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Wpłata daru na fundusz wydawniczy

N
asze plany i nadzieje coś niweczy raz 
po raz, tylko Boże Miłosierdzie nie za-
wiedzie nigdy nas – śpiewamy w pie-
śni. Mija 87 lat od czasu, kiedy Jezus 

ukazał się świętej siostrze Faustynie Kowalskiej 
i polecił jej namalować Swój wizerunek. 

Dzisiaj obraz „Jezu, ufam Tobie” można zna-
leźć praktycznie w każdym Kościele. To chy-
ba najpopularniejszy wizerunek na świecie. Jaka 
treść za nim się kryje? Miłosierdzie kojarzy nam 
się ze współczuciem dla biednych, ubogich. Sio-
stra Faustyna usłyszała, że Miłosierdziem jest 
sam Bóg, Miłosierdzie to Miłość, która pochy-
la się nad słabością, niedolą materialną i ducho-
wą, nad cierpieniem. Każdy z nas doznaje róż-
nych przejawów Bożego Miłosierdzia. 

Objawienia Faustyny
Krakowska zakonnica okazała się jedną 

z największych mistyczek w historii Kościoła. 
Faustyna Kowalska była pokorną siostrą, speł-
niającą powszednie obowiązki. O jej bogatym 
życiu wewnętrznym dowiadujemy się z „Dzien-
niczka”, który pisała na polecenie Pana Jezu-
sa przez cztery ostatnie lata życia. „Sekretarko 
najgłębszej tajemnicy mojej, wiedz o tym, że je-
steś w wyłącznej poufałości ze mną; twoim za-
daniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać 
o moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które 
czytając te pisma, doznają w duszy pociesze-
nia i nabiorą odwagi, aby zbliżyć się do mnie. 
A więc życzę sobie, abyś wszystkie wolne chwi-
le poświęcała pisaniu” (Dz. 1693). 

Z zapisków wynika, że oprócz licznych du-
chowych zmagań, Faustyna dostąpiła wielu 
łask: wizji, objawień, ekstaz, bilokacji, ukrytych 
stygmatów, proroctwa czy mistycznych zaślu-
bin. „Dzienniczek” po raz pierwszy opubliko-
wano w 1981 r. Od tego czasu ukazały się dzie-
siątki wydań na całym świecie. Jest to najczę-
ściej tłumaczona polska książka. Jan Paweł II 
powiedział, że „tym, którzy przeszli przez do-
świadczenie II wojny światowej, słowa zapisa-
ne w Dzienniczku św. Faustyny jawią się jako 
szczególna Ewangelia miłosierdzia Bożego na-
pisana w perspektywie XX wieku.”. 

Siostra Faustyna pisała „Dzienniczek” 
w Wilnie i Krakowie. Pierwsza notatka pocho-
dzi z lipca 1934 roku, ostatnia jest datowana 
na czerwiec 1938 roku. „Dzienniczek” pisa-
ny jako proste świadectwo doświadczeń we-
wnętrznych, należy do arcydzieł europejskiej li-
teratury mistycznej.

Obraz Jezusa Miłosiernego 
Misja głoszenia światu orędzia o Bożym Miło-

sierdziu rozpoczęła się 22 lutego 1931 r. w Płoc-
ku. Tego dnia siostra Faustyna ujrzała Pana Jezu-
sa w białej szacie z prawą ręką uniesioną w geście 
błogosławieństwa. Lewa ręka Chrystusa wskazy-
wała na bok, z którego wychodziły dwa promie-
nie – blady i czerwony. Zakonnica została po-
proszona o namalowanie obrazu według tej wi-
zji z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. Faustyna spo-
tkała się w Wilnie z malarzem – Eugeniuszem 
Kazimirowskim. Prace nad obrazem trwały pół 
roku. Po raz pierwszy został pokazany wiernym 
w 1935 r. w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
czyli w dniu Święta Bożego Miłosierdzia w Ostrej 
Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się Fausty-
nie, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji. Pan Je-
zus powiedział wówczas, że „Nie w piękności far-
by ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w ła-
sce mojej...”. Obecnie obraz pędzla Kazimirow-
skiego znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego (dawnym kościele Świętej Trójcy) w Wil-
nie. Najbardziej znaną wersję wykonał w 1944 
roku prof. Adolf Hyła dla Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. 
Jego kopie opatrzone słowami „Jezu, ufam Tobie” 
w różnych językach są szeroko rozpowszechnio-
ne na całym świecie. Czcicielom tego wizerunku 
Zbawiciel obiecał niebo.

Miej miłosierdzie dla nas

Święto Miłosierdzia Bożego
8 kwietnia 2018 r.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

Miłosierdzie źródłem wolności

Sobota 7 kwietnia 2018 r.
od 21.00 Całonocne czuwanie w Bazylice

godz. 21.00 Droga Miłosierdzia „Krzyż niosący nadzieję” (transmisja TVP3)

Niedziela 8 kwietnia 2018 r.
godz: 0.00 Msza święta w Bazylice (Bp Jan Zając)

godz. 6.00 Msza święta w Bazylice (Ks. Rektor Janusz Mastalski )

godz. 8.00 Msza święta w Bazylice (Bp Jan Szkodoń)

godz. 10.00 Msza święta przy ołtarzu polowym (Abp Marek Jędraszewski) (transmisja TVP)

godz. 12.30 Msza święta w Bazylice (Ks. Rektor Jan Machniak)

godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia w Bazylice (Ks. Prałat Franciszek Ślusarczyk)

godz. 16.00 Msza święta przy ołtarzu polowym (Bp Damian Muskus)

godz. 18.00 Msza święta w Bazylice (Kard. Stanisław Dziwisz)

godz. 19.00 Msza święta w Kaplicy klasztornej (O. Grzegorz Zembroń MS)

Sakrament spowiedzi świętej 
dd godz. 8.00 w sobotę do godz. 18.00 w niedzielę
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Koronka do Bożego Miłosierdzia
To modlitwa, którą Pan Jezus podyktował 

w prywatnym objawieniu św. Siostrze Fausty-
nie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku 
w Wilnie. 

Koronka ma pomóc pojednać się z Bo-
giem, nawrócić się i otrzymać dar łaski. Jezus 
powiedział siostrze Faustynie, że miłosierdzie 
jest największym atrybutem Boga – jest więk-
sze niż Jego sprawiedliwość. By zachęcić wier-
nych do odmawiania koronki, Jezus obiecał 
udzielić szczególnych łask tym, którzy podejmą 
tę modlitwę. Wszystkie obietnice Jezusa zwią-
zane z Koronką do Miłosierdzia Bożego wyma-
gają odmawiania tej modlitwy w postawie wia-
ry i zaufania wobec Boga, pełnienia Jego woli 
oraz spełniania aktów miłosierdzia względem 
bliźnich.

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, któ-
rej cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją od-
mawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w go-
dzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesz-
nikom jako ostatnią deskę ratunku; chociaż-
by grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tyl-
ko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nie-
skończonego miłosierdzia mojego” („Dzienni-
czek” 687).

Święto Miłosierdzia Bożego
Według prywatnych objawień mistycznych 

św. siostry Faustyny Kowalskiej, ustanowie-
nia tego święta żądał sam Jezus Chrystus i dał 
obietnice z nim związane: „W dniu tym otwar-
te są wnętrzności miłosierdzia mego, wyle-
wam całe morze łask na dusze, które się zbli-
żą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza 
przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar” („Dzienni-
czek” 699). 

Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 
roku Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielka-
nocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla ca-
łego Kościoła. Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego Papież nazywał najlepszym antybioty-
kiem na chorobę współczesnego świata i zachę-
cał nas do jego praktykowania. Chrystus wska-
zał św. Faustynie, że łaski ze źródła Miłosier-
dzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim 
ufność. Im człowiek więcej zaufa, tym więcej 
może otrzymać. To ufność stanowi istotę nabo-
żeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

Godzina miłosierdzia
To modlitwa o godzinie trzeciej po połu-

dniu każdego dnia, czyli w chwili konania Je-
zusa na krzyżu. To kolejna forma kultu Miło-
sierdzia Bożego przekazana przez św. Siostrę 
Faustynę Kowalską. Pan Jezus prosił o mo-
dlitwę w tej godzinie i związał z nią obietni-
cę wszelkich łask, jeśli ta modlitwa będzie ufna 
i połączona z uczynkami miłosierdzia wzglę-
dem bliźnich.

„O trzeciej godzinie błagaj Mojego miło-
sierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć 
przez krótki moment zagłębiaj się w Mo-
jej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu 
w chwili konania. Jest to godzina wielkiego mi-
łosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wnik-
nąć w Mój śmiertelny smutek. W tej godzinie 

nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi 
przez mękę Moją” („Dzienniczek” 1320). 

Z wizytą w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

Co roku Niedziela Miłosierdzia (w tym roku 
przypadająca 8 kwietnia) do krakowskich Ła-
giewnik przyciąga rzesze pielgrzymów. Świą-
tynia Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
to szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, 
aby tu wylewać łaskę i udzielać swego miłosier-
dzia. Stąd na cały świat rozchodzi się orędzie 
o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zosta-
ło ogłoszone za pośrednictwem świętej Fausty-
ny. Dlaczego warto wybrać się do krakowskie-
go sanktuarium? Boże Miłosierdzie duchowo 
nas odradza. Każdy, kto przybędzie do Łagiew-
nik i spojrzy z ufnością w oczy Jezusa Miłosier-
nego, otrzyma wsparcie i duchowe umocnienie. 
Do sanktuarium przybywali również Papieże.

17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II zawie-
rzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświę-
cił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach: „Po-
zwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświad-
czyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójje-
dyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei” 
– modlił się Ojciec Święty i prosił Boga, by ule-
czył ludzką słabość i przezwyciężył wszelkie zło. 
Mówiąc o dramatach współczesnego świata pod-
kreślił: „Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka nie-
sprawiedliwość na świecie znalazła kres w bla-
sku prawdy”. Następnego dnia, w czasie Mszy 
św. na krakowskich Błoniach wzywał: „Bądźcie 
świadkami Bożego Miłosierdzia!”.

27 maja 2006 r. do sanktuarium przybył Oj-
ciec święty Benedykt XVI. Spotkał się z osoba-
mi chorymi, niepełnosprawnymi ich opiekuna-
mi oraz apostołami Bożego Miłosierdzia. Powie-
dział wówczas: „Wy, drodzy chorzy, naznaczeni 

cierpieniem ciała i ducha, jesteście najbardziej 
zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, a równocześnie 
jesteście najbardziej wymownymi świadkami mi-
łosierdzia Bożego. Dzięki wam, przez wasze cier-
pienie On z miłością pochyla się nad ludzkością. 
To wy, mówiąc w zaciszu serca: Jezu, ufam Tobie, 
uczycie nas, że nie ma innej głębszej wiary, innej, 
żywszej nadziei, innej gorętszej miłości od tej, jaką 
żywi człowiek, który w nieszczęściu zawierza sie-
bie pewnym dłoniom Boga. A ręce ludzi, którzy 
wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą 
przedłużeniem tych Bożych dłoni”. 

Papież Franciszek odwiedził Sanktuarium 
w 2016 roku z okazji Światowych Dni Mło-
dzieży. Podczas wizyty w klasztorze Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach Papież 
przez kilka minut modlił się przed grobem św. 
Faustyny. Powiedział: „Pan dzisiaj chce, żeby-
śmy jeszcze głębiej doświadczyli jego miłosier-
dzia, abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa, na-
wet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, 
że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgor-
si. On kocha nas, jako takich, w ten sposób tak-
że jego miłosierdzie staje się rzeczywistością dla 
nas. Wykorzystajmy ten dzień, żebyśmy wszyscy 
mogli otrzymać miłosierdzie Jezusa”.

MARIA GAWROŃSKA

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków

tel. (+48) 12-252-33-11 lub 12-252-33-33

Furta Klasztoru Sióstr MBM
tel. (+48) 12-351-88-00

Akt zawierzenia świata 
Bożemu Miłosierdziu 

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu 
Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata 
i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom 
ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

Jan Paweł II

Papież Franciszek w Łagiewnikach
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Papież miłosierdzia
O

jciec Święty Jan Paweł II był niewątpli-
wie Papieżem Miłosierdzia. Przypomi-
nał nam o konieczności życia miłosier-
dziem na co dzień. Wzywał do szacun-

ku wobec ubogich, bezrobotnych i chorych oraz 
wzajemnej pomocy.

Papież Polak apelował o nową wyobraźnię 
miłosierdzia, która nie tylko dostrzega potrze-
by drugiego człowieka, ale także potrafi im zara-
dzać w sposób bezinteresowny, z poszanowaniem 
ludzkiej godności i w duchu autentycznej miłości. 
„Nadszedł czas – mówił na krakowskich Błoniach 
w 2002 roku – by orędzie o Bożym miłosierdziu 
wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarze-
wiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości”. 

„To moje szczególne zadanie”
Orędzie Miłosierdzia Karol Wojtyła zaczął 

odkrywać już w latach II wojny światowej, gdy 
jako robotnik Solvayu przychodził w drewnia-
kach do klasztornej kaplicy Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewni-
kach. Tam modlił się przed otaczanym czcią ob-
razem Jezusa Miłosiernego. Po święceniach ka-
płańskich celebrował tam uroczyste nabożeństwa 
ku czci Bożego Miłosierdzia. Wówczas to zapo-
znał się z posłannictwem Apostołki Bożego Miło-
sierdzia – siostry Faustyny, które naznaczyło Jego 
późniejszy pontyfikat. Rozpoczął w diecezji pro-
ces zmierzający do wyniesienia na ołtarze Fausty-
ny Kowalskiej – sekretarki Bożego Miłosierdzia. 

„Od samego początku mojej posługi Piotro-
wej w Rzymie – wyznał Jan Paweł II w 1981 roku 
– uważałem, że głoszenie tego orędzia to moje 
szczególne zadanie. Wyznaczyła mi je Opatrz-
ność w dzisiejszej sytuacji człowieka, Kościoła 
i świata (…) jako moje zadanie przed Bogiem”. 

30 kwietnia 2000 roku kanonizował Siostrę 
Faustynę. Tak mówił w homilii kanonizacyjnej: 
„Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazu-
jąc całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych 
czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Ko-
walskiej. Jezus powiedział [do niej]: «Nie znaj-
dzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwró-
ci z ufnością do miłosierdzia Mojego» (Dz. 300). 
Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało 
się na zawsze z XX wiekiem, który zamyka dru-
gie tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. Nie 
jest to orędzie nowe, ale można je uznać za dar 
szczególnego oświecenia, które pozwala nam głę-
biej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją ni-
czym promień światła ludziom naszych czasów.” 

Ucieczka dla dusz 
Święto Miłosierdzia to czas wypełnienia 

obietnicy, którą Pan Jezus objawił świętej Fau-
stynie: „W tym dniu otwarte są wnętrzności mi-
łosierdzia Mego; całe morze łask na dusze, któ-
re się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego... 
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win 
i kar...”.

Ogromnie ważna jest tutaj postawa ufności, 
która jest odpowiedzią człowieka na nieskończo-
ną dobroć Boga. Warunkiem dostąpienia łaski zu-
pełnego odpuszczenia win i kar, porównywanej 
do łaski chrztu, jest stan łaski uświęcającej otrzy-
manej przez sakrament pokuty, oraz przyjęcie 
tego dnia Komunii świętej. Konieczne jest także 
całkowite odwrócenie się od wszystkich grzechów 
i gotowość pełnienia uczynków miłosierdzia, po-
nieważ „wiara bez uczynków jest martwa”.

Polecenie obchodzenia Święta Bożego Mi-
łosierdzia powtarzało się wielokrotnie w wizjach 
siostry Faustyny. Pan Jezus ostatecznie „datę” 
święta wyznaczył w słowach: „Święto miłosier-
dzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby 
uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzie-
lę po Wielkanocy”. Nakaz ten określał treść świę-
ta zgodnie z zasadą, że największe prawo do Bo-
żego Miłosierdzia mają grzesznicy, dla których 
Chrystus podjął śmierć na krzyżu. Święto ma być 
„ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
a szczególnie dla biednych grzeszników”. 

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie 
jest przypadkowy; na ten dzień przypada bowiem 
oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które 
wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chry-
stusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż 
pozostałe ukazuje tajemnicę Miłosierdzia Boże-
go, która najpełniej została objawiona właśnie 
w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystu-
sa. Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, 
polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczyna-
jąc od Wielkiego Piątku, koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Można wtedy uzyskać wiele duchowych 
łask odpuszczenia win grzechowych naszych 
zmarłych oraz nawrócenie wielu zagubionych. 

Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to świę-
to dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu 

kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 
roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Świadek Miłosierdzia
Ojciec Święty Jan Paweł II niestrudzenie gło-

sił orędzie miłosierdzia wszystkim wiernym i lu-
dziom dobrej woli. Na początku pontyfikatu napi-
sał encyklikę pt. Dives in Misericordia („Bóg bo-
gaty w miłosierdzie, 1980 r.), pod takim też ha-
słem odbyła się Jego ostatnia pielgrzymka do Oj-
czyzny. „To hasło – tłumaczył Papież w homi-
lii na krakowskich Błoniach – jest niejako stresz-
czeniem całej prawdy o tej miłości Boga do czło-
wieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. 
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką 
swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umar-
łych na skutek występków, razem z Chrystusem 
przywrócił do życia (Ef 2, 4–5). Pełnia tej miło-
ści objawiła się w ofierze Krzyża. Nikt bowiem nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Taka jest 
miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miło-
sierdzia Bożego!”.

Według papieskiego nauczania miłosier-
dzie jest niejako odpowiedzią Boga na zło obec-
ne w świecie. „To krzepiące orędzie – mówił Jan 
Paweł II – jest skierowane przede wszystkim 
do człowieka, który udręczony jakimś szczegól-
nie bolesnym doświadczeniem albo przygnie-
ciony ciężarem popełnionych grzechów utracił 
wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec po-
kusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się 
łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wycho-
dzące z Jego Serca padają na niego, oświecają go 
i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzie-
ją. Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwa-
nie Jezu, ufam Tobie, które podpowiedziała nam 
Opatrzność za pośrednictwem Siostry Fausty-
ny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija 
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W
ieczysta Adoracja Naj-
świętszego Sakramen-
tu odbywa się w osob-
nej kaplicy obok Ba-

zyliki Bożego Miłosierdzia. Mieści 
ona jednorazowo około 40 osób, 
z tego powodu liczba chętnych do 
modlitwy w tym samym czasie jest 
ograniczona. Adoracja nocna trwa 
od godz. 21:00 do 6:00, można 
jednak rozpocząć czuwanie para-
fii wcześniej już w godzinach po-
łudniowych. W nocy może czuwać 

jedna grupa całą noc lub kilka grup 
w poszczególnych godzinach (zale-
ży to od możliwości dojazdu i po-
dejmowanych zajęć w dniu po noc-
nym czuwaniu). Modlitwa ado-
racji odbywa się w ciszy. W przy-
padku grupy z parafii może ona 
być prowadzona na głos, jednak 
należy zachować ciszę w godz. 
23:00–23:30, 1:30–2:00 oraz od 
4:00–4:30. 

Potwierdzenie podjęcia adora-
cji w konkretnym dniu i godzinie 

należy zgłaszać z tygodniowym 
wyprzedzeniem:
•  osobiście w Punkcie Informa-

cyjnym Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

•  telefonicznie na numer: (12) 
252–33–11 lub 252–33–33

•  drogą elektroniczną na adres: 
adoracja@milosierdzie.pl
Szczegółowe informacje moż-

na uzyskać w Punkcie Informacyj-
nym lub na stronie:
www.milosierdzie.pl/adoracja.php

Dojazd do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie 
– Łagiewnikach:

Samochody osobowe mogą 
dojechać na parking obok Bazy-
liki Bożego Miłosierdzia. Jadąc 
z kierunku Katowic, Warszawy 
lub Rzeszowa najlepiej kierować 
się na południowe obejście auto-
stradowe wokół Krakowa i zje-
chać oznaczonym zjazdem na Ła-
giewniki. Jadąc od Zakopanego 
można również wjechać na ob-
wodnicę Krakowa na kierunek 
Rzeszów i zjechać oznaczonym 
zjazdem na Łagiewniki. Jest tak-
że możliwość zjazdu z „zakopian-
ki” wprost na ul. Siostry Fausty-
ny przy stacji kolejowej Kraków–
Łagiewniki. 

W kierunku Łagiewnik można 
się dostać również tramwajami na-
stępujących linii: nr 8, 19 (odjeż-
dża z Dworca Głównego), 22. Na-
leży wysiąść na przystanku „Sank-
tuarium”.

