
Spis treści;                                       Posłuchaj – zobacz   -  Linki 

nr  Tytuł  
   

27 28.05.2022. Ten cud wydarzył się podczas II Wojny Światowej w pewnym Zgromadzeniu  

26  Najbardziej spektakularny cud św. Józefa  

25  Przejechali 15 km w 5 minut. Bez benzyny! Niezwykły Cud ojca Pio  

24  Niezwykłe zdarzenie w Sydney (związane z Eucharystią) – s. Briege McKenna 
23  Niezwykłe zdarzenie w Sydney (związane z Eucharystią) – s. Briege McKenna 

22  Kamery włoskiej telewizji uchwyciły bilokującego księdza 
21  Takie cuda naprawdę się zdarzają! – s. Briege McKenna 

   
20 24.04.2022. Jezus uratował go spod gruzów zawalonego kościoła. Niezwykła historia o. Domenico da Cese  

19  [Wideo] Hostia zmieniła się w bijące serce. Cud Eucharystyczny w Finca Betania  

18  Włamał się do kościoła by zniszczyć obraz, ujrzał postać pięknej kobiety 

17  Ojciec Pio ukazał się węgierskiemu kardynałowi  

16  Cud na wysypisku śmieci – świadectwo s. Briege McKenna  

15  Biskup, który miał 150 żon… i miał rację, że je miał!  

14  Śnieg latem w Rzymie? Tak, to też się wydarzyło (w cudowny sposób)  

13 27.02.2022. W każdej fabryce firmy Ferrero jest figurka Matki Bożej z Lourdes – zobacz -posłuchaj 

12 20.02.2022. Zobacz jak Najświętszy Sakrament powstrzymał falę Tsunami 

11. 13.02.2022. Wychowano mnie w duchu Marksistowskim – Rozmowa z Januszem 

10. 06.02.2022. Jesteś rodzicem? Lepiej tego wysłuchaj… 

9. 30.01.2022. Ten święty dał się sfotografować 50 lat po swojej śmierci 

8. 23.01.2022. Trudna droga nawrócenia (ojca ateisty) 

7. 16.01.2022. Dusza czyścowa ukazała się na Mszy św. – Cud Eucharystyczny z Montserrat 

6. 09.01.2022. Tak się kończy niegodne przyjmowanie Komunii Świętej 

5. 02.01.2022. Biskup zabłądził w lesie. Okazało się, że nie przez przypadek! – zobacz -posłuchaj 

4.  Powtórzył się cud rozstąpienia wód – zobacz - posłuchaj 

3.  Obrzucali figurę Matki Bożej błotem, obronił ją zawzięty luter- zobacz - posłuchaj 

2.  Św. Hostia zmieniła się w mężczyznę – cud z Les Ulmes   -  zobacz - posłuchaj 

1.   

 

 

Spis treści;  -              Przeczytaj 

nr  Tytuł artykułu 

19 23.10.2022. Orędzie na światowy dzień misyjny 

18 25.09.2022. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

NA 108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 
17 31.07.2022. Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 

na sierpień – miesiąc abstynencji 2022 

16 29.05.2022. List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego przed dziękczynieniem za nowych Błogosławionych 

15 08.05.2022. ORĘDZIE  FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

14 27.02.2022. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA   NA WIELKI POST 2022  

13 11.02.2022. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

12 21.11.2021. Papieskie orędzie na ŚDM 2021, obchodzony w wymiarze diecezjalnym 

11. 14.11.2021. ORĘDZIE  OJCA  ŚWIĘTEGO  NA  V  ŚWIATOWY  DZIEŃ  UBOGICH 

10. 03.10.2021. List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego 

9. 05.09.2021. List biskupów polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. 

Elżbiety Róży Czackiej 

8.  Londyn: Kopernik rozmawiający z Bogiem przyciąga tłumy 

7.  160. rocznica objawień Matki Bożej Marysi Murzańskiej na Wiktorówkach 

6.  Hiszpański 19-letni gwiazdor TikToka ogłosił, że jest pro-life. Jakie były reakcje? 

5.  Trzy  wymiary  maryjności  prymasa  Wyszyńskiego  

4.  ŚWIATOWY  DZIEŃ  MODLITW  O  POWOŁANIA  2021 r. ORĘDZIE  OJCA  

ŚWIĘTEGO  - ŚWIĘTY  JÓZEF:  MARZENIE  POWOŁANIA 

http://yuweg.pl/ten-cud-wydarzyl-sie-podczas-ii-wojny-swiatowej-w-pewnym-zgromadzeniu/
http://yuweg.pl/najbardziej-spektakularny-cud-sw-jozefa/
http://yuweg.pl/przejechali-15-km-w-5-minut-bez-benzyny-niezwykly-cud-ojca-pio/
http://yuweg.pl/niezwykle-zdarzenie-w-sydney-zwiazane-z-eucharystia-s-briege-mckenna/
http://yuweg.pl/niezwykle-zdarzenie-w-sydney-zwiazane-z-eucharystia-s-briege-mckenna/
http://yuweg.pl/kamery-wloskiej-telewizji-uchwycily-bilokujacego-ksiedza/
http://yuweg.pl/takie-cuda-naprawde-sie-zdarzaja-s-briege-mckenna/
http://yuweg.pl/jezus-uratowal-go-spod-gruzow-zawalonego-kosciola-niezwykla-historia-o-domenico-da-cese/
http://yuweg.pl/wideo-hostia-zmienila-sie-w-bijace-serce-cud-eucharystyczny-w-finca-betania/
http://yuweg.pl/wlamal-sie-do-kosciola-by-zniszczyc-obraz-ujrzal-postac-pieknej-kobiety/
http://yuweg.pl/ojciec-pio-ukazal-sie-wegierskiemu-kardynalowi/
http://yuweg.pl/cud-na-wysypisku-smieci-swiadectwo-s-briege-mckenna/
http://yuweg.pl/biskup-ktory-mial-150-zon-i-mial-racje-ze-je-mial/
http://yuweg.pl/snieg-latem-w-rzymie-tak-to-tez-sie-wydarzylo-w-cudowny-sposob/
http://yuweg.pl/w-kazdej-fabryce-firmy-ferrero-jest-figurka-matki-bozej-z-lourdes/
http://yuweg.pl/zobacz-jak-najswietszy-sakrament-powstrzymal-fale-tsunami/
http://yuweg.pl/wychowano-mnie-w-duchu-marksistowskim-rozmowa-z-januszem/
http://yuweg.pl/jestes-rodzicem-lepiej-tego-wysluchaj/
http://yuweg.pl/ten-swiety-dal-sie-sfotografowac-50-lat-po-swojej-smierci/
http://yuweg.pl/trudna-droga-nawrocenia-ojca-ateisty/
http://yuweg.pl/dusza-czyscowa-ukazala-sie-na-mszy-sw-cud-eucharystyczny-z-montserrat/
http://yuweg.pl/tak-sie-konczy-niegodne-przyjmowanie-komunii-swietej/
http://yuweg.pl/biskup-zabladzil-w-lesie-okazalo-sie-ze-nie-przez-przypadek/
http://yuweg.pl/powtorzyl-sie-cud-rozstapienia-wod/
http://yuweg.pl/obrzucali-figure-matki-bozej-blotem-obronil-ja-zawziety-luter/
http://yuweg.pl/sw-hostia-zmienila-sie-w-mezczyzne-cud-z-les-ulmes/


3.  Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia powstanie w Warszawie. 

2.  Tu narodziła się Duchowa Adopcja, teraz będzie sanktuarium 

1.  W Niepokalanowie powstało Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. 

 

 

 

 

 
 

Nr 19 

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r. 

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) 

  

Drodzy Bracia i Siostry! 

Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, 

opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). Jest to również temat 

Światowego Dnia Misyjnego 2022 r., który jak zawsze pomaga nam przeżywać fakt, że Kościół ze swej natury 

jest misyjny. W tym roku daje nam on okazję do upamiętnienia kilku ważnych rocznic w życiu i misji 

Kościoła: 400-lecia ustanowienia Kongregacji Propaganda Fide — dziś ds. Ewangelizacji Narodów — oraz 

200. rocznicy powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które wraz z Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. 

Piotra Apostoła sto lat temu uzyskało miano „papieskiego”. 



Zastanówmy się nad tymi trzema kluczowymi wyrażeniami, które streszczają trzy podstawy życia i misji 

uczniów: „Będziecie moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi” i „otrzymacie moc Ducha Świętego”. 

