się często przy tym kłócimy i wte-
dy ten człowiek nie jest przygotowany
na przyjęcie Chrystusa. Dlatego świa-
dczyć bezpośrednio o Chrystusie, uni-
kać niepotrzebnych krążeń wokół tego
tematu, dlatego, że Chrystus jest na-
prawdę wszystkim ludziom potrzebny
i oni czekają, żebyśmy z nimi na ten
temat rozmawiali.

9. Pozostaw rezultaty Bogu.
Wreszcie dziewiąta i ostatnia zasad

mówi: trzeba rezultaty zostawić Bogu.
Nie zniechęcać się, kiedy nie widzimy
tych rezultatów, albo nie widzimy ich
od razu. Z drugiej strony nie być za-
dowolonym, nie wynosić się, kiedy
nam się udało (albo tak nam się wy-
daje, że udało mi się dzisiaj tak pię-
knie prowadzić rozmowę). Nieraz nam
się wydaje, że to było bardzo złe,
a wyniki są nieoczekiwane. Nieraz je-
steśmy zadowoleni z siebie, pięknie
przeprowadzamy rozmowy, a rezulta-
tów nie ma żadnych. Robimy to,
co do nas należy, pamiętamy o sło-
wach Chrystusa: „Kiedy wszystko
zrobicie, co do was należy, to musicie
mówić ‘Słudzy nieużyteczni jesteśmy,
wykonaliśmy to, co powinniśmy wy-
konać’”. I wtedy, jeżeli Bogu zostawi-
my rezultaty, spełnimy swój obowią-
zek, owoce, wyniki, objawią się może
kiedyś nam dopiero na sądzie osta-
tecznym.

Takie są zasady owocnego świad-
czenia o Chrystusie.
- Pierwsza zasada: wierzyć, że Chrys-
tus jest moim Panem i Zbawicielem,
że jest w moim życiu, żyje we mnie,
a ja w Nim.
- Druga zasada: uznać i wyznać wszy-
stkie swoje grzechy przebaczającej
krwi Chrystusa, przelanej na krzyżu.
- Trzecia: prowadzić życie w Duchu,

sprawić, żeby Chrystus zasiadał
na tronie mojego serca, moje „ja” było
Mu podporządkowane.
- Czwarta: dzielić się przy każdej oka-
zj i, w sposób prosty, swoją wiarą
w Chrystusa z innymi.
- Piąta: modlić się.
- Szósta: iść, to znaczy wziąć inicja-
tywę w swoje ręce.
- Siódma: iść w miłości, w przeko-
naniu, że jestem narzędziem miłości
Boga.
- Ósma: rozmawiać bezpośrednio
o Chrystusie.
- I w końcu dziewiąta zasada: pozos-
tawić Bogu rezultaty, Jemu przypisy-
wać owoce.

Jeżeli będziemy stosować wszys-
tkie wymienione zasady, to nasze
świadectwo na pewno będzie owocne
i będziemy przeżywali wielką radość.
Wtedy na pytanie: „Co uważasz
za najradośniejszą rzecz w twoim
życiu?” będziesz mógł powiedzieć:
To, że przyjąłem Chrystusa, że mogę
innych do Niego prowadzić. To jest
najradośniejsze moje przeżycie i tym
najlepiej mogę służyć innym ludziom,
moim braciom.

Alfreda M.

Źródło: Młodzieżowy Portal Katolicki
Odnowy w Duchu Świętym-wierni. net

Życie duchowe można by wyrazić
jednym słowem: milczenie! Święci ro-
dzą się w milczeniu. Jest ono począ-
tkiem, wypełnieniem i zwieńczeniem
świętości.Wiekuisty Bóg wypowie-
dział tylko jedno Słowo. Dlatego nale-
żałoby pragnąć, by wszystkie nasze
słowa bezpośrednio lub pośrednio wy-
rażały Jezusa.

Milczenie - jakież to piękne słowo!

STOPIEŃ PIERWSZY - Rozma-
wiać niewiele ze stworzeniami,

a wiele z Bogiem
Oto pierwszy, lecz niezbędny krok

na samotnych drogach milczenia.
W szkole tej dusza nabiera podstawo-
wych dyspozycji do zjednoczenia
z Bogiem.

Dusza poznaje i zgłębia cnotę
milczenia, w duchu Ewangelii oraz
w duchu Reguły, którą przyjęła, w po-
szanowaniu miejsc i osób konsekro-
wanych, a nade wszystko języka,
na którym tak często spoczywa Słowo
wypowiedziane przez Ojca, Słowo,
które stało się ciałem!

Milczenie wobec świata i jego no-
win, milczenie wobec dusz najspra-
wiedliwszych - wszak nawet głos
Anioła sprawił, że Maryja się zmie-
szała. . .

STOPIEŃ DRUGI - Milczenie
w pracy i w działaniu

Milczenie w podejmowanych dzia-
łaniach; milczenie oczu, uszu i głosu;
milczenie całego ciała przygotowuje
duszę do wejścia w relację z Bogiem.
Dzięki tym początkowym wysiłkom
dusza zasłuży na to, by usłyszeć w so-
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bie głos Pana, o ile On w niej przeby-
wa. Ów początkowy wysiłek będzie
wielce wynagrodzony!

Pan wzywa duszę na pustynię, oto
dlaczego na tym drugim stopniu od-
suwa się ona od wszystkiego, co mo-
głoby ją rozpraszać; unika hałasu i sa-
motna ucieka się do Tego, który jest
sam.

Tam bowiem dozna przedsmaku
zjednoczenia z Bogiem i zakosztuje
Jego zazdrosnej miłości. Jest to mil-
czenie skupienia, które nazwać też
można skupieniem w milczeniu.

STOPIEŃ TRZECI - Milczenie wy-
obraźni

Ta władza duszy jako pierwsza pu-
ka do zamkniętych wrót ogrodu Oblu-
bieńca; a wraz z nią cudze emocje,
nieokreślone wrażenia, smutki. Tam,
w odosobnieniu, dusza okaże Umiło-
wanemu dowody swej miłości. Wy-
obraźni, której nie można unicestwić,
dusza przedstawiać będzie piękności
nieba, wdzięki jej Pana, sceny z Kal-
warii, doskonałości Boga.

Dusza czynić to będzie tak długo,
aż wyobraźnia zamilknie i stanie się
cichą służebnicą Bożej miłości.

STOPIEŃ CZWARTY - Milczenie
pamięci

Milczenie wobec przeszłości. . .
zapomnienie. Tę władzę duszy należy
wypełnić jedynie wspomnieniem o do-
znanym Bożym miłosierdziu. Wdzię-
czność w milczeniu, milczenie w dzię-
kczynieniu.

STOPIEŃ PIĄTY - Milczenie wobec
stworzeń
O nędzo naszej doczesnej kondycji!

Dusza uważna często złapie się
na tym, że rozmawia wewnętrznie
z innymi stworzeniami, odpowiadając
sobie w ich imieniu. O, upokorzenie
tak gorzko opłakiwane przez świę-
tych!
Dusza winna wówczas zejść w swe

najbardziej wewnętrzne głębie,
do miejsca ukrytego, w którym od-
poczywa niedostępny Majestat Świę-
tego świętych, i gdzie Jezus, jej Po-
cieszyciel i jej Bóg, da się jej poznać,
gdzie objawi jej swoje tajemnice
i gdzie da jej zakosztować przyszłego
szczęścia.

Tam da jej również odczuć gorzki
wstręt do wszystkiego, co nie jest
Nim, aż wszystkie sprawy ziemskie
stopniowo przestaną ją rozpraszać.

STOPIEŃ SZÓSTY - Milczenie ser-
ca

Gdy język zamilknie, gdy zmysły

się uspokoją, gdy wyobraźnia, pamięć
i to wszystko, co stworzone, uciszą się
i trwać będą w samotności, przynaj-
mniej zewnętrznie, wówczas w głębi
duszy oblubienicy, w jej sercu nie-
wiele już będzie hałasu.

Milczenie sympatii i antypatii,
milczenie pragnień zbyt gwałtownych,
milczenie niedyskretnej gorliwości;
milczenie przesadnego zapału; mil-
czenie aż po najmniejsze westch-
nienia! . . .
Milczenie egzaltacj i w miłości, lecz

nie owej świętej egzaltacj i, której
sprawcą jest Bóg, lecz tej rodzącej się
w ludzkiej naturze!

Milczenie miłości jest miłością
w milczeniu.. . jest to milczenie w o-
bliczu Boga, w obliczu piękna, dobra
i doskonałości! . . .

W milczeniu tym nie ma nic
z zażenowania ani wymuszenia; mil-
czenie to w równym stopniu nie kłóci
się z czułością i potęgą miłości, jak
wyznanie win nie kłóci się z mil-
czeniem pokory, jak łopot skrzydeł
anielskich, o którym mówi prorok, nie
kłóci się z milczeniem anielskiego po-
słuszeństwa, jak Fiat nie kłóci się
z milczeniem Getsemani, jak wieku-
iste Sanctus nie kłóci się z milczeniem
serafinów! . . .

Serce milczące jest sercem
dziewiczym, pieśnią dla Serca Boże-
go! Milczenie miłości jest jak wieczna
lampka płonąca bezgłośnie przed ta-
bernakulum, jak dym kadzidła cicho
wznoszący się przed tron Zbawiciela!
Na niższych stopniach milczenie było
jeszcze niczym skarga ziemi; tutaj du-
sza już oczyszczona zaczyna uczyć się
pierwszej nuty świętej pieśni, która
rozbrzmiewa w niebiosach.

STOPIEŃ SIÓDMY - Milczenie na-
tury i miłości własnej

Milczenie wobec poznania włas-
nego zepsucia, własnej niemocy. Mil-
czenie duszy, która upodobała sobie
w swojej nędzy.

Milczenie wobec pochwał i lu-
dzkiego uznania. Milczenie wobec po-
gardy, upodobań, szemrań; milczenie
łagodności i pokory.



>>
24

Milczenie ludzkiej natury wobec
radości i przyjemności. Kwiat rozkwi-
ta w milczeniu, a jego woń w milcze-
niu wychwala Stwórcę - dusza wewnę-
trzna powinna czynić podobnie.

Milczenie natury wśród trudów lub
przeciwności. Milczenie w postach,
czuwaniach, zmęczeniu, zimnie i upa-
le.

Milczenie w zdrowiu, w chorobie,
w jakimkolwiek niedostatku - oto wy-
mowne milczenie prawdziwego ubós-
twa i pokuty; pożądane milczenie
umierania dla wszystkich rzeczy stwo-
rzonych i ludzkich.

Jest to milczenie własnego ja, któ-
re poddaje się woli Bożej . Wstrząsy
natury nie są w stanie tego milczenia
zakłócić, gdyż wznosi się ono ponad
naturę.

STOPIEŃ ÓSMY - Milczenie umy-
słu

Uciszyć myśli niepotrzebne, myśli
przyjemne i pochodzące z natury;
te tylko bowiem szkodzą milczeniu
umysłu, nie zaś myśl jako taka, gdyż
ta nie może przestać istnieć.

Nasz umysł domaga się prawdy,
a karmimy go kłamstwem! Wszak pra-
wdą zasadniczą jest Bóg! Boskiemu
umysłowi sam Bóg wystarcza, a nę-
dznemu umysłowi człowieka nie wy-
starcza!

Dopóki pozostajemy w ułomnym
ciele, stała i bezpośrednia kontem-
placja Boga nie jest możliwa, chyba
że Bóg sam ze swej dobroci takiej
łaski udzieli; lecz uciszenie własnych
rozumowań jest, w odniesieniu
do wiary, zdaniem się na spowite cie-
mnością światło Boże.

Milczenie wyrafinowanych docie-
kań, które osłabiają wolę i ostudzają
miłość.

Milczenie intencji: czystość, pros-
tota; milczenie własnych poszukiwań;
milczenie podczas rozmyślania, mil-
czenie ciekawości; na modlitwie mil-
czenie własnej inicjatywy, która krę-
puje działanie Boże.

Milczenie pychy, która we wszys-
tkim stale i wszędzie szuka samej
siebie; która pragnie doznań pięknych,

dobrych i wzniosłych; jest to milcze-
nie świętej prostoty, całkowitego ogo-
łocenia, prawości.

Umysł, który walczy z tymi
wszystkimi wrogami, podobny jest
aniołom stale wpatrującym się w Obli-
cze Boże. Pan bowiem pociąga ku so-
bie umysł nieustannie zatopiony
w milczeniu.

STOPIEŃ DZIEWIĄTY - Milczenie
sądzenia

Milczenie wobec osób, milczenie
wobec rzeczy. Nie osądzać, nie dawać
poznać własnego zdania. Czasem na-
wet go nie mieć, to znaczy ustępować
z prostotą, o ile nie sprzeciwia się
temu roztropność czy miłość bliź-
niego.

Jest to milczenie błogosławionego
i świętego dziecięctwa, milczenie dusz
doskonałych, milczenie aniołów i ar-
chaniołów, którzy wypełniają rozkazy
Boże. Jest to milczenie Słowa wcie-
lonego!

STOPIEŃ DZIESIĄTY - Milczenie
woli

Milczenie wobec przykazań, mil-
czenie wobec świętych przepisów re-
guły, to zaledwie, rzec można, zew-
nętrzne milczenie woli własnej .

Pan jednak uczy nas czegoś
głębszego i trudniejszego: milczenia
niewolnika pod razami swego pana.
O szczęśliwy niewolnik, którego Pa-
nem jest Bóg!

Milczenie ofiary złożonej na oł-
tarzu, milczenie owcy wobec strzygą-
cych ją, milczenie w mroku, mil-
czenie, które nie prosi o światło,
a przynajmniej nie o takie światło,
które napełnia radością.

Jest to milczenie wśród trwogi ser-
ca, wśród bólu duszy; milczenie du-
szy, która doświadczywszy wcześniej
względów Bożych, a teraz czując się
jakby przezeń odepchnięta, nie wyma-
wia nawet skargi: Dlaczego? Jak dłu-
go jeszcze?

Jest to milczenie zdania się na Bo-
ga, milczenie wobec Jego surowego
spojrzenia, wobec ciężkiej ręki Bożej ;
milczenie bez innej skargi jak tylko

skargi miłości.
Jest to milczenie ukrzyżowania,

głębsze nawet niż milczenie męczen-
ników, jest to milczenie agonii Jezusa
Chrystusa.

Tak, milczenie to jest Bożym
milczeniem i nic nie może się równać
jego głosowi, nic nie może oprzeć się
jego modlitwie, nic nie jest godniejsze
Boga od tego rodzaju uwielbienia wy-
dobywającego się z głębokości bólu;
od tego Fiat z dna udręczenia, od tego
milczenia podczas rodzenia się przez
śmierć do nowego życia!

Wówczas, gdy pokorna i wolna
ludzka wola, prawdziwa ofiara z mi-
łości, zostaje złamana i starta na chwa-
łę imienia Bożego, On przemienia
ją w swoją świętą wolę.

Czegóż zatem jeszcze brakuje
do doskonałości? Czego trzeba jeszcze
do zjednoczenia? Co konieczne jest
do pełnego ukształtowania Chrystusa
w duszy?

Dwóch rzeczy jeszcze brak: pier-
wszą jest ostatnie tchnienie człowieka;
drugą zaś czułe spojrzenie Umiło-
wanego, którego boski pocałunek bę-
dzie dlań niewysłowioną zapłatą.

STOPIEŃ JEDENASTY - Milczenie
wobec siebie samego

Nie rozmawiać z samym sobą
wewnętrznie, nie słuchać samego sie-
bie, nie uskarżać się ani nie pocieszać
się. Jednym słowem, zamilknąć wobec
samego siebie, zapomnieć o sobie,
trwać w samotności, w samotności
przed Bogiem; uciekać od siebie,
oderwać się od siebie samego.
Oto najtrudniejsze milczenie, lecz nie-
zbędne do zjednoczenia z Bogiem
na tyle doskonałego, na ile możliwe
to jest dla nędznego stworzenia, które
z pomocą łaski często wspina się
na ten stopień milczenia, lecz na nim
się zatrzymuje i nie rozumiejąc go,
tym mniej je praktykuje. Jest to mil-
czenie unicestwienia wymagające wię-
cej heroizmu niż milczenie śmierci.

STOPIEŃ DWUNASTY - Milczenie
wobec Boga

Na początku drogi Bóg mówił du-
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szy: Rozmawiaj niewiele ze stworze-
niami, a wiele ze Mną. Teraz zaś mó-
wi jej : Nie mów do Mnie nic wię-cej .
Milczenie wobec Boga to przylgnięcie
do Boga, stanięcie przed Nim, bycie
przy Nim, ofia¬rowanie Mu siebie,

zupełne umniejszenie się wobec Nie-
go, uwielbienie Go, umiłowanie, słu-
chanie Go i posłuszeństwo Mu, odpo-
cznienie w Nim.

Jest to milczenie wieczności, zje-
dnoczenie duszy z Bogiem.