Dojazd autokarem według 
oznaczeń drogowych na par-
king przy ul. Motarskiego; dojście 
z parkingu wprost na Bazylikę. 

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu

najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła 
przenika do życia każdego człowieka. Jezu, ufam 
Tobie!”. (Rzym, 30.04.2000). 

Przez czyny miłości 
Pod koniec swego pontyfikatu w Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Ła-
giewnikach zawierzył cały świat Bożemu miłosier-
dziu. Wzywał nas nie tylko do modlitwy i praktyki 
życia sakramentalnego, ale do konkretnych czy-
nów i działań, które każdy winien podejmować. 
Świadczenie dobra bliźnim powinno się stać nie 
tylko stylem chrześcijańskiego życia, ale również 
podstawową zasadą życia społecznego. 

Rozwój i rozprzestrzenienie się kultu mi-
łosierdzia Bożego dokonały się w dużej mie-
rze dzięki osobistemu zaangażowaniu Jana Paw-
ła II. Jego nauczanie często zawierało wiele od-
niesień do tego Bożego przymiotu. Miłosierdzie 
Boże według Jana Pawła II jest dla nas źródłem 
nadziei. Głoszenie miłosierdzia jest zadaniem 
Kościoła i odbywa się na wielu płaszczyznach: 
przez sprawowanie sakramentów, głoszenie Do-
brej Nowiny, modlitwę, a przede wszystkim przez 
czyny miłości wobec bliźnich potrzebujących na-
szej pomocy. Miłosierdzie powinno przybrać wy-
miar społeczny przez tworzenie cywilizacji miło-
ści, która może powstrzymać ekspansję brutalnej 
cywilizacji śmierci. 

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Boże-
go miłosierdzia!” – wołał na progu trzeciego ty-
siąclecia Papież – na wszystkich kontynentach 
z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić 

wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nie-
nawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból 
i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, 
która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. 
Gdzie brak szacunku dla życia i godności czło-
wieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w któ-
rej świetle odsłania się niewypowiedziana war-
tość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miło-
sierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świe-
cie znalazła kres w blasku prawdy” (Łagiewniki, 
17.08.2002). 

W 2002 r. na krakowskich Błoniach Jan Pa-
weł II zachęcał nas, byśmy odkrywali coraz peł-
niej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią 
na co dzień. Tak wówczas mówił: „Niech orę-
dzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbi-
cie w dziełach miłosierdzia ludzi. Trzeba spojrze-
nia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, któ-
ry wraz z utratą pracy, dachu nad głową, moż-
liwości godnego utrzymania rodziny, wykształ-
cenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, za-
gubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni mi-
łosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zanie-
dbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwra-
cać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagu-
bili się w świecie różnorakich uzależnień lub prze-
stępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe 
i moralne wsparcie tym, którzy podejmują we-
wnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni 
miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrze-
bie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj». Oby dzięki brat-
niej miłości tego chleba nikomu nie brakowało!”.

Nieskończone miłosierdzie 
Ojciec Święty nie tylko mówił nam o tym, 

abyśmy „korzystając z daru miłosiernej miło-
ści Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, 
czyniąc miłosierdzie wobec braci”, ale sam sło-
wem i czynem realizował to przesłanie. Byli-
śmy świadkami wielu czynów miłosierdzia Jana 
Pawła II: od stawania w obronie życia ludzkie-
go, poprzez niestrudzone nawoływania do po-
koju i ludzkiej solidarności, do stawiana drogo-
wskazów młodym, umacniania rodzin, jedno-
czenia się z samotnymi i cierpiącymi. Różnymi 
drogami docierał do potrzebujących serc, bez-
pośrednio – w osobistych spotkaniach, a gdy 
było to niemożliwe, wówczas słowem i mo-
dlitwą. 

Tak pisał w swojej encyklice Dives in Mise-
ricordia: „Miłosierdzie samo w sobie, jako do-
skonałość nieskończonego Boga, jest również 
nieskończone. Nieskończona więc i niewyczer-
pana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu 
synów marnotrawnych wracających do Jego 
domu. Nieskończona jest gotowość i moc prze-
baczania, mając swe stałe pokrycie w niewy-
słowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech 
ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogra-
nicza. Ograniczyć ją może tylko od strony czło-
wieka brak dobrej woli, brak gotowości nawró-
cenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprze-
ciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec 
świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chry-
stusowego”.

JOANNA KIELAR
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Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy 
się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, któ-
ry rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym 
sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo 
Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym 
świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, 
serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, 
abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zo-
staliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Świę-
ty, który jest darem Chrystusa Zmartwych-
wstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii 
i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał 
się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi 
Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzra-
sta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z po-
wodu niesprawiedliwości i różnorodnych nie-
domagań. W Jego świetle rozpoznajemy osta-
teczny cel swojego życia, a także wolność i god-
ność dzieci Bożych.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy 
pamiętać o słowach papieża Franciszka, któ-
ry – komentując odczytany przed chwilą frag-
ment ewangelii – wskazał, że pierwszym za-
daniem Kościoła zleconym mu przy przekaza-
niu Ducha Świętego jest niesienie przebacze-
nia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franci-
szek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary 
i jest konkretną formą, poprzez którą ukazuje-
my zmartwychwstanie Jezusa" (23.04.2017 r.). 
Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał 
nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca 
wiernych oraz nakłania ich do miłowania swo-
ich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiło-
wał, a także do tego, aby czynami miłosierdzia 
dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca 
(por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj 
Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.

Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła 
Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem 
Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, 
że w pewnym momencie został przez Ducha 
Świętego „przynaglony", by udać się do Jero-
zolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla nie-
go z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 
20). Sami możemy dostrzec w naszych sercach 
i umysłach podobne „przynaglenia", by np. nie 
odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę 
na spotkanie z oczekującym pomocy, by prze-
prowadzić z kimś ważną rozmowę, by przy-
nieść komuś słowo pociechy lub słowo upo-
mnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać 
problem utrudniający międzyludzkie relacje. 
Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy 
czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna oka-
zja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć. Duch 
Święty – szanując naszą wolność – podpowia-
da takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie by-
libyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha 

Świętego możemy zatem przynosić konkretne 
owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie" (Ga 5, 22–23). 
Te owoce służą dobru wspólnemu. Dostrzega-
my je w życiu wielu wierzących, którzy posłusz-
ni natchnieniom Ducha Świętego, kierują się 
zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, oka-
zywanej ubogim, chorym, pogardzanym, zapo-
mnianym i wszystkim potrzebującym pomocy.

Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego 
to także święto patronalne Caritas. A zatem jest 
to szczególna okazja, aby wypowiedzieć słowo 
uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich 
pracowników i wolontariuszy Parafialnych Ze-
społów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich 
Kół Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i po-
mocne dłonie Duch Święty pociesza strapio-
nych, niesie konkretną pomoc w trudnościach 
oraz wielu naszym siostrom i braciom przywra-
ca utraconą godność. Bogu niech będą dzię-
ki za wszystkich, którzy przynagleni Jego Du-
chem spieszą z pomocą swoim bliźnim, sponta-
nicznie włączając się w akcje i dzieła charyta-
tywne. Radością napełnia fakt, że w ciągu roku 
działalność charytatywną Kościoła w Polsce po-
dejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 
tysięcy różnego rodzaju dzieł, z których pomoc 
dociera do 3 milionów potrzebujących.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci drama-
tem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwają-
cego już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło 
z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych 
w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 mi-
liona. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 

13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. 
Rodzinom brakuje środków, by zaspokoić pod-
stawowe potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji 
znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, któ-
rzy – poza ubóstwem i niepewnością – zmaga-
ją się ze skutkami trwających działań wojen-
nych. Wśród wielu inicjatyw, mających na celu 
niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom, jest 
realizowany przez Caritas Polska program „Ro-
dzina Rodzinie", który umożliwia materialne 
wspieranie konkretnej rodziny przez określo-
ne środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę 
lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego 
programu objętych jest stałą pomocą niemal 10 
tysięcy syryjskich rodzin. W imieniu tych rodzin 
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą 
je wspierać.

Przeżywając Rok Świętego Stanisła-
wa Kostki i angażując się w przygotowania 
do zwołanego w październiku 2018 r. Synodu 
Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży 
i rozeznawaniu powołania, zachęcamy do reali-
zowania przynagleń Ducha Świętego, do wy-
trwałej modlitwy i praktycznych czynów miło-
ści. Niech nadal powstają i rozwijają się gru-
py charytatywne w placówkach oświatowych 
i akademickich, wspierane przez odważną dy-
rekcję i pełną poświęcenia kadrę pedagogicz-
ną. W 100. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści nie zapominajmy również, że postawy za-
szczepiane wśród młodego pokolenia wpisują 
się na trwałe w etos całego narodu. Nie może 
również zabraknąć osób żywo zaangażowa-
nych w Zespołach Caritas działających w para-
fiach oraz wolontariuszy skupionych wokół pla-
cówek pomocowych, aby wzrastała miłość bliź-
niego, zakorzeniona w nauce Zbawiciela i dają-
ca obietnicę wiecznego szczęścia.

Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom 
i darom rzeczowym, pochodzącym od osób 
prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku do-
chodowego, a także dzięki wpływom z akcji 
dobroczynnych, darowizn, subwencji i dota-
cji, pochodzących od krajowych lub zagranicz-
nych instytucji państwowych, samorządowych 
i społecznych. Już teraz wyrażamy wdzięczność 
wszystkim darczyńcom wspierającym działal-
ność charytatywną oraz tym, którzy zechcą zło-
żyć ofiarę zbieraną dziś do puszek w całej Pol-
sce dla podopiecznych Caritas. Niech Mary-
ja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim 
obfitość łaski u swego Syna.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy 
pasterskiego błogosławieństwa.

  
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP

w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.

Duch Święty przynagla nas
LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 2018
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Fundacja na Rzecz Chorych 

na SM im. bł. Anieli Salawy
Fundacja na  Rzecz Chorych na  SM im. bł. Anieli Salawy została założona w  1992 roku 

z  inicjatywy chorych, z misją wszechstronnej pomocy osobom ze stwardnieniem rozsianym. 

Wokół tego problemu udało się w  okresie 26 lat skupić zespół ludzi mądrych, uczciwych 

i kompetentnych.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęściej występującą nieuleczalną chorobą neurologiczną 

w  naszym klimacie, atakuje osoby młode w  wieku 20-40 lat w  momencie startu życiowego. 

Powoduje szereg dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie - osłabienia 

i porażenia mięśni, zaburzenia mowy, wzroku, równowagi i inne. SM wymaga systematycznej 

rehabilitacji dla podtrzymania sprawności.

W celu ułatwienia życia chorym Fundacja prowadzi:

 punkt opieki nad chorym w domu od 2003 roku

 sklep medyczny 

 wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Chorych na  Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” 

w Woli Batorskiej (turnusy opiekuńcze, turnusy rehabilitacyjne oraz dofinansowane przez 

PCPR ze środków PFRON)

 Prywatny Dom Opieki w Woli Batorskiej (opieka długoterminowa)

przekaż 1%1% swojego podatku

Informacje dostępne

pod numerem

tel./fax 12 430 07 58

bezpłatny program do rozliczenia PIT
dostępny na naszej stronie internetowej

www.fundacja-sm.org

KRS 0000055578
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P
an Jezus prosił świętą siostrę Faustynę 
o większą cześć dla Swego Miłosier-
dzia („Pragnę, ażeby pierwsza niedzie-
la po Wielkanocy była świętem Miło-

sierdzia” Dzienniczek siostry Faustyny s. 299). 
Papież, św. Jan Paweł II tak zarządził (w 2000 
roku ustanowił to święto dla całego Kościoła), 
a papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia. 
Dla nas jest to kolejna okazja, by szukać na-
dziei, bo Pan Bóg wciąż przypomina o swojej 
tęsknocie do człowieka.

Miłosierdzie w Piśmie Świętym
Od samego początku Pan Bóg przekazu-

je nam tę podstawową prawdę, że człowiek 
jest Jego umiłowanym stworzeniem, widzimy 
to w samej historii stworzenia, kiedy to Stwór-
ca troszczy się o człowieka, szuka dla niego 
„odpowiedniej pomocy”, dba o jego szczęście, 
obdarowuje wolnością (por. Rdz 2). Ale też nie 
chce niewolnika, obdarowuje człowieka wolno-
ścią, dzięki której możemy wybrać Pana Boga 
jako swego przyjaciela i króla. Niestety, może-
my też Go odrzucić.

Boga tęskniącego widzimy zaraz po opi-
sie grzechu pierworodnego, pierwszej i tra-
gicznej samowoli – obiecuje zwycięstwo dobra, 
daje nadzieję na ponowne nawiązanie przyjaź-
ni (por. Rdz 3). A potem czytamy o nieustan-
nym szukaniu szczęścia, ale człowiek robi 
to raz mądrze: przez podtrzymywanie blisko-
ści ze Stwórcą, a – niestety – często zupełnie 
niemądrze, chodząc swoimi ścieżkami, daleki-
mi od Pana Boga.

Łatwo wypatrzeć w księgach Starego Przy-
mierza ślady objawianej tęsknoty Boga za blisko-
ścią z każdym z nas, ale trzeba się uczyć biblij-
nej spostrzegawczości, bo wiele razy współcze-
sny człowiek – czytając Stary Testament – za-
trzymuje się na starożytnym sposobie myślenia, 
nie rozumie stylu wypowiedzi, bo widzi tylko li-
tery i słowa, a trudno mu dotrzeć do serca tej 
Księgi. Ludzie w tamtym kręgu kulturowym my-
śleli innymi kategoriami, używali skrajnych spo-
sobów wypowiadania się, przez które nam trud-
niej rozumieć sens. Ale też mało znamy Stary 
Testament, bo przecież wielokrotnie napotyka-
my w jego księgach jednoznaczne wypowiedzi. 
Trudno oprzeć się urokowi takich fragmentów:

„Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, 
Pan o mnie zapomniał”. 
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym 

niemowlęciu, 
ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet, gdyby ona zapomniała, 
Ja nie zapomnę o tobie. 
Oto wyryłem cię na obu dłoniach” 

(Iz 49 , 14–16a)
To antropomorfizmy – nie umiemy mówić 

i pisać o Panu Bogu inaczej, jak ludzkimi sło-
wami i pojęciami, ale przecież wzrusza obraz 
Boga, który wytatuo wał sobie na dłoniach ob-
raz i imię człowieka.

A fragment z Ozeasza mówi o nieustannej 
trosce, o szukaniu człowieka:

Im bardziej ich wzywałem, 
tym dalej odchodzili ode Mnie, 
a składali ofiary Baalom 
i bożkom palili kadzidła. 
A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, 
na swe ramiona ich brałem; 
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się 

o nich. 
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, 
a były to więzy miłości. 
Byłem dla nich jak ten, co podnosi 
do swego pol iczka niemowlę 
– schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. 

(Oz 11, 2–4)
Te obrazowe fragmenty dopełniane są przez 

teksty jednoznaczne , teksty o charakterze mą-
drościowym:

miłosierdzie Pana – nad całą ludzkością: 
On karci, wychowuje, poucza 
i zawraca jak pasterz swoją trzodę 

(Syr 18, 13b)
Obecność Bożego miłosierdzia zauważamy 

w modlitwach, jakich jest wiele w Biblii, choćby 
w modlitwie Tobiasza:

Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże, 
i błogosławione Twoje imię na wieki, 
i wszystkie Twoje dzieła niech Cię 

błogosławią na wieki! 
(Tb 3, 11).
Podobnie, a nawet jeszcze bardziej 

uniwersalnie woła psalmista:
„Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskaw. 
Pan jest dobry dla wszystkich 
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego 

dzieła. 
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła 

Twoje 
i święci Twoi niech Cię błogosławią! 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę, 
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twego króle stwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 

wieków, 
Twoje panowanie trwa przez wszystki e 

pokolenia. 
<Pan jest wierny we wszystkich swych 

słowach i we wszystkich swoich dziełach 
święty>. 

Pan  podtrzymuje wszystkich, którzy padają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych.” 

(Ps 145,  8–14)

Nowy Testament
Chyba każdy katolik zapytany o miłosier-

dzie zapisane w Ewangeliach opowie działby 
przypowieść o Miłosiernym Ojcu (często na-
zywaną nieprecyzyjnie przypowieścią o Synu 
Marnotrawnym). Ci, którzy słuchali konferen-
cji na ten temat dodadzą zapewne, że warto 

zauważyć, że ojciec z  tej przypowieści wybie-
ga naprzeciw powracającego syna, to znaczy, 
że często wypatrywał, że tęsknił. 

Fragmentów o Bogu tęskniącym za czło-
wiekiem jest jednak znacznie więcej. Nie tyl-
ko trzeba wymienić przypowieści o zabłąkanej 
owcy (Łk 15, 1–7), o zagubionej drachmie (Łk 
15, 8–10), o kobiecie cudzołożnej przywleczo-
nej przez tych, którzy uważali się za lepszych 
(jw. 8, 1nn), nie tylko trzeba widzieć litość Je-
zusa wobec cierpiących i ufających, ale warto 
też zauważyć słowa ewangelistów, którzy wy-
raźnie piszą, że Zlitował się nad nimi (...) i za-
czął ich nauczać (Mk 6,34) i …widząc tłumy 
ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i po-
rzuceni jak owce nią mające pasterza (Mt 9, 
35–38). 

Bóg chce, aby człowiek posługując się ob-
serwacją i myśleniem sam Go odnalazł, a po-
sługując się wolą wybrał Go i pozostał Mu 
wierny. 

Bóg Tęskniący
Posługując się naszymi ludzkimi słowami 

i wyobrażeniami jesteśmy zdolni, by dostrzec 
Boga tęskniącego za człowiekiem. Boga cierpli-
wego, który jednak – gdy ludzie za bardzo roz-
pędzą się w grzechu – na różne sposoby przy-
pomina, że zwyczajnym skutkiem grzechu jest 
śmierć (por. Rz 5–8. 1 Kor 15), a Bóg przecież 
nie chce naszej śmierci (por.1 J 4,9). 

To, co starsi autorzy nazywali „karaniem 
Boga”, późniejsi widzieli jako proces wycho-
wawczy, podjęty przez Pana Boga, proces ma-
jący na celu nie tylko skarcenie, ale przede 
wszystkim skierowanie uwagi ku Bogu wy-
bawiającemu od zła, ku Bogu wszechmocne-
mu, który chce poprowadzić (ale nie chce po-
pychać). Widać to np. w fragmencie z Księgi 
Sędziów:

 „Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wyba-
wili ich z ręki tych, którzy ich uciskali [...] Pan 
bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem 
swoich ciemięzców i prześladowców” (Sdz 2, 
16–18).

Do podobnych wniosków doszedł autor 
Drugiej Księgi Machabejskiej:

„Nie chciał bowiem Bóg karać nas do koń-
ca, dopiero wtedy, gdy grzechy nasze przebrały 
miarę [...] A więc nigdy nie cofa On od nas swo-
jego miłosierdzia, choć wychowuje przez prześla-
dowanie, to jednak nie opuszcza swojego ludu” 
(2 Mch 6,15n).

O Bożym Miłosierdziu jednoznacznie na-
ucza prorok Nehemiasz:

 „wydał ich pod władzę obcych narodów. 
Mimo to, dzięki wielkiemu miłosierdziu Twe-
mu, nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem 
Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym” (Ne 
9, 30–31). 

Papież Franciszek mawia często „Bóg ni-
gdy się nie męczy przebaczaniem człowiekowi, 
to człowiek męczy się proszeniem o przebacze-
nie”, bo każdy pasterz widzi Boga tęskniącego 
za ludem. Ale pasterzem jest też każdy ojciec ro-
dziny, zadbajmy o to, by dzieci, które wzrasta-
ją obok nas, przyswoiły sobie dobrze obraz Pana 
Boga tęskniącego za człowiekiem.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Miłosierdzie
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Co czeka nas w tym roku w Sanktuarium Bo-

żego Miłosierdzia?

Jeśli chodzi o nadchodzące wydarzenia 
to oprócz tych bardzo osobistych, indywidual-
nych spotkań z tajemnicą Bożego Miłosierdzia 
oraz planowanych pielgrzymek różnych wspól-
not i organizacji, czekają nas również wydarze-
nia o charakterze uniwersalnym.