1. „Będziecie moimi świadkami” — Powołanie wszystkich chrześcijan do świadczenia o Chrystusie 

Jest to punkt centralny, istota nauczania Jezusa, skierowanego do uczniów, odnośnie do ich misji w świecie. 

Wszyscy uczniowie będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają — zostaną nimi 

ustanowieni przez łaskę. Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak jak Chrystus jest pierwszym 

posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też 

każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący wspólnotą 

uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie świata, dając świadectwo o Chrystusie. 

Tożsamość Kościoła polega na ewangelizowaniu. 

Bardziej dogłębna ponowna lektura całości wyjaśnia pewne aspekty, które są zawsze istotne dla misji 

powierzonej przez Chrystusa swoim uczniom: „Będziecie moimi świadkami”. Forma liczby mnogiej podkreśla 

wspólnotowo-eklezjalny charakter misyjnego powołania uczniów. Każdy ochrzczony jest powołany do misji w 

Kościele i z mandatu Kościoła — misja jest więc realizowana razem, a nie indywidualnie, w komunii ze 

wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy. I nawet jeśli ktoś w jakiejś szczególnej sytuacji sam wypełnia 

misję ewangelizacyjną, to wypełnia ją i powinien ją zawsze wypełniać w komunii z Kościołem, który go posłał. 

Jak uczył św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, dokumencie, który jest mi bardzo bliski: 

„Dzieło ewangelizacji nie jest niczyim aktem osobistym i samotnym, ale całkowicie kościelnym. Dlatego, 

kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, katechista czy duszpasterz, w jak najbardziej odległym kraju, głosi 

Ewangelię, gromadzi swą małą wspólnotę, udziela Sakramentów, choćby był sam, wykonuje akt Kościoła, a 

jego dzieło zapewne łączy się z działalnością ewangelizacyjną całego Kościoła, nie tylko przez więzy 

«instytucjonalne», ale także przez więzy niewidzialne i przez ukryte zakorzenienie w łasce niebieskiej” (n. 60). 

Nie przypadkiem bowiem Pan Jezus posyłał swoich uczniów na misje po dwóch. Świadectwo chrześcijan o 

Chrystusie ma przede wszystkim charakter wspólnotowy. Stąd wynika zasadnicze znaczenie obecności 

wspólnoty, choćby małej, w wypełnianiu misji. 

Po drugie, uczniowie są wezwani do przeżywania swojego osobistego życia w kluczu misji — są posłani przez 

Jezusa do świata nie tylko po to, by wypełniać misję, ale przede wszystkim, by żyć misją, która została im 

powierzona; nie tylko po to, aby dawać świadectwo, ale przede wszystkim, aby być świadkami Chrystusa. Jak 

mówi apostoł Paweł w prawdziwie poruszających słowach: „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie 

Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele” (2 Kor 4, 10). Istotą misji jest dawanie świadectwa o 

Chrystusie, to znaczy o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu ze względu na Jego miłość do Ojca i do 

rodzaju ludzkiego. To nie przypadek, że apostołowie szukali następcy Judasza wśród tych, którzy, tak jak oni, 

byli świadkami Jego zmartwychwstania (por. Dz 1, 22). To Chrystus, i to Chrystus zmartwychwstały, jest tym, 

o którym musimy świadczyć i którego życie musimy dzielić. Misjonarze Chrystusa nie są posyłani, aby 

przekazywać siebie samych, aby popisywać się swoimi zaletami, zdolnościami przekonywania czy 

umiejętnościami kierowniczymi. Mają natomiast najwyższy zaszczyt ofiarowania Chrystusa słowem i czynem, 

głosząc wszystkim Dobrą Nowinę o Jego zbawieniu z radością i szczerością, tak jak pierwsi apostołowie. 

Dlatego, w ostatecznym rozrachunku, prawdziwym świadkiem jest „męczennik”, ten, kto oddaje swoje życie za 

Chrystusa, odwzajemniając dar, którym On uczynił dla nas siebie samego. „Pierwszą motywacją do 

ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające 

nas, by Go jeszcze bardziej kochać”. 

Wreszcie stale aktualne jest spostrzeżenie św. Pawła VI na temat świadectwa chrześcijańskiego: „Człowiek 

naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 

świadkami” (Evangelii nuntiandi, 41). Dlatego fundamentalne znaczenie dla przekazu wiary ma świadectwo 

ewangelicznego życia chrześcijan. Z drugiej strony, zadanie głoszenia Jego osoby i Jego orędzia pozostaje tak 

samo konieczne. Zresztą sam Paweł VI mówi dalej: „Tak, przepowiadanie, owo ustne głoszenie orędzia jest 

zawsze jak najbardziej potrzebne. [...] Słowo zawsze posiada swą wyższość i skuteczność, zwłaszcza gdy niesie 

z sobą moc Bożą. Z tego powodu i w naszych czasach zachowuje swą aktualność Pawłowe: «Wiara ze 

słuchania» (Rz 10, 17): słowo usłyszane prowadzi do wierzenia” (tamże, 42). 

W ewangelizacji zatem przykład życia chrześcijańskiego i głoszenie Chrystusa idą w parze. Jedno służy 

drugiemu. Są to dwa płuca, którymi każda wspólnota musi oddychać, aby być misyjna. To pełne, konsekwentne 



i radosne świadectwo o Chrystusie będzie z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju Kościoła także w trzecim 

tysiącleciu. Dlatego zachęcam wszystkich do odzyskania odwagi, szczerości, owej parezji pierwszych 

chrześcijan, aby dawać świadectwo o Chrystusie słowem i czynem, w każdej dziedzinie życia. 

2. „Aż po krańce ziemi” — Odwieczna aktualność misji powszechnej ewangelizacji 

Zachęcając uczniów do bycia Jego świadkami, zmartwychwstały Pan zapowiada, gdzie są posłani: „w 

Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Bardzo jasno wyłania się tutaj 

powszechny charakter misji uczniów. Podkreślono „odśrodkowy” ruch geograficzny, niemal w 

koncentrycznych kręgach, od Jerozolimy, uważanej przez tradycję żydowską za centrum świata, do Judei i 

Samarii, i aż po „krańce ziemi”. Nie są posłani, aby uprawiać prozelityzm, ale by głosić. Chrześcijanin nie 

uprawia prozelityzmu. Dzieje Apostolskie mówią nam o tym ruchu misyjnym — dają nam piękny obraz 

Kościoła, który „wychodzi”, aby wypełnić swoje powołanie do dawania świadectwa o Chrystusie Panu, 

kierowany Bożą Opatrznością poprzez konkretne okoliczności życia. Istotnie, pierwsi chrześcijanie byli 

prześladowani w Jerozolimie, dlatego rozproszyli się w Judei i Samarii i wszędzie dawali świadectwo o 

Chrystusie (por. Dz 8, 1.4). 

Coś podobnego wciąż dzieje się w naszych czasach. Z powodu prześladowań religijnych oraz sytuacji wojny i 

przemocy, wielu chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny do innych krajów. Jesteśmy 

wdzięczni tym braciom i siostrom, którzy nie zamykają się w cierpieniu, ale dają świadectwo o Chrystusie i 

Bożej miłości w krajach, które ich przyjmują. Do tego zachęcał ich św. Paweł VI, mając na uwadze 

„obowiązek i zadanie emigrantów w tych krajach; które ich przyjęły w gościnę” (Evangelii nuntiandi, 21). 

Rzeczywiście, coraz częściej doświadczamy, jak obecność wiernych różnych narodowości wzbogaca oblicze 

parafii i czyni je bardziej powszechnymi, bardziej katolickimi. Zatem duszpasterstwo migrantów jest 

działalnością misyjną, której nie należy zaniedbywać, a która może również pomóc miejscowym wiernym w 

ponownym odkryciu radości wiary chrześcijańskiej, którą otrzymali. 

Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno uczniom Jezusa każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich zawsze 

przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby dawać o Nim świadectwo. Pomimo wszelkich 

udogodnień, jakie niesie ze sobą postęp nowoczesności, istnieją dziś jeszcze obszary geograficzne, do których 

nie dotarli jeszcze misyjni świadkowie Chrystusa z Dobrą Nowiną o Jego miłości. Z drugiej strony, żadna 

ludzka rzeczywistość nie może być obca uwadze uczniów Chrystusa w ich misji. Kościół Chrystusowy był, jest 

i będzie zawsze „wychodzący” ku nowym horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, ku 

miejscom i ludzkim sytuacjom „granicznym”, aby dawać świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do 

wszystkich ludzi, każdego narodu, wszystkich kultur i wszystkich stanów społecznych. W tym sensie misja 

będzie zawsze także missio ad gentes, jak nauczał nas Sobór Watykański II, ponieważ Kościół zawsze będzie 

musiał wychodzić poza swoje granice, aby wszystkim świadczyć o miłości Chrystusa. W związku tym pragnę 

przypomnieć i podziękować wielu misjonarzom, którzy poświęcili swoje życie, aby wyjść „poza”, ucieleśniając 

miłość Chrystusa do wielu braci i sióstr, których spotkali. 