Marie-Aimee od Jezusa OCD

Fragm. "Dwanaście stopni milczenia
i inne utwory" – Wyd. Karmelitów
Bosych

Być apostołem - to zdobywać
Chrystusowi dusze. Największą pocie-
chą, jaką można sprawić Jego Boskie-
mu Sercu jest nawrócenie dusz. Dusze
są moją własnością - powiedział Bos-
ki Zbawiciel do pewnej świątobliwej
zakonnicy - dusza grzesznika należy
do mnie jako własność. Z miłości
ku mnie, ratuj grzeszników!

Pozyskiwać dusze dla Boga - jakie
to wielkie, wzniosłe i zaszczytne apo-
stolstwo! Zdobywając Bogu dusze,
przyczyniasz się do większej Jego
chwały. Dopiero w wieczności pozna-
my, jak wielką łaską było pozyskanie
Bogu choćby jednej duszy.

On przecież pragnie naszej pomo-
cy, chociaż swoją wszechmocą może
zbawić wszystkie dusze. Jedna kropla
Krwi Zbawiciela wystarczyłaby
do odkupienia całego świata. Jednak
w niezrównanej dobroci swojej Bóg
dał człowiekowi udział w pracy nad
zbawieniem świata. Dlatego Inicjaty-
wa chrześcijan świeckich jest szcze-
gólnie konieczna, gdy chodzi o odkry-
wanie i poszukiwanie sposobów,
by rzeczywistości społeczne, polity-
czne i ekonomiczne przeniknąć wyma-
ganiami nauki i życia chrześcijań-
skiego. Taka inicjatywa jest zwyczaj-
nym elementem życia Kościoła:

Wierni świeccy zajmują miejsce
w pierwszych szeregach Kościoła.
Dla nich Kościół stanowi życiową za-
sadę społecznej ludzkości. Dlatego
to oni i przede wszystkim oni powinni
uświadomić sobie coraz wyraźniej nie
tylko to, że należą do Kościoła, ale że
sami są Kościołem, to znaczy wspól-
notą wiernych żyjących na ziemi
pod jednym przewodnictwem papieża

oraz biskupów pozostających z nim
w łączności. Oni są Kościołem. (Pius
XII, Przemówienie z 20 lutego 1946
r.).

Jak stać się apostołem Serca
Jezusowego tak, by owocnie współ-
pracować z kapłanami nad zbawie-
niem dusz?

Najskuteczniejszym ku temu środ-
kiem jest modlitwa, dobre słowo,
uczynki miłości bliźniego i przykład
chrześcijańskiego życia.

Modlitwa - posiada władze nad
Sercem Boga. Otrzymuje więcej niż
prosi. Święci Pańscy gorącą modlitwą
wypraszali wielkie łaski dla świata,
odwracali klęski, wyjednywali miło-
sierdzie Boże, nawracali grzeszników.
Święta Teresa, jedną gorącą modlitwą
- jak czytamy w jej żywocie - na-
wróciła kilka tysięcy dusz. Wstępujmy
w jej ślady, zdobywając Boskiemu
Sercu dusze modlitwą wytrwałą, ufną
i pokorną.

Święty Eugeniusz daje następują-
cą radę apostołowi, który dobrym sło-
wem ma pociągać dusze ku Bogu: Za-
nim apostoł Serca Jezusowego rozpo-
cznie słowem głosić Dobrą Nowinę,
powinien wznieść swą duszę do Boga
i czerpać od Niego światło i łaskę, aby
potem dzielić się tym, czym został na-
pełniony z ludźmi, do których będzie
posłany. Apostoł zjednoczony z Bo-
giem zawsze wypowiada dobre słowa,
które poruszają serca i przybliżają
do Stwórcy i Odkupiciela.

W nauczaniu okazuj prawość, po-
wagę, mowę zdrową, wolną od zarzu-
tu - mówi św. Paweł Apostoł (Tyt 2, 7-
8).

Również nasze dobre uczynki po-

winny pociągać dusze do Boga. Tak
niech świeci wasze światło przed lu-
dźmi, aby widzieli wasze dobre uczyn-
ki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie - mówi Pan Jezus (Mt 5, 1 6).

Ojciec Lacordaire, świątobliwy
dominikanin mówi: Człowieka można
zdobyć dla Boga tylko miłością. Brak
serca zawsze pozbawia możliwości
udzielenia światła i zachęty do cnoty.
Dobroć - jest to oddanie siebie innym.
Bez dobroci mimo gorliwości, łatwości
wymowy czy wiedzy nie można nikogo
nawrócić. Właśnie dobroć przyciąga
grzeszników do ludzi oddających się
pracy apostolskiej i prowadzi do ich
nawrócenia - dodaje ojciec Faber.
Miejcie serce matki - powtarzał św.
Wincenty Fereriusz - gdy zachęcacie
i gdy karcicie: zawsze okazujcie pełną
serdeczności miłość, aby grzesznik od-
czuł, że każde wasze słowo wypływa
z miłości. . .

Papież Pius X powiedział: Wszys-
cy, którzy są wezwani do pracy apos-
tolskiej , powinni być ludźmi prowa-
dzącymi życie wolne od jakiejkolwiek
zmazy, aby dla wszystkich stali się
przykładem.

Sobór Watykański natomiast
w konstytucji Lumen gentium 36
przypomina, że Chrystus przez swoje
posłuszeństwo aż do śmierci (por. Flp
2, 8-9) udzielił swoim wiernym daru
królewskiej wolności, by przez zapar-
cie się siebie oraz przez życie święte
pokonywali w sobie samych panowa-
nie grzechu.

Dlatego apostoł Jezusowego Ser-
ca, jeśli pragnie pozyskać dusze Bogu
musi się modlić, rzucać ziarna dobre-
go słowa, pełnić uczynki miłości bliź-
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niego, dawać dobry przykład. Aby je-
dnak praca apostolska była owocna
i miała wpływ na dusze, apostoł Jezu-
sowego Serca powinien wpierw się
przygotować przez modlitwę, rekole-
kcje lub nowenny, aby dzień całko-
witego oddania się królowaniu Serca
Jezusowego stał się ważnym momen-
tem w jego życiu wewnętrznym.

Niech to oddanie stanie się ideą
przewodnią jego życia, ożywiającą
myśli, pragnienia i czyny.

1. Apostolstwo czynu
Bezpłodna jest miłość oparta je-

dynie na pragnieniach i słowach,
dlatego jednym ze środków rozsze-
rzania królestwa Serca Jezusowego
są czyny apostolskie inspirowane mi-
łością.

Obecne czasy to epoka czynu.
W adhortacj i apostolskiej Evangelii
nuntiandi 73 papieża Pawła VI czyta-
my:

Świeccy mogą czuć się powołani
do współdziałania ze swymi pasterza-
mi w służbie dla wspólnoty kościelnej,
dla jej wzrostu i żywotności, wybie-
rając rozmaite posługi, według łaski
i charyzmatów, jakich im Pan udzielił.

Apostołować, to czynem głosić
zasady, w imię których się działa.
Starajmy się przede wszystkim praco-
wać nad własnym uświęceniem,
nad poprawą naszego życia, a stanie-
my się prawdziwymi apostołami Serca
Jezusowego, zmieniającymi nasze śro-
dowiska i ludzi żyjących obok nas.

Ludzie, którzy narzekają na złe
czasy, a nie pracują nad udoskona-
leniem siebie, nie uczynią świata le-
pszym. Pomimo zła jakie panuje
w świecie i ataków skierowanych
przeciw Kościołowi, Kościół zwycię-
ży, ponieważ Pan Jezus powiedział: Ty
jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekiel-
ne go nie przemogą. Nie zapominaj-
my, że Kościół tworzą nie tylko bis-
kupi, kapłani ale także wierzący ludzie
świeccy. Dlatego też, Kościół ustami
Papieża wezwał wszystkich do nowej
ewangelizacji, pokonywania zła
i wprowadzania Boga tam, gdzie

Go nie ma. Bądźcie więc apostołami,
gorliwymi zelatorami, wypełniającymi
przykazanie miłości: Będziesz miłował
bliźniego swego, jak siebie samego.
Apostoł powinien mieć serce szerokie
i miłosierne, otwarte na wszelkiego
rodzaju słabości bliźniego. Nie powi-
nien żałować trudu i poświęcenia,
by służyć swoim braciom, naśladując
Zbawiciela, który żyjąc na ziemi, czy-
nił dobrze wszystkim, jak mówi Pismo
Święte: Przeszedł przez ten świat do-
brze czyniąc. Starajcie się pozyskać
serca ludów - pisał św. Franciszek
Ksawery do swoich współbraci -
a uczynicie z ich duszami wszystko,
co będziecie chcieli.

Tak też i zelatorzy pozyskają Sercu
Bożemu dusze obojętne i grzeszne,
jeżeli pociągną je miłością i dobrocią.

Staniemy się Apostołami Serca
Bożego, gdy wiernie będziemy odpra-
wiać naszą Godzinę Obecności i Go-
dziny Miłosierdzia, wypraszając na-
wrócenie grzesznikom. Zelatorzy
wpatrzeni w Serce Jezusowe powinni
dążyć do świętości. Żąda tego Pan Je-
zus tymi słowami: Bądźcie doskona-
łymi, jak Ojciec wasz niebieski jest
doskonały. Nie przerażajcie się tymi
słowami; zostać świętym nie jest tru-
dno, jak się zdaje, trzeba tylko chcieć.

Przypatrzmy się świętym, którzy
przypominają jakby wierzchołki gór
swoją potęgą, wzniosłą dumą i ofiar-
nością. Uosabiają miłość, siłę i kar-
ność! O nich tylko dobrze możemy
mówić, bo są prawdziwymi dobroczyń-
cami ludzkości. Nie wynaleźli trują-
cych gazów, karabinów maszynowych,
nie pałają nienawiścią, nie mordują
bliźnich, ale zniżają się do ubogich,
są litościwi, pełni dobroci i miłości.
Mogą śmiało powiedzieć o sobie,
że byli przewodnikami ślepych, opie-
kunami nędzarzy, podporą słabych.
Nie wynaleźli elektryczności - ale pro-
mieniuje od nich światło, nie zbudo-
wali samolotu, a jednak pociągają
innych na wyżyny, nie wynaleźli ra-
dia, a jednak zbliżają najbardziej ludzi
do siebie.

Mówiąc o świętych, nie myślę
o świętych kanonizowanych przez Ko-

ściół, ani o świętych męczennikach,
ani o surowych pokutnikach, ale myślę
o świętych, którzy są nieznani, o któ-
rych wie tylko Bóg, a których więcej
jest na świecie, niż nam się zdaje, któ-
rzy wśród zepsutego świata dzielnie
walczą ze swymi złymi skłonnościami,
którzy wśród tysiąca niebezpieczeństw
bohatersko zachowują przykazania
Boże, którzy sumiennie wykonują swo-
je obowiązki i składają cichą, nie
krwawą, ale wielką ofiarę ze swego
życia.
Takimi świętymi powinni być Apo-

stołowie Serca Pana Jezusa - Człon-
kowie Jego Straży Honorowej .

2. Apostolstwo ukryte
Przykład ukrytego apostolstwa dał

nam sam Pan Jezus, gdy trzydzieści lat
swego ziemskiego życia spędził
w ukryciu, pracując jako skromny ro-
botnik w warsztacie św. Józefa.

Tylko trzy lata poświęca życiu
czynnemu. Można z tego wnioskować,
że życie ukryte, nieznane światu, czę-
sto wzgardzone przez ludzi, może być
bardziej wartościowe w oczach Bo-
żych i skuteczniejsze w pozyskiwaniu
dusz Bogu, niż podziwiane przez świat
życie czynne.

Matka Najświętsza, która jest
współodkupicielką świata, daje nam
również wymowny przykład skutecz-
ności życia ukrytego, cichego, pozba-
wionego wszelkiego rozgłosu. Maryja
z pozoru była podobna do innych
kobiet, które Ją otaczały. Tak samo jak
one spełniała swe domowe obowiązki,
unikała ludzkiego uznania, nie nawra-
cała grzeszników, nie czyniła cudów -
a przecież Jej życie było tak owocne
i skuteczne, że zasłużyła sobie na tytuł
współodkupicielki świata.

Co w życiu naszej niebieskiej Ma-
tki było tak pełne zasług? Ukochała
Boga nade wszystko, żyła tylko dla
Niego, unikała starannie wszystkiego,
co mogłoby skazić Jej przeczystą
duszę, spełniała jak najsumienniej
i najdokładniej swoje obowiązki. Każ-
dy Jej czyn był aktem heroicznej cno-
ty. Pragnęła gorąco pomnożenia chwa-
ły Bożej i zbawienia dusz.



Wstępujmy w Jej ślady! Nie smuć-
my się tym, że nie zawsze możemy
podjąć apostolstwo czynu. Życie na-
sze poza wzniosłym działaniem, jakie
możemy podjąć ku większej chwale
Bożej i rozszerzeniu Królestwa Bo-
żego - obejmuje również wiele czyn-
ności drugorzędnych. Należą do nich
obowiązki rodziców względem dzieci,
dzieci względem rodziców, nasza pra-
ca zawodowa, domowa, posiłki, odpo-
czynek, przyjemności, różnego rodza-
ju rozrywki, potrzebne do zachowania
pełni sił. Bez względu na to, czy są
nam miłe, czy nie, spełniajmy je su-
miennie, z pamięcią o Bogu, w dobrej
intencji, z jak największą dokładnoś-
cią, a wtedy nabiorą niesłychanej ceny
w oczach Boga i przyczynią się
do rozszerzenia Jego Królestwa na zie-
mi. Każda z tych czynności, wykonana
jak wyżej powiedziano, może przy-
czynić się do pozyskiwania dusz Bo-
gu. Wewnętrzne westchnienie jak
na przykład: O Serce Jezusa, speł-
niam to dla Ciebie, dla Twej większej
chwały, dla rozszerzenia Królestwa
Twego na ziemi. . . może nawet naj-
mniejszej czynności nadać bezcenną
wartość. Nieraz, gdy praca jest nużąca,
wyczerpująca, gdy doznajemy przy-
krości, niewdzięczności ludzkiej , pow-
tarzajmy wtedy w naszym sercu: Serce
Jezusa, ofiaruję Ci tę pracę, ten trud,
dla większej Twojej chwały, dla zba-
wienia dusz i przyśpieszenia królo-
wania Twego na ziemi! lub O Boskie
Serce dopomóż znieść to, co ciężkie
i tak przykre dla mego serca. Naucz
odpłacać dobrem za zło, dla miłości
i chwały Twojej!

Czy tak szlachetny cel nie przy-
nagli duszy apostoła do nadania dobrej
intencji wszystkim czynnościom swe-
go życia, aby stały się one wartoś-
ciowe w oczach Boga? Jakże czysty
i bezinteresowny jest ten rodzaj apos-
tolstwa! Wprawdzie dusza nie widzi
owoców czynności ofiarowanych Bo-
gu w tym celu, wierzy jednak, że jej
czyn, ofiara i cierpienia ożywione do-
brą intencją zostaną przez Boga przy-
jęte. Taki akt woli oparty na wierze
jest dowodem najczystszej miłości,

nieskażonej miłością własną. Przed
pychą ostrzega nas św. Augustyn, mó-
wiąc: Każdy bowiem zły uczynek jest
sam przez się grzechem, ale pycha
czyni zasadzki nawet przy spełnianiu
dobrych uczynków, aby poszły na mar-
ne.

Serce Jezusa przyjmuje naszą ofia-
rę, łączy ją ze swoją i nadaje jej nad-
przyrodzoną moc zdobywania dusz lu-
dzkich.

Nie lękajmy się apostolstwa czyn-
nego, tak skutecznego, owocnego i bo-
gatego w zasługi, skoro nam Bóg
do tego daje odpowiednie zdolności
i zapał. Jeżeli jednak nie możemy za-
angażować się w apostolstwo czynne,
starajmy się przynajmniej przez apos-
tolstwo ukryte, przystępne dla każde-
go człowieka, zdobywać dusze ludzkie
Sercu Zbawiciela.

3. Apostolstwo modlitwy
Skuteczność modlitwy jest zdu-

miewająca. Św. Franciszek Salezy
mówił: Gorąca modlitwa przebija nie-
biosa, nigdy nie wraca z próżnymi rę-
kami, lecz wieńce i palmy przynosi
jako zdobycz.
Tak, modlitwa jest kluczem do nie-

ba, pomostem między niebem a zie-
mią; do nieba wznoszą się błagania,
a z nieba płynie zmiłowanie.

Modlitwa, to najskuteczniejsza
broń apostoła Serca Jezusowego -
członka Straży Honorowej . Zanoszo-
na z wiarą do Boga, wyprasza wszel-
kie łaski, nie tylko wyjednuje owo-
cność działalności apostolskiej ,
ale może nawet zastąpić apostolstwo
czynu tam, gdzie nie ma warunków
do jego rozwoju.