Pierwszym z nich będzie beatyfikacja Słu-
żebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, pielę-
gniarki z wyobraźnią miłosierdzia, która w nie-
łatwych czasach pierwszej i drugiej wojny świa-
towej, a później zniewolenia komunistycznego, 
troszczyła się o chorych. Była to troska nie tyl-
ko o sferę cielesną, która wymaga profesjona-
lizmu oraz dużego poświęcenia, ale i sferę du-
chową, która wymaga także współpracy z ka-
płanem. Dlatego pod opieką ks. kard. Karola 
Wojtyły zabiegała o to ze wszystkich sił, by oto-
czyć także duszpasterską troską osoby starsze, 
chore, niepełnosprawne. Organizowała dla nich 
rekolekcje, zachęcała do odwiedzania ich przez 
kapłanów w pierwsze piątki miesiąca, by na tej 
krzyżowej drodze towarzyszyło im Boże błogo-
sławieństwo. Jej beatyfikacja będzie jakby prze-
dłużeniem tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia, 
bo odbędzie się w dniu 28 kwietnia w Bazylice 
Bożego Miłosierdzia.

Drugim radosnym wydarzeniem będzie 
organizowana już po raz piąty – Ogólnopol-
ska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
w dniu 19 sierpnia. Jest to zawsze czas wiel-
kiego dziękczynienia za Boże dary, których do-
świadczamy na każdy dzień, ale i wdzięczności 
wobec tak wielu osób dobrej woli, dzięki któ-
rym wciąż rozwija się to Sanktuarium. Mamy 
nadzieję, że właśnie w tym dniu nastąpi rów-
nież poświęcenie nowych 73–głosowych orga-
nów. Jest to dzieło, które po ludzku nas prze-
rasta, ale powstaje dzięki niezawodnej pomocy 
tych, którzy ukochali to miejsce, wybrane przez 
Boga na przełomie tysiącleci, i nadal wspiera-
ją to Sanktuarium modlitwą, często także cier-
pieniem, dobrym słowem i ofiarą serca. Imio-
na oraz nazwiska tych szlachetnych osób pra-
gniemy umieścić w specjalnej Księdze, którą 
podczas tej uroczystości przyniesiemy w proce-
sji do ołtarza, aby trud ich ofiarnych serc i dło-
ni włączyć w Ofiarę Chrystusa oraz wspólnie 
wyśpiewać hymn wdzięczności ku czci Boże-
go Miłosierdzia. Wraz z nimi zawierzymy cały 
świat Bożemu Miłosierdziu słowami św. Jana 
Pawła II, który w tej Bazylice dokonał uroczy-
stego Aktu zawierzenia przed 16 laty.

Kolejnym wydarzeniem o charakterze uni-
wersalnym będzie przypadająca w tym roku 
80. rocznica odejścia do domu Ojca apostołki 

Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny. 
Jej posłannictwo wpisuje się w dziękczynienie 
za 150 lat obecności oraz cichej posługi miło-
sierdzia w Krakowie Sióstr Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. Jest to dla nas zdumiewa-
jące, jak od skromnego „Domu Miłosierdzia”, 
ufundowanego przez księcia Aleksandra Lubo-
mirskiego dla „upadłych kobiet”, dzięki traf-
nemu rozpoznaniu „znaków czasu” wyrosło 
w ciągu minionych lat centrum Bożego Miło-
sierdzia dla całego świata. 

  
Ten rok w całej Polsce to świętowanie stule-

cia niepodległości. Czy i w tym miejscu ten 

aspekt zostanie zaznaczony?

Aspekt duchowej wolności w sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia jest wciąż na pierwszym 
miejscu. Właśnie dlatego od rana do wieczo-
ra trwa dyżur w konfesjonałach naszej Bazy-
liki, bo najważniejsze wyzwolenie dokonuje się 
w sercu człowieka poprzez sakrament Spowie-
dzi świętej. Stulecie odzyskania niepodległości 
jest dla nas wezwaniem, byśmy umieli mądrze 
i odpowiedzialnie korzystać z odzyskanego daru 
wolności. Ta rocznica była także jednym z mo-
tywów ukończenia budowy organów, by wraz 
z całym Narodem wyśpiewać pieśń wdzięczno-
ści za to, że po 123 latach upokorzeń oraz poli-
tycznego niebytu Polski na mapach Europy, ob-
jawiła się potęga ducha Polaków, którzy mimo 

Wolność i Miłosierdzie idą razem
Z KS. PRAŁATEM FRANCISZKIEM ŚLUSARCZYKIEM, KUSTOSZEM SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
W KRAKOWIE–ŁAGIEWNIKACH, ROZMAWIA MAŁGORZATA PABIS

OFIARA NA BUDOWĘ ORGANÓW

W BAZYLICE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków

72 1240 4432 1111 0000 4737 4672
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zniewolenia pielęgnowali żywą wiarę, ufną nadzie-
ję i niezawodną miłość w rodzinach oraz świątyniach, 
gdzie zawsze byliśmy wolni. Mamy nadzieję, że w tym 
roku stulecia odzyskania niepodległości uda się nam 
ukazać w przystępnej formie tych „mocarzy ducha”, 
którzy mimo zewnętrznego zniewolenia ukazali nam, 
że najcenniejszym darem jest wolność duchowa. Rodzi 
się ona i dojrzewa w blasku Ewangelii, wydając błogo-
sławione owoce miłości, bo prawdziwa wolność i mi-
łosierdzie idą razem.

Bazylika jest coraz piękniejsza, kolejne inwestycje 

zostają zakończone. Co zatem przed nami?

„Droga Miłosierdzia”, która została już zatwier-
dzona przez Konferencję Episkopatu Polski. Kilka 
razy była już przeżywana w Bazylice Bożego Miłosier-
dzia przed ważnymi uroczystościami. Jest już nie tyl-
ko książka z tym nabożeństwem, lecz również kom-
plet krótkich 3–minutowych filmów ukazujących ak-
tualność Ewangelii. Nadchodzi więc czas, aby to nowe 
nabożeństwo, które jest trwałym owocem „Roku Miło-
sierdzia”, mogło się rozwinąć, stając się cenną inspira-
cją dla współczesnych apostołów Bożego Miłosierdzia, 
którzy w tej duchowej przestrzeni Łagiewnik i Solvay-
’u mogą dojrzewać w blasku Bożej miłości na wzór 
św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Warto wspomnieć, 
że również przed Niedzielą Miłosierdzia będzie trans-
mitowana przez TVP z Bazyliki kolejna część tego na-
bożeństwa, przygotowując nas do owocnego przeżycia 
tej uroczystości.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to światowe cen-

trum kultu – widzimy jak potrzebne dziś dla ludzi. 

Skąd bierze się ta potrzeba odwiedzania tego świę-

tego miejsca?

W głębi ludzkiego serca jest tęsknota za prawdą, 
miłością, poczuciem akceptacji, odkrywaniem najgłęb-
szego sensu tych wydarzeń, które często po ludzku 
nas przerastają. Stąd tak cenne i wciąż aktualne jest 
przesłanie św. Jana Pawła II, że „w Miłosierdziu Boga 
świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Wystarczy 
uważnie i szczerze spojrzeć w oczy Jezusa Miłosier-
nego i przed Nim otworzyć swoje serca, aby odzyskać 
prawdziwy pokój i nadzieję.

Chcę jeszcze zapytać o to, z czym ludzie tu przyby-

wają. Czego potrzebują i co tutaj otrzymują?

Przychodzą ze wszystkim, co ich cieszy i niepokoi. 
Tutaj mogą doświadczyć nade wszystko przebaczają-
cej miłości u kratek konfesjonału i odnaleźć prawdzi-
we źródło nadziei. Dla wielu pielgrzymów Łagiewniki 
z Bazyliką, kaplicą klasztorną, konfesjonałami, kapli-
cą Wieczystej Adoracji, stają się prawdziwym Wzgó-
rzem Przemienienia. Czasem przybywają tu jako tu-
ryści, a dzięki Bożej łasce wracają do swoich rodzin 
i wspólnot z odnowionym sercem.

Jak Ksiądz Prałat zachęciłby niezdecydowanych, by 

tu przybyli?

Każdy dobry artysta ma świadomość, że aby zo-
baczyć piękno obrazu lub jego niedoskonałości, trze-
ba spojrzeć na niego z pewnej odległości. Historia ży-
cia każdego z nas przypomina w jakiejś mierze ma-
lowanie najbardziej osobistego obrazu. Myślę, że wła-
śnie po to, aby zobaczyć jego piękno lub niebezpieczne 
rysy, warto na ten obraz własnego życia spojrzeć ocza-
mi Jezusa, zobaczyć go w blasku Bożego Miłosierdzia!

Bóg zapłać za rozmowę.
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P
rzewlekła niewydolność 
żylna (PNŻ) kończyn 
dolnych to jedna z naj-
bardziej powszechnych 

ale też i najbardziej „lekceważo-
nych” chorób. Ze statystyk wie-
my, że ponad 60 proc. Polaków 
uskarża się na niedogodności 
i uczucie tzw. ciężkich nóg , któ-
re są objawami przewlekłej nie-
wydolności żylnej kończyn dol-
nych. – Choroba dotyka głów-
nie kobiety. Choruje na nią ok. 
50–60 procent pań. Mężczyzn 
ta dolegliwość dotyka w mniej-
szym zakresie. Chorzy stanowią 
ok. 20–30 proc. ogółu – pod-
kreśla Krystyna Jurowska, le-
karz NZOZ „Mark–Med". Le-
karka dodaje, że te dane staty-
styczne w zupełności znajdują 
potwierdzenie wśród jej pacjen-
tów. – To częsta choroba, nieste-
ty jest to też często choroba lek-
ceważona – dodaje. 

Czym jest niewydolność żylna? 
Przewlekła niewydolność 

żylna (PNŻ) kończyn dolnych 
to zespół objawów, które są wy-
nikiem długotrwałego poszerze-
nia naczyń żylnych i związane-
go z tym wzrostu ciśnienia żyl-
nego. Najprościej mówiąc, głów-
ną przyczyną powstawania cho-
roby są uszkodzenia żył trans-
portujących krew z nóg do serca. 
Aby krew mogła swobodnie prze-
pływać, w żyłach muszą sprawnie 
funkcjonować zastawki żylne. Je-
śli tak nie jest, część krwi zaczyna 
się cofać (następuje tzw. refluks 
żylny), zalegać w żyłach, rozcią-
gać je i utrudniać im prawidłową 
pracę. – Pierwsze objawy są nie-
groźne, dlatego też wiele osób je 
lekceważy, a to może mieć przy-
kre konsekwencje, bo w leczeniu 
PNŻ równie ważna jest profilak-
tyka jak i szybkie podjęcie odpo-
wiedniej kuracji – podkreśla dok-
tor Jurowska dodając, że wielu jej 
pacjentów przeoczyło pierwsze 
objawy lub je zbagatelizowało. 

Na początku choroby po-
jawiają się niewielkie obrzęki 
w okolicy kostek, lekkie bóle na-
silające się wieczorem i w nocy, 
wrażenie tzw. ciężkości nóg. 
W początkowym stadium choro-
by obrzęki ustępują np. gdy cho-
ry rozrusza się czy przespaceru-
je. Gdy choroba jest bardziej za-
awansowana obrzęki utrzymu-
ją się na stałe. – Niewielu pa-
cjentów zwraca od razu uwa-
gę na te dolegliwości. Zazwy-
czaj przychodzą dopiero wtedy, 
gdy ból obejmuje wyższe partie 

nóg, pojawiają się też bolesne 
skurcze mięśni i trwały obrzęk 
– podkreśla Jurowska. Następny 
etap to ten, w którym na nogach 
uwidoczniają się żyły podskór-
ne (często poszerzone i o moc-
nym sinym zabarwieniu). Te naj-
drobniejsze przypominają pa-
jączki (taka jest zresztą ich obie-
gowa nazwa), te grubsze to tzw. 
żylaki, które robią się wystające 
i miękkie w dotyku. Nabrzmiałe 
krwią żylaki są wyraźnie widocz-
ne pod skórą. Z czasem nieleczo-
na choroba prowadzi do stward-
nienia skóry i podskórnej tkan-
ki tłuszczowej, pojawiają się 
też charakterystyczne brunat-
ne przebarwienia i stany zapalne 
skóry. W najbardziej zaawanso-
wanych przypadkach może dojść 
do owrzodzeń.

Dlaczego chorujemy
Dlaczego chorujemy na PNŻ? 

Zdaniem specjalistów powodów 
jest wiele. – Ważne są przede 
wszystkim uwarunkowania ge-
netyczne i nasz styl życia. Je-
śli na PNŻ chorowało jedno lub 
oboje nasi rodzice, rośnie praw-
dopodobieństwo, że choro-
ba może dotknąć i nas. Dlatego 
warto wcześniej pomyśleć o od-
powiedniej profilaktyce – pod-
kreśla Krystyna Jurowska. 

Czynniki zwiększające ryzy-
ko powstania niewydolności żyl-
nej to także wiek (ryzyko zacho-
rowania rośnie wraz z wiekiem), 
niewłaściwe odżywianie i związa-
na z tym otyłość, praca stojąca 
lub siedząca (brak ruchu dopro-
wadza do zastoju krwi z żyłach), 
palenie papierosów. 

Olbrzymie znaczenie w lecze-
niu i zapobieganiu PNŻ ma nasz 
styl życia i nawyki. Nie musi-
my zmieniać siedzącej pracy ale 
wystarczy, że będziemy się wię-
cej ruszać – podkreśla lek. Ju-
rowska. – Czasem chorobę mogą 
przyspieszyć nawet tak wydawa-
łoby się drobne rzeczy jak sposób 
w jaki siedzimy czy to w co się 
ubieramy. Nie należy np. siadać 
z podwiniętymi nogami a także 
zakładać nogi na nogę, bo powo-
duje to nieprawidłowy przepływ 
krwi. Żylaki znacznie częściej 
pojawiają się także u pacjentek 
które noszą np. zbyt wysokie ob-
casy lub za obcisłe ubrania. Tak 

Kiedy   

ALOES POPRAWIA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU
Aloes to dobrze znana roślina lecznicza, która zapisała się bardzo 

szlachetnie w dziejach ludzkości. Pachnącym balsamem z aloesu i mirry 
zostało przecież namaszczone ciało Chrystusa po złożeniu do grobu. Ro-
ślina ta przydaje się także w kuracjach poprawiających odporność orga-
nizmu, a z tym bywa u nas różnie na przedwiośniu.

W ziołolecznictwie wykorzystuje się zazwyczaj trzy gatunki – aloes 
drzewiasty Aloë arborescens, zwyczajny, zwany także często prawdziwym 
A. vera oraz uzbrojony A. freox.

Lecznicze są liście aloesu, które zbiera się w zasadzie od bardzo wcze-
snej wiosny do jesieni. Niektórzy uważają, że najsilniejszą moc posiada-
ją liście zrywane w zimie, bo właśnie wtedy, w trudnych warunkach, uak-
tywniają się w roślinie substancje lecznicze. Aby aloes skutecznie leczył, 
trzeba na tydzień przed planowanym zbiorem liści w ogóle nie podle-
wać roślin. Następnie pojedyncze liście lub całe pędy należy ściąć i umie-
ścić na 5 dni lub tydzień w chłodzie i ciemności, np. zapakowane w po-
jemnik na dolnej półce lodówki. Wszystko po to, by w liściach uaktywni-
ły się tzw. stymulatory biogenne, a więc najważniejsze substancje leczni-
cze. Znawcy medycyny naturalnej twierdzą, że aloes najskuteczniej leczy, 
gdy ma od 3 do 5 lat. Po upływie 5 lat uprawy lecznicza moc tej rośliny 
może trochę przygasać.

BRONI PRZED INFEKCJAMI I NOWOTWORAMI
Aloes to znakomity środek wzmacniający organizm. Zawdzięcza to sty-

mulatorom biogennym – związkom o działaniu regenerującym i pobudzają-
cym. Lekarstwa z tej rośliny podawano zawsze ludziom słabym, starszym, 
dotkniętym anemią, wyniszczonym chorobami i po przebytych zabiegach 
chirurgicznych. Roślina ta posiada sprawdzone działanie immunostymulują-
ce. Dowiedziono naukowo, że zawarte w aloesie związki lecznicze pobudza-
ją komórki odpornościowe organizmu, np. limfocyty z grupy B (produkujące 
przeciwciała) oraz limfocyty T, a więc te komórki układu odpornościowego, 
które mają za zadanie niszczyć komórki nowotworowe oraz chorobotwórcze 
wirusy i bakterie. Niszczą także w organizmie komórki zmienione pod wpły-
wem promieniowania i czynników chemicznych (po dokonanych zabiegach 
radio– i chemioterapii). Obiecujące wyniki badań prowadzonych nad alo-
esem osiągano w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe płuc, sutka, mó-
zgu i przewodu pokarmowego. Dowiedziono także doświadczalnie, że rośli-
na ta zmniejsza ryzyko tworzenia się komórek nowotworowych pod wpły-
wem działania promieni UV, które prowadzi do osłabienia układu odporno-
ściowego organizmu. Stosując więc co pewien czas kurację aloesem, sku-
tecznie uodparniamy się na nowotwory. Aloes przyspiesza także zdrowienie 
z zimowych infekcji i zapobiega im oraz naprawia szkody spowodowane za-
żywaniem syntetycznych antybiotyków.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Zdrowie z natury
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samo żylakom sprzyjają zbyt go-
rące kąpiele czy za częste opala-
nie. Słowem wszystko co może 
zakłócić prawidłowy prze-
pływ krwi. Problemy z żylakami 
mogą pojawić się również u ko-
biet w ciąży, ponieważ wytwarza-
ny w tym czasie przez ich orga-
nizm hormon progesteron także 
może zakłócić prawidłowy prze-
pływ krwi.

Profi laktyka
Jak zapobiegać PNŻ? Zda-

niem lekarzy uniwersalnym i naj-
częściej zalecanym środkiem jest 
wspomniany wcześniej ruch. 
– I to także zalecam moim pa-
cjentom z PNŻ. Odpowiednia 
aktywność fizyczna doskonale 
pobudza układ krążenia do pra-
cy. Mięśnie kurczą się i rozkur-
czają a to wspomaga przepływ 
krwi i odciąża naczynia krwio-
nośne. Dla pacjentów z PNŻ 
jest to bardzo korzystne. Najlep-
sze będą te formy aktywności, 

które wymagają pracy naszych 
łydek – zaznacza dr Krystyna Ju-
rowska. 

Można więc biegać, spacero-
wać, uprawiać modny w ostat-
nich latach nordic walking. Ko-
rzystne jest także pływanie i jaz-
da na rowerze. Nie trzeba ćwi-
czyć codziennie, by zobaczyć 
efekty, ale ważna jest regular-
ność. Najlepsze są regularne 
ćwiczenia 2–3 razy w tygodniu. 
Ważna jest także zmiana niektó-
rych nawyków życiowych. Trze-
ba przekonać się do wygodnego 
i odpowiednio wyprofilowanego 
obuwia. Zainwestować w odpo-
wiednią bieliznę i ubrania – czy-
li te niezbyt obcisłe, nieuciskają-
ce i nie tamujące odpowiedniego 
przepływu krwi. Trzeba unikać 
gorącej kąpieli a także częstych 
kąpieli słonecznych. Kiedy czu-
jemy ból, bądź dyskomfort w no-
gach warto w czasie odpoczyn-
ku ułożyć je wyżej (lekko ugięte 
w kolanach), tak by znajdowały 

się powyżej poziomu serca. Uła-
twi to przepływ krwi. 

Leczenie
Kiedy sama profilaktyka nie 

wystarczy i jesteśmy chorzy, waż-
ne jest odpowiednie, komplekso-
we leczenie. W przypadku prze-
wlekłej niewydolności żylnej le-
czenie polega na terapii ucisko-
wej, stosowaniu leków (zgodnie 
z zaleceniami lekarza), a w osta-
teczności na leczeniu operacyj-
nym. Terapia uciskowa to stoso-
wanie zewnętrznego, zmiennego 
ucisku na nogi, które ma obniżyć 
ciśnienie żylne i zapobiec zalega-
niu krwi w żyłach. Do takiej tera-
pii wykorzystuje się specjalne ban-
daże, pończochy, rajstopy i pod-
kolanówki uciskowe. Większość 
tych środków bez problemu można 
kupić w aptece. Jednak pamiętaj-
my, że o doborze odpowiedniego 
środka i stopnia ucisku decydować 
powinien lekarz. Podstawowymi 
zasadami leczenia uciskiem jest 

stosowanie go od rana i zdejmo-
wanie na noc. Ucisk o największej 
sile stosuje się na dole nóg i stop-
niowo zmniejsza ku górze.