3. „Otrzymacie moc Ducha Świętego” — Zawsze dać się umacniać i prowadzić Duchowi Świętemu 

Zapowiadając uczniom ich misję bycia Jego świadkami, Chrystus zmartwychwstały obiecał również łaskę w 

związku z tak wielką odpowiedzialnością: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 

moimi świadkami” (Dz 1, 8). Rzeczywiście, zgodnie z opisem Dziejów Apostolskich, właśnie po zstąpieniu 

Ducha Świętego na uczniów Jezusa miało miejsce pierwsze świadectwo o Chrystusie, który umarł i 

zmartwychwstał, poprzez kerygmatyczne głoszenie, tak zwane przemówienie misyjne św. Piotra do 

mieszkańców Jerozolimy. Tak rozpoczęła się era ewangelizacji świata przez uczniów Jezusa, którzy wcześniej 

byli słabi, zalęknieni, zamknięci. Umocnił ich Duch Święty, dał im odwagę i mądrość, aby przed wszystkimi 

świadczyli o Chrystusie. 

Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3), tak też 

żaden chrześcijanin nie może dawać pełnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie Panu bez natchnienia i 

pomocy Ducha Świętego. Dlatego każdy uczeń, misjonarz Chrystusa, jest wezwany do uznania 

fundamentalnego znaczenia działania Ducha Świętego, do życia z Nim w codzienności oraz do nieustannego 

czerpania od Niego siły i natchnienia. Co więcej, właśnie wtedy, gdy czujemy się znużeni, pozbawieni 

motywacji, zagubieni, pamiętajmy, aby zwrócić się w modlitwie do Ducha Świętego, która — chciałbym to 

jeszcze raz podkreślić — odgrywa fundamentalną rolę w życiu misyjnym, by dać się pokrzepić i umocnić 



Jemu, będącemu niewyczerpanym Bożym źródłem nowej energii i radości dzielenia się życiem Chrystusa z 

innymi. „Otrzymanie radości Ducha jest łaską. I jest to jedyna siła, jaką możemy mieć, aby głosić Ewangelię, 

by wyznawać wiarę w Pana” (przesłanie do Papieskich Dzieł Misyjnych, 21 maja 2020). Tak więc to Duch 

Święty jest prawdziwym protagonistą misji — to On daje właściwe słowo we właściwym czasie i we właściwy 

sposób. 

Właśnie w świetle działania Ducha Świętego chcemy również odczytać rocznice misyjne obecnego 2022 roku. 

Utworzenie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w 1622 roku, było podyktowane pragnieniem wspierania 

polecenia misyjnego na nowych terytoriach. Była to opatrznościowa intuicja! Kongregacja okazała się 

kluczowa dla uczynienia misji ewangelizacyjnej Kościoła prawdziwie taką, to znaczy niezależną od ingerencji 

mocarstw światowych, aby ustanowić te Kościoły lokalne, które dziś wykazują jakże wielką żywotność. 

Miejmy nadzieję, że podobnie jak w minionych czterech wiekach, Kongregacja, ze światłem i z mocą Ducha 

Świętego, będzie kontynuowała i intensyfikowała swoją pracę w zakresie koordynowania, organizowania i 

ożywiania działalności misyjnej Kościoła. 

Ten sam Duch, który prowadzi Kościół powszechny, inspiruje także zwyczajnych mężczyzn i kobiety do 

nadzwyczajnych misji. I tak się stało dokładnie 200 lat temu, gdy pewna młoda Francuzka, Paulina Jaricot, 

założyła Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary. Jej beatyfikacja odbędzie się w tym roku jubileuszowym. 

Chociaż żyła w niedostatku, przyjęła natchnienie Boże, aby stworzyć sieć modlitw i zbiórek na rzecz 

misjonarzy, żeby wierni mogli czynnie uczestniczyć w misji „aż po krańce ziemi”. Z tego genialnego pomysłu 

narodził się Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy co roku, a z którego ofiary, zbierane we wszystkich 

wspólnotach, przeznaczone są na fundusz powszechny, poprzez który papież wspiera działalność misyjną. 

W tym kontekście wspominam również francuskiego biskupa Karola de Forbin-Jansona, który założył Dzieło 

Misyjne Dzieci, aby promować misję wśród dzieci, pod hasłem: „Dzieci ewangelizują dzieci, dzieci modlą się 

za dzieci, dzieci pomagają dzieciom na całym świecie”; a także panią Joannę Bigard, która powołała do życia 

Dzieło św. Piotra Apostoła, aby wspierać seminarzystów i księży na terenach misyjnych. Te trzy dzieła misyjne 

zostały uznane za „papieskie” dokładnie sto lat temu. To również pod natchnieniem i kierownictwem Ducha 

Świętego bł. Paweł Manna, urodzony 150 lat temu, założył obecną Papieską Unię Misyjną, aby uwrażliwiać i 

animować do misji kapłanów, osoby konsekrowane i cały lud Boży. Paweł VI potwierdził uznanie papieskie 

tego Dzieła, którego sam był członkiem. Wspominam o tych czterech Papieskich Dziełach Misyjnych ze 

względu na ich wielkie zasługi historyczne, a także po to, aby zachęcić was do radowania się wraz z nimi, w 

tym szczególnym roku, ich działalnością na rzecz misji ewangelizacyjnej w Kościele powszechnym i w 

Kościołach lokalnych. Oby Kościoły lokalne mogły znaleźć w tych dziełach solidne narzędzie do umacniania 

ducha misyjnego w ludzie Bożym. 

Drodzy bracia i siostry, nie przestaję marzyć o całym Kościele jako misyjnym i o nowym okresie działalności 

misyjnej wspólnot chrześcijańskich. I powtarzam życzenie Mojżesza dla ludu Bożego w drodze: „Oby tak cały 

lud Pana prorokował!” (Lb 11, 29). Tak, obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy 

chrztu: prorokami, świadkami, misjonarzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż po krańce ziemi. Maryjo, 

Królowo Misji, módl się za nami! 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 6 stycznia 2022 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego 

FRANCISZEK 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

NA 108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 

(25 września 2022 r.) 

  

Budować przyszłości z migrantami i uchodźcami 

„Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13, 14) 

Drodzy bracia i siostry! 

Ostatecznym sensem naszej „wędrówki” na tym świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa 

Bożego zainagurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On 

powróci w chwale. Jego królestwo nie jest jeszcze spełnione, ale jest już obecne w tych, którzy przyjęli 

zbawienie. „Królestwo Boże jest w nas. Choć jest jeszcze eschatologiczne, jest przyszłością świata, ludzkości, 

to jednocześnie jest w nas” [1]. 

Przyszłe miasto jest „zbudowane na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg” 

(Hbr 11, 10). Jego projekt przewiduje intensywne dzieło budowania, w którym wszyscy musimy czuć się 

zaangażowani osobiście. Jest to skrupulatna praca nad osobistym nawróceniem i przemianą rzeczywistości tak, 

aby coraz bardziej odpowiadała Bożemu zamysłowi. Dramaty historii przypominają nam, jak jest jeszcze 

odległe osiągnięcie naszej mety – Nowego Jeruzalem, „przybytku Boga z ludźmi” (Ap 21, 3). Nie powinniśmy 

jednak tracić ducha z tego powodu. W świetle tego, czego nauczyliśmy się w okresie niedawnych trudności, 

jesteśmy wezwani do odnowienia naszego zaangażowania w budowanie przyszłości bardziej zgodnej z planem 

Bożym, świata, w którym wszyscy mogli by żyć w pokoju i godności. 

„Oczekujemy jednak nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3, 13). 