Pan Jezus uczy, czym ma być
modlitwa w życiu członka Straży Ho-
norowej Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Na kartach Ewangelii czytamy,
że Pan Jezus często się modlił, że nie-
raz całe noce spędzał na modlitwie.
Zalecał też modlitwę apostołom i swo-
im uczniom. Czuwajcie i módlcie się
(Mt 26, 42), mówił do apostołów
w Ogrodzie Oliwnym przed swoją mę-
ką. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca

w imię moje, da wam (J 16, 23). Proś-
cie a otrzymacie, aby radość wasza
była pełna (J 16, 24).

Modlitwa jest konieczna w pracy
apostolskiej , dlatego polecajmy w niej
wszystkie działania apostolskie, zanim
przystąpimy do ich realizacji. Zwróć-
my uwagę jak wielkie znaczenie przy-
pisuje Zbawiciel duchowi modlitwy.
Spojrzawszy na świat i jego przyszłe
wieki, widzi nieliczną liczbę dusz we-
zwanych do korzystania z dobro-
dziejstw Ewangelii św. i dlatego woła
zasmucony: Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało (Mt 9, 37).

Jakie zatem środki wskaże Zba-
wiciel, by rozszerzyć swoją świętą na-
ukę na całą ziemię? Czy pośle swoich
uczniów do szkół ateńskich lub do ce-
zarów rzymskich, by od nich zdoby-
wać wiedzę, jak rządzić państwem?
Oto posłuchajcie jaką daje skuteczną
radę: Proście Pana żniwa, aby wypra-
wił robotników na żniwo swoje (Mt 9,
38). O tworzeniu nowych organizacji,
staraniu się o potrzebne środki mate-
rialne, o budowaniu szkół, zakładów,
o tym wszystkim nie ma wzmianki,
jedynie: Proście! Potrzeba modlitwy,
ducha modlitwy. Boski Mistrz nie
przestaje przypominać tej podstawo-
wej prawdy. Wszystko inne z tego wy-
pływa.

Proście! Jeżeli ciche, gorące bła-
ganie duszy pobożnej jest bardziej
zdolne do powołania zastępów aposto-
łów, niż najwymowniejsze słowa kaz-
nodziei, który jest mniej duchem Bo-
żym napełniony, jaki z tego możemy
wyciągnąć wniosek? Z pewnością ten,
że duch modlitwy, który w prawdzi-
wym apostole, a zwłaszcza w członku
Straży Honorowej Serca Pana Jezusa
idzie zawsze w parze z gorliwością,
zadecyduje o powodzeniu w pracy.

Proście! Módlcie się! a później
dopiero Pan Jezus powie: Idźcie i gło-
ście (Mt 10, 7). Pan Bóg posługuje się
i tym drugim środkiem, lecz błogosła-
wieństwo zapewniające dobry skutek,
zachowane jest dla męża modlitwy.
Modlitwa czerpie moc z Serca Boże-
go, które rozlewa na dusze zdroje łask.
Apostoł Jezusowego Serca, który się
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nie modli, jest jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący. Być może,
że pracę jego uwieńczą świetne rezul-
taty i że pozyska Bogu wiele dusz,
ale dopiero w wieczności przekona
się, że te świetne wyniki wyproszone
były modlitwami jakiejś ukrytej , po-
kornej duszy. Cała zasługa tych czy-
nów spłynie na tę duszę, a on z pu-
stymi rękami stanie przed Bogiem.

Módl się Apostole Serca Jezuso-
wego, módl się z żywą wiarą, z głę-
boką pokorą, z niezachwianą ufnością,
a taką modlitwą zdobędziesz Bożemu
Sercu wiele dusz i przyczynisz się
do budowania Jego Królestwa na zie-

mi.

4. Apostolstwo cierpienia
Nasza natura nie lubi cierpienia,

dlatego unika go. Twardo brzmi słowo
cierpienie dla wrażliwej natury ludz-
kiej . Gdyby to było możliwe, usunę-
libyśmy spod naszych stóp wszelkie
ciernie.

Jednak w cierpieniu kryje się wiel-
ka tajemnica.. .

Cierpienie Boga-Człowieka wysłu-
żyło odkupienie rodzajowi ludzkiemu
oraz wszelkie łaski, jakie spłynęły
i spływać będą na nas do końca świata
i przez całą wieczność. Gdybyśmy

zechcieli zrozumieć wartość cierpień
Jezusa i Jego bolesnej Matki, jakże
inaczej patrzylibyśmy na życie. Niena-
widzimy cierpienia - gdy tymczasem
cierpienie, umartwienie, upokorzenie,
krzyż i śmierć dają duszom życie
wieczne.

Apostoł, który zrozumiał tę taje-
mnicę, staje się zdolny do wypełnienia
swego apostolskiego posłannictwa.
Powtarza za św. Pawłem: Opływam
w radość w każdym ucisku (2 Kor 7,
4). Gdy przychodzi doświadczenie,
przeciwność, upokorzenie, cierpienie,
utrata dóbr, nawet śmierć ukochanych,
dusza zjednoczona z Chrystusem,
przyjmuje te krzyże spokojnie, z pod-
daniem się woli Bożej .

Duszo miłująca Serce Zbawiciela,
która pragniesz szerzyć wokół siebie
Jego Królestwo, przygotuj się na cze-
kające cię upokorzenia, przeciwności,
niechęci i cierpienia. . .

Czy wobec tego obawiasz się
i wahasz? Czy z lęku chcesz odmówić
Boskiemu Sercu Twej współpracy
w szerzeniu Jego Królestwa?

Nie lękaj się! Nie będziesz sama!
Przed tobą idzie Jezus okryty wzgardą,
oplwany, zakrwawiony. On ci doda
siły, męstwa, wszechmocnej swej po-
mocy. Z Nim wszystko zwyciężysz
i wiele dusz Mu pozyskasz. Będzie
przy tobie i Jego Matka. Ona poda ci
rękę, umocni na drodze krzyża, wy-
prosi potrzebne łaski.

Życie jest krótkie. Jedna chwila tej
drogi krzyżowej szybko mija, a szczę-
ście wieczne trwa bez końca.
W tym życiu musimy stoczyć wal-

kę, dlatego idź odważnie drogą pracy i
krzyża apostole Serca Bożego. Dusze
miłujące Jezusa wiernie Mu towarzy-
szą nie tylko na Taborze, ale i na Gol-
gocie. Aby zakrólował Pan Jezus
na ziemi przyjmuj i ofiaruj Mu każdą
pracę, cierpienie, krzyż, łącząc
je z zasługami Męki Zbawiciela. Znoś
dla Jezusa wszystko, co cię boli, co cię
poniża, co ci przykrość sprawia, co cię
umniejsza w oczach ludzi. Przyjmuj
z poddaniem się woli Bożej wszelkie
upokorzenia i cierpienia zewnętrzne
i wewnętrzne. Idź za przykładem św.



Jana Chrzciciela, który z taką miłością
powtarzał: Potrzeba, aby On wzrastał,
a ja się umniejszał (J 3, 30). Im bar-
dziej będziesz w cieniu i umniejszać
się, chwała Bożego Serca będzie się
rozrastać, a Królestwo Jego utrwalać
się będzie w duszach ludzkich. W in-
tencji królowania Serca Zbawiciela
ofiaruj już z góry swoją ostatnią cho-
robę i śmierć. Dla uproszenia tej łaski
podejmuj co dzień pewne umartwie-
nia, np.: odmówisz sobie ciekawego
spojrzenia, odsuniesz próżną myśl, nie
wypowiesz szorstkiego, niecierpliwe-
go słowa, będziesz uprzejmy dla ka-
żdej osoby itd. To doda ci męstwa
i hartu.

Są dusze tak wspaniałomyślne
i hojne względem Boga, że w ofiar-
ności idą jeszcze dalej , składając swe

życie na całopalną ofiarę. Takiej ofiary
zażądało Boskie Serce od św. Małgo-
rzaty Marii, od s. Benigny Konsolaty,

od s. Marii Marty Chambon i wielu
innych dusz. Nie można jednak
podejmować decyzji na własną rękę,
lecz w porozumieniu z kierownikiem
duchowym lub spowiednikiem.

Boskie Serce Jezusa,
racz przyjąć moje modlitwy,
prace, radości i cierpienia.
Złącz je ze swą Ofiara Krzyża,
obecną w tajemnicy Eucharystii,
dla zbawienia świata,
i przyjścia Twego Królestwa na ziemi.

Oprac. na podst.”Instrukcje dla człon-
ków Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa.”

29
>>

O ŻYCIU BOŻYM W NAS,
CZYLI O ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ

I rozmyślanie
„ Otrzymaliśmy największe i najcen-
niejsze obietnice, abyśmy stali się
uczestnikami Bożej natury” (2 Piotr
1 ,4)
Łaska jest największym naszym do-
brem
I. Gdyż jest udziałem w życiu same-
go Boga
II.Stanowi fundament świętości
i chwały.
I. Chrystus wezwał nas, abyśmy starali
się być doskonałymi według dosko-
nałości Ojca niebieskiego (Mt 5,48),
czyli świętość nasza polega na takim
usposobieniu się naszym do Boga,
iż byśmy podobnie myśleli i miłowali
jak poznaje i miłuje Bóg. Nasze
uczynki czy to zewnętrzne czy to we-
wnętrzne muszą być na wskroś Boże,
lub jak je nazywa nauka katolicka,
nadprzyrodzone. Otóż jasną rzeczą
jest, że aby upodobnić się do Boga
w działaniu, trzeba najpierw upodob-
nić się do Niego w samym istnieniu.
Czy to możliwe? Sam człowiek nie
może mieć takich roszczeń, aby stać
się Bogiem, ale Bóg może podnieść

człowieka do uczestnictwa w swoim
życiu. Już w Starym Testamencie oz-
najmił Bóg to podniesienie człowieka
do nadprzyrodzonego stanu: „Jam
rzekł: - słyszymy słowa Jego w Psal-
mie 81 – Bogami jesteście i synami
Najwyższego wszyscy”. W Nowym

Testamencie powiada św. Piotr, iż „o-
trzymaliśmy największe i najcen-
niejsze obietnice, abyśmy się stali
uczestnikami Bożej natury”.

Prawda o naszym podniesieniu
do stanu nadprzyrodzonego mówi nam
z jednej strony o niesłychanej dobroci
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Boga, który okazuje się tak wspa-
niałomyślnym, iż stworzenia będące
z natury sługami przypuszcza do po-
ufałego życia z sobą czyniąc je dzieć-
mi swymi; z drugiej strony mówi nam
o niepojętej godności chrześcijanina.
Bo kimże jest Bóg? Odpowiedź
na to nie mieści się w umyśle ludzkim.
A jednak Bóg daje nam siebie, udziela
nam życia swego, chociaż my Go nie
rozumiemy. Toteż św. Leon Wielki
wydaje okrzyk: „O chrześcijaninie, nie
plam piękna swej duszy grzechem, nie
poniżaj swej godności lgnąc do dóbr
materialnych. Nie wprzęgaj się w nie-
wolę zmysłów, skoro jesteś synem
Bożym!”.
II. Życie łaski powinniśmy otoczyć
najbardziej staranną opieką, gdyż
na nim jak na fundamencie, opiera się
świętość i z niej wyrasta przyszła na-
sza chwała w niebie. Świętość to nic
innego jak w pełni rozwinięta łaska
uświęcająca. Stajemy się świętymi
w miarę jak żyjemy w duchu łaski
uświęcającej , to jest postępujemy zgo-
dnie z duchem dziecięctwa i synostwa
Bożego. „Niegdyś byliście ciemnoś-
cią, powiada św. Paweł do nawró-
conych, ale teraz staliście się świa-
tłością w Panu. Postępujcie jako syno-
wie światłości. Bo owoc światłości
polega na wszelkiej dobroci, spra-
wiedliwości i prawdzie.

Łaska przysposabia nas nie tylko
do świętości, lecz zapoczątkowuje
w nas już życie wieczne, czyli chwałę
niebieską. Dlatego to teologia nazywa
łaskę „nasieniem chwały”, a już przed-
tem nazwał ją Apostoł „życiem wiecz-
nym w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 23).
Św. Paweł polecał usilnie Tytusowi,
aby nauczał pilnie wiernych o ich
przeznaczeniu przez łaskę do chwały
niebieskiej : „Gdy okazała się dobroć
i łaskawość Boga, Zbawiciela nasze-
go, zbawił on nas nie tylko dla uczyn-
ków sprawiedliwych, których dokona-
liśmy, ale z miłosierdzia swego przez
obmycie odrodzenia i odnowienia
w Duchu świętym. Zesłał go nam
obficie przez Jezusa Chrystusa Zba-
wiciela naszego, abyśmy łaską Jego
usprawiedliwieni, stali się według na-

dziei dziedzicami żywota wiecznego”
(Tyt 3, 4-7). Poznajemy stąd jak
bardzo ważną jest dla nas rzeczą, tak
ze względu na świętość, do której
dążymy, jak i ze względu na wieczne
szczęście, abyśmy trwali zawsze w
łasce uświęcającej .

Boże, nieskończenie hojny i wspa-
niałomyślny, czymże Ci zdołam się
odwdzięczyć za wielki dar łaski? Już
wiem, że jedynie godną odpowiedzią
na to jest tylko świętość, którą bym
oddał Ci i na ziemi i w wieczności jak
największą chwałę. Postanawiam teraz
jeszcze silniej dążyć do świętości, aby
Ci tej chwały jak najwięcej przyspo-
rzyć. Amen.

II rozmyślanie
„ Jeśli mnie kto miłuje, będzie przes-
trzegał nauki mojej i Ojciec mój umi-
łuje go i przyjdziemy do niego i prze-
bywać u niego będziemy” (J 14, 23).

I. Przez łaskę przebywa w nas Trój-
ca Święta.
II. A my jesteśmy żywą świątynią.
I. Bóg dając nam przez łaskę uczes-
tnictwo w swym wewnętrznym życiu
daje nam całego siebie. Z objawienia
otrzymanego w Nowym Testamencie
wiemy, iż w jednym Bogu są trzy
Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Osoby te współżyją wewnętrznie po-
siadając tę samą jedną Istotę Bożą
i te same doskonałości Boże. Ponie-
waż przez łaskę uświęcającą Bóg sam
jest w nas obecny, a Osoby Boskie
są od natury Bożej nieoddzielne, dla-
tego z chwilą, gdy dostępujemy uspra-
wiedliwienia, czy to w Chrzcie św.,
czy w Sakramencie Pokuty, zstępuje
do duszy naszej cała Trójca Św. i za-
kłada w niej swoje mieszkanie. O ja-
kież cudowne dzieją się w nas rzeczy
i jak wspaniałe i wzniosłe rozgrywają
tajemnice! Ojciec niebieski rodzi od-
wiecznego Syna; rodzi Go nie tylko
w niebie, ale i w duszy naszej ; Syn
i Ojciec miłując się wzajemnie tchną
Ducha Świętego. I to wszystko zacho-
dzi w głębi duszy ludzkiej , napełniając
ją świętością i chwałą.

Dusza nie powinna być obojętna
tym sprawom, bo dla niej także Bóg
żyje i działa, w niej Ojciec daje Syna
duszy, Syn ją prowadzi do Ojca.
Ojciec i Syn dają duszy Ducha Św.,
aby siłą Jego miłości żyła i działała.
Poznanie tej prawdy ważniejsze jest
i przynosi nam więcej pożytku ducho-
wego niż wszystkie inne objawienia
i ekstazy, jakich moglibyśmy kiedy-
kolwiek dostąpić.

Nie wiemy niekiedy, czym się za-
jąć na rozmyślaniu. Oto właśnie tym,
co się dzieje prze z łaskę w głębi na-
szej duszy. Starajmy się zająć naszą
uwagę, wolę i pamięć obecnością
i życiem Trójcy Świętej w nas. Wszak
skoro życie doczesne jest przygoto-
waniem do życia wiecznego, to może-
my i powinniśmy zacząć już teraz to
czynić, co będziemy czynić w wiecz-
ności.
II. Gdy Bóg zejdzie do duszy i za-
mieszka w niej , wyrzuci grzech, sza-
tana, śmierć; wówczas, dusza staje się
siedliskiem szczęścia i chwały. Staje
się pałacem Bożym, żywą świątynią,
małym niebem. O, gdyby wszyscy
ludzie zdawali sobie sprawę, że przez
łaskę Bóg w nich przebywa a dusze
ich stają się świątyniami, nie byłoby
mowy o grzechu. „Każdy, kto w Nim
mieszka, nie grzeszy, a kto grzeszy ani
Go nie widział, ani też Go poznał”,
zauważa św. Jan (J 1 ,3 ,6). Większość
grzechów, zwłaszcza grzechów zmy-
słowych, wywodzi się z nikłego uś-
wiadomienia sobie prawdy, że jeste-
śmy żywą świątynią Boga. Dlatego
napominając Koryntian, upadających
w niskie występki, św. Paweł od-
wołuje się do tej właśnie prawdy: „Nie
wiecie, żeście świątynią Bożą
i że Duch Boży przebywa w was?
A jeśli kto świątynię Bożą narusza,
zatraci go Bóg. Świątynia bowiem Bo-
ża święta jest, a tą świątynią jesteście
wy” (1 Kor 3, 1 6-17).