Farmakoterapia stosowana 
w przypadku PNŻ to oczywiście 
leki doustne, ale także stosowane 
zewnętrznie żele, maści i spreje. 
Zarówno leki doustne jak i miej-
scowe mogą zmniejszać obrzęk 
i uczucie ciężkości nóg, uszczel-
nić naczynia krwionośne i popra-
wić drenaż limfatyczny. Jeżeli le-
czenie nie przynosi spodziewanej 
poprawy lub jest na nie po prostu 
za późno ze względu na stopień 
zaawansowania choroby, kolejnym 
etapem są zabiegi chirurgiczne, 
w wyniku których zostają usunię-
te niewydolne żyły. Zabiegi te nie 
są skomplikowane, mogą być wy-
konywane poza szpitalem w ra-
mach tzw. chirurgii jednego dnia. 
W przypadkach mniej zaawanso-
wanych (np. pojedynczych żyla-
ków) stosuje się również tzw. le-
czenie obliteracyjne , które pole-
ga na wstrzykiwaniu specjalnych 
środków do chorych żył. Ten spo-
sób może być również stosowa-
ny jako uzupełnienie po zabiegach 
operacyjnych.

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

 nogi puchną i bolą
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Dobro wspólne (6) 
– Na wstępie dwie myśli Jana 
Pawła II o dobru wspólnym: 

Tak. Człowiek jest dobrem wspólnym. Jest 
dobrem wspólnym rodziny i ludzkości, poszcze-
gólnych społeczności oraz społeczeństw: trze-
ba jednak wprowadzić tutaj znamienną różnicę 
stopnia i sposobu. O ile jest on dobrem wspól-
nym na przykład narodu (jako rodak) czy pań-
stwa (jako obywatel), to dobrem wspólnym ro-
dziny jest w sposób najbardziej konkretny, jedy-
ny i niepowtarzalny: nie tylko jako człowiek, jako 
jednostka w ludzkiej wielości, lecz jako „ten czło-
wiek”. Bóg–Stwórca powołuje go do istnienia 
„dla niego samego”. Wraz z zaistnieniem rozpo-
czyna się też dla niego „wielka przygoda” życia, 
która korzenie swoje zapuszcza w rodzinie. „Ten 
człowiek” — to w każdym przypadku osoba za-
sługująca na afirmację ze względu na swą ludz-
ką godność. Godność właściwa osobie wyznacza 
jego miejsce wśród ludzi, przede wszystkim wy-
znacza jego miejsce w rodzinie. Rodzina jest bo-
wiem — bardziej niż jakakolwiek inna społecz-
ność — środowiskiem, w którym człowiek może 
bytować „dla niego samego” poprzez bezintere-
sowny dar z samego siebie. Pod tym względem 
pozostaje ona społecznością niezastąpioną i nie-
zastępowalną: jest „sanktuarium życia”.

 Gratissimam sane, 11

Na pierwszym miejscu należy tu wymienić 
więź niemal organiczną, jaka zachodzi pomiędzy 
rodziną a narodem. Oczywiście nie w każdym 
przypadku można tu mówić o narodach we wła-
ściwym znaczeniu. Bywają różne grupy etniczne, 
plemienne, które nie są jeszcze narodem, a któ-
re spełniają w pewnej mierze funkcję „wielkie-
go” społeczeństwa. Zarówno wtedy, jak i w przy-
padku prawdziwych historycznych narodów, 
więź rodziny z nimi opiera się przede wszystkim 
na uczestniczeniu w kulturze. Rodzice w pewnym 
znaczeniu rodzą swe dzieci także dla narodu, aże-
by były jego członkami, aby były współuczestni-
kami dziedzictwa historycznego i kulturowego, 
jakim ten naród dysponuje. Tożsamość rodziny 
już w punkcie wyjścia oznacza jakiś udział w toż-
samości narodu, do jakiego ta rodzina należy.

 Gratissimam sane, 17

Kiedy słyszymy sformułowanie dobro wspól-
ne, to na myśli mamy przede wszystkim to, że ja-
kieś dobro materialne nie jest czyjąś własnością, 
lecz stanowi wartość danej społeczności lokalnej 
lub narodowej. To dobro – jak sama nazwa wska-
zuje – ma służyć wszystkim. Kiedy np. na danym 
osiedlu wybuduje się kompleks boisk „Orlik”, 
których celem jest sport i rekreacja – to wszy-
scy normalni ludzie wiedzą, że trzeba to miej-
sce szanować, bo ono służy moim dzieciom, na-
szej młodzieży i starszym do czynnego spędzania 
czasu wolnego. Dlaczego wyżej napisałem – dla 
każdego normalnego człowieka – otóż dlate-
go, że w naszym społeczeństwie jest jeszcze wie-
lu ludzi, którzy nie szanują tego, co państwowe. 
Ci ludzie myślą według zasady: „boisko państwo-
we, czyli niczyje. Można zniszczyć”. I nie dotyczy 
to tylko boisk, ale również zniszczonych elewacji 

w naszych miastach, zdewastowane cmenta-
rze i parki, zniszczonych przystanków autobuso-
wych, zniszczonych wagonów kolejowych, auto-
busów. Można by podać całą listę tych dewastacji. 

Przyznać trzeba, że pięknieje nam nasza Oj-
czyzna, że mądrzeje nam nasze społeczeństwo, 
że coraz więcej mądrości społecznej i szacun-
ku do tego, co nazywamy dobrem wspólnym. 
I to zapewne cieszy, cieszy większa dojrzałość 
społeczna.

Pamiętać jednak musimy o tym, że dobro 
wspólne nie dotyczy tylko dóbr materialnych, ale 
również i duchowych (wytwór ludzkiej myśli, np. 
w dziedzinie kultury). Pamiętać trzeba też przede 
wszystkim o tym, iż sam człowiek, jest dobrem 
wspólnym rodziny i ludzkości, poszczególnych 
społeczności oraz społeczeństw.

I jeszcze pamiętać jedno – bo zapomina-
my o tym – dobro wspólne to również Kościół, 
władze państwowe, samorządowe, szkolnic-
two, zwłaszcza katolickie oraz inne zacne fun-
dacje i organizacje, które poprzez swoją działal-
ność tworzą i pomnażają owe dobro dostępne dla 
wszystkich.

Jarosław Koral w swoim opracowaniu za-
gadnienia dobra wspólnego w oparciu o naucza-
nie Jana Pawła II (Wielka Encyklopedia Naucza-
nia Jana Pawła II, Radom 2014) napisał m.in.: 
„Wielokrotnie w swych licznych przemówieniach 
Papież podkreślał, że dobro wspólne jest nieroze-
rwalnie związane z dobrem osoby ludzkiej, ponie-
waż jednostka nie może zrealizować swego dobra 
osobowego inaczej jak tylko przez dobro społecz-
ne. Podkreślając personalistyczny charakter do-
bra wspólnego Papież stwierdza: „Albowiem z ra-
cji swego najgłębszego powiązania z naturą ludz-
ką, dobro wspólne pozostaje całe i nieskażone tyl-
ko wtedy, gdy uwzględniwszy istotę i rolę dobra 
wspólnego, bierze się w nim pod uwagę dobro 
osoby” (PT 55). Zatem osoba ludzka stoi w cen-
trum zrozumienia tego wszystkiego, co nazywa 
się dobrem wspólnym i co jest celem osobowej 
działalności człowieka w różnorodnych organiza-
cjach życia społecznego. Ten właśnie aspekt pod-
kreśla wielu współczesnych autorów zajmujących 
się zagadnieniem dobra wspólnego i jego odnie-
sieniami do życia osobowego i społecznego. Do-
brami wspólnymi są w tym przypadku wszystkie 
wartości wytworzone przez społeczność w celu 
umożliwienia realizowania dóbr poszczególnych 
osób. Jan Paweł II podkreśla, że osoba ludzka nie 
żyje tylko w świecie wartości materialnych, lecz 
również w świecie wartości duchowych i ma pra-
wo do korzystania z nich. Według Papieża dobra 
wspólnego nie można zamykać tylko dla siebie, 
w obrębie jednego kraju, czy narodu, lecz należy 
się nim dzielić, bowiem wszyscy ludzie na ziemi 
tworzą jedną rodzinę”.

W dalszej części swego opracowania J. Ko-
ral napisał: „Dobro wspólne nie jest nigdy faktem, 
lecz bardziej zadaniem domagającym się między-
ludzkiego spełnienia osobowych zadatków do-
skonałości, pomnażanych społecznie. Jego istotna 
treść konkretyzuje się w skomplikowanej rzeczy-
wistości życia społecznego. Jan Paweł II stwier-
dza, że dobro wspólne stanowi czynnik jednoczą-
cy, jakim jest każda społeczność i każda wspólno-
ta, oraz rację formalną zjednoczenia ludzi. Można 
więc zasadnie twierdzić, iż elementy dobra wspól-
nego tkwią u podłoża każdego związku społecz-
nego. Każda forma życia społecznego konstytu-
uje konkretną, ale syntetyczną treść dobra wspól-
nego, która scalona jest na podstawie zależno-
ści celów i środków albo na podstawie zależności 
dóbr nadrzędnych i podporządkowanych.. Dobro 
wspólne jest więc rzeczywistością, którą należy 
wciąż na nowo definiować w zależności od histo-
rycznej i kulturowej ewolucji społeczeństwa. . Tak 
rozumiane dobro wspólne jawi się jako podstawo-
we zadanie każdego człowieka i każdej społecz-
ności. Obowiązkiem człowieka jest angażować 
się na rzecz dobra wspólnego i dążyć do sprawie-
dliwości społecznej. Dobro wspólne jest zatem 
normą – zasadą życia i postępowania poszcze-
gólnej osoby ludzkiej i każdej społeczności, jaką 
ona tworzy, pozwalając osiągnąć pełniej i łatwiej 

Nauczanie 
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świętego 
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własną doskonałość. Dobro wspólne nakierowa-
ne jest na tworzenie wartości ponadindywidual-
nych, a jego konkretyzacją jest miłość społeczna”.

HOMILIA JANA PAWŁA II W ŁOWICZU 
(14.06.1999)

1. «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, 
i od Pana Jezusa Chrystusa» (Ga 1, 3). Sło-

wami apostoła Pawła witam serdecznie wszyst-
kich zgromadzonych na tej Eucharystii. Składam 
dzięki Opatrzności Bożej za łaskę tego spotkania. 
Stając pośrodku was, przy tym ołtarzu, pragnę 
zjednoczyć się ze wszystkimi, którzy tu przybyli, 
ale także z tymi, którzy każdego dnia gromadzą 
się w świątyniach wokół swoich kapłanów, dając 
świadectwo wierze, nadziei i miłości. W Eucha-
rystii Chrystus objawił w sposób najdoskonalszy 
i nieskończony miłość Boga do człowieka: «Nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich» (J 15, 13). 

Pozdrawiam młody Kościół łowicki, wraz 
z jego Pasterzem biskupem Alojzym i biskupem 
pomocniczym Józefem. Pozdrawiam również du-
chowieństwo diecezjalne i zakonne, braci i sio-
stry zakonne oraz wszystkich wiernych tej diece-
zji, a w sposób szczególny licznie tu zgromadzone 
dzieci i młodzież. Witam przybyłych na to spotka-
nie pielgrzymów z sąsiednich archidiecezji war-
szawskiej i łódzkiej, jak również z diecezji płoc-
kiej i włocławskiej, wraz z ich pasterzami, a także 
pielgrzymów z innych stron Polski i z zagranicy. 

Witaj, ziemio łowicka, ze swoją bogatą histo-
rią. To przecież tu, w mieście Łowiczu rezydowa-
li przez wieki arcybiskupi Gnieźnieńscy – Pryma-
si Polski. Wielu z nich znalazło miejsce wiecznego 
spoczynku w podziemiach dawnej kolegiaty ło-
wickiej, a dzisiaj katedry. 

Witaj, ziemio błogosławionej Marii Fran-
ciszki Siedliskiej, założycielki zgromadzenia 
sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu; ziemio 

błogosławionej Bolesławy Lament – fundator-
ki zgromadzenia sióstr Świętej Rodziny. Tu tak-
że, za sprawą księdza Stanisława Konarskiego, 
dokonała się reforma szkolnictwa pijarskiego. 
Wiemy z historii, jak duże znaczenie miała ona 
w okresie polskiego Oświecenia i jak wielkie owo-
ce tej reformy zbierały pokolenia Polaków żyjące 
pod zaborami. 

Bądź pozdrowiona, ziemio tak hojnie uboga-
cona tradycją chrześcijańską i wiarą twego ludu, 
który pomimo dziejowych burz zawsze niezmien-
nie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele 

2. «Zachęcam was ja, więzień w Panu, aby-
ście postępowali w sposób godny powoła-

nia, jakim zostaliście wezwani». Tak pisze świę-
ty Paweł do Efezjan (4,1). Tymi samymi słowa-
mi mógłby się zwrócić do nas, jako swoich roda-
ków, biskup Michał Kozal, więzień obozu kon-
centracyjnego w Dachau. Dzisiaj przypada li-
turgiczne wspomnienie tego wiernego świadka 
Chrystusa. Łaska, która «została mu dana przez 
Boga, nie okazała się daremna» (por. 1 Kor 15, 
10) i po dzień dzisiejszy przynosi owoce. Błogo-
sławiony biskup Kozal wzywa nas, abyśmy postę-
powali w sposób zgodny z naszym powołaniem 
ludzkim i chrześcijańskim, jako synowie i córki tej 
ziemi, tej ojczyzny, której on był synem.

Święty Paweł wskazuje na wielkość tego po-
wołania. Jesteśmy członkami Ciała Chrystusa, 
to jest Kościoła, który On ustanowił i jest jego 
Głową. W tym Kościele Duch Święty rozdzie-
la ustawicznie swoje dary służące do różnych po-
sług i zadań. Stanowią one wielkie bogactwo Ko-
ścioła i służą dobru wszystkich. 

Przypominając te słowa, myślę zwłaszcza 
o was, drodzy rodzice. Bóg obdarzył was szcze-
gólnym powołaniem. By zachować życie ludz-
kie na ziemi, powołał do istnienia społeczność 
rodzinną. To wy jesteście pierwszymi stróżami 
i opiekunami życia jeszcze nie narodzonego, ale 

już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako naj-
większą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo 
dla rodziny, dla narodu i Kościoła. Tu, z tego 
miejsca, wołam do wszystkich ojców i matek mo-
jej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi 
bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie mat-
ki ma prawo do życia! Jeszcze raz powtarzam to, 
co wielokrotnie już mówiłem: «życie ludzkie jest 
święte. Nikt w żadnej sytuacji, nie może rościć so-
bie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewin-
nej istoty ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem 
życia człowieka, ukształtowanego na Jego obraz 
i podobieństwo (por. Rdz 1, 26–28). Życie ludz-
kie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, 
w którym odzwierciedla się nienaruszalność sa-
mego Stwórcy» (por. Evangelium vitae, 53). Bóg 
chroni życie zdecydowanym zakazem wypowie-
dzianym na Synaju «Nie będziesz zabijał» (Wj 20, 
13). Dochowajcie wierności temu przykazaniu. 
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia 
powiedział: «Pragniemy być narodem żywych, 
a nie umarłych». 

Rodzina jest powołana również do wycho-
wania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie 
rozpoczyna się proces wychowawczy młodego 
człowieka jest dom rodzinny. Każde dziecko ma 
naturalne i niezbywalne prawo do posiadania wła-
snej rodziny: rodziców i rodzeństwa, wśród któ-
rych rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą uczu-
cia miłości i że tym uczuciem może obdarzać 
najbliższych. Zawsze niech będzie dla was przy-
kładem Święta Rodzina Nazaretańska, w której 
wzrastał Chrystus przy Matce Maryi i przy opie-
kunie Józefie. Ponieważ rodzice dają życie swoim 
dzieciom, dlatego przysługuje im prawo do tego, 
by byli uznani za pierwszych i głównych ich wy-
chowawców. Oni też mają obowiązek stworze-
nia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej mi-
łością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by 
sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu 
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dzieci. Jakże wielką rolę ma tu do spełnienia mat-
ka. Dzięki szczególnie głębokiej więzi, jaka łą-
czy ją z dzieckiem, może skutecznie zbliżać je 
do Chrystusa i do Kościoła. Zawsze jednak ocze-
kuje na pomoc swego męża – ojca rodziny.

Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest ła-
two w dzisiejszych czasach stworzyć chrześci-
jańskie warunki potrzebne do wychowania dzie-
ci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny 
i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie 
o wspólnej codziennej modlitwie, zwłaszcza wie-
czornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu 
we Mszy świętej niedzielnej. Jesteście dla swoich 
dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót 
chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastą-
pić. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie 
tradycję chrześcijańską, uczcie dzieci szacunku 
dla każdego człowieka. Niech waszym najwięk-
szym pragnieniem będzie wychowanie młodego 
pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. 
Tylko w ten sposób dochowacie wierności wasze-
mu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom du-
chowym waszych dzieci.  

3. Rodzina nie może pozostać sama w tym 
odpowiedzialnym obowiązku wychowa-

nia. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony 
Kościoła i państwa. Chodzi tu nie o wyręczanie 
rodziny w jej obowiązkach, ale o harmonijne zjed-
noczenie wszystkich w tym wielkim zadaniu. 

Zwracam się więc do was, Bracia kapła-
ni i do wszystkich zaangażowanych w katechi-
zację – otwierajcie na oścież drzwi Kościoła, aby 
z jego ogromnego duchowego skarbca mogli 
czerpać obficie i skorzystać wszyscy, a zwłaszcza 
młode pokolenie. Kościół dzisiaj w naszym kraju 
może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii 
w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę ka-
techizacji. Wielu z was wie, ile to kosztowało ofiar 
i odwagi społeczeństwo katolickie w Polsce. Zo-
stała naprawiona jedna z krzywd, która spotkała 
ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego. 

To wielkie dobro, jakim jest nauczanie religii 
w szkole, domaga się szczerego i odpowiedzial-
nego zaangażowania. Winniśmy z tego dobra jak 
najlepiej skorzystać. Dzięki katechezie Kościół 
może prowadzić swoją działalność ewangelizacyj-
ną z jeszcze większą skutecznością i w ten sposób 
poszerzać zasięg swojej misji. 

Zwracam się również do was, drodzy nauczy-
ciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego za-
dania przekazywania wiedzy i wychowania po-
wierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed 
trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was 
potrzebują. Oni poszukują wzorców, które były-
by dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpo-
wiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują 
ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się 
od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla 
nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzy-
mierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie 
im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Cieszy mnie fakt, że w Polsce powstaje co-
raz więcej szkół katolickich. Jest to znak, że Ko-
ściół jest obecny w sposób konkretny w dziedzi-
nie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać i stwa-
rzać takie warunki, aby we współpracy z całym 

szkolnictwem w Polsce mogły przysłużyć się 
wspólnemu dobru społeczeństwa. 

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony 
wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć 
w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We 
wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeń-
stwa i wzajemnego szacunku, co było i jest cha-
rakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna 
stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo po-
trzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten kli-
mat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież 
mogły otwarcie przyznawać się do swoich prze-
konań religijnych i zgodnie z nimi postępować. 
Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci 
i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczy-
zną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć 
ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowa-
nie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny 
ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie 
można bowiem służyć dobrze narodowi, nie zna-
jąc jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska 
potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochają-
cych swój rodzinny kraj.

Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uzna-
niem pragnę podkreślić wasz trud, jaki wkładacie 
w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie 
wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną 
pracę. Dziękuję za waszą służbę Ojczyźnie. Sam 
mam osobisty dług wdzięczności wobec szkoły, 
wobec nauczycieli i wychowawców, których pa-
miętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. 
To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj 
owocuje w moim życiu.

Dobro młodego pokolenia niech będzie tro-
ską waszego życia i waszej pracy wychowawczej. 
«Zachęcam was – mówi święty Paweł – abyście 
postępowali w sposób godny powołania (...) ce-
lem budowania Ciała Chrystusowego» (Ef 4, 1. 
12). Czyż może być większe powołanie od tego, 
którym Bóg was obdarzył?

4. «Każdemu zaś z nas została dana łaska we-
dług miary daru Chrystusowego» (Ef 4, 7) 

– poucza nas dzisiaj święty Paweł i uświadamia 
zarazem, że łaska jest darem, przez który Bóg ob-
darza nas swoim życiem, czyniąc swoimi dziećmi 
i uczestnikami Jego natury. Powstaje zatem py-
tanie, w jaki sposób mam żyć, aby jak najpełniej 
objawiła się we mnie ta moc Bożej łaski, tak jak 
objawia się tajemnicza moc ziarna przynoszące-
go plon stokrotny.