Sprawiedliwość jest jednym z elementów konstytutywnych królestwa Boga. W codziennym poszukiwaniu Jego 

woli należy ją budować z cierpliwością, ofiarnością i determinacją, aby wszyscy, którzy łakną i pragną, mogli 

być nasyceni (por. Mt 5, 6). Sprawiedliwość królestwa należy rozumieć jako realizację Bożego ładu, Jego 

harmonijnego zamysłu, gdzie w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał całe stworzenie jest znowu „czymś 

dobrym”, a ludzkość „czymś bardzo dobrym” (por. Rdz 1, 1-31). Aby jednak mogła zapanować ta cudowna 

harmonia, musimy przyjąć zbawienie Chrystusa, Jego Ewangelię miłości, aby zostały wyeliminowane 

nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie. 

Nikt nie może być wykluczony. Jego zamysł jest zasadniczo inkluzyjny i stawia w centrum mieszkańców 

peryferii egzystencjalnych. Jest wśród nich wielu migrantów i uchodźców, osób przesiedlonych i ofiar handlu 

ludźmi. Budowanie królestwa Bożego odbywa się z nimi, ponieważ bez nich nie byłoby to królestwo, którego 

pragnie Bóg. Włączenie osób najsłabszych to warunek konieczny, by uzyskać w nim pełnego obywatelstwa. 

Pan bowiem mówi: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 

od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 

przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 34-36). 

Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami oznacza także uznać i docenić to, co każdy z nich może 

wnieść do procesu budowania. Podoba mi się podejście do zjawiska migracji, które jest zawarte w proroczej 

wizji Izajasza, gdzie cudzoziemcy nie są przedstawieni jako najeźdźcy i niszczyciele, lecz jako ochotni 

robotnicy odbudowujący mury nowego Jeruzalem, Jeruzalem otwartego dla wszystkich narodów (por. Iz 60, 

10-11). 

W tym samym proroctwie przybycie cudzoziemców jest przedstawione jako źródło ubogacenia: „do ciebie 

napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie” (60, 5). Historia uczy nas, że wkład migrantów 

i uchodźców miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego naszych społeczeństw. I 

tak jest po dziś dzień. Ich praca, zdolność do poświęceń, młodość i entuzjazm ubogacają wspólnoty, które ich 

przyjmują. Jednak wkład ten mógłby być o wiele większy, gdyby był dowartościowany i wspierany przez 

ukierunkowane programy. Idzie o ogromny potencjał, gotowy do wyrażenia się, jeśli tylko da się jemu szansę. 

Mieszkańcy nowego Jeruzalem – prorokuje ponownie Izajasz – zawsze będą mieli szeroko otwarte bramy 

miasta, aby obcy mogli wejść ze swoimi darami: „Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we 



dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów” (60, 11). Obecność migrantów i uchodźców 

stanowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim 

mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności. Możemy dojrzewać w 

człowieczeństwie i budować razem większe „my”. We wzajemnej otwartości powstają przestrzenie do 

owocnego zestawienia różnych wizji i tradycji, które otwierają umysł na nowe perspektywy. Odkrywamy też 

bogactwo zawarte w nieznanych nam religiach i duchowościach, a to pobudza nas do pogłębiania własnych 

przekonań. 

W Jerozolimie narodów świątynia Pańska staje się piękniejsza dzięki ofiarom, które docierają z obcych krajów: 

„Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: podążą, by je przyjęto na 

moim ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej chwały” (60,7). W tej perspektywie przybycie katolickich migrantów 

i uchodźców daje nową energię życiu kościelnemu wspólnot, które ich przyjmują. Często wnoszą oni ożywczą 

dynamikę i animują tętniące życiem celebracje. Dzielenie się różnymi sposobami wyrażania wiary i pobożności 

stanowi uprzywilejowaną okazję do pełniejszego przeżywania katolickości Ludu Bożego. 

Drodzy bracia i siostry, a zwłaszcza wy, młodzi! Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w 

budowaniu przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją 

już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. Nie możemy pozostawić 

przyszłym pokoleniom odpowiedzialności za decyzje, które trzeba podjąć już teraz, aby zrealizował się Boży 

plan dla świata i nastało Jego królestwo sprawiedliwości, braterstwa i pokoju. 

Modlitwa 

Panie, spraw byśmy nieśli nadzieję, 

aby tam, gdzie panuje ciemność, zapanowało Twoje światło, 

a tam, gdzie jest rezygnacja, niech odrodzi się zaufanie w przyszłość. 

Panie, uczyń nas narzędziami Twojej sprawiedliwości, 

aby tam, gdzie panuje wykluczenie, rozkwitało braterstwo, 

a tam, gdzie jest chciwość, rozkwitało dzielenie się z innymi. 

Panie, uczyń nas budowniczymi Twojego królestwa 

Razem z migrantami i uchodźcami 

i ze wszystkimi mieszkańcami peryferii. 

Panie, spraw, abyśmy wszyscy nauczyli się 

jak pięknie jest żyć, jako bracia i siostry. Amen. 

 

FRANCISZEK 
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Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 

na sierpień – miesiąc abstynencji 2022 
 

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło w obecnym roku 

inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób 

uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego przesłania podejmujemy temat 

reklamy alkoholu, wszechobecnej w naszym życiu publicznym. Jest to poważny problem, który 

wymaga natychmiastowego rozwiązania. 

 

1. Ocena aktualnych problemów alkoholowych 



 

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej 

sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla 

zdrowia indywidualnego i społecznego. Mimo to jego sprzedaż i promocja są słabiej regulowane, 

niż w przypadku innych substancji psychoaktywnych. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. 

wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu. 

Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A 

mimo to, co roku Polacy są w stanie wydać na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 

wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej, niż w Polsce wydaje się na 

naukę i szkolnictwo wyższe. 

 

2. Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne 
 

Gdy rozumiemy, jak wielka jest skala wydatków alkoholowych, łatwiej nam pojąć, dlaczego 

producenci tak wiele inwestują w reklamę. W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na 

reklamy kilkaset milionów złotych. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie fałszywego 

obrazu alkoholu, jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia. 

 

Obecnie reklama alkoholu to nie tylko telewizja, prasa czy radio. Pojawiają się coraz to nowe 

formy przyzwyczajania ludzi do picia. Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i 

artystyczne. Celują przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje młodych ludzi. 

Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim wypoczynkiem, ale też silnymi emocjonalnie 

chwilami, jak wspólny mecz na stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu muzycznym. 

Coraz większym polem działania producentów są też media społecznościowe. W filmikach i 

zdjęciach tworzonych przez tzw. influencerów często pojawiają się jawne lub zakamuflowane 

formy promowania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych jest szczególnie 

niebezpieczna. Opiera się bowiem na precyzyjnej analizie danych o użytkownikach, dzięki 

czemu można wyświetlać im takie formy promocji, które mają największą szansę wpłynąć na ich 

zachowania. 

 

Groźnym trendem w marketingu jest promowanie napojów bezalkoholowych. Napoje te mają 

tych samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe 

odpowiedniki. W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do logotypów, 

marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu. Należy pamiętać, że napój 

określany jako bezalkoholowy w rzeczywistości może posiadać do 0,5% alkoholu. 

2. 

Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale gruntownie fałszywy. Widzimy w nich młodych, 

przebojowych, uśmiechniętych ludzi, radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy 

wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich wysokiego statusu, udanego 

życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. 

Alkohol jest w nich ważnym elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To znak 

siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa. 

 

Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami 

codziennego życia. Jakże często docierają do nas informacje o dzieciach zaniedbywanych czy 

nawet katowanych przez pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są 

ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlaczego tych obrazów nie widzimy w 

reklamach? Dlaczego mówi się o alkoholu, jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to 

także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy pokazują 

tylko rozpromienione twarze pijących, a nie pokazują zapłakanych oczu ich ofiar? Dlaczego 



pokazywani są aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, a nie widać autentycznych twarzy młodych, 

którzy przez alkohol zmarnowali talenty i zaprzepaścili pomyślną przyszłość? 

 

Podobnych zestawień można przywołać bardzo wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom 

protestować. Głośno wypowiedzieć nasz sprzeciw wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. 

Nie możemy pozwolić na promowanie wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym 

zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. Reklama alkoholu jest niemoralna. 

Występuje w niej nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rzeczywistym 

działaniu alkoholu, a także o skutkach jego nadużywania. 

 

3. Ochrona narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, przed szkodliwym wpływem reklamy 

alkoholu 
 

Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoholową młodych Polaków i 

systematyczne sięganie po trunki, głównie po piwo. W Europejskiej Deklaracji w Sprawie 

Alkoholu Światowej Organizacji Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku, znajduje się ważne 

stwierdzenie: „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku chronionym 

przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, i powinni być chronieni przed 

promowaniem napojów alkoholowych”. 