Prawda ta, jak i poprzednia
o zstąpieniu do nas i stałym przeby-
waniu w nas Boga, pociąga za sobą
doniosłe następstwa i wymagania. Bóg
jest bardzo blisko nas, bo w nas sa-
mych i nie potrzebujemy Go daleko
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szukać. Należy tylko wejść w siebie.
Regułą życia tych, którzy dążą do do-
skonałości, jest życie wewnętrzne,
czyli przebywanie myślą i uczuciem
u stóp Boga obecnego w głębi naszych
dusz. A postęp w doskonałości to wła-
śnie stopniowe uwewnętrznianie się,
czyli coraz ściślejsze łączenie i zes-
palanie przez wiarę i miłość z Bogiem
obecnym w nas. Czyśmy na to zwra-
cali dotychczas baczną uwagę? A prze-
cież to nas wcale nie odwraca od co-
dziennych zajęć. Trwając na stano-
wisku i pozostając sobą pogrążamy się
w Bogu.

O Trójco Święta, wierzę, ze we mnie
przebywasz, wspierając się na nadziei,
że jestem wolny od grzechu ciężkiego
i żyję w Twej łasce. Przepraszam Cię,
że dotychczas zapominałem zbyt często
o tej zaszczytnej Twojej we mnie obe-
cności. Adoruję Cię, miłuję Cię, wszy-
stko Tobie poświęcam i Tobie się od-
daję, abym nigdy się od Ciebie nie od-
dalił, czyli nie uczynił Ci tej strasznej
zniewagi, jaką jest grzech. Pragnę się
coraz więcej pogrążać w Twoim życiu
wewnętrznym i nim uświecać. Chwałą
Tobie Trójco! Amen.

III rozmyślanie
„ Patrzcie jaką miłość okazał nam Oj-
ciec, żeśmy zostali nazwani dziećmi
Bożymi i że nimi jesteśmy” (1 J 3, 1 )
I. Przez łaskę stajemy się przybra-
nymi dziećmi Bożymi
II. Oraz braćmi i współdziedzicami
Jezusa Chrystusa.
I. Otrzymując przez łaskę uczestnic-
two w naturze Bożej powstajemy
do nowego życia, to jest do życia Bo-
żego. Jest to nowe narodzenie się czło-
wieka z Boga. „A wszystkim, którzy
Go przyjęli, pisze św. Jan Ewangelista
o Chrystusie i uwierzyli w imię Jego,
dał moc aby się stali synami Bożymi,
którzy nie z krwi ani z żądzy ciała, ani
też z woli ludzkiej , ale z Boga się
narodzili” (J 1 , 1 2-1 3). Przez łaskę
stajemy się, co za szczęście! Dziećmi
Bożymi. Synostwo i dziecięctwo Bo-
że, jakiego dostępujemy przez łaskę,
rodzi się bardzo od przybranego sy-

nostwa, jakim ludzie obdarzają. Bez-
dzietni lub małodzietni małżonkowie,
gdy adoptują jakieś osierocone
lub biedne dziecko, dają mu tylko
swoje nazwisko, mieszkanie w swym
domu, wychowanie, a nie zawsze swo-
je dobra w dziedzictwo. Zaś wcale nie
mogą mu dać z siebie życia. Nato-
miast! Bóg przybierając nas za dzieci
nie tylko nas nazywa swymi, ale daje
nam nowe życie duchowe podnosząc
naszą naturę do stanu nadnaturalnego.
W duszy naszej następuje głęboka
przemiana.

Patrzcie, wzywa św. Jan; powin-
niście poznawać wielkość tej łaski.
Ceńcie sobie ten zaszczyt; Myślcie
często o tym, że jesteście dziećmi Bo-
ga. Nie jesteście już zwykłymi stwo-
rzeniami! Nie jesteście sługami, lecz
dziećmi, które z ufnością zbliżają się
do Ojca. Patrzcie, jaką miłość nam
okazał! Przybranie za synów, to dzieło
nie tylko Jego mądrości, wszechmocy,
ale nade wszystko dzieło Jego wspa-
niałomyślnej dobroci; „Z własnej wo-
li, zrodził nas słowem prawdy” (Jak
1 ,1 8). Patrzcie, Bóg Ojcem naszym!
Czegóż się jeszcze lękać będziemy?
Bóg Ojcem naszym a my Jego
dziećmi, czyż nie będziemy kochać
Go bezgranicznie! ?
II. Przez podobieństwo do Ojca nie-
bieskiego i przybranie nas za synów
Bożych, jakiego dostępujemy przez
łaskę, stajemy się równocześnie brać-
mi Chrystusa. Chrystus wiedząc o tym
najlepiej obwołał nas nawet swymi
braćmi (Mt 23, 8: J 20, 1 7). Święty
Paweł zauważył dwa głębokie powo-
dy, dla których Chrystus jest naszym
bratem: Pierwszym ten, iż stał się
człowiekiem, we wszystkim do nas
podobnym; Chrystus musiał we wszy-
stkim upodobnić się do braci, aby stać
się miłosiernym i wiernym najwyż-
szym kapłanem” (Żyd 2,17). A drugi
powód to ten, że przez łaskę uświęcił
nas sprawił, że tak jak On narodził się
z Ojca przedwiecznie, tak my z tego
samego Ojca narodziliśmy się przez
łaskę uświęcającą w czasie: „Tak ten
co uświęca, jak i ci co uświęcenia
dostępują, z jednego wszyscy. I dla-

tego to nie wstydzi się braćmi ich na-
zywać mówiąc: Imię twoje ogłoszę
braciom moim” (Żyd 2, 11 -1 2).
Wszystkie te piękne, wzniosłe oraz
niezmiernie pocieszające prawdy po-
winny nas ośmielać w stosunku
do Boga, pobudzać do pełnego dzie-
cięcej prostoty zaufania i szczerości
stosunku do Niego. Prawdy te otwie-
rają duszom pragnącym doskonałości
drzwi do zażyłości z Bogiem,
aby w obcowaniu z Nim czuły się
po prostu jak u siebie. Obleczeni tylu
dostojeństwami i otoczeni taką świet-
nością, z ufnością patrzący w niebo,
możemy bardzo szybko się uświęcić.
Wierzymy w to, bo obiecuje nam
to umiłowany i zaufany uczeń Jezusa:
„Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a je-
szcze się nie okazało, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się okaże, będziemy
podobni do Niego, bo ujrzymy Go ja-
ko jest. I każdy, który ma w Nim taką
nadzieję, uświęca siebie, jako i On jest
święty” (1 J 3,2-3).

O Ojcze niebieski, wierzę, że chcesz,
bym Cię uznawał nie tylko za mego
Stwórcę, Pana i Sędziego, ale nade
wszystko za Ojca. Pragnę więc Ci się
okazać wiernym dzieckiem, szczerym,
prostym, czystym, a nade wszystko mi-
łującym. Wołam do Ciebie, jak mnie
Jezus Twój pierworodny Syn nauczył:
Abba, Ojcze! Który jesteś w niebie,
święć się Imię Twoje, bądź wola Two-
ja, jako w niebie tak i na ziemi, i w sy-
nowskim sercu moim. Amen.

IVrozmyślanie
„Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana
naszego Jezusa Chrystusa” (2 Piotr 3,
1 8).
Wzrastanie w łasce uświęcającej
I.dokonuje się przez dobre uczynki.
II.spełniane z coraz większą gorli-
wością.
I. Łaska udzielana nam przez Boga nie
jest jakimś martwym darem, jakby ja-
kąś bryłą złota, daną nam do przecho-
wywania, ale jest to samo życie Boże
zaszczepione w naszej naturze. A jako
życie, zdolne jest do poruszania nami
i własnego rozwoju. Wszelkie życie
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rozwija się, karmiąc się, wzrastając i
rozmnażając; czyżby łaska nie miała
posiadać tych pięknych właściwości?
Na to nam dany czas, obowiązki, rze-
czy doczesne, abyśmy właśnie rozwi-
jali swe życie łaski, czyli coraz lepiej
Boga poznawali, coraz goręcej Go mi-
łowali, coraz ściślej się z nim łączyli
i coraz obficiej czerpali zeń to życie,
do którego narodziliśmy się we
chrzcie.

Ewangelia mówi nam, że Chrystus
wzrastał w latach i łasce (Łk 2,52).
Św. Paweł mówi o niektórych wier-
nych, że pod względem życia łaski
są jeszcze niemowlętami (Żyd 5,12)
i że powinni dążyć do pewnego ro-
dzaju dojrzałości, czyli pełni wieku
Chrystusowego (Ef 4, 1 3). Ponieważ
dusze osiągają rozmaite stopnie roz-
woju łaski, dlatego Chrystus mówi,
że w niebie „jest mieszkań wiele”
(J 14,2). Jest więc rzeczą pewną, że ła-
ska uświęcająca może w nas wzrastać
i powinniśmy się o to starać.

Środkiem pomnażania w nas łaski
uświęcającej są uczynki nadprzyro-
dzone, czy to wewnętrzne, czy zew-
nętrzne, jak akty miłości bliźniego,
umartwienia, cierpienie zniesione
z poddaniem się Bogu, lub modlitwa
i inne akty pobożności. Ilekroć wyko-
nujemy coś dobrego pobudzeni Bo-
żym natchnieniem, wówczas wysługu-
jemy sobie wzrost naszego życia łaski
na ziemi, a życia chwały w niebie.
II.Aby dobre uczynki wysługiwały
nam wzrost w łasce uświęcającej , nie
mogą to być uczynki wykonane os-
pale, czyli tak zwane uczynki oziębłe,
lecz muszą to być uczynki gorliwe,
jakie przystoją miłości Boga i na jakie
winni zdobywać się ci, którzy uważają
się za dzieci Boże i za przyjaciół
Bożych. Uczynek gorliwy to ten, któ-
ry wykonujemy z większą miłością
od tej , jaką dotychczas mieliśmy,
z większym wysiłkiem i z większą
pilnością w dążeniu do doskonałości
zdobywać się musimy na coraz to dos-
konalsze czynności. Do takich uczyn-
ków pobudzają nas szczególnie pod-
niety Boże. Psalmista sławi „Błogos-
ławionego męża, którego pomoc jest

u Boga. Ułożył wstępowanie w sercu
swoim… Albowiem da błogosławień-
stwo zakonodawca (tj . Bóg); pójdą
z mocy w moc” (Ps 83, 6-8).
Widzimy z tego, jak wielkich bo-

gactw pozbawiamy się przez wszelkie
opieszałe i niedbałe spełnianie na-
szych obowiązków. Oziębłość powo-
duje, że nie osiągamy tych zasług,
tej świętości i tego stopnia chwały,
którymi cieszylibyśmy się przez całą
wieczność. Jakże więc winniśmy się
strzec wszystkiego tego, co obniża
wartość naszych uczynków w zasadzie
dobrych, ale wykonanych niedosko-
nale, czyli bez gorliwości, a więc nis-
kich intencji, jakie wkradają się w na-
sze czynności, np. względów ludzkich
czy własnej wygody, niechętnego
spełniania rozkazów i i zachowywania
przykazań, leniwego wstawania, nie-
punktualnego przybywania na miejsce
pracy czy modlitwy. Gdy natomiast
wszystkie te czynności wykonywać
będziemy z rosnącym zapałem, wów-
czas cokolwiek czynić będziemy,
przyczyni się to do wewnętrznego
wzrostu życia łaski, oraz pomnożenia
chwały.

Boże, który jesteś moim Ojcem,
a ja Twoim dzieckiem, Boże, który do-
puszczasz mię do przyjaźni i czynisz
zaufanym przyjacielem, wstydzę się
dotychczasowej mojej oziębłości i zas-
tarzałych wad moich. Jakże gorliwym
winno być życie moje i jak radosna
służba Tobie! Rozbudź we mnie zapał
do gorliwego spełniania moich obo-
wiązków. O Twoją chwałę tu chodzi,
a nie tylko o moje szczęście. Amen.

Vrozmyślanie
„Beze mnie nic uczynić nie możecie”
(J 1 5, 5)
Łaskę uczynkową wyjednujemy so-
bie
I.przez korzystanie z sakramentów
św.
II.przez modlitwę.
I. Każdy gorliwy czyn wymaga łaski
uczynkowej . Łaska uczynkowa jest
to wewnętrzna, przemijająca i nad-
przyrodzona pomoc, przez którą Bóg

oświeca umysł i wspiera wolę, aby
człowiek mógł pełnić czyny mające
wartość nadprzyrodzoną, czyli zasłu-
gujące na wieczność.

Łaskę uczynkową można sobie
wyjednać u Boga za pomocą środków
przez Niego ustanowionych, a więc
przez korzystanie z sakramentów św.
i przez modlitwę. Sakramenty św.
są dostosowane do natury ludzkiej .
Bóg w swej mądrości i dobroci zniża
się do człowieka, aby mu udzielić
i to w sposób jak najbardziej pojętny
dla niego zachowując przy tym swą
godność czystego ducha. Sakramenty
św. zawierają w sobie coś widzialnego
tj . znak uchwytny zmysłami oraz coś
niewidzialnego, tj . łaskę jakoby ciało
i duszę, czym właśnie dostosowane
są do cielesno-duchowej natury czło-
wieka. Przez używanie sakramentów
św. następuje spotkanie nie tyle stwo-
rzenia ze Stwórcą, ile raczej Ojca
z przybranymi dziećmi.

Chrzest św. jest sakramentem
najważniejszym, on to jako podstawa
daje prawo do wszystkich łask
płynących z innych sakramentów,
bo dając uczestnictwo w życiu Boga
pozwala czerpać z Boga życie nad-
przyrodzone, jako ze źródła, daje pra-
wo korzystania z innych sakramentów.
Sakrament bierzmowania udziela pra-
wa do łask uczynkowych jeśli chodzi
o zewnętrzne wyznawanie i obronę
wiary. Przez bierzmowanie chrześci-
jan zdolny jest do śmiałego wyznania
wiary. Sakrament pokuty, przywraca-
jący stan łaski grzesznikowi, a gdy nie
ma grzechu ciężkiego, powiększając
łaskę uświęcającą – przez odradzający
charakter działania sprowadza pomoc
do życia bezgrzesznego. Ostatnie na-
maszczenie olejem udziela sił do wal-
ki przedśmiertelnej – może być także
skutecznym lekarstwem dla ciała. Sa-
krament kapłaństwa pozwala kapłano-
wi podjąć takie prace, którym by bez
niego nie podołał. Sakrament mał-
żeństwa sprowadza łaski związane
z jego celem. Najgodniejszym czci
jest Najśw. Sakrament zawierający
w sobie prawdziwe Ciało I krew
Zbawiciela.
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Rok 1822
Po latach strasznego terroru re-

wolucji francuskiej Kościół odczuł
wielką potrzebę zadośćuczynienia Bo-
gu za dokonane przez ludzi tak zna-
czne zło i zniszczenia. Dla Kościoła
we Francji nadszedł czas wielkich
dzieł miłosierdzia, spełnianych przez
wiele nowych zgromadzeń zakonnych.

Miasto Bordeaux miało zaszczyt
ujrzeć powstanie trzech nowych zgro-
madzeń. Ksiądz William Joseph Cha-
minade założył zgromadzenie mariani-
stów, matka de Laourous utworzyła
zgromadzenie poświęcone opiece
nad ubogimi kobietami; ksiądz Peter
de Noailles powołał do życia stowa-
rzyszenie kobiet zwane Świętą Ro-
dziną z Bordeaux, poświęcone pracy
w służbie Kościoła. Stowarzyszenie
to, zwane również Paniami z Loreto,
powstało w 1820 roku, dwa lata przed
cudownym wydarzeniem, gdy ksiądz
Peter de Noailles służył w parafii Św.
Eulalii. Stowarzyszenie Świętej Ro-
dziny z Bordeaux szybko rozkwitało,
zakładając wiele domów w samym

mieście jak i w okolicach. Właśnie
w kaplicy jednego z domów, przy uli-
cy Mazarin 22-24, Chrystus okazał cu-
downy znak swej obecności w Świętej
Eucharystii.

Oddajmy głos kapłanowi obecne-
mu w tej wielkiej chwili przy ołtarzu.
To co przeżył opisał w następujących
słowach:

Pragnę oświadczyć, że jestem ka-
płanem mieszkającym w sąsiedztwie
parafii Św. Eulalii w Bordeaux. Chcę
jedynie potwierdzić publicznie łaskę,
której sam byłem świadkiem, związaną
z wydarzeniem ustanowienia Stowa-
rzyszenia Pań z Loreto. Jako świadek,
oświadczam i potwierdzam przed mo-
im Bogiem i Zbawcą, że fakty które
opisuję są prawdziwe.