Drodzy chłopcy i dziewczęta, uczniowie szkół 
podstawowych i szkół średnich z diecezji łowic-
kiej i z diecezji sąsiednich, a także z innych stron 
Polski. Dobrze, że jesteście dzisiaj tu obecni. 
Bardzo się cieszę z tego spotkania. To, co przed 
chwilą słyszeliście, dotyczy w szczególny sposób 
was i waszego wychowania. Chcę was zapew-
nić: Papież bardzo was kocha i zależy mu bardzo 
na waszej przyszłości, byście dobrze przygotowa-
li się do zadań, jakie was czekają. 

Wiecie dobrze, że zbliżamy się do Wielkie-
go Jubileuszu Roku 2000. Wielu z was może za-
daje sobie w związku z tym wydarzeniem pyta-
nie: jakie będzie nadchodzące nowe tysiąclecie? 
Czy lepsze od tego, które się kończy? Czy przy-
niesie jakieś ważne, pozytywne zmiany w świecie, 
czy też wszystko zostanie po staremu? Chcę wam 
powiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata, 

naszej Ojczyzny i Kościoła zależy od was. Wy bę-
dzie tę przyszłość kształtować, na was spoczywa 
wielkie zadanie budowy czasów, które nadcho-
dzą. Rozumiecie teraz, dlaczego tak dużo powie-
działem wcześniej o wychowaniu młodych ludzi. 

Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powo-
łania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i ota-
czającym was świecie. Tak bardzo bym chciał, aby-
ście wszyscy mieli w waszych domach atmosferę 
prawdziwej miłości. Bóg dał wam rodziców i za 
ten wielki dar winniście Panu Bogu często dzięko-
wać. Szanujcie i kochajcie waszych rodziców. Oni 
was zrodzili i wychowują. Rodzice są przecież dla 
was najbliższymi przyjaciółmi, u których winniście 
szukać pomocy i rady w waszych życiowych pro-
blemach. W tej chwili myślę z bólem i wielką tro-
ską o tych waszych rówieśnikach, którzy nie mają 
domu rodzinnego i pozbawieni są miłości i ciepła 
rodziców. Powiedzcie im, że Papież o nich pamięta 
w swoich modlitwach i bardzo ich kocha.

Wiek wasz jest porą życia najbardziej ko-
rzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod 
przyszłe zbiory. Im żywsze będzie zaangażowa-
nie, z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym 
lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze po-
słannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do na-
uki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać co-
raz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera 
horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi czło-
wieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który 
chce się czegoś nauczyć.

Młodość poszukuje wzorów i przykładów. 
Z pomocą przychodzi wam sam Jezus Chrystus, 
który poświęcił całe swoje życie dla dobra innych. 
Ku Niemu kierujcie wzrok. Niech będzie obec-
ny w waszych myślach, podczas waszych zabaw 
i w waszych rozmowach. Z Nim winniście za-
wsze żyć w przyjaźni. Pan Jezus chce wam po-
móc. Chce być dla was podporą i umacniać 
w młodzieńczej walce o zdobywanie takich cnót, 
jak: wiara, miłość, uczciwość, szlachetność, czy-
stość i wielkoduszność. Gdy będzie wam trud-
no, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś nie-
powodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie 
ku Chrystusowi, który was miłuje i który pomaga 
przetrwać każdą trudność. Wiedzcie, że nie jeste-
ście samotni. Towarzyszy wam Ktoś, kto was ni-
gdy nie zawiedzie. Chrystus rozumie najtajniejsze 
pragnienia waszego serca. On czeka na waszą mi-
łość i na wasze świadectwo. 

5. «Jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście» (Mt 23, 8). Drodzy Bra-

cia i Siostry, kierujemy nasze serca ku Chrystu-
sowi, «światłości prawdziwej, która oświeca każ-
dego człowieka» (por. J 1, 9). On jest Nauczycie-
lem, Zmartwychwstałym, który ma życie w sobie 
i pozostaje zawsze obecny w Kościele i w świecie. 
To On objawia nam wolę Ojca i uczy jak trzeba 
spełniać powołanie otrzymane od Boga za sprawą 
Ducha Świętego. Zawierzmy wielkie dzieło wy-
chowania Chrystusowi. Tylko On jedyny zna naj-
lepiej człowieka i wie, co kryje się we wnętrzu jego 
serca. Chrystus dzisiaj mówi do nas: «beze Mnie 
nic nie możecie uczynić» (J 15, 5) - Ja, wasz Na-
uczyciel, chcę być dla was drogą i światłem, ży-
ciem i prawdą «przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata» (Mt 28, 20). Amen.

Zebrał i opracował: KS. MAREK RUSECKI
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Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,  
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.  

Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.  

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

Cukierki pokrzywowe – REUTTER
Lecznicze właściwości pokrzywy znane 
są od wieków. Jej substancje czynne działa-
ją oczyszczająco, uwalniając organizm ze zło-
gów cholesterolu co  pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie pracy serca.

Składniki pokrzywy działają moczopędnie 
i  wspomagają przemianę materii. Pokrzy-
wa wpływa też korzystnie na wygląd włosów 
i  paznokci. Dzięki wyjątkowemu procesowi 
produkcji cukierki pokrzywowe REUTTER, 
oprócz walorów smakowych, zachowują do-
broczynne właściwości pokrzywy.

PRODUKT WYRÓŻNIONY PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU 
KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.

Do nabycia wyłącznie w aptekach i sklepach zielarskich.

Cena w aptece 7,90 zł.

W
 Bazylice Mariackiej, 
19 marca w dzień uro-
czystości św. Józefa 
patrona miasta Kra-

kowa, odbyła się uroczysta Msza 
Święta, której przewodniczył abp 
Marek Jędraszewski. Podczas Eu-
charystii miało miejsce wręcze-
nie Medalu Pro Ecclesia et Ponti-
fice obrońcy życia, dr. inż. Anto-
niemu Ziębie.

W homilii ks. abp Marek Ję-
draszewski nawiązał do św. Józe-
fa opiekuna Maryi i Jezusa. Przy-
pomniał, że jest patronem mężów 
i mężczyzn, którzy powinni czer-
pać z niego wzór: 

„Jakże zwłaszcza do mężów 
nie odnieść słów, które od anioła 
usłyszał św. Józef we śnie. Jak ich 
nie sparafrazować i nie powiedzieć 
do każdego męża: nie bój się przy-
jąć dziecka, które się narodzi. Nie 
bój się przyjąć. Stań w jego obro-
nie. Wspieraj jego matkę, bądź za 
nich odpowiedzialny, bądź mę-
żem, bądź mężny.” 

Nie bez powodu, jak wyjaśnił 
abp Marek Jędraszewski wybrał 
dzień św. Józefa na datę wręcze-
nia inż. Antoniemu Ziębie odzna-
czenia papieskiego: 

„Chcieliśmy, aby właśnie dzi-
siaj w uroczystość św. Józefa 
w tym szczególnym miejscu ja-
kim jest Bazylika Mariacka to od-
znaczenie mogło być panu inży-
nierowi wręczone właśnie dlate-
go, że dzięki swemu ogromnemu 
zaangażowaniu na rzecz obrony 
życia, staje przed nami jako ktoś, 

kto rzeczywiście wziął do serca 
to wezwanie, jakie anioł skierował 
do św. Józefa: Nie bój się przyjąć 
dziecka. On walczy o dzieci innych 
mężów i mężczyzn, o dzieci w in-
nych rodzinach w imię najbardziej 
pięknie pojętej solidarności mię-
dzyludzkiej.” 

Pod koniec uroczystości do ze-
branych w Bazylice Mariackiej 
zwrócił się także dr inż. Antoni 
Zięba, który medal odebrał wraz 
ze swoją małżonką Alicją: 

„To, co przypadło mi wraz 
z przyjaciółmi czynić, to było 
moje powołanie. Mówię to jasno 
i nie od dzisiaj. Pan Bóg powo-
łał inżyniera do wspaniałego dzie-
ła obrony życia każdego człowieka 

od poczęcia po naturalny kres 
i za to chcę publicznie Panu Bogu 
w Trójcy Jedynemu i Najświętszej 
Maryi Pannie podziękować.”

Dr inż. Antoni Zięba słowa po-
dziękowania skierował do Stoli-
cy Apostolskiej, abp. Marka Jędra-
szewskiego, kapłanów i do najbliż-
szych współpracowników. Obroń-
ca życia podziękował także swojej 
żonie Alicji: 

„Dziękuję Panu Bogu i Naj-
świętszej Marii Pannie, że taką to-
warzyszkę życia mi dał, matkę mo-
ich dzieci i babcię moich wnuków 
i moją najtroskliwszą opiekunkę 
po dzień dzisiejszy.”

Kończąc swoje wystąpienie 
dr inż. Antoni Zięba zaapelował 
do zebranych w Bazylice: 

„Dziękujmy Panu za dar swo-
jego życia, za dar życia naszych 
bliskich i za możliwość uczestni-
czenia we wspaniałym dziele obro-
ny życia każdego człowieka od po-
częcia po naturalny kres.”

W uroczystości wręczenia 
Medalu Pro Ecclesia et Ponti-
fice dr. inż. Antoniemu Ziębie 
wzięła udział rodzina, przyjaciele 
i współpracownicy. Obecna była 
Wanda Półtawska, Paweł Wosicki 
prezes Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia, ks. Tomasz Kance-
larczyk z Bractwa Małych Stópek, 
prezes Akcji Katolickiej Graży-
na Kominek, prezes Fundacji JE-
DEN Z NAS Jakub Bałtroszewicz, 
Prezydent Miasta Krakowa Ja-
cek Majchrowski, Przewodniczą-
cy Rady Miasta, Przewodniczący 

Sejmiku Województwa Małopol-
skiego, Towarzystwo Strzeleckie 
„Bractwo Kurkowe”, Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak, 
Komendanci Policji i Straży Po-
żarnej, Oddział Wojska Polskiego. 

Medal Pro Ecclesia et Pontifice 
– „Dla Kościoła i Papieża” to wy-
sokie odznaczenie Stolicy Apostol-
skiej przyznawane przez papieża 
osobom szczególnie zaangażowa-
nym w pracę na rzecz Kościoła. 

Dr inż. Antoni Zięba długolet-
ni wykładowca akademicki, pu-
blicysta, działacz pro–life. Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Obroń-
ców Życia Człowieka, wiceprezes 
Polskiej Federacji Ruchów Obrony 
Życia, wieloletni wiceprezes Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy. Współzałożyciel Krucja-
ty Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci oraz Światowej Krucjaty 
Modlitwy w intencji obrony życia 
człowieka (World Prayer for Life). 
Redaktor Tygodnika Rodzin Kato-
lickich „Źródło”, Tygodnika Mło-
dzieży Katolickiej „Droga”, Mie-
sięcznika Nauczycieli i Wycho-
wawców Katolickich „Wychowaw-
ca”. Autor licznych publikacji do-
tyczących m.in. obrony życia. Za 
swoją działalność otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Me-
dal Senatu Rzeczpospolitej Pol-
skiej oraz nagrodę Fundacji Jana 
Pawła II.

(JB) 

FOT. JOANNA BANASIK, ARCH. POLSKIE 

STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA

Dr inż. Antoni Zięba uhonorowany 
Medalem Pro Ecclesia et Pontifice



18 www.facebook.com/InformatorPielgrzymawww.facebook.com/InformatorPielgrzyma

Życie zwycięży śmierć
Z dr. inż. Antonim Ziębą, odznaczonym medalem Pro Ecclesia et Pontifi ce, rozmawia Jolanta Tęcza-Ćwierz

19 marca br. otrzymał Pan niezwy-

kle ważne odznaczenie – Medal Pro 

Ecclesia et Pontifi ce (Dla Kościoła 

i Papieża), który został ustanowiony 

przez Papieża Leona XIII w 1888 r. 

Czym jest dla Pana to wyróżnienie?

To dla mnie radość i zasko-
czenie. Nigdy nie marzyłem o ta-
kim wyróżnieniu papieskim. Cie-
szę się wspólnie z żoną, najbliż-
szymi i współpracownikami. Je-
stem szczęśliwy, że dostrzeżono 
nie tylko moją pracę, bo sam nie-
wiele mogę zrobić, ale pracę całe-
go zespołu. Mam tu na myśli mo-
ich przyjaciół związanych z dzie-
łem obrony życia. Prawie 40 lat 
temu rozpoczęliśmy Krucjatę Mo-
dlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. 
Później na bazie tej modlitwy i za-
angażowania w dzieło obrony życia 
zrodziło się dosyć szerokie apostol-
stwo prasowe. 

Medal Ecclesia et Pontifi ce jest 

przyznawany przez Papieża w do-

wód uznania dla zaangażowania 

w pracę na rzecz Kościoła. Jakie 

aspekty Pana działalności zostały 

najbardziej docenione? 

Przede wszystkim zaangażowa-
nie moje i moich przyjaciół w dzie-
ło obrony życia człowieka. Sądzę, 
że również apostolstwo prasowe 
– założyliśmy dziesięć gazet kato-
lickich. Ich nakłady nie są wysokie, 
ale sądzę, że jest to również ważna 
praca na rzecz propagowania na-
uki Kościoła Katolickiego nie tylko 
w aspekcie obrony życia, ale mał-
żeństwa, rodziny. 

Jak to się stało, że Pan – doktor 

inżynier budownictwa lądowego 

i nauczyciel akademicki – podjął 

dzieło obrony życia dzieci 

nienarodzonych?

Odczytuję to jako powoła-
nie przez Pana Boga do tej szcze-
gólnej służby. Pan Bóg do mnie 
przemówił poprzez obraz i liczby. 
W 1979 roku w Wiedniu, będąc 
na praktyce inżynierskiej, zobaczy-
łem w jednym z kościołów przej-
mujący plakat ze zwłokami zabi-
tych dzieci w procedurze aborcji. 
Ich ciała były w worku na śmieci. 
To były tzw. późne aborcje, dzieci 

5–6–miesięczne od poczęcia. Ten 
obraz mam w pamięci do dnia dzi-
siejszego. Praktyka wakacyjna się 
skończyła, wróciłem do Krakowa 
i do tej pory nie wiem, kto na moim 
biurku w Instytucie Mechaniki Bu-
dowli Politechniki Krakowskiej, 
w którym pracowałem ponad 40 
lat, położył broszurę wydaną poza 
zasięgiem komunistycznej cenzury. 
Broszurę opracował ks. Wołyno-
wicz. Była tam podana liczba 800 
tys. dzieci nienarodzonych zabija-
nych corocznie w latach siedem-
dziesiątych w Polsce. To wstrzą-
snęło mną jeszcze bardziej. W tym 
momencie zrozumiałem, że muszę 
się zaangażować w ratowanie życia 
nienarodzonych dzieci. 

Początkowo nie wiedziałem, 
co robić dla ratowania życia, ale 
szybko Pan Bóg mi dał wspaniałe-
go przyjaciela – dr. inż. Adama Ki-
siela. Przez wiele dni, w przerwach 
między zajęciami na uczelni, dys-
kutowaliśmy, co robić dla ratowa-
nia tych dzieci, które ginęły w na-
szej ojczyźnie. Chciałbym tu bar-
dzo mocno podkreślić decydują-
cy wpływ i znaczenie dla naszej 
późniejszej działalności osoby św. 
Jana Pawła II. Znaleźliśmy w zbio-
rze przemówień Ojca Świętego wy-
powiedź z pierwszej pielgrzymki 
do naszej Ojczyzny, z 7 czerwca 
1979 roku z Kalwarii Zebrzydow-
skiej – najważniejsze papieskie we-
zwanie do modlitwy:

„Trzeba się zawsze modlić, a ni-
gdy nie ustawać, powiedział Pan 
Jezus. Módlcie się i kształtujcie 

poprzez modlitwę swoje życie. 
Nie samym chlebem żyje człowiek 
i nie samą doczesnością, i nie tyl-
ko poprzez zaspokajanie docze-
snych – materialnych potrzeb, am-
bicji, pożądań, człowiek jest czło-
wiekiem... Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale wszelkim słowem, 
które pochodzi z ust Bożych. Je-
śli mamy żyć tym słowem, słowem 
Bożym, trzeba nie ustawać w mo-
dlitwie! Może to być nawet modli-
twa bez słów. Niech z tego miej-
sca do wszystkich, którzy mnie słu-
chają tutaj albo gdziekolwiek, prze-
mówi proste i zasadnicze papie-
skie wezwanie do modlitwy. A jest 
to wezwanie najważniejsze. Naj-
istotniejsze orędzie!”. 

Następnego dnia w Nowym 
Targu Ojciec Święty wypowiedział 
zdanie, które zmieniło całe moje 
późniejsze życie: „I życzę, i modlę 
się o to stale, ażeby rodzina pol-
ska dawała życie, żeby była wierna 
świętemu prawu życia”. 

Z obu tych cytatów zrodził się 
pomysł zorganizowania Krucja-
ty Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci. Projekt Krucjaty uzgodnili-
śmy z krakowskimi duszpasterzami 
i oczywiście z ks. kard. Francisz-
kiem Macharskim – ówczesnym 
metropolitą krakowskim. Wspól-
nie opracowaliśmy program mo-
dlitwy. Miała ona dwa wielkie cele: 
pierwszy – obudzić sumienie naro-
du, tak, aby każdy nasz Rodak cenił 
i chronił życie każdego poczętego 
dziecka. Drugim celem modlitwy 
była prośba do Wszechmocnego 

Boga o zniesienie obowiązującej 
wówczas ustawy aborcyjnej – jesz-
cze z czasów stalinowskich (z 27 
kwietnia 1956 r.) – i zastąpienie jej 
prawem chroniącym życie każde-
go (bez żadnych wyjątków) dziec-
ka. Warunki uczestnictwa w Kru-
cjacie zmieniały się przez lata; ak-
tualnie obowiązujące są podane 
na stronie internetowej: www.kru-
cjata.org. Zachęcam do włączenia 
się w tę modlitwę. 

Jakie efekty w obronie życia do-

strzega Pan po tylu latach starań 

w organizowanie Krucjaty Modlitwy 

w Obronie Poczętych Dzieci i zaan-

gażowaniu w Polskim Stowarzysze-

niu Obrońców Życia Człowieka?

Zauważam ogromne efekty, ale 
jednocześnie widzę nowe zagroże-
nia. Te efekty to nie tylko wynik na-
szej modlitwy, czy działalności Pol-
skiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka, to także zaanga-
żowanie współpracowników i przy-
jaciół. Trzeba podkreślić, że obro-
nę życia prowadził zawsze Kościół 
hierarchiczny: księża biskupi, ka-
płani, a także katecheci świeccy 
i duchowni. To także wielka praca 
olbrzymiego zespołu Księży i osób 
świeckich pracujących w Duszpa-
sterstwie Rodzin. Trzeba też pod-
kreślić duże zaangażowanie wie-
lu świeckich działających w róż-
nych formalnych i nieformalnych 
grupach pro–life. To, że w Polsce 
mamy dobrą sytuację trzeba od-
czytać jako błogosławieństwo Boże 
i efekt modlitwy ludzi dobrej woli 
w naszej ojczyźnie.

Kiedy zaczynaliśmy dzieło 
obrony życia rzetelne szacunki mó-
wiły, że rok rocznie w Polsce zabi-
ja się 600–800 tys. dzieci. To był 
przełom lat 70. i 80. XX wieku. 
Dzisiaj wiarygodne szacunki po-
dają, że dokonuje się 7–15 tys. za-
bójstw dzieci nienarodzonych rocz-
nie. Porównajmy więc ówczesne 
600–800 tys. i obecne 7–15 tys. 
Możemy także porównywać ofi-
cjalne dane z Ministerstwa Zdro-
wia, które jak wiadomo nie zawsze 
są pełne. Nie uwzględnia się w nich 
aborcji dokonywanych w pry-
watnych gabinetach lekarskich. 
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Najtragiczniejsze lata w naszej oj-
czyźnie według tych danych to lata 
60. XX wieku, kiedy oficjalnie za-
rejestrowano 230 tys. zabójstw nie-
narodzonych dzieci. W ostatnich 
latach wiemy, że na podstawie tzw. 
„wyjątków” w ustawie chroniącej 
życie zabija się około tysiąca dzieci 
rocznie. Tak więc znowu porównaj-
my: ponad 200 tysięcy i jeden ty-
siąc. To zasadnicza różnica. Modli-
twa i apostolstwo dziesiątek tysięcy 
osób zaowocowało 7 stycznia 1993 
roku zniesieniem zbrodniczej usta-
wy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 
i przyjęciem ustawy chroniącej ży-
cie nienarodzonych dzieci; nieste-
ty z trzema tzw. „wyjątkami”. Trze-
ba mocno podkreślić, że ta decyzja 
naszego Sejmu z 7 stycznia 1993 r. 
to wielka Łaska Wszechmogącego 
Boga, sukces tysięcy osób z całego 
kraju, to przełom cywilizacyjny. Je-
steśmy pierwszym krajem na świe-
cie, który w warunkach demokra-
tycznych odrzucił zbrodnicze pro–
aborcyjne ustawodawstwo i przy-
jął prawo chroniące życie. Oczy-
wistym jest, że konsekwentnie wal-
czymy o wyeliminowanie z polskie-
go prawa wszystkich wyjątków do-
puszczających zabijanie poczętych 
dzieci. Cieszy nas zmiana świado-
mości społecznej, ponieważ dzisiaj 
większość Polaków opowiada się za 
prawem do życia. To bardzo ważne, 
tworzy dobre podstawy do działań 
pro–life w najbliższej przyszłości. 