 

Ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi skutkami reklamy alkoholu jest obowiązkiem 

instytucji państwowych i samorządowych. One powinny poświęcać odpowiednie zasoby 

finansowe i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu. Odpowiedzialni za Ojczyznę muszą 

podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy w większości opowiadają się za 

całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem 

Markiewiczem: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze 

szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do 

wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców i wychowawców. Te słowa 

wskazują na wielką naszą odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia w cnocie 

trzeźwości. Tylko na fundamencie trzeźwości można budować silną, bogatą i wolną Ojczyznę. 

Aby tak było,  

3. 

musi zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu. 

 

4. Troska Kościoła o trzeźwość narodu 
 

Warto promować postawę licznych kapłanów, biskupów, przedstawicieli zgromadzeń 

zakonnych, a także świeckich działaczy i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki którym 

jeszcze nie przegraliśmy tej wielkiej walki o trzeźwość narodu. Nie wolno tej ogromnej pracy 

lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać. Nie wolno jej zbywać milczeniem. Trzeba o niej mówić 

głośno i zdecydowanie. Co stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca Kościoła, który od 

wieków zajmuje się tym zagadnieniem? 

 

Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. Naukowcy dowodzą, że każda 

ilość alkoholu jest niebezpieczna dla naszego organizmu. Narodowy Program Trzeźwości 

podkreśla, że regulacje prawne na poziomie centralnym są niezbędne dla osiągnięcia trzeźwości 

narodu. Konieczna jest oprócz likwidacji reklamy redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest 

to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. Dane Światowej 

Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na głowę 



każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za 

poziom progowy dla postępującej degradacji narodu. 

 

Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, to 

Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne 

miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i państwowe 

miejscami autentycznej troski o dobro narodu. 

 

5. Cenny dar dobrowolnej abstynencji 
 

Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty 

przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość 

obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic 

patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania 

abstynencji od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, 

którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego 

narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten 

niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję. 

 

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał do troski o trzeźwość narodu i 

jak sam podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej 

dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, 

bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość 

siebie samych. O trzeźwość narodu”. 
 

 

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
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List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego przed dziękczynieniem za nowych 

Błogosławionych 
  

Umiłowane Dzieci Boże… 
 

tymi słowami rozpoczynał swoje listy i homilie błogosławiony Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. 

Dziś już rzadko używa się tych słów. Pragnę jednak tymi słowami rozpocząć ten list i ja, któremu 
dane jest, jako pasterzowi archidiecezji warszawskiej, podążać po jego gorących śladach. Piszę do 

Was te słowa u progu Święta Dziękczynienia, które będziemy obchodzili już za tydzień – jak zawsze, 

w pierwszą niedzielę czerwca. Będziemy dziękować dobremu Bogu za dar beatyfikacji dwojga 
wielkich ludzi Kościoła polskiego XX wieku: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży 

Czackiej. Biskupa i zakonnicy. Piszę te słowa w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy Chrystus 
mówi nam: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. 

 

Błogosławiony Stefan, był naszym arcybiskupem, był prawdziwie tym, który patrzył, i tym, który 
widział i to widział daleko naprzód. Patrzył na zniewoloną ojczyznę, na swoich rodaków, tych 



uciemiężonych, ale i tych ciemiężących, tych prześladowanych, ale i tych prześladujących, i – nie 

ukrywając prawdy – widział we wszystkich umiłowane dzieci Boże. 
 

Błogosławiona Elżbieta Czacka nie mogła patrzeć i nie mogła widzieć, ponieważ w młodości straciła 

wzrok. Ale jej kalectwo Bóg przekształcił w błogosławieństwo. Z jej cierpienia i modlitwy zrodziły 
się Laski – Zakład dla Niewidomych i miejsce duchowego uzdrowienia dla wielu widzących. Matka 

Elżbieta Czacka stała się wielką Widzącą, zdolną – pomimo ślepoty oczu – dostrzegać to, co 

najważniejsze – w człowieku, w otoczeniu i w świecie. Oboje ci święci potwierdzają prawdę, którą 
Antoine de Saint- Exupéry wyraził ustami Małego Księcia: „najważniejsze widzi się sercem”. 

 
Błogosławiony Prymas wspominał epizod ze swojego pobytu w Laskach, kiedy był kapelanem Armii 

Krajowej. Podczas jednego ze spacerów po lesie, latem 1944 roku, wiatr wiejący z ogarniętej 

powstaniem Warszawy przywiał mu pod stopy nadpaloną kartkę, na której – młody podówczas – 
ksiądz Wyszyński odczytał ze zdumieniem Jezusowe słowa: „Będziesz miłował…”. I tym słowom, 

jako ksiądz, później jako biskup i Prymas – był do końca wierny. I tego nauczał – słowami, a nade 

wszystko życiem. „Będziesz miłował”: Boga, Matkę Najświętszą, Ojczyznę i każdego człowieka. 
„Nie zmuszą mnie nigdy do tego, abym ich nienawidził” – napisał o swoich nieprzyjaciołach, którzy 

prześladowali Kościół. Komuniści pozbawili błogosławionego Prymasa wolności zewnętrznej, ale 
nigdy nie udało się im pozbawić go wolności wewnętrznej. Tę wolność Bożego dziecka nosił w sobie 

i budził ją w innych – w zniewolonym kraju, w zniewolonych sercach. Jakże ta miłość i wolność 

dziecka Bożego jest dziś ważną nauką na nasze czasy? Czy jesteśmy wolni wewnętrznie ? Oto jest 
pytanie. 

 
Czy nie zniewala nas przywiązanie do własnych grzechów, które tak łatwo potępiamy u innych i tak 

łatwo usprawiedliwiamy u siebie? Czy nie zniewala nas nadmierne przywiązanie do dóbr 

materialnych, nienasycone pragnienie ich pomnażania? Czy nie zabiera nam wolności nienawiść do 
osób i środowisk inaczej myślących niż my? „Będziesz miłował…” – to znaczy odkrywał Chrystusa 

w drugim człowieku, to znaczy zrywał z grzechem, to znaczy przekraczał swoje ciasne przywiązania 

do dóbr tego świata, do swoich myślowych schematów, do bezkrytycznego przyjmowania zatrutych 
idei. 

„Będziesz miłował…” – tego nas uczą nasi Błogosławieni. 
Uczymy się wypełniać to przykazanie w doświadczeniu synodu, ogłoszonego przez Ojca Świętego 

Franciszka. Uczymy się słuchać siebie nawzajem i odkrywać bogactwo Kościoła w różnorodności 

charakterów, zainteresowań i oczekiwań pojedynczych osób oraz wspólnot. Uczymy się rozeznawać 
wielość charyzmatów w jednym Kościele. „W sprawach drugorzędnych – wolność, w sprawach 

zasadniczych – jedność, we wszystkim – miłość” – słowa świętego Augustyna sprzed szesnastu 

wieków osadzają przykazanie „będziesz miłował…” w realiach Kościoła, który nieustannie się 
zmienia, pozostając sobą. Dziękujemy Bogu za Synod, za wszystkie osoby i środowiska, które się w 

ten synod włączyły w parafiach, i które ten synod tworzą. Diecezjalny etap tego synodu właśnie 
dobiega końca, ale w wymiarze uniwersalnym synod wciąż nieustannie się zaczyna, albowiem cały 

Kościół jest synodalny. 

 

Bracia i Siostry! 
 
Tragiczna wojna na Ukrainie, bezmiar nieszczęść spadających na naszych sąsiadów, wyzwoliła w 

naszym narodzie ogromne pokłady współczucia i solidarności. Pomogła dostrzec, że więcej nas 

łączy niż dzieli. Oby nie zabrakło nam sił! Obyśmy ten romantyczny zryw pomocy ukraińskim 
uchodźcom potrafili przekształcić w pozytywistyczną „pracę od podstaw”! Czeka nas wszystkich – 

społeczeństwo, samorządy i rząd, także Kościół – długotrwały, wspólny, wielopłaszczyznowy 

wysiłek mądrej, systematycznej pomocy, a także integracji naszych braci i sióstr Ukraińców. Po to, 
aby potrafili odnaleźć się w naszej Ojczyźnie, zachowując i pogłębiając swoją wyznaniową i 

narodową tożsamość. Obyśmy potrafili przeciwstawiać się nieuniknionemu znużeniu i zniechęceniu, 



próbom siania podziałów i nienawiści, budzeniu demonów przeszłości. Obyśmy nauczyli się żyć z 

tą odmiennością jaką wnoszą nasi bracia Ukraińcy, których przyjęliśmy do naszych domów, wiosek, 
miast, osiedli i szkół. Uwierzmy, że ta odmienność ma moc ubogacania, jeśli zostanie dobrze 

przeżyta. Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan, których przywódca rozpętał okrutną 

wojnę. To są wielkie duchowe i etyczne wyzwania, jakie wypływają z tej wojny dla chrześcijan i dla 
Kościoła. To dla ich pełnienia przez wierzących i ludzi dobrej woli potrzebujemy wielkich 

Orędowników i świętych, takich jak: święty Jan Paweł II, błogosławiony Stefan Kardynał 

Wyszyński, błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka. 