Ksiądz Noailles, przełożony In-
stytutu Loreto, nie mógł udzielić bło-
gosławieństwa w domu stowarzysze-
nia i prosił mnie bym zastąpił go
w tym celu. Trzeciego dnia tego mie-
siąca, w niedzielę Septuaginta, udałem
się do domu sióstr o czwartej po połu-
dniu. Gdy przybyłem, od razu rozpo-

cząłem nabożeństwo wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu. Nie skończy-
łem jeszcze błogosławić Sakramentu

II. Drugim ważnym środkiem otrzy-
mywania łaski uczynkowej jest mo-
dlitwa. Podczas, gdy sakramenty dzia-
łają same przez się, wymagając tylko
odpowiedniego przygotowania, modli-
twa jest wyjściem człowieka na spo-
tkanie z Bogiem, jest podniesieniem
duszy do Boga. Modlitwa jest ko-
nieczna. Przez nią człowiek może Bo-
ga uwielbiać, może dziękować i pro-
sić. Modlitwa nie tylko zabezpiecza
przed upadkiem: „Módlcie się, abyście
nie upadli w pokusę”. Modlitwa do-
starcza łask koniecznych do rozwoju
życia wewnętrznego. „O cokolwiek
będziecie prosić Ojca mego w imię
moje. –„O cokolwiek będziecie prosić
Ojca mego w imię moje – da wam” (J
16,23). „Proście, a będzie wam da-

no.”(J 16, 23). Proście, a będzie wam
dane: (J 16, 24)

Ale skuteczność modlitwy uzależ-
niona jest do tego, by była zgodna
z wolą Boga – „W imię moje”, dalej
winna być pokorna, to jest z uznaniem
swej słabości, zależnie od Boga oraz
z uznaniem Bożej wielkości, dobroci,
miłosierdzia. Dalsze cechy skutecznej
modlitwy to wytrwałość i ufność dzie-
cięca.

Zewnętrznym wyrazem modlitwy
są tzw. Nabożeństwa, w których może
się uzewnętrznić zamiłowanie do taje-
mnic Trójcy Najśw., Chrystusa Pana
i Świętych. Wielkim źródłem łask jest
publiczny kult w Kościele św., czyli
liturgia ze swymi ceremoniami i śpie-
wem, której ośrodkiem jest ofiara

Mszy św. Przeżywanie liturgii, przeży-
wanie tajemnic Chrystusowych dopo-
maga pić „orzeźwiającą, żywą wodę”
ze źródła łaski.

Jezu Zbawco nasz, Ty, który usta-
nowiłeś Sakramenty św. i poleciłeś
modlić się, daj mi zrozumienie po-
trzeby tych środków do uzyskania łask
i spraw abym zdołał je dobrze sto-
sować i zasłużyć na dary Twej miłości
dla Twojej chwały i pożytku bliźnich.
Amen.

O. Jerzy od św. Józefa OCD –
Chleb powszedni, Rozmyślania na
wszystkie dni roku kościelnego. Wyd.
Kraków 1961 r.

Kaplica pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny Wszelkich Łask, w miejscu

zwanym "Samotnią" w Labrede,
we Francji; kaplicę zbudowano jako
sanktuarium dla tabernakulum cudu

eucharystycznego.
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kadzidłem, gdy spojrzałem na mon-
strancję. Wiedziałem, że wystawiłem
w niej świętą Hostię, ale jej tam nie
dostrzegłem, ujrzałem natomiast na-
szego Zbawiciela – jego głowę, ramio-
na i ręce – w okrągłej ramce mon-
strancji, jakby na obrazie, z tym,
że obraz ten był żywy.

Jego twarz, bardzo blada, była
twarzą młodego mężczyzny, wieku o-
koło 30 lat, niezwykłej urody. Ciemno-
czerwona szata okrywała Mu ramio-
na. Jego głowa przechylała się na le-
wą i prawą stronę. Nie mogąc uwie-
rzyć własnym oczom sądziłem, że do-
świadczam jakiejś iluzji, ale cud trwał.
Aby pozbyć się wątpliwości skinąłem
na ministranta z kadzidłem i zapy-
tałem czy zauważył coś niezwykłego.
Odpowiedział on, że już zauważył ten
cud i ciągle ma go przed oczyma. Na-
kazałem mu wezwać matkę przełożo-
ną. Matka przebywała w zakrystii głę-
boko przejęta tym cudownym zjawis-
kiem. Ja sam padłem krzyżem na po-
dłogę i w pokorze spoglądałem
na Najwyższego Pana. Z moich oczu
płynęły łzy radości z powodu tak wiel-
kiej łaski. Cud trwał niezmiennie przez
całe nabożeństwo. Po modlitwach
podszedłem do ołtarza; nawet nie

wiem jak, gdyż wydawało mi się,
że nie będę miał odwagi podejść bli-
żej. Wziąłem monstrancję w dłonie
i udzieliłem błogosławieństwa uwiel-
biając cały czas Boskiego Zbawiciela
widocznego w moich rękach. Udzieli-
łem więc Paniom z Loreto cudownego
błogosławieństwa, jakże cennego
dla ich nowego stowarzyszenia. Pos-
tawiłem monstrancję na ołtarzu, lecz
po jej otwarciu nie znalazłem już
Hostii, w której przyszedł Zbawiciel
by nas błogosławić. Cały drżący
i ze łzami w oczach wyszedłem z ka-
plicy. Na zewnątrz, siostry oraz wierni
obsypali mnie pytaniami, czy widzia-
łem ten cud. Mogłem im tylko odpo-
wiedzieć: „Ujrzeliście naszego Zbaw-
cę doznając wielkiej łaski zesłanej
nam, abyśmy zawsze pamiętali, że jest
On wśród nas i że prosi o naszą mi-
łość; kochajmy Go coraz bardziej
i rozwijajmy w sobie cnoty dla oka-
zania wdzięczności za otrzymane łas-
ki”. Przez całą noc rozmyślałem jedy-
nie o tym cudzie, którego byłem świad-
kiem. Następnego dnia, w poniedzia-
łek, spotkałem się z księdzem Noailles
w jego parafii i opowiedziałem co się
stało. Wielu ludzi również przyszło,
by opowiadać o tym cudzie. Choć mia-
łem zamiar szczegółowo wszystko wy-
jaśniać, okazało się jednak, że mini-
strant oraz kilku wiernych obecnych
wtedy w kaplicy już mu opowiedzieli,
co sami ujrzeli na własne oczy.

Cokolwiek się wydarzyło, ja oz-
najmiam to, co widziałem i co nie-
malże dotknąłem moimi rękoma. Bez
względu na konsekwencje mojego oś-
wiadczenia uważam, że byłbym nie-
wdzięcznikiem i najbardziej winnym
człowiekiem gdybym zaparł się praw-
dy.

Dokument ten nosi podpis, „De-
lort, ksiądz” i datę 5 lutego 1822.

Matka Przełożona, która klęczała
w zakrystii, również napisała „Oś-
wiadczenie” potwierdzając ten cud.
Na wstępie dokumentu przyznaje ona,
że choć zwyczajem było opuszczać
wzrok przed Najświętszym Sakramen-
tem, to jednak czuła potrzebę, by spoj-

rzeć na Hostię. Pisze ona:
„ Zauważyłam, że Hostia zastąpio-

na była jaśniejącą postacią naszego
Zbawiciela. Widziałam dobrze Jego
głowę i Jego ramiona. Choć znajdo-
wał się w okrągłej ramce monstrancji,
wydawał się poruszać od czasu
do czasu i Jego twarz chciała jakby
wyjść z okrągłej ramki w moim kie-
runku. Widziałam światło błyskające
ze wszystkich stron tak szybko,
że przypominało długie łodyżki wybu-
chające pięknym kwiatem tuż przed
zniknięciem. Głęboko przejęta tym cu-
downym zjawiskiem czułam w sercu
tak wielki żar uwielbienia, że nie by-
łam w stanie śpiewać hymnu ku czci
Najświętszego Sakramentu. Powtarza-
łam sobie, że byłabym szczęśliwa wi-
dząc mego Boga ukazującego mi się,
jako że zawsze bardzo pragnęłam do-
stąpić takiej łaski. Myślałam, że to tyl-
ko iluzja, lecz postać Zbawiciela trwa-
ła przed moimi oczyma. Tak bardzo
byłam pochłonięta Jego Cudowną
Obecnością, że nie zauważałam już
ani kapłana, ani innych osób. Nie roz-
mawiając z nikim udałam się do do-
mu, ale stale podchodzili do mnie lu-
dzie opowiadając z przejęciem o tym
co widzieli. Wtedy upewniłam się,
że nie była to iluzja i wielbiłam Zba-
wiciela za tak wielkie łaski, których
udzielił naszemu ubogiemu zgroma-
dzeniu. Zaświadczam to wszystko wo-
bec Chrystusa, Matki Bożej i św. Jó-
zefa… Choć z reguły nie możemy oglą-
dać Go oczyma ciała, On udzielił
mi łaski ujrzenia Siebie.

Dokument ten podpisany jest „Ma-
tka od Trójcy Świętej , Przełożona
Domu Lorette, 6 lutego 1822”.

Kilkunastu naocznych świadków,
w tym ministrant, także złożyli oś-
wiadczenia, że widzieli głowę i ramio-
na Zbawiciela, który poruszał rękoma
i uśmiechał się do wiernych. Zeznali
oni, że czasami Jego lewa ręka spo-
czywała na czerwonej szacie osła-
niającej ramiona, podczas gdy prawa
była wzniesiona w geście błogosła-
wieństwa. Wizja ta trwała podczas
całego nabożeństwa, przez około 20
minut.

Obraz Chrystusa przedstawiający
Zbawiciela takim, jaki ukazał się

w monstrancji



Na podstawie zebranych doku-
mentów arcybiskup Bordeaux ogłosił
uznanie tego cudownego wydarzenia
przez Kościół. Papież Leon XII wkrót-
ce potwierdził tę decyzję i ustanowił
święto Świętej Rodziny, ku upamię-
tnieniu tego cudu, jak i rozpoznaniu
zgromadzenia, w którego kaplicy cud
się dokonał. Papież zarządził również,
że niedziela Septuaginta będzie czczo-
na jako święto Świętej Rodziny – nie-
zwykły przypadek podwójnego świę-
ta, który jednak odnosił się tylko
do miasta Bordeaux. W 1921 roku pa-
pież Benedykt XV zatwierdził modli-
twy Mszy Św. na to święto dla całego
Kościoła. Święto to obchodzone jest
w okresie Bożego Narodzenia.

W domach Zgromadzenia Świętej
Rodziny obchodzi się doroczne święta

ku czci tego cudu eucharystycznego.
Uroczystości te obchodzone są prawie
wyłącznie przez siostry, jako że bar-
dzo niewielu katolików zna w ogóle
historię cudu w Bordeaux.

Monstrancja, w której wystawiony
był cudowny Najświętszy Sakrament,
jest przechowywana do dzisiejszego
dnia w domu zgromadzenia w Bor-
deaux.

Założyciel Zgromadzenia Świętej
Rodziny, ksiądz Peter de Noailles, jest
kandydatem do wyniesienia na ołta-
rze.

Oprac. Joan Carroll Cruz "Cuda
Eucharystyczne".

WZORY ŚWIĘTOŚCI

ŚWIĘTA URSZULA LEDÓCHOWSKA.
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, DOPÓKI KOCHAMY!
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Julia Ledóchowska przychodzi
na świat 17 kwietnia 1865 w Loosdorf
(Austria) jako drugie z siedmiorga
dzieci Antoniego Ledóchowskiego
(1823-1 885) i Józefiny Salis-Zizers
(1 831 -1909). W 1874 roku rodzina
przenosi się do SanktPölten, większe-
go miasteczka niedaleko Loosdorf.
Tam Julia uczęszcza do Szkoły Pań
Angielskich, gdzie otrzymuje wy-
kształcenie o profilu humanistycznym.
W 1883 urzeczywistniają się plany
Antoniego, by wrócić z rodziną
na ziemie polskie. Ledóchowscy na-
bywają dworek w Lipnicy Murowa-
nej , niedaleko Krakowa.
W 1886 Julia wstępuje do klasztoru

urszulanek w Krakowie. Po nowicja-
cie Julia składa śluby zakonne i otrzy-
muje imię s. Maria Urszula od Jezu-
sa. Pracuje jako nauczycielka i wy-
chowawczyni w szkole prowadzonej
przez siostry urszulanki. Bierze też
lekcje malarstwa i ozdabia klasztorną

kaplicę malowidłami ściennymi i ob-
razami. W 1904 roku zostaje wybrana
przełożoną klasztoru krakowskiego.

W 1907 z błogosławieństwem pa-
pieża Piusa X wraz z dwiema sio-
strami wyjeżdża do Petersburga,
aby objąć kierownictwo internatu
dla dziewcząt przy polskim gimna-
zjum parafii św. Katarzyny. Siostry
noszą strój świecki, ponieważ w im-
perium rosyjskim życie zakonne jest
zakazane. Matka Urszula szybko znaj-
duje drogę do serc i umysłów dziew-
cząt. Uczy się języka rosyjskiego
i zdaje egzamin państwowy, aby móc
prowadzić lekcje języka francuskiego.

Wspólnota sióstr powiększa się.
W 1908 roku mała filia klasztoru kra-
kowskiego staje się autonomicznym
domem urszulanek z własnym nowi-
cjatem, a matka Urszula jego przeło-
żoną.
W 1910 nad Zatoką Fińską powsta-

je dom dla wspólnoty, zwany Meren-
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tähti (po fińsku: Gwiazda Morza), oraz
- realizujące idee pedagogiczne m. Ur-
szuli - gimnazjum z internatem
dla dziewcząt. Matka Urszula, przyna-
glona miłością Chrystusa, nawiązuje
szybko kontakt z miejscową ludnością
protestancką, a katolicka kaplica domu
staje się miejscem modlitwy również
dla Finów – w ich własnym języku.

Wybuch wojny w 1914 roku
powoduje wydalenie matki Urszuli, ja-
ko obywatelki austriackiej , z Rosji.
Wyjeżdża do Szwecji, do Sztokholmu,
a następnie do Danii. Zatrzymała się
w Skandynawii: w Sztokholmie, nas-
tępnie w Danii. Wspólnie z wyjeż-
dżającymi kolejno z Petersburga sio-
strami zorganizuje szkołę języków
dla skandynawskich dziewcząt, potem
m.in. ochronkę dla sierot po polskich
emigrantach. Jednocześnie uczestniczy
aktywnie w życiu katolickiej diaspory
w Skandynawii. Podejmuje współpra-
cę z Komitetem Pomocy Ofiarom
Wojny, założonym w Szwajcarii przez
Henryka Sienkiewicza. Poprzez akcję
odczytową kształtuje wrażliwość spo-
łeczeństw skandynawskich na sprawę
niepodległości Polski. Uczy się języ-
ków skandynawskich, aby lepiej
dotrzeć do słuchaczy.

W 1918 roku Polska odzyskuje
niepodległość. Matka myśli o powro-
cie ze swoją wspólnotą do kraju.
W 1920 roku, dzięki ofiarności nor-
weskiego konsula B. A. Stolt-Niel-
sena, zostaje kupiony majątek w Pnie-
wach. Tu osiedla się petersburska
wspólnota urszulanek po kilkuletniej
wędrówce. Powstaje pierwszy dom
szarych urszulanek, dom macierzysty.

Wkrótce potem Stolica Apostolska
daje pozwolenie na przekształcenie
wspólnoty klasztoru petersburskiego
w apostolskie Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego -
żyjące duchowością urszulańską się-
gającą korzeniami św. Anieli Merici
oraz tradycją pracy wychowawczej ja-
ko uprzywilejowanego narzędzia
ewangelizacji, szukające równocześ-
nie form odpowiadających nowym po-
trzebom, szczególnie ludzi uboższych.
Zgromadzenie szybko się rozwija. Po-
wstają domy i dzieła w Polsce
i na Kresach Wschodnich, od 1928 we
Włoszech, od 1930 we Francji.

Urszula formuje siostry do umi-
łowania Boga ponad wszystko, prag-
nąc, aby żyły w prostocie, były pokor-
ne, a równocześnie pełne poświęcenia
i twórcze w służbie innym, zwłaszcza

dzieciom i młodzieży. Uśmiech, pogo-
dę ducha i dobroć uważała za szcze-
gólnie wiarygodne świadectwo więzi
z Chrystusem. Spala się miłością
do Jezusa Chrystusa i ta miłość poz-
wala jej kochać każdego człowieka,
bez względu na wyznanie, przekona-
nia, pozycję. Matka Urszula umiera 29
maja 1939 w Rzymie w opinii świę-
tości.

20 czerwca 1983 w Poznaniu Jan
Paweł II beatyfikuje matkę Urszulę.
W 1989 zachowane od zniszczenia
ciało bł. Urszuli zostaje przewiezione
z Rzymu do Pniew i złożone w ka-
plicy domu macierzystego.

W 2002 roku kończy się proces
kanonizacyjny: 23 kwietnia w Watyka-
nie ogłasza się dekret o uznaniu cudu
za wstawiennictwem bł. Urszuli.