Wspominał Pan, że dzieło obrony 

życia było bliskie św. Janowi Pawło-

wi II i że bardzo Pana w tych działa-

niach wspierał. Proszę powiedzieć, 

kiedy i w jakich okolicznościach po-

znał Pan Ojca Świętego?

Kończyłem szkołę podstawo-
wą, przyszły Święty był wówczas 
biskupem – sufraganem Archidie-
cezji Krakowskiej. I wtedy z rąk 
ks. bpa Karola Wojtyły otrzymałem 
sakrament bierzmowania. Ponow-
nie spotkałem się z przyszłym Oj-
cem Świętym na rekolekcjach dla 
maturzystów w Krakowskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym. 
Były to bardzo krótkie spotkania, 
ale zapadły mi w pamięć. Później, 
już jako obrońca życia, w dniu be-
atyfikacji Anieli Salawy 13 sierpnia 
1991 roku, uczestniczyłem w spo-
tkaniu w Kurii Krakowskiej. Pod-
czas rozmowy Ojciec Święty za-
prosił mnie do Watykanu. To za-
początkowało całą serię dłuż-
szych, roboczych spotkań; najczę-
ściej przy śniadaniu lub przy kola-
cji. Mogliśmy wówczas swobodnie 
porozmawiać. Niezwykle ceniłem 
te rozmowy, a odbywały się one 

do ostatnich miesięcy życia św. 
Jana Pawła II. 

Każda wizyta u Ojca Świętego 
to była wielka nauka i umocnienie 
duchowe. To budowało moją we-
wnętrzną siłę do tej pięknej, ale nie-
kiedy trudnej walki w obronie ży-
cia poczętych dzieci. Z wielu wy-
powiedzi Ojca Świętego nt. obrony 
życia lubię cytować tę, która była, 
jest i mam nadzieję będzie do ostat-
nich moich dni źródłem mobiliza-
cji i nadziei:

„Walczcie, aby każdemu czło-
wiekowi przyznano prawo do uro-
dzenia się... Nie zniechęcajcie się 
trudnościami, sprzeciwami czy nie-
powodzeniami, jakie możecie spo-
tkać na tej drodze. Chodzi o czło-
wieka i nie można w tej sytuacji za-
mykać się w biernej rezygnacji. 

Jako Namiestnik Chrystusa, 
Wcielonego Słowa Bożego, mówię 
Wam: pokładajcie wiarę w Bogu, 
Stworzycielu i Ojcu każdej ludz-
kiej istoty. Ufajcie też człowiekowi, 
stworzonemu na obraz i podobień-
stwo Boże i powołanemu, by być 
dzieckiem Bożym. 

W Chrystusie Zmarłym i Zmar-
twychwstałym sprawa człowie-
ka otrzymała już swój ostatecz-
ny wyrok: życie zwycięży śmierć!” 
(Rzym, 26 lutego 1979 r.). 

Ten cytat towarzyszy mi bardzo 
często. Przywołuję go, szczególnie 
w trudniejszych momentach moich 
zmagań. Jest fundamentem mojej 
nadziei i pewności w Chrystuso-
we zwycięstwo życia nad śmiercią. 
Daje mi też radość, że uczestniczę 
we wspaniałym dziele, które jest 
już niejako wygrane przez Jezusa 
Chrystusa – Dawcę Życia i Zwy-
cięzcę Śmierci.

Jakie to uczucie: modlitwa za wsta-

wiennictwem Osoby, z którą zjadło 

się niejedną kolację?

Znakomite! Już podczas spo-
tkania w klasie maturalnej kardy-
nał Karol Wojtyła zrobił na mnie 

bardzo mocne wrażenie. Późniejsze 
spotkania utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że to jest święty człowiek. 

Jeżeli ja z tym świętym czło-
wiekiem rozmawiałem przy stole, 
to mam teraz śmiałość, by przed-
stawiać Mu moje prośby, troski 
i problemy. Nie mam więc żadnych 
zahamowań i oporów, by modlić 
się za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II.

Założył Pan dziesięć czasopism, po-

cząwszy od „Źródła” i „Wychowaw-

cy”, które ukazują się już ponad 

ćwierć wieku, a skończywszy 

na „Drodze Extra do Bierzmowania” 

dla młodzieży. Jest Pan w tym 

względzie spadkobiercą myśli 

i działań o. Maksymiliana Kolbego. 

Na ile ta działalność jest dla Pana 

istotna?

Jan Paweł II odegrał w moim 
życiu szczególną rolę, ale muszę 
podkreślić jeszcze osobę św. Mak-
symiliana. To jest wielki święty, 
którego moja ukochana babcia He-
lena, prosta kobieta, czciła i wiele 
mi o nim opowiadała. Od najmłod-
szych lat żyłem w szacunku dla 
św. Maksymiliana Marii Kolbego 
– apostoła prasy katolickiej i czci-
ciela Maryi Niepokalanej. 

Kiedy rozpocząłem obronę ży-
cia, dostrzegłem, jak trudno jest 
przekonywać ludzi i do nich do-
cierać. Za czasów PRL–u była 
wszechobecna cenzura, bo nawet 
prasa katolicka nie mogła zamiesz-
czać pełnych informacji pro–life. 
A wiadomo, że bez prawdy o roz-
woju życia człowieka w okresie pre-
natalnym i prawdy o niszczeniu go 
w łonie matki, nie można skutecz-
nie prowadzić działań pro–life. Kie-
dy w 1989 r. zniesiono cenzurę, po-
wstała możliwość wydawania gazet 
katolickich. Wspólnie z moimi dro-
gimi przyjaciółmi i współpracow-
nikami w dziele obrony życia zało-
żyłem te czasopisma. To dzieło by 
się nie powiodło, gdyby nie praca 

i zaangażowanie, a także zrozumie-
nie i poparcie tych, którzy uczestni-
czą w tym apostolstwie prasowym. 
Nasze najważniejsze działanie 
to publikowanie materiałów pro–
life, które w oficjalnej prasie są czę-
sto blokowane. Drugi cel – nieja-
ko pośredni – to wzmocnienie wia-
ry naszych czytelników. Tu odwo-
łam się do opublikowanego przed 
laty wywiadu z ks. biskupem sufra-
ganem Archidiecezji Wiedeńskiej. 
Napisał on, że wszystko, co umac-
nia wiarę katolicką, służy ochronie 
życia człowieka. Wszystko, co osła-
bia wiarę katolicką, osłabia ochronę 
życia człowieka. 

Nasze gazety są skierowane 
do różnych czytelników: „Ola i Jaś” 
dla przedszkolaków, „Wychowaw-
ca” dla nauczycieli, wychowawców 
i rodziców, „Droga” dla młodzie-
ży. Rola prasy katolickiej jest nie-
zwykle istotna w formacji zarówno 
młodszego jak i starszego odbiorcy. 

Zainspirował Pan także konkursy 

o tematyce pro-life, a także słynne 

już wystawy i publikacje. To szero-

ka działalność oświatowa.

W ciągu 40 lat naszej działal-
ności zorganizowaliśmy pięć ty-
sięcy wystaw pro–life. Za czasów 
PRL–u były oczywiście skrom-
niejsze niż dzisiaj i prezentowane 
głównie kościołach. Obecnie wy-
stawa jest dostępna na naszej stro-
nie internetowej oraz w postaci pla-
katów. Wielokrotnie wystawa go-
ściła w kościołach krakowskich, 
m.in. w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach a tak-
że na Jasnej Górze. W wersji an-
gielskiej dwukrotnie zaprezentowa-
no ją w Parlamencie Europejskim. 
Ta forma to istotne działanie akcji 
apostolskiej. 

Warto także zauważyć, że Pol-
skie Stowarzyszenie Obrońców Ży-
cia Człowieka od wielu lat wyda-
je różne foldery, ulotki i materiały 
edukacyjne. Zainicjowaliśmy rów-
nież produkcję dwudziestu krót-
kometrażowych filmów pro–life. 
Zapraszam katechetów świeckich 
i duchownych, stowarzyszenia ka-
tolickie, różne organizacje i para-
fie do korzystania z bogatego zbio-
ru zdjęć, filmów, artykułów. Nasze 
Stowarzyszenie przekazuje gra-
tisowo prawo do ich wykorzysty-
wania i kopiowania wszystkim in-
stytucjom katolickim. Zapraszam 
do odwiedzania naszej strony inter-
netowej: www.pro–life.pl

Dziękuję za rozmowę. 

ZDJĘCIA: JOANNA BANASIK, ARCH. POLSKIE 

STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
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adres zleceniodawcy: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowoœæ

ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków

POMÓŻMY NASZEJ MŁODZIEŻY
Drodzy Rodzice, Rodzice Chrzestni i Dziadkowie naszej wspaniałej Młodzieży!

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe jedynego w Polsce Dwuty-
godnika Młodzieży Katolickiej „Droga” . Ośmielamy się poprosić o pomoc 
szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń, kiedy to na ulicach wielu 
polskich miast odbywały się tzw. „czarne protesty”. To smutne, ale 
przeważnie brali w nich udział młodzi ludzie. Możemy wysnuć wniosek, że 
krajowe i zagraniczne ośrodki dążą do osłabienia wiary naszej młodzieży 
i oderwania jej od Kościoła katolickiego. Dysponując dużymi środkami 
(i mediami) prowadzą otwartą walkę z Kościołem, coraz częściej urzą-
dzając swoje pikiety przed siedzibami biskupów, czyli kuriami. Wystarczy 
popatrzeć na slogany z „czarnych protestów”, aby zrozumieć, że posługują 
się wyrafinowaną manipulacją a często zwykłym kłamstwem. Nie cofają 
się przed nachalnym promowaniem demoralizacji wśród młodych. 

Młody człowiek czuje się często zagubiony w tej powodzi informacji. 
Jednak jak nie czuć się zagubionym, kiedy nie wiadomo, jak odróżnić 
prawdę od fałszu, dobro od zła? Rodzina i katecheza szkolna bronią 
młodzież przed medialnymi atakami demoralizato-
rów, jednak to… za mało. Potrzebne jest wsparcie 
katolickich mediów: prasy, radia, telewizji, dobrych 
stron internetowych. 

Wydawany od 1995 roku Dwutygodnika Mło-
dzieży Katolickiej „Droga” przekazuje prawdy wiary, 
uczy katolickich zasad moralnych, ukazuje piękno 
i wielkie dobro zawarte w Ewangelii Jezusa Chry-
stusa. Równocześnie buduje społeczność młodych 
Czytelników – dzięki temu mają pewność, że nie są 
sami, że wielu ich rówieśników żyje tymi samymi 
wartościami! Ponadto „Droga” to rzetelne źródło 
wiedzy o historii Polski i Kościoła.

Decyzja o wydawaniu Tygodnika Młodzieży 
Katolickiej „Droga” zapadła w lutym 1995 roku 
na spotkaniu ze św. Janem Pawłem II w Waty-
kanie. Od kwietnia tamtego roku jest obecna 
w wielu parafiach i służy ewangelizacji młodego 
pokolenia (od roku 2005  „Droga” wydawana jest 
jako dwutygodnik).

W październiku ubiegłego roku idąc za 
głosem wielu katechetów i rodziców, redakcja 
uruchomiła comiesięczny dodatek „Droga 
Extra do Bierzmowania”, będący pomocą dla 
młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Choć 
jesteśmy pewni, że była to właściwa decyzja, to 
uruchomienie comiesięcznego dodatku a także 
ogólny spadek czytelnictwa spowodowały kryzys 
finansowy czasopisma, któremu zagraża widmo 
zamknięcia. Bardzo byśmy tego nie chcieli. Wiary 

w pokonaniu przeciwności upatrujemy w błogosławieństwie św. Jana 
Pawła II, który przyjmował naszą redakcję na osobistej audiencji, a także 
w poparciu wielu Księży Biskupów m.in. Księdza Biskupa Marka Mendyka 
– Przewodniczącego Komisji Wychowania  
Katolickiego KEP oraz Księdza Biskupa Henryka Tomasika – byłego wielo-
letniego przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jednorazową pomoc w pokona-
niu kłopotów finansowych. Liczymy na wsparcie finansowe osób, które 
rozumieją i doceniają rolę prasy katolickiej w wychowaniu młodego 
pokolenia. 

Jeśli każda osoba, do której dotrze nasza prośba, ofiaruje na ratowanie 
„Drogi” darowiznę w wysokości 20-30 zł, to pokonamy bieżące kłopoty fi-
nansowe i będziemy mogli kontynuować wydawanie naszego czasopisma.  

Swoim darem na „Drogę” wspomóżmy ewangelizację młodego 
pokolenia Polaków.

Dary można wpłacać na konto Stowarzyszenia „Nasza Przy-
szłość”, które jest wydawcą dwutygodnika „Droga”: 12 1240 
4650 1111 0010 7907 3539.

Z góry dziękujemy za każdy dar i dołączamy serdeczne 
„Szczęść Boże!”

Magdalena Guziak-Nowak 
redaktor naczelna Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”

dr inż. Antoni Zięba 

PS. Prenumerata „Drogi” to duchowa pomoc dla młodych 
katolików (14-19 lat) i wsparcie dla wydawców „Drogi”.

Audiencja redakcji i grupy czytelników  
u św. Jana Pawła II odbyła się w kwietniu 1998 r. 
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W
szystko zaczęło się w 1967 roku 
od wywiadu, jakiego Wanda Cho-
tomska udzieliła z okazji 5 rocznicy 
bardzo popularnej w tamtych cza-

sach dobranocki pt. „Jacek i Agatka”. Opowie-
działa o rozmowie z chorym chłopcem leczo-
nym w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Kon-
stancinie pod Warszawą, który zadał jej pytanie: 
„dlaczego właściwie nie ma Orderu Uśmiechu? 
Powinien być – i pierwszy taki order dałbym Jac-
kowi.” Inicjatywę tę podjęli dziennikarze „Ku-
riera Polskiego” i Telewizji Polskiej, którzy 
ogłosili konkurs na prace plastyczne – projek-
ty Orderu Uśmiechu. Do TV i „Kuriera” wpły-
nęło 12 tysięcy kopert, zawierających ogółem 
ok. 44 tysięcy dziecięcych prac. Wśród nadesła-
nych projektów były kwiatki, ptaki, serca, na-
wet… autoportrety, lecz najwięcej było słońc. 
Jasnych i uśmiechniętych. I właśnie słońce zwy-
ciężyło. Jury pod przewodnictwem znanego ar-
tysty plastyka Szymona Kobylińskiego wybrało 
projekt 9–letniej Ewy Chrobak z Głuchołazów 
na Opolszczyźnie. Tak zrodziła się idea nagra-
dzania dorosłych przez dzieci. 

Powołano Kapitułę Orderu Uśmiechu, 
na czele której stanęła znana i lubiana piszą-
ca dla dzieci Ewa Szelburg–Zarembina. Zaczę-
ły wpływać wnioski od dzieci z całej Polski. Ka-
walerem nr 1 Orderu Uśmiechu został wybrany 
prof. Wiktor Dega z Poznania, światowej sławy 
ortopeda, o którym dzieci pisały, że w cierpie-
niu przywraca im uśmiech.

Bardzo ważnym momentem w historii Or-
deru Uśmiechu było wystąpienie kolejnego 
Kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu Cezare-
go Leżeńskiego na sesji plenarnej ONZ w No-
wym Jorku gdzie powiedział m.in. „(…) Przy-
byłem tutaj do gmachu ONZ w Nowym Jor-
ku z odległej w tysiącach mil Polski, ale bliskiej 
na wyciągnięcie ręki, jeśli idzie o ideę szczegól-
nej troski o najmłodszych obywateli naszego kra-
ju i całego świata. 

Stoję tutaj przed Wami w przededniu Mię-
dzynarodowego Roku Dziecka 1979, który nie-
wątpliwie utrwali się w świadomości wszystkich 
narodów kuli ziemskiej jako pierwszy krok ku 
ustanowieniu powszechnej Konwencji gwaran-
tującej szerokie spectrum praw wszystkich dzieci. 

Pierwszy krok w tym kierunku wykonały już 
polskie dzieci. >>w tym miejscu przedstawił 
dotychczasową historię Orderu Uśmiechu<< 
Jedyne i pierwsze na świecie odznaczenie 
nadawane przez dzieci dorosłym, stanowi wiel-
kie novum na świecie. Po raz pierwszy na taką 
skalę najmłodsi oceniają swych wychowaw-
ców, nauczycieli, lekarzy, twórców, jednym sło-
wem wszystkich, którzy się nimi opiekują. Spo-
śród nich wybierają tych, którzy są ich prawdzi-
wymi przyjaciółmi, niosą im radość, szczęście, 
najlepiej rozumieją myśli i drgania dziecięcych 
serc…” Konsekwencją tego była decyzja Se-
kretarza Generalnego ONZ Kurta Waldheima, 
który umiędzynarodowił Order Uśmiechu. 
W imieniu ONZ uznał, że od tej pory będzie 
to jedyne na świecie odznaczenie przyznawane 
dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Skład 

Kapituły poszerzono o przedstawicieli wszyst-
kich kontynentów. I tak ta piękna idea, opar-
ta na myśli Janusza Korczaka, trwa do dzisiaj. 

Na przestrzeni minionych 50. lat, do gro-
na Kawalerów Orderu Uśmiechu dzieci wpro-
wadziły możnych tego świata, jak i osoby mniej 
znane, jednak wszystkich łączy jedno – wielkie 
i wyjątkowe serce okazywane dzieciom. 

Kawalerami Orderu Uśmiechu jest dwoje 
świętych Kościoła katolickiego: św. Jan Paweł 
II i św. Matka Teresa z Kalkuty, których re-
likwie wystawione są w Parafii Świętego Mi-
chała Archanioła w Leśnej w gablocie opisa-
nej: Święci Kawalerowie Orderu Uśmiechu. 
Proboszczem tej parafii jest ks. Piotr Sadkie-
wicz, także nagrodzony przez dzieci Orde-
rem Uśmiechu. Relikwie te towarzyszą wiel-
kim wydarzeniom związanym z tym wyjątko-
wym dziecięcym odznaczeniem, podczas któ-
rych odprawiane są Msze święte koncelebro-
wane przez księży Kawalerów Orderu Uśmie-
chu, których w Polsce grono otwiera „biskup 
od dzieci” ks. bp Antoni Długosz, który w wy-
wiadzie–rzece powiedział kiedyś: „To jedyny 

Święci Kawalerowie Orderu Uśmiechu
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order, którego naprawdę pragnę!”. Ojciec 
Święty Jan Paweł II, już jako Kawaler Orderu 
Uśmiechu, w 1986 roku po-
wiedział, że „Order od dzie-
ci to jest naprawdę coś. Dzie-
ci nie kalkulują, są czyste 
i szczere. Już Jezus nam zwró-
cił na to uwagę.”