 

Kochani Diecezjanie! 
 

Zapraszam Was wszystkich do wspólnego dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Stefana i Matki 

Elżbiety: w przyszłą niedzielę 5 czerwca o godzinie 12.00. Spotkajmy się w Świątyni Opatrzności 
Bożej na uroczystej Eucharystii. Wcześniej, o godzinie 8.00 z Archikatedry Warszawskiej, od grobu 

Księdza Prymasa wyruszy procesja z relikwiami obojga błogosławionych. Dołączmy się do niej 

przynajmniej od kościoła Ojców Barnabitów. Relikwie pozostaną w świątyni, jako stały znak 
obecności nowych patronów w Kościele warszawskim, znak wzywający nas do kultu i naśladowania 

ich życia w naszej codzienności, także tej obecnej, trudnej i niebezpiecznej. Oboje nowi 
Błogosławieni są nam dani na te nowe czasy, w których pełnimy swoje życiowe powołania. 

 

Umiłowane dzieci Boże, Bracia i Siostry mieszkający na terenie naszej archidiecezji: Polacy i 
Ukraińcy, starzy i młodzi, zdrowi i chorzy, biedni i bogaci, katolicy obu obrządków i prawosławni, 

wierzący i wątpiący, wszystkich Was zapraszam na święto Dziękczynienia. Obejmuję Was modlitwą 
i wszystkim z serca błogosławię. 

         

                                              † Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski 
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Powołani do budowania rodziny ludzkiej 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Chociaż w naszych czasach ciągle wieją lodowate wiatry wojny i ucisku, i często jesteśmy świadkami zjawisk 

polaryzacji, to jako Kościół zainicjowaliśmy proces synodalny — odczuwamy pilną potrzebę podążania razem, 

pielęgnując wymiary słuchania, uczestnictwa i dzielenia się. Razem ze wszystkimi mężczyznami i kobietami 

dobrej woli chcemy przyczynić się do budowania rodziny ludzkiej, do leczenia jej ran i do prowadzenia jej ku 

lepszej przyszłości. W tej perspektywie z okazji 59. Światowego Dnia Modlitw o Powołania chciałbym 

wspólnie z wami zastanowić się nad szerokim znaczeniem słowa „powołanie” w kontekście Kościoła 

synodalnego, który wsłuchuje się w Boga i świat. 

Wszyscy powołani do czynnego udziału w misji 



Synodalność, podążanie razem jest podstawowym powołaniem Kościoła i tylko w tej perspektywie można 

odkryć i docenić różne powołania, charyzmaty i posługi. Jednocześnie wiemy, że Kościół istnieje po to, by 

ewangelizować, wychodząc poza siebie i siejąc ziarno Ewangelii w dziejach. Dlatego taka misja jest możliwa 

właśnie dzięki zsynchronizowaniu wszystkich obszarów duszpasterskich, a jeszcze wcześniej dzięki 

zaangażowaniu wszystkich uczniów Pana. Istotnie, „na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu 

Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w 

Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (adhort. apost. 

Evangelii gaudium, 120). Musimy wystrzegać się mentalności, rozdzielającej kapłanów i świeckich, która 

uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich za wykonawców, i realizować misję chrześcijańską jako 

jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem. Cały Kościół jest wspólnotą ewangelizującą. 

Powołani, by być stróżami jedni drugich i stworzenia 

Słowa „powołanie” nie należy rozumieć w sensie zawężającym, odnosząc je jedynie do tych, którzy idą za 

Panem drogą szczególnej konsekracji. Wszyscy jesteśmy powołani do uczestniczenia w misji Chrystusa, 

polegającej na zjednoczeniu rozproszonej ludzkości i jednaniu jej z Bogiem. Mówiąc bardziej ogólnie, każdy 

człowiek, jeszcze zanim doświadczy spotkania z Chrystusem i przyjmie wiarę chrześcijańską, otrzymuje wraz z 

darem życia fundamentalne powołanie — każdy z nas jest stworzeniem upragnionym i umiłowanym przez 

Boga, wobec którego miał On pewien wyjątkowy i szczególny zamysł. I tę Bożą iskrę, która jest obecna w 

sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety, mamy rozwijać w ciągu naszego życia, przyczyniając się do 

rozwoju ludzkości ożywianej miłością i wzajemną akceptacją. Jesteśmy powołani, aby być stróżami jedni 

drugich, by tworzyć więzi zgody i dzielenia się, by leczyć rany stworzenia, żeby nie zostało zniszczone jego 

piękno. Krótko mówiąc, do tego, aby stać się jedną rodziną we wspaniałym wspólnym domu stworzenia, w 

harmonijnej różnorodności jego elementów. W tym szerokim znaczeniu swoiste „powołanie” mają nie tylko 

jednostki, ale także narody, wspólnoty i różnego rodzaju stowarzyszenia. 

Powołani do przyjęcia spojrzenia Boga 

W ramy tego wielkiego wspólnego powołania wpisuje się powołanie bardziej szczególne, które Bóg kieruje do 

nas, docierając ze swoją miłością do naszego życia i ukierunkowując je ku ostatecznemu celowi, ku pełni, która 

przekracza nawet próg śmierci. Tak właśnie Bóg zechciał spojrzeć i patrzy na nasze życie. 

Michałowi Aniołowi Buonarrotiemu przypisuje się słowa: „Każdy blok kamienia ma w sobie posąg, a odkrycie 

go jest zadaniem rzeźbiarza”. Jeśli takie może być spojrzenie artysty, to tym bardziej Bóg patrzy na nas w ten 

sposób — w tamtej dziewczynie z Nazaretu dostrzegł Matkę Boga; w rybaku Szymonie, synu Jony, dostrzegł 

Piotra, opokę, na której zbuduje swój Kościół; w celniku Lewim dostrzegł apostoła i ewangelistę Mateusza; w 

Szawle, surowym prześladowcy chrześcijan, zobaczył Pawła, Apostoła Narodów. Jego miłujące spojrzenie 

zawsze nas dosięga, porusza, wyzwala i przemienia, czyniąc nowymi ludźmi. 

Taka jest dynamika każdego powołania: dosięga nas spojrzenie Boga, który nas powołuje. Powołanie, podobnie 

jak świętość, nie jest nadzwyczajnym doświadczeniem, zarezerwowanym dla nielicznych. Tak jak istnieje 

„świętość z sąsiedztwa” (por. adhort. apost. Gaudete et exsultate, 6-9), tak również powołanie jest dla 

wszystkich, ponieważ Bóg patrzy na każdego i każdego powołuje. 

Jedno z przysłów Dalekiego Wschodu mówi: „Mądry człowiek, patrząc na jajko, potrafi dostrzec orła; patrząc 

na ziarno, dostrzega wielkie drzewo; patrząc na grzesznika, potrafi dostrzec świętego”. Tak właśnie patrzy na 

nas Bóg — w każdym z nas widzi możliwości, czasem nieznane nam samym, i przez całe życie niestrudzenie 

pracuje nad tym, abyśmy mogli je wykorzystać w służbie dobra wspólnego. 

Powołanie rodzi się w ten sposób, dzięki sztuce Boskiego Rzeźbiarza, który swoimi „rękami” wydobywa nas z 

naszych ograniczeń, aby ujawniło się w nas to arcydzieło, którym winniśmy być. Zwłaszcza Słowo Boże, które 

wyzwala nas z egocentryzmu, jest w stanie nas oczyścić, oświecić i stworzyć na nowo. Wsłuchujmy się zatem 

w Słowo, aby otworzyć się na powołanie, które powierza nam Bóg! Uczmy się słuchać także braci i sióstr w 

wierze, ponieważ w ich radach i w ich przykładzie może kryć się inicjatywa Boża, która wskazuje nam coraz to 

nowe drogi do przebycia. 