1 8 maja 2003 w Rzymie Ojciec
Święty Jan Paweł II kanonizuje matkę
Urszulę Ledóchowską.

W dniu 5 marca 2009 roku Senat
Rzeczypospolitej Polski podjął uchwa-
łę w sprawie uczczenia 70. rocznicy
śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej
i uznania jej za wzór patriotki.
Liturgiczne wspomnienie św. Urszuli
przypada 29 maja.

Poradnik duchowy św. Urszuli Ledóchowskiej
Wszystko, co jest na ziemi pięknego,
przypomina nam arcydzieło piękna -
Maryję

Tak łatwo wznosić myśl ku Matce
Najświętszej, tak łatwo wpatrywać się
w Jej piękność, bo cała przyroda,
wszystko, co jest na ziemi pięknego,
przypomina nam arcydzieło piękna -
Maryję.
Czy niebo, w które z zachwytem się

wpatrujesz, nie wydaje ci się płasz-
czem błękitnym Najczystszej Dziewicy,
pod którym znajdziesz ciche i bez-
pieczne schronienie? Czy fiołek, kryją-
cy się w cieniu krzaków rozłożystych,
nie przywodzi ci na pamięć Panny po-
kornej i cichej, radującej się w Bogu
Zbawicielu swoim?
Wszystko, co piękne na ziemi, przy-

pomina ci arcydzieło piękna, które wy-

szło z rąk Stwórcy - Maryję Niepoka-
laną. Dlaczego więc nie wpatrywać się
w to piękno, nie zachwycać się nim?

*
Czy to nie piękna praca: współpra-
cować z Chrystusem dla zbawienia
dusz?

Im bardziej świat od Boga się
oddala, tym bardziej my powinniśmy
dążyć do tego, by nie tylko sami mę-
żnie trwać przy Bogu, ale by innym
drogę do Niego wskazywać. Wskazać
innym drogę do nieba - to najwznio-
ślejszy ideał, dla osiągnięcia którego
powinniśmy być gotowi oddać i pracę
naszą, i poświęcenie, i serce nasze,
a choćby i życie nasze, gdyby tego
było potrzeba.

Czy to nie piękna praca: współ-
pracować z Chrystusem dla zbawienia

dusz?
*

Boża wesołość to cnota, a cnotę trze-
ba nabywać pracą nad sobą

Życzę wam, by w sercach waszych
zawsze zamieszkiwało święte wesele,
które jest darem Ducha Świętego. . .
Boża wesołość to cnota, a cnotę trzeba
nabywać pracą nad sobą. Boża weso-
łość, słoneczność duszy - pochodzą
ze zrozumienia, że Bóg jest Ojcem na-
szym, że jesteśmy zawsze bezpieczni
w Jego ręku. Tego uśmiechu świętego
wesela nie rozpędzi żaden smutek, nie-
powodzenie, trudności życiowe. . .

Życzę wam więc, by święte wesele
wygnało z duszy waszej wszelkie kwa-
sy, humory, nerwy, by wywoływało
na ustach - niby promień słoneczny -
jasny uśmiech duszy, spoczywającej
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w Bogu i znajdującej w Jego miłości
szczęście i pokój, jakiego świat dać nie
może.

*
. . . w duszy pogodnej rozwija się cudny
kwiat świętości

Jak pod działaniem promieni sło-
necznych rozwijają się kwiaty, dojrze-
wają owoce, tak i w duszy pogodnej,
słonecznej rozwija się cudny kwiat
świętości, wydający najróżnorodniej-
sze owoce cnót.

Może największym aktem miłości
bliźniego jest stała słoneczność duszy,
rozsyłająca wszędzie promienie jasne
i ciepłe. Przechodzi taka dusza sło-
neczna cichutko, jak promyk słonecz-
ny, może nawet ubolewa nad tym,
że nic dobrego nie robi, ale nie wie, ile
jej słoneczność wywoływała na ustach
uśmiechów, w ile serc wlewała balsam
pociechy, jak często rozgrzewała zim-
ne serca, ile rozpędzała chmur nieu-
fności, rozpaczy, ile szczęścia rozsie-
wała bezwiednie naokoło siebie! Nie
wie o tym, ale Bóg wie. . .

Więc zawsze wesoło, pogodnie,
słonecznie, z ufnością - do góry,
do Boga!

*
Dusza musi wznieść się na dwóch
skrzydłach: modlitwy i pracy

Praca nie oparta na modlitwie
wartości nie ma. By wznieść się
do tych regionów, skąd idzie zbawienie
- i dla każdego człowieka z osobna,
i dla całego świata - musi dusza
wznieść się na dwóch skrzydłach:
modlitwy i pracy, które wzajemnie się
podtrzymują i uzupełniają.

Pracujmy, bo tak Bóg każe, ale
modlitwą uświęcajmy naszą pracę,
modlitwą czyńmy ją owocodajną, mo-
dlitwą zamieńmy ją w ofiarę Bogu
miłą.

Módlmy się. Ile może wyprosić je-
dna dusza w gorącej modlitwie, ile
może mieć wpływu na rządzenie świa-
tem, o tym przekonamy się w wiecz-
ności. Dziś ludzie wierzą w siłę pracy,
własnych pomysłów, własnego rozumu
- my za to wierzymy w siłę modlitwy
błagalnej, pokornej i ufnej.

*

Wszystko będzie dob-
rze, bo wszystkim Serce
Jezusa według woli
swojej kieruje

Niech się dzieje, co
chce, wy zawsze trwaj-
cie w ufności, że Serce
Jezusa dobrą drogą was
poprowadzi. I dlatego
nigdy nie traćcie nieza-
chwianej ufności, że bę-
dzie wszystko dobrze,
bo wszystkim Serce Je-
zusa według woli swo-
jej kieruje.

Ufność niezachwia-
na, dziecięca, spokojna
jest jednym z najwię-
kszych dowodów miło-
ści, jakie Jezusowi dać
możemy. Ufajcie, choć-
by horyzont życia był
czarny jak noc, ufajcie!
Serce Jezusa zwyciężyło
świat i wszystkie biedy
i nędze świata.

Okażcie miłość ku
Najsłodszemu Sercu
przez wierne, wytrwałe
naśladowanie Jego
cnót. Naśladujcie odważnie cnoty Bos-
kiego Serca Jezusa - w tym wasza mi-
łość, wasze życie, wasza świętość,
chwała wasza wieczna!

*
Do krzyża powinniśmy kierować oczy
jak kwiat do słońca
Wszystko, co dobre, wzniosłe, świę-

te w dziedzinie życia nadprzyrodzo-
nego, z krzyża na świat spłynęło. I dla-
tego do krzyża powinniśmy kierować
oczy jak kwiat do słońca. W krzyżu
zbawienie, w krzyżu nadzieja nasza,
w krzyżu miłość i szczęście, i wszystko.

Więc do krzyża zawsze się garnąć,
w krzyżu jedynie szukać szczęścia,
ukojenia i pociechy w cierpieniu,
światła w ciemności, rady w wątpli-
wościach, żalu w upadkach, spokoju
w burzach życia, ufności w zniechęce-
niu, radości w śmierci!

*
Wytrwałość to najważniejsza rzecz
w życiu wewnętrznym

Wytrwałość to najważniejsza rzecz
w życiu wewnętrznym. Nietrudno by-
łoby stać się świętym, gdyby każde
krótkie staranie od razu odniosło os-
tateczne zwycięstwo. Panu Bogu cza-
sem właśnie podoba się taka wytrwa-
łość, która nie cofa się przed długą
walką, która co dzień na nowo za-
czyna i spokojnie, ufnie czeka, aż Bóg
da zwycięstwo.

Bądźcie więc wytrwali w swych
postanowieniach, wytrwali w ćwicze-
niu się w cnocie, wytrwali w małych
ofiarach. Bądźcie wytrwali - wytrwa-
łość na pewno da wam zwycięstwo.
Nigdy nie poddawajcie się zniechę-
ceniu.

Z dobrą wolą, ufnie, wytrwale
naprzód, ku niebu! Wytrwałością zdo-
będziesz Serce Boże na pewno!

*
Miłość objawia się przez dobroć,
uczynność, wyrozumiałość

Miłość objawia się szczególnie

>>



przez: dobroć, uczynność, wyrozumia-
łość, uprzejmość i duchową radość.
Nie potrzebujesz daleko szukać, życie
codzienne daje tyle okazji. Uprzejme,
serdeczne słowo pociechy, miły uś-
miech, mała usługa - to wszystko i ty-
siące. innych, małych aktów dobroci
czeka na ciebie w ciągu dnia. Musisz
tylko mieć oczy otwarte i chwycić
te okazje. . .

Grzeczność, uprzejmość w postę-
powaniu sprawiają, że nasze czynno-
ści stają się miłe dla innych. Czemu
nie starać się o grzeczność i uprzej-
mość? Nie kosztuje dużo, a tyle daje!
Bądź jak promyk słoneczny, który ni-
gdy nie gaśnie, bo źródło jego światła
jest w Sercu Jezusowym.

*
Ewangelia - to skarb, to źródło mą-
drości świętej, to drogowskaz do nie-
ba

Powiedz, czy posiadasz Ewange-
lię? Książka niewielka, niedroga -
a przecież to skarb, to źródło mądrości
świętej, to drogowskaz do nieba, kry-
nica pociech Bożych. Iluż jest takich,
którzy nawet nigdy Ewangelii w ca-
łości nie przeczytali, którzy jej nigdy
nie mieli w ręku! Ileż tracą przez to,
iluż pozbawiają się pociech, światła,
miłości!

Wczytuj się w Ewangelię, a nie
będzie w twym życiu chwil strasznych,
rozpaczy pełnych, kiedy dusza czuje
się zupełnie sama, opuszczona. Jezus
zawsze będzie blisko ciebie, a przy Je-
zusie zawsze i wszędzie, nawet w naj-
większym bólu: pokój, ufność i szczę-
ście Boże.

Kochaj Ewangelię, kochaj Jezusa -
a znajdziesz szczęście już na ziemi.

*
Szczęście prędzej znajdziesz, przyczy-
niając się do szczęścia innych

Dla szczęścia jesteśmy stworzeni -
bez szczęścia źle człowiekowi na zie-
mi! A tylu ludzi jest nieszczęśliwych,
szczęścia coraz mniej. . . Szerzy się de-
presja, niezadowolenie, nawet roz-
pacz. Narzekają ludzie na Boga i mają
pretensje do Niego, że są nieszczę-
śliwi. Ale czy mają rację?

My winni jesteśmy, bo szukamy

szczęścia tam, gdzie Jezus nas uczy,
że szczęścia nie ma.

Szczęście prędzej znajdziesz, przy-
czyniając się do szczęścia innych, ani-
żeli myśląc tylko o tym: żeby mnie było
dobrze.

*
Nabożeństwo do Matki Najświętszej
polega na czynach

Nabożeństwo do Matki Najświęt-
szej nie tyle polega na gorących uczu-
ciach i pięknych słowach, co na czy-
nach, na praktykach wiernie, z wytr-
wałością wykonanych. Czy co dzień
odmawiasz choć jedną dziesiątkę ró-
żańca? Czy co dzień wykonujesz jakiś
akt miłości bliźniego? Czy starasz się
być pożyteczny dla innych z miłości
ku Maryi?

Ona jest przyczyną naszej radości,
naszą Gwiazdą przewodnią, podstawą
naszych nadziei, wzorem cnót wszel-
kich, zadatkiem naszego zbawienia,
jest dla nas bramą nieba. . .

*
Ciesz się z tego, co Bóg ci da dobrego

Ciesz się z tego, co Bóg ci da do-
brego, dlatego, że to z ręki Boga.
Dziękuj Bogu z uśmiechem radości.
Ciesz się z krzyży, które Bóg na ciebie
zsyła, bo krzyż to królewska droga
do nieba, bo każdy krzyżyk - to poca-
łunek Ukrzyżowanego. Dziękuj Bogu
z uśmiechem radości.

A gdy ci zabraknie radości świętej,
uciekaj się do Tej, która jest przyczyną
naszej radości - i w promieniach
Gwiazdy Morza odżyje serce złamane,
zgorzkniałe, wątpiące, zniechęcone.

*
Każdą czynność możemy zamienić
w akt miłości Bożej

Każdą najobojętniejszą czynność
życia codziennego możemy zamienić
w akt miłości Bożej, możemy zmienić
życie nasze, składające się z najpros-
tszych czynności - w cudowny hymn
Bożej miłości.

Możemy życie ziemskie na skrzy-
dłach miłości podnosić wysoko, do re-
gionów Bożego pokoju i Bożej święto-
ści, możemy stać się świętymi - nie
z aureolą kanonizacji, do świętości
niekoniecznie potrzebnej, ale w duchu

i prawdzie, na chwałę Bożą i dla do-
bra dusz.

*
Panowanie Serca Jezusowego

Królestwo Boskiego Serca jest
waszym udziałem, a wy dążcie jedynie
do tego, by rozszerzać to królestwo,
to panowanie Serca Jezusa nad du-
szami. O resztę nie troszczcie się -
wszystko Serce Jezusa wam da, wszy-
stko, czego dla zbawienia wam po-
trzeba.

*
Serce Jezusa jest naszą tarczą

Rozpoczynajmy dzień od ofiaro-
wania go Sercu Jezusowemu, spędźmy
go pod opieką Serca Jezusowego. Wie-
czorem usypiajmy przy Sercu Jezuso-
wym.

To przekonanie, że Serce Jezusa
jest naszą tarczą, naszą siłą, naszą
mocą daje nam spokój, przechodzący
wszelkie zmysły.

*
Serce Jezusa nauczy Cię kochać

Wołajmy często: Jezu cichy i Ser-
ca pokornego, uczyń serca nasze we-
dług Serca Twego!

Serce Jezusa jest siedzibą miłości
- nauczy cię kochać. Tylko trwaj za-
wsze przy Boskim Sercu i nigdy, nigdy
od Niego się nie oddalaj. Gdy ci cię-
żko, jak święty Jan wspieraj głowę
na Boskim Sercu, które ciebie tak bar-
dzo kocha - i przemini smutek,
bo w miłości Boskiego Serca znaj-
dziesz radość i pociechę.

Oprac. na podst. „Szlak Wiary” Nr
9(48)2018;
https://www.sanktuarium-
pniewy.pl/sw-urszula-ledochowska/
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BŁ. CHIARA LUCE BADANO

>>

Była tak bardzo „normalna”
w swojej świętości i tak bardzo święta
w swojej „normalności”. Kochała ży-
cie, sport, podróże, marzyła o licznej
rodzinie, miała wielu przyjaciół. Pła-
kała, kiedy okazało się, że musi po-
wtarzać klasę, bo nie zdała z geografii.
Była cierpliwa i łagodna.

Dzieciństwo Chiary Badano - wy-
czekanej , jedynej córki starszych już
rodziców – jest pełne miłości, którą
dziewczynka od początku nasiąka
i przekazuje ją dalej . Pewnego dnia
mama poprosiła ją o wybranie zaba-
wek, które mogłaby podarować bied-
nym dzieciom. Chiara odłożyła na bok
najładniejsze i ulubione – to były
te do oddania, nie do zostawienia.
„Nie mogę dać biednym dzieciom
brzydkich zabawek” - tłumaczy rodzi-
com.

Innym razem na ochotnika idzie
stać w kącie, żeby jej ukarana ko-
leżanka nie czuła się tam samotnie.
Jest bardzo lubiana w szkole, ale nie
chce należeć do klasowej „elity”. Za-
wsze siada w ławce z nieśmiałymi
i niepopularnymi koleżankami.

Przełomowym momentem w życiu
małej Chiary okazuje się wstąpienie
do Ruchu Focolari. Członkom ruchu
przyświecają dwa wielkie cele – dąże-
nie do jedności i służenie Jezusowi
Opuszczonemu, którego rozpoznają
w każdym człowieku.

„Chcę kochać tych, których nie
lubię” - notuje dwunastolatka po je-
dnym ze spotkań Focolari. Nie pozwa-
la nikogo osądzać, a świadectwo wia-
ry przekazuje raczej czynami niż sło-
wami. Mówi, że szuka Boga w atei-
stach i tłumaczy, że wierzący powinni
kochać ich jeszcze bardziej niż swoich
współbraci, bo oni „nie znają radości
i nie wiedzą, że Bóg ich kocha”.

Jest spontaniczna, współczująca,
nie wstydzi się okazywania wsparcia.
Jej nauczyciel włoskiego, profesor
Amoretti, niepraktykujący laik, wspo-
mina swoją rozmowę z Chiarą, kiedy
w całkowicie dla siebie naturalny spo-
sób, trzymała go za rękę. Po śmierci

dziewczyny napisał w albumie klaso-
wym: „Podałem ci rękę, aby prowa-
dzić cię drogami wiedzy, do źródeł ży-
cia. Ty podałaś mi rękę, aby prowa-
dzić mnie drogą cierpienia do źródeł
wieczności”.