Order Uśmiechu otrzy-
mał również papież Franci-
szek, zostając jego 1000. Ka-
walerem, a wcześniej trzech 
kardynałów: Franciszek Ma-
charski, Henryk Gulbinowicz 
i Ignacy Jeż. W tym wyjątko-
wym gronie znaleźli się m.in. 
Irena Sendlerowa, Dalajla-
ma XIV, królowa Szwecji Syl-
wia, Janina Ochojska, ks. Jan 
Twardowski, Astrid Lindgren, 
Anna Dymna, Alina Janow-
ska, Ryszard Rynkowski, Ele-
ni, Irena Santor, Nelson Man-
dela, Oprah Winfrey, Maj-
ka Jeżowska, Agata Młynar-
ska, prof. Zbigniew Religa, prof. Alicja Chy-
bicka, Krystyna Feldman, Jerzy Stuhr, Piotr 

Fronczewski, Steven 
Spielberg, Hanna i An-
toni Gucwińscy, Wanda 
Chotomska, Tove Jans-
son, Maria Kownacka, 
o. Leon Knabit, świec-
kie misjonarki: Hele-
na Pyz z Indii i dr Wan-
da Błeńska z Afryki i… 
mniej znana, ale równie 
przez dzieci kochana 
Zofia Słowińska, któ-
ra opowiadała im naj-
piękniejsze bajki świa-
ta. Robiła to w latach 
sześćdziesiątych, kie-
dy nie było jeszcze in-
ternetu, telewizory nie 
były tak powszechne. 

Ona piekła dobre ciasto, zapraszała dzieci z są-
siedztwa i godzinami opowiadała najpiękniej-

sze bajki świata. Te dzieci postanowiły nagro-
dzić ją tym najpiękniejszym medalem świata 

i posadzić obok papieży, królów, cesarzy, ludzi 
mediów. W gronie Kawalerów Orderu Uśmie-
chu znajduje się obecnie żyjących 15 księży Ko-
ścioła katolickiego oraz siostry zakonne: Alojza 
z Kanady, Angelika z Zambii i Łucja z Piszko-
wic. Na czele Międzynarodowej Kapituły Or-
deru Uśmiechu od 2007 roku stoi, wybrany 
w 2008 roku na urząd Rzecznika Praw Dziec-
ka RP, Marek Michalak, najmłodszy w historii 
odznaczony tym najsłoneczniejszym z odzna-
czeń (miał 23 lata w 1994 roku). W ciągu 50-
ciu lat istnienia Orderu Uśmiechu, nagrodzo-
no nim lekko ponad 1000 osób, co stawia Or-
der Uśmiechu w panteonie najbardziej presti-
żowych odznaczeń świata.

Order Uśmiechu jest odznaczeniem świec-
kim, ale spotykamy go również w przestrzeni 
sakralnej: w opisanej wyżej gablocie z relikwia-
mi, ale również w gablotach z darami wotyw-
nymi (m.in. w Watykanie i na Jasnej Górze), 
na tablicach upamiętniających Kawalerów Or-

deru Uśmiechu, na nagrob-
kach zmarłych, którzy za ży-
cia zostali wyróżnieni przez 
dzieci. Fakt posiadania Orde-
ru Uśmiechu odnotowywany 
jest podczas pogrzebów jego 
Kawalerów poprzez wystawie-
nie odznaczenia na poduszce 
przed trumną. Order Uśmie-
chu znajduję się w zbiorach 
Muzeów Watykańskich (Or-
der Uśmiechu przyznane 
i odebrane przez Jana Pawła II 
i Franciszka) oraz w zbiorach 
Muzeum Dom Rodzinny Jana 
Pawła II w Wadowicach (ko-
pia Orderu Uśmiechu wraz 
z duplikatem legitymacji Jana 
Pawła II).

W tym roku, 2018, to tak 
niewinnie powstałe z dziecię-
cej inicjatywy i z dziecięce-
go projektu odznaczenie, któ-

re stanowi wielką wartość dla otrzymujących 
je nawet najbardziej możnych tego świata, ob-

chodzi swoje 50 lecie, co dodat-
kowo akcentowane jest Rokiem 
Ireny Sendlerowej, która otrzy-
mując w 2007 roku odznaczenie 
powiedziała, że Order Uśmiechu 
– tak piękna nagroda od dzie-
ci, obok listu od Jana Pawła II, 
jest najpiękniejszą rzeczą, jaka ją 
w życiu spotkała.

Z tej okazji w Parafii Rzym-
skokatolickiej w Leśnej k/Żyw-
ca na murze otaczającym ko-
ściół zostanie odsłonięta jeszcze 
w tym roku tablica upamiętnia-
jąca Jubileusz 50-lecia Orderu 
Uśmiechu z wizerunkiem oboj-
ga Świętych Kawalerów Orderu 
Uśmiechu: Matki Teresy z Kal-
kuty i Jana Pawła II.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM MIĘDZYNARODOWEJ 

KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU. ARCHIWUM 

PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LEŚNEJ.
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O
rder Uśmiechu to jedy-
ne na świ ecie odznacze-
nie uznane przez ONZ, 
które przyznawane jest 

za wyjątkowe zasługi na rzecz 
najmłodszych tylko i wyłącznie 
na wniosek samych dzieci. Jak 
przystało na okrągły Jubileusz, 
50–lecie Orderu Uśmiechu roz-
poczęło się z przytupem od wrę-
czenia tysięcznego odznaczenia. 
Jego Kawalerem został sam Pa-
pież Franciszek, znany z wiel-
kiego szacunku dla dzieci i mło-
dzieży.

Decyzję o przyjęciu odzna-
czenia Papież podjął osobiście 
po rozmowie ze swoim przyjacie-
lem ks. bp. Arielem Torrado Mo-
sconim z Argentyny, który opo-
wiedział mu o inicjatywie polskich 
dzieci, ich pragnieniu wyróżnie-
nia Papieża i idei tego niezwy-
kłego odznaczenia. Ojciec Świę-
ty przyjął odznaczenie w obec-
ności tysięcy dzieci 2 sierpnia 
2017 roku podczas audiencji ge-
neralnej w auli Pawła VI na Wa-
tykanie. Medal do sutanny pa-
pieskiej przypiął 10-letni Mi-
łosz, w następstwie przekazania 
przez 14-letnią Julię Ojcu Święte-
mu dziesiątek listów od Polskich 
dzieci. „Bardzo lubię listy od dzie-
ci. Macie ich więcej?” – skomen-
tował Franciszek oglądając piękne 
rysunki. Międzynarodową Kapi-
tułę Orderu Uśmiechu reprezen-
towali: Kanclerz Marek Michalak 
i ks. Piotr Sadkiewicz. 

Decyzja Papieża, jest wyraź-
nym odstępstwem od ogólnie 
przyjętej praktyki nieprzyjmowa-
nia nagród, odznaczeń i wyróż-
nień przez głowę Kościoła kato-
lickiego. W tym miejscu należy 
zauważyć, że tym samym Fran-
ciszek został drugim, po świętym 
Janie Pawle II (267 Kawaler Or-
deru Uśmiechu), w historii papie-
żem Kawalerem Orderu Uśmie-
chu. Otrzymał legitymację z nr 
1000.

Co kierowało dziećmi? Skąd 
pomysł na wyróżnienie Orde-
rem Uśmiechu kolejnego następ-
cy Św. Piotra? Wnioski o odzna-
czenie papieża Franciszka do Mię-
dzynarodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu słały dzieci z całej Pol-
ski. Pierwszy wpłynął od dzieci 
z Dolnego Śląska, ze Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Głogowie. Przekazu-
jąc swoje pragnienie nazwały Ojca 
Świętego „Papa Franio”. W pięk-
nie ozdobionym wniosku napisa-
no: „(…) dowiedzieliśmy się, jak 
bardzo ważny dla Ojca Świętego 
jest los dziecka. Ojciec Święty ko-
cha każdego człowieka, twierdzi, 
że szczególnym szacunkiem trzeba 
otaczać dzieci. Papież Franciszek 
jest kochany, jak ktoś chce od nie-
go pomocy to ją dostanie, a zwłasz-
cza dziecko… (…) W telewizji wi-
dzimy, jak podczas spotkań przy-
tula dzieci i całuje je w czoło i od-
powiada na trudne pytania. (…) 
Jest on przykładem pomocy bezin-
teresownej oraz pozbawionej okla-
sku [pisownia oryginalna] i laurów 
za swoje czyny. (…) Ojciec Święty 
ma bardzo dobry kontakt z dzieć-
mi, jest on miły, dowcipny i zawsze 
uśmiechnięty. (…) Mamy nadzie-
ję, że Kapituła (…) przyzna na-
szemu kochanemu „Papa Franio” 
Order Uśmiechu, będzie mu pa-
sował do jego uśmiechniętej buzi.” 
Międzynarodowa Kapituła zosta-
ła również niemal zasypana wnio-
skami indywidulanymi, piękny-
mi listami zdobionymi rysunkami 
przedstawiającymi Ojca Święte-
go. Możemy z nich się dowiedzieć 
m.in., że Papież Franciszek: „(…) 

Tysięczny Kawaler Orderu Uśmiechu
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spotkał się podopiecznym Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” Ke-
winem, którego zaprosił na indywi-
dualną audiencję, gdy poznał histo-
rię chłopca. Kewin choruje na cięż-
ką postać autyzmu i padaczkę…”, 
„(…) Przeznaczył na licytację mo-
tor marki Harly – Davidson. (…) 
Kwota 46 tys. euro zasiliła konto 
Fundacji „Przyjazny Świat Dziec-
ka”, która niesie pomoc rodzin-
nym domom dziecka…”, dowie-
dziawszy się o problemach z win-
dą i brakiem środków na jej za-
kup w jednej ze szkół „(…) Wzru-
szony losem dzieci i ich opiekunów 
Franciszek przekazał szkole 20 tys. 
złotych. Wsparcie finansowe Ojca 
Świętego zakończyło problem pla-
cówki.”, wspiera akcję charyta-
tywną „Szlachetna Paczka” oraz 
że „(…) Ojciec Święty protestu-
je przeciwko prześladowaniu albi-
noskich dzieci, dlatego użyczył gło-
su do audiobooku «Białe widmo». 
«Bóg jest w każdym człowieku. Jeśli 
obrażamy jakąkolwiek istotę ludz-
ką, obrażamy samego Boga» – m.
in. te słowa czytane przez Francisz-
ka stanowią fragment opowiada-
nia o losach małej afrykańskiej al-
binoski… (…) w Afryce los takich 
dzieci jest dramatyczny. Rodzice 
porzucają je po narodzeniu; padają 
też one ofiarą mordów rytualnych, 
ponieważ panuje przesąd, że ka-
wałki ich ciała przynoszą powodze-
nie, bogactwo i szczęście…”.

Ojciec Święty nie krył wzru-
szenia i radości, co okazał ser-
decznym uściskiem i dobrym 

słowem. Od polskiej delegacji 
przyjął również pięknie ilustrowa-
ną książkę pt. „Nigdy tego nie za-
pomnę”, którą napisała o nim dla 
dzieci Renata Piątkowska, tak-
że Kawaler Orderu Uśmiechu. 
Na jednym egzemplarzu Papież 
złożył autograf, kilka innych po-
lecił zanieść prosto na swoje biur-
ko. Ojciec Święty otrzymał rów-
nież oprawiony gobelin z wize-
runkiem Orderu Uśmiechu wy-
konany przez żywiecką Kawa-
ler tego odznaczenia Władysławę 
Klinowską.

Marek Michalak: Papież 
Franciszek niezwykle imponu-
je mi od dnia powołania na Sto-
licę Piotrową swoją wrażliwością 
na dzieci, na krzywdy, jakich do-
znają od świata dorosłych. Papież 
konsekwentnie przypomina o god-
ności dziecka i upomina, gdy jest 
ona deptana, poniewierana. Je-
stem Mu bardzo wdzięczny za to, 
że ten przekaz jest jednoznaczny 
i odważny. Papież wyraźnie nam 
przypomina, że nie wolno dzie-
ci krzywdzić w jakikolwiek spo-
sób, ani bić, ani poniżać. Ceremo-
nia wręczenia przez dzieci Orde-
ru Uśmiechu Papieżowi Francisz-
kowi oficjalnie rozpoczęła obcho-
dy 50–lecia tego „najsłoneczniej-
szego z odznaczeń”, które potrwa-
ją do wiosny 2019 roku.

OPR. MHM

FOT. L’OSSERVATORE ROMANO, 

P. MOLĘCKI I J. MICHALAK
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arafia w Leśnej jest niezwykłą. W jej 
zbiorach znajduje się ponad 210 reli-
kwii świętych i błogosławionych Ko-
ścioła katolickiego. Owe bogate zbiory 

od ponad 20. lat zdobywa ks. Piotr Sadkiewicz, 
proboszcz parafii. Jest to zapewne jedyna para-
fia w Polsce, która może poszczycić się tak bo-
gatą „kolekcją” relikwii. 

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż kata-
log relikwii nie jest zamknięty, ale relikwii cią-
gle przybywa.

Oddawanie czci relikwiom świętych i bło-
gosławionych należy do prastarej i czcigod-
nej tradycji Kościoła, która jest kultywowana 
do dnia dzisiejszego.

Wierni poprzez modlitwę do danego świę-
tego lub błogosławionego i konkretną prośbę 
– jak wykazuje historia Kościoła – otrzymywa-
li łaski od Boga (dotyczące zdrowia ciała, jak 
też i ducha).

Ta wyjątkowość parafii w Leśnej stała się 
inspiracją, aby na łamach „Informatora Piel-
grzyma”, w kolejnych numerach – w częściach 
przybliżać postacie tychże świętych i błogosła-
wionych, abyśmy mogli nie tylko poznać ich 
życie i drogę do świetności, ale również zwra-
cać się w modlitwach do nich, prosząc Boga 
przez ich wstawiennictwo o potrzebne dary 
i łaski dla nas. 

Dziś w pierwszym odcinku przedstawione 
zostały postacie: św. siostry Faustyny Kowal-
skiej, św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego So-
poćki – piewców Miłosierdzia Bożego.

I. ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA 
– ŚWIĘTĄ NA NASZE TRUDNE CZASY

 

Modlitwa o miłosierdzie Boże dla świata 
całego

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobro-
ci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła 
z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twe-
go, do litości Twojej, o Boże; a woła potęż-
nym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, 
nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej zie-
mi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz 
na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o wła-
snych siłach wznieść się do Ciebie nie jeste-
śmy w stanie – przeto Cię błagamy, uprzedzaj 
nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustan-
nie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili 
wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci 

godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miło-
sierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół 
naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak 
dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje osta-
teczne, który to dzień Tobie jest tylko wiado-
my. I spodziewamy się, że otrzymamy wszyst-
ko, co nam jest obiecane przez Jezusa, po-
mimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufno-
ścią naszą, przez Jego miłosierne Serce prze-
chodzimy jak przez otwartą bramę do nieba 
(Dz. 1570).

Bóg bogaty w Miłosierdzie, wybrał tę prostą 
zakonnicę, by przypomnieć całemu światu o ta-
jemnicy niezgłębionej miłości Pana. Uczył ją jak 
ma nie tracić ufności pośród najcięższych prób. 
Dzięki nieustannej bliskości z Panem ofiarowa-
ła swoje cierpienie w intencji nawrócenia ludzi 
grzesznych i złamanych na duchu. To właśnie 
ona przypomniała całemu Kościołowi jak bar-
dzo ludzie ranią Pana Jezusa, gdy nie otwierają 
się na Jego przebaczenie. 

Patronuje ludziom, którzy borykają się 
z różnorodnymi trudnościami życiowymi, 
szczególnie pogubionymi duchowo, pragnący-
mi zerwać z grzechem i nawrócić się do Pana, 
który obdarza prawdziwym życiem.

Modlitwa o uproszenie łask za 
wstawiennictwem św. Faustyny
O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wiel-
ką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia 
Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to 
jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzie-
lić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny 
nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale 
wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Fau-
styny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, 
które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie 
zanoszę.

KALENDARIUM
25.VIII.1905. – Urodziła się we wsi Gło-

gowiec ( dawne woj. konińskie).
27.VIII.1905. – Chrzest w parafii Św. Ka-

zimierza w Świnkach Warckich (diec. wło-
cławska).

1912. – Pierwszy raz słyszy w duszy głos 
wzywający ją do życia doskonalszego.

1914 – Pierwsza Komunia św.
IX 1917 – Początek nauki w szkole pod-

stawowej.
1921. – Podejmuje pracę u znajomych 

rodziny – Bryszewskich w Aleksandrowie 
Łódzkim.

1922. – Wraca do domu rodzinnego 
i dzieli się z rodzicami swoim zamiarem 
wstąpienia do klasztoru – sprzeciw ro-
dziców.

Jesień 1922. – Wyjazd do pracy w Łodzi. 
M.in. przez rok pracuje w sklepie Marcjanny 
Sadowskiej przy ul. Abramowskiego 29 (2 II 
1923–1 VII 1924).

VII.1924. – Wyjazd do Warszawy z za-
miarem wstąpienia do klasztoru. Zgłasza się 
do domu zakonnego przy ul. Żytniej 3/9. 

Przełożona Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia obiecuje jej przyjęcie do klaszto-
ru, ale przedtem poleca Helenie podjąć pracę, 
przygotować skromną wyprawę.

l .VIII. 925. – Po rocznej pracy jako po-
moc domowa – ponownie zgłasza się do prze-
łożonej klasztoru przy ul. Żytniej, zostaje osta-
tecznie przyjęta i rozpoczyna postulat (próba 
zakonna).

23.I.1926. – Wyjazd do domu nowicjac-
kiego w Krakowie.

30.IV.1926. – Obłóczyny; otrzymuje 
habit i imię zakonne – siostra Maria 
Faustyna.

III–IV. 1927. – Siostrę Faustynę zaczynają 
ogarniać ciemności duchowe; trwać będą pół-
tora roku.

16.IV.1928. – W Wielki Piątek zbolałą no-
wicjuszkę ogarnia żar miłości Bożej. Zapomina 
o przebytych cierpieniach, jaśniej poznaje, jak 
wiele cierpiał dla niej Chrystus.

30.IV.1928. – Po skończeniu nowicjatu 
i ośmiodniowych rekolekcjach składa pierwsze 
śluby zakonne (czasowe).

6–10.X.1928. – W Zgromadzeniu MBM 
odbywa się kapituła generalna. Na przełożoną 
generalną wybrana została matka Michaela 
Moraczewska, która będzie przez całe życie s. 
Faustyny jej przełożoną. W chwilach trudnych 
będzie jej pomocą i pociechą.

31.X.1928. – Wyjazd do domu zakonne-
go w Warszawie przy ul. Żytniej, z przeznacze-
niem do pracy w kuchni.

21.II. – 11.VI.1929. – Czasowy pobyt 
w Wilnie (zastępuje siostrę odbywającą trze-
cią probację).

VI.1929. – Zostaje przydzielona do pra-
cy w nowo powstającym domu Zgromadzenia 
przy ul. Hetmańskiej w Warszawie.

7.VII.1929. – Na krótki czas wysłana 
do Kiekrza koło Poznania (zastępuje w kuchni 
chorą siostrę).

X.1929. – Jest w warszawskim domu 
Zgromadzenia przy ul. Żytniej.

RELIKWIE W KOŚCIELE 
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

W LEŚNEJ W DIECEZJI 
BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

część 1
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V–VI.1930. – Przyjeżdża do domu Zgro-
madzenia w Płocku. Pracuje kolejno w piekar-
ni, kuchni i sklepie piekarniczym.

22.II.1931. – Widzenie Pana Jezusa, któ-
ry każe jej malować obraz według wzoru, jaki 
ogląda.

XI.1932. – Przyjazd do Warszawy na trze-
cią probację (pięciomiesięczną), jaką siostry 
Zgromadzenia MBM odbywają przed złoże-
niem ślubów wieczystych. W tym samym mie-
siącu rekolekcje w Walendowie przed rozpo-
częciem probacji.

18.IV.1933. – Wyjazd do Krakowa 
na ośmiodniowe rekolekcje przed ślubami wie-
czystymi.

1.V.1933. – Składa zakonne śluby wieczy-
ste (uroczystości przewodniczył bp Stanisław 
Rospond).

25.V.1933. – Wyjazd do Wilna.
2.I.1934. – Pierwszy raz udaje się do ma-

larza E. Kazimirowskiego, który ma malować 
obraz Miłosierdzia Bożego.

29.III.1934. – Ofiaruje się za grzeszni-
ków, a szczególnie za te dusze, które straciły 
ufność w miłosierdzie Boże.

VI.1934. – Ukończony został obraz Mi-
łosierdzia Bożego. Siostra Faustyna płacze, 
że Pan Jezus nie jest tak piękny, jak Go wi-
działa.

26.VII.1934. – Idąc z dziewczętami 
z ogrodu na kolacje (10 min. przed godzi-
ną 18), Siostra Faustyna ujrzała Pana Jezusa 
przed kaplicą w Wilnie w takiej postaci, jak Go 
widziała w Płocku, tj. z promieniami –bladym 
i czerwonym.

Promienie ogarniały kaplicę zgromadzenia, 
infirmerię wychowanek, a następnie rozeszły 
się na cały świat.