Powołani do odpowiadania na spojrzenie Boga 



Miłujące i stwórcze spojrzenie Boga dosięgło nas w sposób wyjątkowy w Jezusie. Ewangelista Marek, mówiąc 

o bogatym młodzieńcu, zauważa: „Jezus spojrzał na niego z miłością” (10, 21). To pełne miłości spojrzenie 

Jezusa spoczywa na każdym i na każdej z nas. Bracia i siostry, pozwólmy, by poruszyło nas to spojrzenie i 

pozwólmy się Mu wyprowadzić poza nas samych! Uczmy się też patrzeć na siebie nawzajem w taki sposób, 

aby osoby, z którymi żyjemy i które spotykamy — kimkolwiek są — czuły się akceptowane i odkrywały, że 

jest Ktoś, kto patrzy na nie z miłością i zachęca do rozwijania wszystkich swoich możliwości. 

Nasze życie zmienia się, gdy przyjmujemy to spojrzenie. Wszystko staje się dialogiem powołaniowym między 

nami a Panem, ale także między nami a innymi. Dialogiem, który przeżywany dogłębnie, sprawia, że stajemy 

się coraz bardziej tym, kim jesteśmy: w powołaniu do kapłaństwa służebnego — narzędziami łaski i 

miłosierdzia Chrystusa; w powołaniu do życia konsekrowanego — uwielbieniem Boga i proroctwem nowej 

ludzkości; w powołaniu do małżeństwa — wzajemnym darem, rodzicami i nauczycielami życia. Ogólnie rzecz 

biorąc, w każdym powołaniu i posłudze w Kościele, który wzywa nas do patrzenia na innych i na świat oczami 

Boga — do służenia dobru i do szerzenia miłości, przez czyny i słowa. 

W tym miejscu chciałbym wspomnieć o doświadczeniu doktora Józefa Grzegorza Hernándeza Cisnerosa. 

Kiedy pracował jako lekarz w Caracas w Wenezueli, zapragnął zostać tercjarzem franciszkańskim. Później 

myślał o zostaniu mnichem i księdzem, ale zdrowie mu na to nie pozwoliło. Wtedy zrozumiał, że jego 

powołaniem jest właśnie zawód lekarza, w którym poświęca się przede wszystkim ubogim. Bezgranicznie 

poświęcił się więc chorym dotkniętym epidemią grypy zwanej hiszpanką, która w tamtym czasie szerzyła się w 

świecie. Zmarł w wyniku potrącenia przez samochód, gdy wychodził z apteki, gdzie postarał się o leki dla 

swojej pacjentki w podeszłym wieku. Rok temu został beatyfikowany jako wzorowy świadek tego, co oznacza 

przyjęcie powołania Pana i przylgnięcie do Niego w pełni. 

Wezwani do budowania braterskiego świata 

Jako chrześcijanie jesteśmy nie tylko powołani, to znaczy wezwani osobiście przez powołanie, ale także 

współpowołani. Jesteśmy jak elementy mozaiki — piękne już wtedy, gdy bierze się je pojedynczo, ale które 

tylko razem tworzą obraz. Każdy i każda z nas świeci jak gwiazda w sercu Boga i na firmamencie 

wszechświata, ale jesteśmy wezwani do tworzenia konstelacji, które ukierunkowują i rozświetlają drogę 

ludzkości, poczynając od środowiska, w którym żyjemy. Na tym polega tajemnica Kościoła: we współistnieniu 

różnic jest on znakiem i narzędziem tego, do czego powołana jest cała ludzkość. Dlatego Kościół musi stawać 

się coraz bardziej synodalny — zdolny do podążania razem w harmonii różnorodności, w którą wszyscy mogą 

wnieść swój wkład i aktywnie uczestniczyć. 

Kiedy więc mówimy o „powołaniu”, nie chodzi tylko o wybór takiej czy innej formy życia, o poświęcenie 

swojego życia określonej posłudze czy podążanie za urokiem charyzmatu danej rodziny zakonnej, ruchu czy 

wspólnoty kościelnej. Chodzi o realizację Bożego marzenia, wielkiego planu braterstwa, który Jezus miał w 

sercu, gdy modlił się do Ojca: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Każde powołanie w Kościele, a w 

szerokim ujęciu także w społeczeństwie przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu — aby wśród mężczyzn 

i kobiet rozbrzmiewała harmonia licznych i różnorodnych darów, którą może urzeczywistnić tylko Duch 

Święty. Kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy, idźmy i pracujmy razem, aby dawać świadectwo tego, 

że wielka rodzina ludzka, zjednoczona w miłości, nie jest utopią, ale projektem, do którego stworzył nas Bóg.  

Módlmy się, bracia i siostry, aby lud Boży, pośród dramatycznych wydarzeń dziejów, coraz bardziej 

odpowiadał na to powołanie. Prośmy o światło Ducha Świętego, aby każdy z nas mógł znaleźć swoje miejsce i 

dać z siebie wszystko, co najlepsze w tym wielkim planie! 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 8 maja 2022 r., w czwartą niedzielę wielkanocną 

  

FRANCISZEK 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA    NA WIELKI POST 2022  

„W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie 

ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a) 

Drodzy bracia i siostry, 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa 

Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 

roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy 

pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), 

czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10). 

1. Zasiew i żniwo 

W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi (por. Mt 13). Św. Paweł mówi 

nam o chairós: czasie sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żniwach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? 

Z pewnością to Wielki Post, ale także cała nasza ziemska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie 

obrazem.  Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, 

gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie 

za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-

21). Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno 

nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim. 

Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości” (Enc. Fratelli tutti, 54). 

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i 

skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania 

(por. J 1, 21), które czyni nasze życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas powodem do radości, to tym większe jest 

wezwanie, abyśmy byli „współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9), dobrze wykorzystując obecny czas (por. Ef 5, 

16), abyśmy i my siali ziarno dobra. To wezwanie do siania dobra nie powinno być postrzegane jako ciężar, ale 

jako łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy czynnie zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością. 

A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z myślą o zbiorze? Z pewnością. Ścisły związek zasiewu ze zbiorem 

potwierdza św. Paweł w słowach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten 

hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy 

w nas samych i w naszych codziennych relacjach, także w najmniejszych gestach życzliwości. W Bogu żaden 

akt miłości, choćby najmniejszy, ani „żadne ofiarne zmęczenie” nie są stracone (por. Evangelii gaudium, 279). 

Tak jak drzewo poznaje się po owocach (por. Mt 7, 16-20), tak też życie pełne dobrych uczynków jest świetlane 

(por. Mt 5, 14-16) i niesie w świecie wonność Chrystusa (por. 2 Kor 2, 15). Służba Bogu, w wolności od grzechu, 

przynosi owoce uświęcenia dla zbawienia wszystkich (por. Rz 6, 22). 

W rzeczywistości, jest nam dane zobaczyć tylko niewielką część owoców tego, co siejemy, ponieważ, według 

ewangelicznego przysłowia: „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 37). To właśnie siejąc dla dobra innych, 

uczestniczymy w wielkoduszności Boga: „Zdolność do uruchomienia procesów, których owoce będą zbierali 

inni, z nadzieją pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196). Sianie 

dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki osobistego zysku i nadaje naszym działaniom szeroki zakres 

bezinteresowności, włączając nas w cudowny horyzont łaskawych planów Boga. 

Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i unosi nasze spojrzenie: oznajmia nam, że najprawdziwszym żniwem jest 

żniwo eschatologiczne, żniwo dnia ostatecznego, dnia bez zachodu. Dojrzały owoc naszego życia i działania jest 

„owocem na życie wieczne” (J 4, 36), który będzie naszym „skarbem w niebie” (Łk 12, 33; 18, 22). Sam Jezus 

posługuje się obrazem ziarna, które obumiera w ziemi i przynosi owoc, aby wyrazić tajemnicę swojej śmierci i 

zmartwychwstania (por. J 12, 24); a św. Paweł używa go ponownie, mówiąc o zmartwychwstaniu naszego ciała: 

„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; sieje się 

niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje 

ciało duchowe” (1 Kor 15, 42-44). Nadzieja ta jest wielkim światłem, które zmartwychwstały Chrystus przynosi 

światu: „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni 

politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/fratelli_tutti_03102020
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii-w2_24112013#Tajemnicze_działanie_Zmartwychwstałego_i_Jego_Ducha
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/fratelli_tutti_03102020


19-20), aby ci, którzy są z Nim ściśle zjednoczeni w miłości przez śmierć „podobną do Jego śmierci”, (Rz 6, 5), 

byli również zjednoczeni z Jego zmartwychwstaniem dla życia wiecznego (por. J 5, 29): „Wtedy sprawiedliwi 

jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13, 43). 