Latem 1988 roku podczas gry
w tenisa Chiara odczuwa tak silny ból
ramienia, że musi upuścić rakietę.
To moment, w którym nie da się już
dłużej ignorować osłabienia i doku-
czającego jej od dłuższego czasu bólu.
Trafia do szpitala i słyszy diagnozę:
agresywna forma nowotworu.

Odwiedzający ją przyjaciele nie
wiedzą, jak mają się zachować,
gdy zobaczą cierpiącą nastolatkę; my-
ślą o tym, jak ją pocieszyć; zastana-
wiają się, co zostanie z uśmiechu
Chiary? Zaskoczeni widzą, że uśmiech
jest jeszcze wyraźniejszy, a w kwestii
pocieszania dziewczyna zamienia się
z nimi rolami i podnosi ich na duchu,
widząc ich zaniepokojenie.

Przedstawia przyjaciołom swoją
nową koleżankę z sąsiedniej sali. No-
wa koleżanka trafiła do szpitala z po-
wodu uzależnienia od narkotyków,
dlatego Chiara chce się nią szcze-
gólnie zaopiekować. Dopóki może,
pomaga jej w myciu, czesze ją, oka-
zuje jej czułość.

Coraz wyraźniej jednak odczuwa

skutki leczenia i chemioterapii. Kiedy
obcina swoje długie włosy, przy każ-
dym kosmyku szepce „dla Ciebie, Je-
zu”. Dostaje wiele życzeń i prezentów,
wśród nich liczne złote medaliki. Prosi
mamę, żeby je sprzedała, a pieniądze
przekazała biednym. Mówi, że ona
sama „ma już wszystko”.

Podczas świąt Bożego Narodzenia
szpital, w którym leży Chiara, odwie-
dza kard. Saldarini. Uderzony jej spoj-
rzeniem pyta: „Masz bardzo piękny
wyraz oczu, jak to możliwe?”. Onie-
śmielona, odpowiada cicho: „Staram
się kochać Pana Jezusa”.
Tego samego dnia rozmawia z ma-

mą o ludziach, którzy wśród pośpie-
chu zapomnieli o prawdziwym sensie
świąt. Mama mówi: „Zapalmy naszym
cierpieniem ogień, aby Pan Jezus
mógł się tu ogrzać”. Chiara natych-
miast dodaje: „Tak, ja mam drewno!”.

Chiara wie, że umiera. Mówi
do mamy: „Młodzi są przyszłością.
Ja już nie mogę biegać, ale chciała-
bym przekazać im pochodnię, jak
na olimpiadzie. Mają tylko jedno ży-
cie i warto je dobrze wykorzystać”.
Przygotowuje bliskich na swoje odej-
ście, prosi ich, żeby w czasie pogrzebu
powtarzali sobie, że ona teraz widzi
Jezusa.

Kiedy dowiaduje się, że - wbrew
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temu, co zaplanowała - nie będzie mo-
gła przekazać po śmierci swoich orga-
nów, ponieważ są już zbyt wynisz-
czone, wykrzykuje: „Teraz nie mam
już niczego zdrowego, ale mam jesz-
cze serce i wciąż mogę nim kochać”.
Ostatecznie okazuje się, że rogówki
dziewczyny nadają się do przeszcze-
pu. To będzie jeszcze ostatni dar Chia-
ry.

Umiera 7 października 1990 roku.
Zgodnie z życzeniem Chiary na po-
grzebie zgromadzeni śpiewają hymny
radości i uwielbienia. Przyjaciel rodzi-
ny stojący obok trumny zamiast „Wie-
cznego odpoczywania” spontanicznie
odmawia Gloria. „Teraz Chiara Luce
widzi Jezusa” - powtarzają przy-
jaciele.

Została ogłoszona błogosławioną

25 września 2010 r. w sanktuarium
Matki Bożej Miłości pod Rzymem.
Beatyfikacji przewodniczył w imieniu
papieża Benedykta XVI prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych, abp
Angelo Amato.

Oprac. w oparciu o artykuł na stro-
nie: aleteia.org;

„TWÓJ KRZYŻ JEST MOIM ŻYCIEM”
– SŁ. B. TERESA OD JEZUSA

(MARIANNA MARCHOCKA) KARMELITANKA BOSA

Życiorys
"Dawał mi Pan od lat dziecinnych

nabożeństwo do Męki Pańskiej. "
Ur. się 25 czerwca 1603 r. we wsi

Stróże koło Zakliczyna, w rodzinie
szlacheckiej . Dzięki Matce, osobie
głęboko religijnej , Marianna od naj-
młodszych lat kierowała wszystkie
swe pragnienia ku Bogu. Już w wieku
5 lat przystąpiła do spowiedzi, a dwa
lata później do I Komunii św. W wie-
ku 10 lat odbyła spowiedź generalną.
Wtedy też w tej żywej , wrażliwej

na piękno przyrody, lubiącej taniec
i żarty, dziewczynce, zrodziło się pra-
gnienie życia zakonnego i już nigdy
nie opuściło.

Kochała nabożeństwo do Męki
Pańskiej , przenikało ono całą jej du-
chowość. W wieku 17 lat, 1 620 r. po-
mimo silnego sprzeciwu rodziców
wstąpiła do klasztoru sióstr karmelita-
nek bosych w Krakowie (przy ul. Gro-
dzkiej , gdzie obecnie mieści się koś-
ciół ewangelicko-augsburski) i przyję-
ła imię zakonne Teresa od Jezusa.
W klasztorze, między innymi pełniła
funkcję podprzeoryszy, mistrzyni no-
wicjatu, a od 1637 r. przeoryszy. Pięć
lat później wyjechała na fundację
do Lwowa. Tutaj na prośbę spowie-
dnika rozpoczęła pisanie autobiografii.
W 1649 r. udała się na fundację
do Warszawy, gdzie pełniła urząd
przeoryszy, praktycznie do śmierci-
dnia 19 kwietnia 1652 r. Ostatnie dwa
lata życia Matka ciężko chorowała.
Wśród licznych łask mistycznych
otrzymała dar stygmatów.

24 kwietnia 2015 r. zakończono
proces beatyfikacyjny Sługi Bożej
na szczeblu diecezjalnym.

Duchowość
Swą duchową wędrówkę z Bogiem

nakreśla sama Marchocka w "Auto-
biografii mistycznej". Jest to opowieść
o pełnej napięcia i dramatycznej wal-
ce, lecz ostatecznie szczęśliwej przy-

godzie duszy zakochanej w Bogu.
Urzeka prostotą i bezpośredniością
opisywanych przeżyć. Przemożnego
działania Boga w swym życiu Marian-
na doświadczyła już we wczesnym
dzieciństwie. W dniach, gdy przyjmo-
wała Komunię św. mawiała z radoś-
cią: "Dzisiaj nie boję się niczego, bo
Bóg jest we mnie". Jako dziecko swej
epoki odznaczała się pełnym nabożeń-
stwem do Matki Bożej i żywym kul-
tem świętych. Wielką miłością darzyła
św. Franciszka z Asyżu. Pod jego
wpływem oraz polskiej tradycji pa-
syjnej szczególnie rozmiłowała się
w rozważaniu Męki Pańskiej . Dla doj-
rzałej już karmelitanki cierpienie bę-
dzie "sukienką św. Franciszka", przez
którą można upodobnić się Ukrzyżo-
wanego. Modląc się przed wizerun-
kiem tego świętego otrzyma dar sty-
gmatów. Tajemnica Krzyża głęboko
wpisała się w drogę duchową M. Mar-
chockiej . Słowa: "Krzyż Panie Jezu
Twój, niech będzie żywot mój" stały
się mottem całego jej życia. Jezus był
jej Oblubieńcem Krwi. Jemu oddawa-
ła się całkowicie, wyrzekając się swo-
jej woli we wszystkim. Chrystus po-
ciągał ją do siebie dając jej udział
w swym opuszczeniu i ciemności
na Krzyżu, smutku i trwodze Ogrójca.
Nie raz Jezus nawiedzał jej duszę czu-
łym pocieszeniem, widziała Go w so-
bie, słyszała Jego głos. W tamtym za-
żyłym obcowaniu z Panem szczególną
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towarzyszką i przewodniczką była
dla M. Marchockiej św. Teresa od Je-
zusa - Matka i reformatorka Karmelu.
Podobne przeżycia mistyczne głęboko
połączyły obie kobiety w duchowej
przyjaźni poprzez tajemnicę Obcowa-
nia Świętych. W pismach swej pa-
tronki Teresa znajdowała światło i po-
twierdzenie dla własnych przeżyć.
Przykład św. Teresy był dla niej ulgą
w cierpieniu. Nazywana Polską Teresą
od Jezusa M.Marchocka stała się wiel-
ką apostołką Ukrzyżowanej Miłości,
które ją pochwyciła i rozkochała
w sobie. Żar tej Miłości wylewał się
na zewnątrz poprzez miłość bliźniego.
Pragnęła gorąco pozyskać wszystkie
dusze dla Boga. Pokutowała, modliła
się ofiarując się cierpieć za nie. Po-
przez świadectwo życia oraz swą
wstawienniczą modlitwę Matka Teresa
Marchocka przychodziła i nadal przy-
chodzi z pomocą wszystkim, którzy
powierzają się jej wstawiennictwu.

MODLITWA
Wzywaj duszo ma tego Imienia,
To broń potrzebna, to obrona moja.
WNim miej nadzieję i ufanie twoje
O Jezu mój śliczny i kochany
Z czystej Panny narodzony
Bądź mym Jezusem,
Bądź mym Zbawicielem
Wkażdej przygodzie
Bądź Pocieszycielem.
Daj, by ma dusza
Ciebie miłowała
I w łasce Twojej
Aby zawsze trwała.
Niechaj w mym sercu
będzie napisane
to Imię święte
i narysowane.
Bo w tym Imieniu piekło zburzone
Zasadzki jego wniwecz obrócone.
Niech Imię Jezus będzie
Wsercu i w pamięci,
Tu na tym wygnaniu
Póki żyjemy i przy skonaniu;
Od nieprzyjaciół niech nas broni.

(M. Marchocka)

„Wkładam w moje modlitwy tak
gorącą natarczywość, iż rzucając się

w głąb sądów Bożych i Jego woli,
ofiaruję się na wszystko, bylebym
tylko została wysłuchana”.

Dzieje kultu
Przekonanie o świętości Matki Te-

resy Marchockiej , zwłaszcza o skute-
czności jej modlitw przed Bogiem,
zaczęło promieniować w miarę rozwo-
ju jej życia duchowego. Już w nowi-
cjacie odznaczała się gorliwością
i niezwykłymi doświadczeniami. Pó-
źniej , jako przełożona była nie tylko
matką, ale też wielką pośredniczką
przed Bogiem. Jak pisze spowiednik
Sł. Bożej , o. Ignacy: „ Niejedną zakon-
nicę cudownie uzdrowiła”. Przeko-
nanie o świętości M. Teresy szybko
przeniosło się poza mury klasztorne.
Jej modlitwom przypisywano wyzdro-
wienie dziecka przyniesionego do roz-
mównicy klasztornej , uratowanie ży-
cia dwóch flisaków podczas podróży
Wisłą z Krakowa do Warszawy, po-
wrót do wiary Andrzeja Morsztyna,
uzdrowienie Tekli Lubomirskiej i wie-
le innych. Szacunkiem i czcią otaczali
Matkę zarówno ludzie prości, jak
i szlachta, mieszczaństwo oraz sam
król Jan Kazimierz wraz z żoną Lu-
dwiką Marią. Ci ostatni niejedno-
krotnie odwiedzali M. Teresę w klasz-
torze w Warszawie powierzając jej
modlitwom trudne sprawy Królestwa
Polskiego i troski rodzinne. Wsta-
wiennicza misja Sł. Bożej rozpoczęta
za życia, po śmierci uległa spotęgo-
waniu. Pogrzeb M. Marchockiej odbył
się z licznym udziałem wiernych, któ-
rzy pocierali o jej ciało różańce, obra-
zki, medaliki. Osoby różnych stanów
przychodziły do klasztoru prosić
o modlitwę za przyczyną M. Teresy
i dziękować za otrzymane łaski.

Na przestrzeni lat kult Sł. Bożej
cechowała różna dynamika: ulegał
osłabieniu, to znów ożywiał się. Nie-
wątpliwie wiązało się to z burzliwymi
dziejami naszego narodu. Siostry kar-
melitanki bose zmuszone do ucieczki
z Warszawy w 1818 r. znalazły schro-
nienie we wspólnocie krakowskiej
przy ul. Kopernika 44. Uciekając za-
brały ze sobą szklaną trumnę z ciałem

M. Teresy, która, odtąd spoczywa
w karmelu krakowskim. Lata wojenne
niweczyły starania o rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego M. Teresy.
Tymczasem z pobliskich klinik, szcze-
gólnie z kliniki ginekologiczno-poło-
żniczej wiele osób przychodziło
do furty klasztornej z prośbą o modli-
twę. Siostry przyzywały wstawienni-
ctwa M. Marchockiej . Obok próśb
zaczęły pojawiać się podziękowania
za otrzymane łaski. Okazuje się, że
M. Teresa w szczególny sposób obej-
muje opieką dzieci i matki ciężarne,
małżeństwa mające trudności z po-
częciem upragnionego dziecka.

Dawid jest Bożym cudem wypro-
szonym po pięciu nieudanych próbach
poczęcia, zaś losy Martynki rozgry-
wały się, gdy miały miejsce uroczys-
tości zakończenia procesu beatyfika-
cyjnego M. Marchockiej w diecezji.

Z powodu komplikacji w czasie
porodu życie dziewczynki było zagro-
żone. Dziś szczęśliwa powoli wraca
do zdrowia. Przy dzisiejszym kryzysie
rodziny i wartości życia M. Teresa
swoim wstawiennictwem, wnosi na-
dzieję w nasze „jutro”.

U Sióstr Karmelitanek Bosych
w Krakowie przy ul. Kopernika 44
pod ołtarzem głównym kościoła sióstr,
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Wejście do kościoła sióstr Karmelitanek
Bosych pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana
od Krzyża, gdzie znajdują się doczesne

szczątki Matki M.Marchockiej



w krypcie klasztornej spoczywają
szczątki doczesne Sł. B. Teresy
od Jezusa OCD Marchockiej , a każ-
dego 19-tego dnia miesiąca o godz.
6.30 można uczestniczyć we Mszy św.
dziękczynnej za dar Sł. Bożej M. Te-
resy z prośbą o Jej beatyfikację.

O łaskach otrzymanych za przy-
czyną Matki Marchockiej prosimy in-
formować SS. Karmelitanki Bose
ul. Kopernika 44 31 -501 Kraków
e-mail: karmel_wesola@op.pl
WWW:http//:karmelitankibose.krakow
.pl

OKIENKO BABCI ZUZANNY
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Wczoraj:

Uboga już jest u Boga
Poszłam na cmentarz, aby otoczyć

modlitwą bliskich mi zmarłych i pro-
sić ich o wstawiennictwo u Boga. Tra-
dycyjnie, na końcu tej szczególnej wi-
zyty podeszłam do mogiły śp. Fran-
ciszki i zobaczyłam, że skromna mo-
giłka bardzo przechyliła się na bok.
Wygląda teraz jak spoczywająca
w niej Francysia (tak wszyscy miesz-
kańcy wioski ją nazywali) wyglądała
za życia. Na skutek zbyt ciężkiej pra-
cy, wykonywanej od dzieciństwa, cho-
dziła mocno pochylona. Zamyśliłam
się i jej postać stanęła mi przed oczy-
ma jak żywa. Niewielkiego wzrostu,
ubrana schludnie choć biednie, gła-
dziutko uczesana w spłowiałej chustce
na głowie.

Przychodziła często do mojej ma-
my. Prowadziły długie rozmowy na te-
mat dobroci Boga, świętości kapłanów
i o cudownej opiece Matki Najświęt-
szej . Czasami odmawiałyśmy wspól-
nie różaniec, ja jeden dziesiątek i bie-
głam do zabawy lub nauki, a one je-
szcze długo szeptały Zdrowaśki i roz-
ważały tajemnice Tajemnic. Frania
często przychodziła głodna, posinia-
czona, ale nigdy się nie skarżyła.
Mówiła najwyżej ; „Boże, Boże, Jezus
cierpiał wiency”.

Mama mi mówiła, że jacyś
spadkobiercy domu, w którym mie-
szkała, byli dla niej bardzo niedobrzy;
bili ją i głodzili, zabierając każdy
grosz jaki posiadała. Dlatego też
na propozycję pomocy, prosiła o je-
dzenie i żeby coś mogła sobie zabrać
do swojej izby, ale nie dużo. Jej po-
kora, czyste spojrzenie, miłość do Bo-
ga i ludzi oraz żarliwa modlitwa w in-
tencji kapłanów były przyczyną pogar-
dy, jaką okazywali jej „zamożni” mie-
szkańcy.