15.II.1935. – Wiadomość o ciężkiej cho-
robie matki i wyjazd do domu rodzinnego 
w Głogowcu. W drodze powrotnej do Wilna 
zatrzymała się w Warszawie, by zobaczyć się 
z matką generalną – Michaelą Moraczewską, 
i dawną mistrzynią – s. Marią Józefą Brzozą.

19.X.1935. – Wyjazd na ośmiodniowe re-
kolekcje do Krakowa.

8.I.1936. – Udaje się do abp. Romual-
da Jałbrzykowskiego, metropolity wileńskie-
go, i oznajmia mu, że Pan Jezus żąda założenia 
nowego zgromadzenia.

19.III.1936. – Opuszcza Wilno i przyjeż-
dża do Warszawy.

25.III.1936. – Jest przeniesiona do domu 
zgromadzenia w Walendowie.

VI.1936. – Zostaje przeniesiona do domu 
w miejscowości Derdy (2 km od Walendowa).

11.V.1936. – Wyjazd z Derb do Krakowa 
na stały pobyt.

14.X.1936. – Spotkanie z ks. Arcybisku-
pem Jałbrzykowskim, który – będąc przejaz-
dem w Krakowie – odwiedził dom zgroma-
dzenia.

19.X.1936. – Badania lekarskie w zakła-
dzie leczniczym na Prądniku (dziś szpital im. 
Jana Pawła II).

9.XII. – 27.III.1937. – Leczenie w szpita-
lu na Prądniku.

29.VII. – 10.VIII.1937. – Pobyt 
w Rabce.

21.VI.1938. – Pogorszenie stanu i ponow-
ne skierowanie do szpitala na Prądniku.

VI.1938. – Ostatni list Siostry Faustyny 
do przełożonej generalnej, w którym przepra-
sza za wszystkie uchybienia całego życia i koń-
czy słowami: „Do zobaczenia w niebie”.

25.VIII.1938. – Przyjmuje sakrament 
chorych.

2.IX.1938. – Ks. Sopoćko podczas odwie-
dzin w szpitalu zobaczył ją w ekstazie.

17.IX.1938. – Powrót ze szpitala do klasz-
toru.

5.X.1938. – O godzinie 22.45 Siostra Ma-
ria Faustyna Kowalska, po długich cierpie-
niach znoszonych z wielką cierpliwością, ode-
szła do Pana po nagrodę.

7.X.1938. – Ciało jej został pochowane 
na cmentarzu zakonnym, położonym w ogro-
dzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia w Krakowie–Łagiewnikach, we wspól-
nym grobowcu, kaplicy Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach.

1965. – Biskup Julian Groblicki rozpoczął 
w krakowskiej Kurii Metropolitalnej proces in-
formacyjny odnośnie życia i cnót Faustyny Ko-
walskiej.

20.IX.1967. – Proces diecezjalny został 
ukończony przez kardynała Karola Wojtyłę.

01.I.1968. – Kongregacja ds. Świętych 
oficjalnie otworzyła proces beatyfikacyjny Słu-
gi Bożej.

18.IV.1993. – Odbyła się beatyfikacja, któ-
rej dokonał Jan Paweł II.

20.IV.2000. – Miała miejsce kanonizacja, 
której dokonał Jan Paweł II. Uroczystości od-
były się w Krakowie i Watykanie.

Wspomnienie liturgiczne św. Faustyny Ko-
walskiej, dziewicy przypada 5 października.

II. ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – HEROLDEM 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Modlitwa Jana Pawła II do Miłosiernego 
Boga

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś 
swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszy-
cielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każ-
dego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz na-
szą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól 

wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć 
Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny 
Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miło-
sierdzie dla nas i całego świata!

Papież Jan Paweł II był papieżem nadziei, 
umacniał nas słowem Bożym, osobistym świa-
dectwem wiary, w naszej niełatwej pielgrzym-
ce wiary, w świecie rozdartym nienawiścią, 
wojnami i licznymi konfliktami, w świecie, 
w którym depcze się i opluwa godność czło-
wieka, w świecie, w którym odrzuca się De-
kalog, prawdę, w świecie, w którym gardzi się 
uczciwością, sprawiedliwością, miłosierdziem 
i miłością.

Święty Jan Paweł II jest patronem wszyst-
kich nas i wszystkich naszych spraw. Jednak-
że w sposób szczególny jest patronem rodzin.

 

Modlitwa o uproszenie łask za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednic-
twem proszę o łaski dla mnie (i moich bliskich). 
Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zba-
wienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmo-
gącego łaski, o które się modlę… (należy wy-
mienić prośby). Uproś mi dar umocnienia mej 
wiary, nadziei i miłości.

Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego 
imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, 
Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi 
łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła 
II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

KALENDARIUM
18.V.1920. – Urodził się Karol Wojtyła 

jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w domu 
przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach

20.VI.1920. – Chrzest św. w kościele pa-
rafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny – imiona: Karol Józef

1926–1930. – Nauka w szkole po-
wszechnej

13.IV.1929. – Śmierć matki Emilii
25.V.1929. – I Komunia św.
1930–1938 – Nauka w Państwowym Gim-

nazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
12.IV.1932. – Śmierć brata Edmunda
03.V.1938. – Przyjęcie sakramentu Bierz-

mowania
14.V.1938. – Wręczenie świadectw dojrza-

łości w wadowickim gimnazjum
1938–1939. – Studia polonistyczne 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
1940–1941. – Praca w krakowskich zakła-

dach chemicznych „Solvay”
18.II. 1941. – Śmierć ojca Karola
1942–1946. – Wstąpienie do istniejące-

go w konspiracji Seminarium Duchownym 
w Krakowie i studia teologiczne

01.XI.1946. – Święcenia kapłańskie w ka-
plicy arcybiskupiej

1946–1948. – Studia na „Angelicum” 
w Rzymie (tytuł doktorski uzyskał na UJ 
w Krakowie)

Dokończenie na str. 30
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1948–1949. – Wikary w parafii Niegowić 
p.w. Wniebowzięcia NMP

1949–1951. – Wikary w parafii św. Flo-
riana w Krakowie

1951–1954. – Duszpasterz akademicki 
przy parafii św. Floriana

od 1954. – Wykładowca etyki na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim

28.IX.1958. – Sakra biskupia w Katedrze 
Wawelskiej

1962–1965. – Udział w pracach Soboru 
Watykańskiego II

30.XII.1963. – Nominacja na Arcybiskupa 
Krakowskiego

08.III.1964. – Uroczysty ingres do Kate-
dry Wawelskiej

29.V.1967. – Mianowany kardynałem
28.VI.1967. –Zostaje członkiem Kolegium 

Kardynalskiego
07–13.III.1976. – Głosi rekolekcje w Wa-

tykanie dla papieża Pawła VI
16.X.1978. – Wybór kardynała Karo-

la Wojtyły na Papieża, który przyjął imię Jana 
Pawła II.

13.V.1981. – Zamach na Placu Św. Piotra 
– Jan Paweł II został poważnie ranny

1985. – Inauguracja Światowych Dni Mło-
dzieży w Rzymie

2003. – Publikacja Tryptyku Rzymskiego
02.IV.2005. – Jan Paweł II odszedł 

do Domu Ojca, w wigilię Święta Miłosierdzia 
Bożego

19.V.2005. – Papież Benedykt XVI ogło-
sił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana 
Pawła II.

01.V.2011. – Beatyfikacja Jana Pawła II 
przez Papieża Benedykta XVI

27.IV.2014. – Papież Franciszek ogłosił 
Jana Pawła II świętym.

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła 
II przypada 22 października

III. BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ MICHAŁ SOP0ĆKO 
– APOSTOŁEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Modlitwa Bł. Ks. Michała Sopoćko 
–  DROGA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Zawsze należy się modlić i nie ustawać”.
(Łk 18,1) „...Duch przychodzi z pomocą naszej 

słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami”(Rz 8,26).

Bóg w nieskończonym swym miłosier-
dziu przygotował każdemu z nas liczne ła-
ski, cnoty wlane, dary, owoce i błogosławień-
stwa, ale do otrzymania ich potrzeba z na-
szej strony modlitwy, w której wyrażamy chęć 
otrzymania tych niezliczonych przejawów mi-
łosierdzia Bożego. Wbrew naszej chęci, na-
wet Bóg nie udziela łask swoich. Skoro z ser-
ca naszego wyrwie się jęk, prośba, westchnie-
nie i kieruje się ku Wszechmocnemu, wów-
czas bezzwłocznie wyciąga się ręka jego ku 
nam, dźwiga nas, wyrywa z toni, osłania i ra-
tuje. Odwieczny plan naszego uszczęśliwienia 
rozwija się i dopełnia przez modlitwę. Dopó-
ki się nie modlimy, nie padniemy na kolana 
i nie powiemy w najgłębszym poczuciu wła-
snej nicości: „Okaż mi, Panie, miłosierdzie 
Twoje!” (Ps 84,8), Bóg zwykle łask swych 
szczególniejszych nie udziela. Między modli-
twą tedy a miłosierdziem zachodzi wiekuiste 
przymierze.

Bóg pragnie udzielać nam z darów swoich 
bardzo hojnie, ale uzależnił swe łaski od na-
szej woli, której nie chce krępować, od na-
szej modlitwy, która jest kluczem do jego mi-
łosierdzia. Można je przyrównać do fontan-
ny, tryskającej dla wszystkich zdrojami ży-
wota, ale by z tej fontanny korzystać, trzeba 
do niej przybliżyć wiadro kornej i ufnej mo-
dlitwy... Po czym poznać można, że dusza 
jest umarła? – gdy się nie modli. Po czym po-
znać, że wraca do życia łaski? – kiedy zaczy-
na się modlić.

Modlitwa jest konieczna dla wszystkich: 
grzeszników i sprawiedliwych. Bez mo-
dlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych 

zastarzałych nałogów i nie otrzymają miło-
sierdzia Bożego. Bez modlitwy sprawiedliwi 
nie postąpią na drodze cnoty i nie utrzyma-
ją się długo na jej wyżynach ... Najistotniej-
szym prawem religii jest modlitwa... wów-
czas Bóg zstępuje do człowieka zachowu-
jąc swą nieskończoność, a człowiek wzno-
si się do Boga zachowując swą nicość...po-
wiedział Zbawiciel: ?Proście, a otrzymacie, 
aby radość wasza była pełna”(J 16,24)... 
Nie tylko otrzymają to, o co proszą, ale jesz-
cze w tym życiu pełnia radości będzie ich 
udziałem.

Czy tylko się my sami modlimy?... Duch 
Święty sprawia, że się dobrze modlimy. 
On przenika głębię serc naszych i wie naj-
lepiej, czego nam potrzeba do zbawienia. 
On podsuwa nam to właśnie, o co mamy się 
modlić i co prowadzi nas do doskonałości. 
On uczy nas również dobrego sposobu modli-
twy napełniając nas pobożnością, gorliwością, 
ufnością i wytrwałością...

Jak ścisła jest łączność Ducha Święte-
go z modlitwą, która jest drogą do miło-
sierdzia Bożego, a zarazem i sama w sku-
teczności swojej – dziełem tegoż miłosier-
dzia... ?Nie mówię wam, że ja będę prosił 
Ojca za wami, sam bowiem Ojciec miłuje 
was, boście wy mnie umiłowali i uwierzyli-
ście, że od Boga wyszedłem”(J 16, 26–27). 
Ta miłość w nas jest dziełem Ducha Świę-
tego, a głosu Ducha swego Ojciec nie może 
nie słyszeć. Bez modlitwy bylibyśmy podob-
ni do ziemi bez światła i bez deszczu, a bez 
daru Ducha Świętego nasza modlitwa była-
by wołaniem bez echa, bez żadnego skutku. 
Przeto dziękujmy za ten dar i prośmy o nie-
go przed każdą modlitwą...

Błogosławiony, kto się wznosi na skrzy-
dłach modlitwy, bo dosięgnie on łona Ojca 
swego. Dusza jego wyzwoli się z więzów tej 
ziemi i odzyska swobodę synów Bożych...Du-
chu Święty, udziel mi daru modlitwy...

Biskup H. Ciereszko napisał o nim m.in.: 
„Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświę-
cił Bogu i Kościołowi. Wyróżniał się nadzwy-
czajną gorliwością o chwałę Bożą, wyraża-
jącą się w niezwykłej aktywności, osadzonej 
w głębokim życiu duchowym. Zadziwia róż-
norodność jego prac. Był duszpasterzem pa-
rafialnym, katechetą, organizatorem szkol-
nictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwer-
sytecie i w Seminarium, ojcem duchownym, 
spowiednikiem alumnów, księży i sióstr za-
konnych, kapelanem wojskowym, działaczem 
trzeźwościowym, budowniczym kościołów. 
W jego bogatym w wieloraką działalność ży-
ciu dominujący i najpiękniejszy rys pozosta-
wiła służba idei Miłosierdzia Bożego. Jemu 
to bez wątpienia przysługuje obok św. Fausty-
ny Kowalskiej zaszczytny tytuł Apostoła Mi-
łosierdzia Bożego. Jako jej spowiednik i kie-
rownik duchowy z czasów wileńskich, zain-
spirowany jej objawieniami, oddał się całkowi-
cie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bo-
żego”.

Patronuje nawróceniu ludzi do Boga, uwol-
nieniu z nałogów, zwłaszcza alkoholizmu, 
uzdrowienie relacji rodzinnych.
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1927. – Został mianowany oj-
cem duchownym w Seminarium 
Duchownym w Wilnie.

1928. – Otrzymał stanowi-
sko zastępcy profesora na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie oraz 
wykładowcy w Seminarium Du-
chownym.

1932. – Został zwolniony 
z funkcji ojca duchownego, poświę-
cił się głównie pracy naukowej.

1934. – Habilitował się 
na Uniwersytecie Warszawskim 
w zakresie teologii pastoralnej 
i uzyskał stopień docenta.

W czasie okupacji niemiec-
kiej – Udało mu się szczęśliwie 
uniknąć aresztowania i przez dwa 
i pół roku ukrywał się w okolicach 
Wilna.

1944. – Po wznowieniu dzia-
łalności Seminarium Duchow-
nego w Wilnie wykładał w nim 
aż do jego zamknięcia w 1945 
roku przez władze radzieckie i re-
legowania do Białegostoku. Jed-
nocześnie udzielał się w dusz-
pasterstwie przy kościele św. 
Jana, katechizował, zorganizo-
wał potajemnie kurs katechetycz-
ny. Zagrożony aresztowaniem za 
tę działalność wyjechał w 1947 
roku do Białegostoku. Tu objął 
wykłady w Seminarium ze swych 
specjalności: pedagogiki, kateche-
tyki, homiletyki, teologii pastoral-
nej, teologii ascetycznej. Uczył też 
języka łacińskiego i rosyjskiego.

W latach powojennych – Pro-
wadził intensywną akcję trzeźwo-
ściową w ramach Społecznego 
Komitetu Przeciwalkoholowego.

1951–1958. – Zorganizował 
szereg miesięcznych i rocznych 
kursów katechetycznych dla za-
konnic i osób świeckich.

Lata 50. i 60. – Organizował 
także wykłady otwarte o tematyce 

religijnej przy parafii farnej w Bia-
łymstoku.

1962. – Przeszedł na emery-
turę, ale poświęcił się pracy dusz-
pasterskiej w kaplicy przy domu 
zakonnym Sióstr Misjonarek św. 
Rodziny przy ul. Poleskiej.

15.II.1975. – Zmarł w domu 
Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej .

1987–1993. – Toczył się jego 
proces beatyfikacyjny na szczeblu 
diecezjalnym.

2004. – Komisja teologów po-
wołana przez Kongregację pozy-
tywnie oceniła opracowanie „Posi-
tio”, a następnie komisja kardyna-
łów przyjęła i potwierdziła orze-
czenie teologów.

20.XII.2004. – W Watyka-
nie ogłoszony został uroczyście 
w obecności Ojca świętego dekret 
o heroiczności cnót Sługi Bożego.

XII.2007. – Zatwierdzony zo-
stał w Watykanie cud za przyczy-
ną Sługi Bożego.

28.IX.2008. – Odbyła się 
uroczysta beatyfikacja w Białym-
stoku w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego, gdzie spoczywają docze-
sne szczątki Błogosławionego.

Wspomnienie liturgiczne Bł. 
Ks. Michała Sopoćko przypada 
16 lutego.

Parafi a pw. św. Michała
Archanioła w Leśnej

pl. Jana Pawła II 1, 34-300 Leśna
tel. 33 867 13 55

www.parafi alesna.com
Zgłaszanie pielgrzymek:

tel. 502 537 187

Zebrał i opracował: KS. MAREK RUSECKI

ZDJĘCIA: ARCH. FUNDACJI SANKTUARIUM 

W ŁAGIEWNIKACH, ARCH. PARAFII LEŚNA, 

ARCH. WYDAWNICTWO „CALVARIANUM”,

WWW.JEZUUFAMTOBIE.PL

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą 
Cytrynową renomowanej fir-
my Reutter zawierają natural-
ny ekstrakt z aloesu i olejek 
trawy cytrynowej.

To idealne połączenie pole-
cane przy obniżonej odpor-
ności, do wspierania przewo-
du pokarmowego, wspoma-
gania pamięci i koncentracji. 

Dostępne w aptekach i zielarniach. 
Cena 7,90 zł.

Modlitwa o uproszenie łask 
za wstawiennictwem Bł. Ks. 
Michała Sopoćko

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś 
sługę swego Ks. Michała Sopoć-
ko apostołem Twego nieograniczo-
nego Miłosierdzia i żarliwym czci-
cielem Maryi, Matki Miłosierdzia. 
Spraw, abym dla rozsławienia Twe-
go Miłosierdzia i rozbudzenia ufno-
ści w Twoją ojcowską dobroć, otrzy-
mał(a) łaskę... za jego wstawiennic-
twem, o którą Cię proszę, przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o kanonizację Bł. Ks. 
Michała Sopoćki

Wszechmogący Boże, Ty z oj-
cowską dobrocią przygarniasz tych, 
którzy ze skruchą i nadzieją zbliża-
ją się do Ciebie, by doznać Twojego 
miłosierdzia i zlewasz strumienie 
łask na wzywających orędownictwa 
błogosławionego Michała, prezbi-
tera. Racz wsławić nowymi cuda-
mi i łaskami oraz włączyć do gro-
na świętych Kościoła swojego wier-
nego Sługę, który słowem, czynem 
i świadectwem życia głosił i przy-
bliżał światu tajemnicę niezgłębio-
nego Miłosierdzia, objawionego 
najpełniej w Synu Twoim Jezusie 

Chrystusie, który z Tobą żyje i kró-
luje przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

KALENDARIUM
01. XI. 1888. – Urodził się 

w Juszewszczyźnie (zwanej 
też Nowosadami) w powiecie 
oszmiańskim.

1910. – Wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Wilnie.

1914. – Przyjął święcenia ka-
płańskie.

1914–1918. – Pełnił posługę 
wikariusza w parafii Taboryszki.

1918. – Wyjechał do Warsza-
wy i podjął studia w zakresie teo-
logii moralnej na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

1923. – Ukończył studia ma-
gisterium. 

1926. – Uzyskał tam tytuł 
doktora teologii.

1922–1924. – Studiował tak-
że w Wyższym Instytucie Pedago-
gicznym.

Od 1919. – był jednocześnie 
kapelanem wojskowym.

1924. – Powrócił do rodzimej 
diecezji, pozostając nadal w dusz-
pasterstwie wojskowym, teraz już 
w Wilnie, aż do 1929 roku.

Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym  
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic

   

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY
tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl    www.zaborowiec.pl

 
Terminy 
w 2018r.
09.04-19.04

30.04-10.05

04.06-14.06

25.06-05.07

23.07-02.08

06.08-16.08

10.09-20.09

01.10-11.10

05.11-15.11

Rekolekcje pogłębione przez post warzywny 
jako droga do zdrowia fizycznego i duchowego
                  
- udręczonych problemami zdrowotnymi
  (choroby serca, krążenia, nadciśnienie, 
  otyłość, cukrzyca, rzs, choroby zwyrodnieniowe 
  stawów, schorzenia układu pokarmowego,
  grzybica, niska odporność i wiele innych)
- zainteresowanych profilaktyką zdrowia,
  racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem
  życia
- potrzebujących odpoczynku, wyciszenia, 
  pomocy duchowej
- pragnących przeżyć post w atmosferze radości
- oczekujących na spotkanie z Bogiem 
  przebaczającym i uzdrawiającym

   ZAPRASZAMY:

*
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