Podczas choroby mojej mamy le-
piej poznałam Francysię i zdumie-
wałam się głębią jej wiary i takim
prostym rozumieniem prawd Bożych
i Jego miłości. A już za kapłanów go-
towa była życie oddać i tylko Pan
Bóg wie ile kuksańców, razów i in-
nych upokorzeń przyjęła i ofiarowała
w ich intencjach. Kiedyś, zapytałam:
Czy mogę wam w czymś pomóc?
W odpowiedzi wpierw usłyszałam;
Godoj mi ty, bo jo nie żoniato (w mo-
jej wiosce do mężatek, choćby wiele
młodszych, mówiło się przez „wy”,
bo „oni są już we dwoje”), a później
cicho poprosiła, żeby jej rozczesać
włosy. Tłumaczyła, że nie może rąk
podnosić do góry i utrzymać grze-
bienia.

Rzeczywiście, stawy w ramionach
przy każdym ruchu chrzęściły i widać

było, że sprawiają jej ból. Natomiast
reumatycznie powykrzywiane i rozpu-
chnięte palce, nie pozwalały utrzymać
grzebienia. Powoli rozczesywałam
czyste, ale mocno splątane, poprze-
tykane siwizną, włosy. Zaplotłam
cienki warkoczyk i związałam koloro-
wą krajką. Frania dziękując, konie-
cznie chciała mnie pocałować w rękę.
Kiedy na to nie pozwoliłam, życzyła
mi, ażebym tymi rękami zawsze robiła
tylko dobre rzeczy i obiecała modlitwę
w tej intencji.

Moja mama poczuła się lepiej
i zapragnęła pojechać na cmentarz.
Zaproponowała też Francysi, aby wy-
brała się z nami. Frania z radością
wyraziła zgodę i przyszła odświętnie
ubrana, gdyż powiedziałam jej , że po-
jedziemy eleganckim samochodem.
Trzeba było widzieć tę jej rozpromie-
nioną twarz i dziecięcą radość, z jaką
„mościła” się na miękkim siedzeniu
najnowszej mazdy. No, bo pierwszy
raz jadę taksówką, tłumaczyła się.

Na cmentarzu spotkaliśmy ks.
proboszcza Tadeusza, który rozmawiał
z właścicielem firmy budowlanej , wy-
konującej tam jakieś prace. Francysia
po przywitaniu słowami „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”, podeszła
do księdza i ucałowała jego dłonie
z takim namaszczeniem, jakby to były
dłonie pochwalonego przed chwilą Je-

>>



43

zusa. Przyglądający się tej scenie
biznesmen odezwał się ze śmiechem;
Francka, a może i mnie pocałujesz
w rękę, to dam ci 10 zł. Frania wy-
prostowała się i podniosła twarz, mó-
wiąc do tego człowieka; Oj , Stasiu,
Stasiu, nie wiesz co mówisz. Przecie
to „Boski Piastun”, dyć on samego
Jezu Chrysta w tych rękach piastuje.
A ciebie to bym i za 1000 zł nie po-
całowała w rękę. Tylko widzisz Stasiu,
Pan Bóg ci błogosławi, a ty się, z Nie-
go nieraz naśmiewasz. Stasiu wiedz
na zawsze, że Pan Bóg nierychliwy,
ale sprawiedliwy. Było coś takiego
w spojrzeniu Francysi, że stojący
w rozkroku pan Stanisław zamilkł, od-
wrócił się na pięcie i odszedł do pra-
cowników.

Za jakiś czas, już po śmierci mojej
mamy, dowiedziałam się, że Francysia
leży w szpitalu. Poszłam ją odwiedzić,
niestety była nieprzytomna, a pielę-
gniarka mi powiedziała, że potrącił
ją samochód i stan jest bardzo ciężki.
Najbardziej poruszył mnie widok
jej spracowanych rąk, leżących bezro-
botnie na kołdrze, oplecionych różań-
cem i te ruchy palców, jakby nimi nie-
ustannie przesuwała paciorki różańca.
Różaniec jej , to była cała epopeja;
powiązany wieloma supełkami, z wy-
tartymi maleńkimi drewnianymi pa-
ciorkami. W jednym miejscu zamiast
paciorka był przywiązany dratwą, pa-
tyczek z wypaloną dziurką. Oj , ileż
przemierzył kilometrów, odmawia-
nych za kapłanów Tajemnic, ten spra-
cowany różaniec. Jakim był wspar-
ciem i ochroną, wie tylko Matka Naj-
świętsza i św. Józef – piastun Jezusa
(jak mówiła Francysia), bo to właśnie
Im zawierzała wszystkie potrzeby zna-
nych i nieznanych księży.

Po kilku tygodniach Frania zmarła,
nie odzyskawszy przytomności. Pod-
czas pogrzebu kapłan powiedział
do uczestniczących w ceremonii ludzi:
Odeszła ostatnia uboga z naszej pa-
rafii, będzie nam teraz trudniej zbierać
dobre uczynki. A może trzeba tylko
szeroko otworzyć oczy, komu i gdzie
można pomóc, nawet jak ma się bar-
dzo niewiele. Tak właśnie czyniła

przez wiele lat śp. Franciszka.
Kilka lat od śmierci Francysi, kie-

dy przyjechałam do mojej rodzinnej
wsi, zaczepiła mnie pewna kobieta
i mówi: Wiem, że lubiłyście się
z Francysią i dlatego muszę ci coś po-
wiedzieć. W dzień wypadku ona była
u mnie z banieczką po mleko i stukała
i pukała i cierpliwie czekała, ale mnie
się nie chciało wstać i wyjść, żeby
jej dać tego mleka, a miałam go dużo.
Przecież, gdyby weszła, toby i coś zja-
dła i więcej czasu by to zajęło. Pewnie
do tej pory to auto, co ją potrąciło, już
by przejechało. I cóż miałam powie-
dzieć, patrząc na znękaną twarz i moc-
no spuchnięte nogi otyłej kobiety?

Dzisiaj:

Bazylika Serca Jezusowego
Kiedy piszę te słowa jestem

w Warszawie. Opiekuję się wnukiem,
który jest w 1 -szej klasie i trzeba
go do szkoły zaprowadzić i przypro-
wadzić. Pracujący do późna rodzice,
nie mogą temu podołać. Kiedy dzie-
cko jest w szkole, mam czas dla siebie
i wtedy wędruję na Eucharystię, spra-
wowaną o godz. 1 2 w Bazylice Serca
Jezusowego na ul. Kawęczyńskiej .
Msza święta z homilią i możliwość

długiego dziękczynienia, ten czas tru-
dnej służby czynią lżejszym. Szcze-
gólną przestrzenią mojej modlitwy
w tym właśnie miejscu stał się fresk
w absydzie prezbiterium.

Przedstawia on Chrystusa w man-
dorli, stojącego na kuli ziemskiej .
Głowa Jego w aureoli na tle złotego
krzyża i niebieskiego tła. Twarz lekko
pochylona w zaokrągleniu absydy,
oczy zdają się ogarniać każdą osobę
i całą przestrzeń bazyliki. Stoi z rozło-
żonymi rękoma, które wychodzą poza
niebiesko - złote obramowanie man-
dorli, jakby chciały objąć wszystkich.
Ubrany jest w białą albę, złotą stułę,
czerwony ornat z paliuszem na którym
są czerwone krzyże. Na ich przecięciu
widać Serce otoczone cierniami, całe
w płomieniach. Jezus ma bose stopy
z widocznymi Ranami po ukrzyżo-
waniu, z których dwa strumienie krwi
spływają na ziemię. Krew po brzegach
ciemnoczerwona, zda się nieruchoma,
wewnątrz czerwona, pulsująca, żywo
płynąca.

Po prawej stronie Postaci stoi
niewiasta ubrana w złotą suknię i cie-
mnoczerony płaszcz z czerwonym
podbiciem. Na płaszczu widnieje or-
nament z wpisane w koło.
Jasnofioletowy welon sięga jej
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POEZJA
„Jarzębina”
Wyrosła jarzębina
Na skraju lasu
Obok cmentarza
Co ludzie go zbudowali

Kłaniała się ludziom
Co bliskich swoich
Na wieczny spoczynek
Odprowadzali

Pocieszała, modlitwy szeptała
Czasem chusteczkę
Do łez obcierania

Podawała

Wzimie czy w lecie
Wciąż
Wtym samym miejscu
Tak stała

Czerwone grona, korale
Wsłońcu wygrzewała
Purpura ich,
Oczy i serca ludzkie zachwycała

Gdy liście jesienią
Przybierały kolor złota

Stała tam, niczym anioł
Przed bramą cmentarza,
Do bram nieba, otwierający wrota

Czasem gila zagadnęła
Co pożywić się przysiadł -
Ty tak latasz tam pod niebiosa,
Spytaj Boga, dokąd
Te dusze w ostatnim orszaku
Poniosą

Bo widzisz,
Jak ludzie już będą wiedzieli,
Że nowe zaczyna się życie
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aż do stóp. Na głowie ma nałożoną
złota koronę - tiarę papieską. Dookoła
głowy aureola z tłem niebieskim
i z białym obramowaniem, na którym
widnieje napis: „+ SANCTA + MA-
TER + ECCLESIA+” oznaczający
„Święta Matka Kościół”.

Niewiasta trzyma w rękach złoty
kielich, do którego spływają cztery
złote strumienie z Przebitego Serca Je-
zusa. Majestat i powaga bije z postaci
będącej uosobieniem Kościoła.

Natomiast po lewej stronie klęczy
kobieta symbolizująca Polskę, rów-
nież w czerwonej sukni z krótszym
welonem i skromną złotą koroną
z krzyżykami. Na szacie widać owale
w których jest wpisany w krzyż, orzeł
piastowski. Kobieta klęczy, twarz ma
skierowaną ku górze, wokół głowy
aureola z napisem „+ POLONIA +
SEMPER +FIDELIS+”, oznaczający
„Polska zawsze wierna”. W wycią-
gniętych rękach trzyma poduszkę z oz-
dobioną liliami złotą koroną wraz
wieńcem cierniowym „jako symbol
ofiarowania się Polski Najświętszemu
Sercu Jezusowemu”. Postać klęcząca,
symbolizująca Polskę, trwa w posta-
wie ofiarowania i uwielbienia.
Wokół tej całej sceny zgromadziło się
sześć aniołów, z czego dwa środkowe
nakładają koronę Króla Wszechświata
na głowę Chrystusa. Nad nią zaś wi-
dać Trójkąt z Okiem Opatrzności oraz

Gołębicę symbolizującą Ducha Świę-
tego. Trzy złote promienie wychodzą
z każdego boku figury. Druga para
aniołów ma w rękach insygnia wła-
dzy: berło i jabłko królewskie. Trzecia
para gra na instrumentach muzycz-
nych.

Jakżeż piękny obraz, pełen sym-
bolicznych znaczeń. Można go kon-
templować godzinami i szukać odpo-
wiedzi na wiele nurtujących pytań czy
wątpliwości.

Jutro:
Nie - czystości

Biegłam do bazyliki, 1 4 września,
na adorację Krzyża od godz. 11
i na Mszę Świętą podczas której miało
być złożenie przyrzeczeń wierności
krzyżowi, na krzyżyki przyniesione
z domu. Byłam zmartwiona, gdyż nie
miałam krzyża, a u moich niewierzą-
cych bliskich łatwiej o buddę niż
o krzyż. Trzymałam w ręku różaniec
i przez Dworzec Wschodni, na skróty,
ścieżkami wydeptanymi na skwerkach
szłam szybkim krokiem.

W pewnej chwili z murka, który
jest tam pamiątką po Powstaniu War-
szawskim, podniósł się mężczyzna
i stanął w kępie krzewów okalających
murek. Kiedy podeszłam blisko, ów
człowiek obnażył się i gestami dawał
do zrozumienia, że nie obce są mu
grzechy sodomskie. Odwróciłam

wzrok i jeszcze bardziej przyspie-
szyłam, włączając tego biedaka w mo-
dlitwę różańcową.

W pewnej chwili jakby mnie coś
walnęło w plecy, potknęłam się i upa-
dłam, raniąc kolana i łokcie. Całe ciało
zabolało od wstrząsu, a lewa ręka
w której trzymałam różaniec, a którą
usiłowałam się podeprzeć unurzała się
w nieczystościach. Podniosłam się,
otrzepałam ubranie i poszłam dalej ,
ściskając w obolałej i brudnej dłoni
równie brudny różaniec.

W bazylice poszłam do łazienki
umyć rękę i różaniec. Podczas mycia
krzyżyka, który najbardziej ucierpiał,
zobaczyłam napis na rewersie; Jeru-
salem. Przypomniałam sobie, że to pa-
miątka z trudnej pielgrzymki do Ziemi
Świętej . Postanowiłam złożyć przyrze-
czenia na ten maleńki, wykonany
z drzewa oliwnego, symbol Męki na-
szego Pana.

Na Eucharystii modliłam się
w intencji tego człowieka i w inten-
cjach całej Warszawy, z której nie-
czystości rozlewają się na całą Polskę
i kraje ościenne.

To jest moje zadanie na jutro, jeżeli
Pan pozwoli rano wstać.

Babcia Zuzanna

>>



Stawiając znicz na grobie
Wsercu odzyskają już, spokój i ciszę

A może radość uda się
Wykrzesać w nich
Wzadumie płonących świec,
By cmentarz,
Ze śmiercią się już nie kojarzył
Lecz z miejscem, do którego z radoś-
cią trzeba biec

Alfreda M.

„Niebiańskie Róże”
Gdy Królowa Niebiańskich Róż,
Zrzuca z nieba linę ratunkową
Rozbitkom, tonącym na wzburzonym
morzu tego świata,
Rozjaśnia się, ciemności noc.

Każdy może zerwać pęta Złego

Chociażby był nimi, najbardziej zwią-
zany.
Każdy grzesznik, nawet najbardziej u-
padły,
Może znaleźć, ocalenie w różańcu.

Pomóż sobie sprowadzić, moc z Wyso-
ka,
Która obali mury, oszustwa i kłamstwa
Wzbudź w sobie, czystą intencję
A otrzymasz z nieba, nadprzyrodzoną
moc.

Nie potrzeba bogactw, potęgi ani mą-
drości
Aby postąpić, ten krok.
Wystarczy, wziąć w ręce, paciorki ró-
żańca
Wystarczy uchwycić się, Królowej Nie-
biańskich Róż, rąk.

Gdy spuści je, jedna po drugiej
Dostrzeżesz, płynący z nich blask.
Do grzechu już, nie powrócisz więcej
Bo wspierać cię będzie, Niebiańska
Róż moc.

Alfreda M.

Jesień życia
u brzegów jesieni późnej
staję
ciało coraz bardziej oporne
pragnie powrotu do tego co już było
serce coraz bardziej wolne
szuka sposobu
by spotkać tę Jedyną Miłość
na przełęczy tych dwóch pragnień
Krzyż umożliwia Przejście

Wanda Bigaj

Aniela Karolina Kryczka,
Karolina Kamila Moskal,

Emilia Łucja Kuta,
Tymoteusz Piotr Korus,
Wiktor Antoni Łazarek,

Kacper Osak,
Filip Trębacz,

Izabela Maria Danecka,
Franek Leon Żuchowicz,

Adam Grzegorz Młynarczyk,
Aleksander Jan Jarząb,

Laura Kinga Rymanowska,
Maja Agata Siwiak,

Alicja Judyta Kinzerska,
Aleksandra Bujak,

Maksymilian Tomasz Szywała

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Czerwiec - Październik 2019 r.
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+ Joanna Soja,
+ Czesław Żaba,
+Józef Tokarz,

+Zbigniew Mazur,
+Ewa Tuszyńska,

+Stanisława Tarchała,
+Marek Falkowski,
+Joanna Grychtol,
+Marek Sroka,
+Henryka Kopeć,
+Janina Imiołek,
+Helena Duda,
+Damian Bogusz.
+Wiktoria Kogut,
+Barbara Kozioł,
+Józefa Wilk,

+Krystyna Rudka,
+Alicja Różańska,
+Hanna Szyzdek,
+Maria Kozik,

+Edward Ponikiewski,
+Roman Dembosz,

+Zbigniew Przybylski,
+Zdzisław Ziaja,
+Marta Tokarska,
+Urszula Mirek,
+Stanisław Klich,
+Lena Mądel,

+Janina Zarychta,
+Stefan Dębosz,
+Halina Pyrda,

+Halina Samulewicz,
+Jan Środoń,

+Stefania Wójcik,



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspjtarnow.pl

Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa

Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 8.00 do 9.30 i po południu od 16.00 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ :
Msze św. w niedziele i święta
6.30, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
6.30, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek rozliczeniowy parafii - wpłaty na ogrzewanie kościoła
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Kamil Wróbel
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, KrzysztofMłotkiewicz,

ks. Kamil Wróbel, Marlena Pasternak, Magdalena Urbańska,
Wanda Bigaj , Alfreda Majorek;

Skład: Renata Luszowiecka

E-mail: glossercanspjtarnow@gmail.com
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty
otrzymanych materiałów.

KARTA PARAFII
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