2. „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” 

Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziemskie nadzieje „wielką nadzieją” życia wiecznego i już teraz 

wprowadza w czas teraźniejszy ziarno zbawienia (por. Benedykt XVI, Spe salvi, 3; 7). W obliczu gorzkiego 

rozczarowania z powodu tak wielu złamanych marzeń, w obliczu niepokoju z powodu wyzwań, które stoją przed 

nami, w obliczu zniechęcenia z powodu ubóstwa naszych środków, pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym 

własnym indywidualistycznym egoizmie i schronienia się w obojętności na cierpienia innych. Rzeczywiście, 

nawet najlepsze zasoby są ograniczone: „Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 40, 30). 

Ale Bóg „daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego [...] ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują 

skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 29.31). Wielki Post wzywa nas do pokładania 

wiary i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 21), ponieważ tylko wpatrzeni w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa (por. 

Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę Apostoła: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6, 9). 

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, że trzeba „zawsze się modlić i nie ustawać” ( Łk 18, 1). Potrzebujemy 

modlitwy, ponieważ potrzebujemy Boga. Bycie samowystarczalnym to niebezpieczna iluzja. Jeśli pandemia 

sprawiła, że doświadczyliśmy naszej osobistej i społecznej słabości, niech ten Wielki Post pozwoli nam 

doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary w Boga, bez którego nie możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9). Nikt nie 

zbawia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz historii; ale przede wszystkim nikt nie 

zbawia się bez Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciemnymi 

wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z 

Bogiem w Chrystusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a której zadatkiem jest miłość, jaką Bóg rozlał w 

naszych sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 1-5). 

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post cielesny, do którego wzywa nas Wielki Post, 

umocni naszego ducha do walki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie w sakramencie pokuty i 

pojednania, wiedząc, że Bóg niestrudzenie nam przebacza. Nie ustawajmy w walce z pożądliwością, tą słabością, 

która prowadzi do egoizmu i wszelkiego zła, znajdując w ciągu wieków różne sposoby pogrążania człowieka w 

grzechu (por. Enc. Fratelli tutti, 166). Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, 

które zubaża relacje międzyludzkie. Wielki Post jest odpowiednim czasem, aby przeciwdziałać tym pułapkom i 

kultywować bardziej integralną komunikację międzyludzką (por. tamże, 43), składającą się z „prawdziwych 

spotkań” ( tamże, 50), twarzą w twarz. 

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem bliźniego. W czasie tego Wielkiego Postu 

praktykujmy jałmużnę, dając z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który daje siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb 

do jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, ale także po to, 

abyśmy byli hojni w czynieniu dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, 

wykorzystajmy ten Wielki Post szczególnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr 

poranionych na drodze życia (por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać 

potrzebujących; aby wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie 

opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra 

wszystkim, poświęcając czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opuszczonych i 

wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchniętych na margines (por. Enc. Fratelli tutti, 193). 

3. „Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” 

Wielki Post przypomina nam co roku, że „dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga 

się raz na zawsze; trzeba je zdobywać każdego dnia” (tamże, 11). Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość 

rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynieniu dobra, krok po kroku. Kto upada, niech wyciąga rękę do Ojca, 

który zawsze nas podnosi. Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez uwodzenie złego, nie powinni zwlekać z 

powrotem do Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55, 7). W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w 

łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, 

jałmużna użyźnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie 

ustaniemy” i że dzięki darowi wytrwałości otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 10, 36) dla naszego i innych 

zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). Praktykując miłość braterską wobec wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/spe_salvi-30112007
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/fratelli_tutti_03102020
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/fratelli_tutti_03102020


który oddał za nas życie (por. 2 Kor 5, 14-15), smakujemy radości Królestwa niebieskiego, w którym Bóg będzie 

„wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). 

Niech Dziewica Maryja, której łono wydało Zbawiciela, która zachowywała wszystkie sprawy „i rozważała je w 

swoim sercu” (Łk 2, 19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech będzie przy nas ze swoją macierzyńską 

obecnością, aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce wiecznego zbawienia. 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 11 listopada 2021 r., we wspomnienie św. Marcina Biskupa. 

Franciszek 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

(11 lutego 2022 r.) 

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). 

Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią 
  

Drodzy Bracia i Siostry, 

 

trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie 

instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się 

nimi opiekują.  

Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, jaką przebyły w ostatnich latach Kościoły partykularne na całym świecie. 

Poczyniono wiele kroków naprzód, ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy chorzy, także w 

miejscach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji, otrzymali potrzebną im opiekę zdrowotną, a także 

opiekę duszpasterską, aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym  

i zmartwychwstałym. Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne obchody, z powodu 

pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże nam 

wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom. 

 

1. Miłosierni jak Ojciec 

 

Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 

36), skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 

4), który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają się. 

Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest par excellence imieniem Boga, które wyraża Jego naturę nie na sposób 

okazjonalnego uczucia, ale jako siłę obecną we wszystkim, co On czyni. Jest to siła i czułość razem. Dlatego 

możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, 

jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc 

dać nam nowe życie w Duchu Świętym. 

 

2. Jezus, miłosierdzie Ojca 

 

Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do chorych jest Jego jednorodzony Syn.  

Ileż to razy Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On „chodził 

po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i 

dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać sobie pytanie: skąd ta szczególna uwaga Jezusa wobec 

chorych, do tego stopnia, że staje się ona również głównym dziełem w misji apostołów, posłanych przez Mistrza, 

by głosić Ewangelię i uzdrawiać chorych? (por. Łk 9, 2). XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację: „Ból 

absolutnie izoluje i z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugiego, wzywanie drugiego”. Kiedy człowiek 

doświadcza słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu choroby, jego serce staje się cięższe, wzrasta lęk, 

mnożą się pytania, coraz bardziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Jakże nie wspomnieć 

w tym kontekście o wielu chorych, którzy w czasie pandemii przeżyli ostatni etap swojego życia w samotności 

na oddziale intensywnej terapii, z pewnością pod opieką wspaniałych pracowników służby zdrowia, ale z dala 



od najbliższych i najważniejszych osób w ich ziemskim życiu? Dlatego tak ważne jest, by mieć u swego boku 

świadków Bożego miłosierdzia, którzy za przykładem Jezusa,  miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych olej 

pocieszenia i wino nadziei. 

 

3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa 

 

Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec, nabiera szczególnego znaczenia dla pracowników służby 

zdrowia. Myślę o lekarzach, pielęgniarkach, diagnostach laboratoryjnych, osobach asystujących w leczeniu i 

opiece nad chorymi, a także o wielu wolontariuszach, którzy poświęcają swój cenny czas cierpiącym. Drodzy 

pracownicy opieki zdrowotnej, wasza służba chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza granice 

zawodu, aby stać się misją. Wasze ręce dotykające cierpiącego ciała Chrystusa mogą być znakiem miłosiernych 

rąk Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej godności waszego zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże. 

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się w naukach medycznych, zwłaszcza w ostatnich czasach: nowe 

technologie pozwoliły wypracować metody terapeutyczne, które są bardzo korzystne dla chorych; badania 

naukowe nadal wnoszą cenny wkład w pokonywanie starych i nowych patologii; medycyna rehabilitacyjna 

bardzo rozwinęła swoją wiedzę i umiejętności. Wszystko to jednak nie może nigdy przesłonić wyjątkowości 

każdego pacjenta, z jego godnością i jego słabością. Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby, dlatego w 

każdym podejściu terapeutycznym nie można pominąć wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki i 

obawy. Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze 

można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą. 

Dlatego wyrażam życzenie, aby procesy formacyjne pracowników służby zdrowia uzdalniały ich do słuchania i 

nawiązywania relacji. 

 

4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia 

 

Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby skupić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu 

wieków miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do otwarcia przez wspólnotę chrześcijańską niezliczonych 

"gospód dobrego Samarytanina", gdzie przyjmowano i leczono chorych wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych, 

którzy nie mogli znaleźć odpowiedzi na swoje potrzeby zdrowotne z powodu ubóstwa, wykluczenia społecznego 

lub trudności w leczeniu niektórych chorób. Największą cenę w tych sytuacjach płacą przede wszystkim dzieci, 

osoby starsze i najbardziej wrażliwe. Miłosierni jak Ojciec, liczni misjonarze, głosząc Ewangelię, budowali 

szpitale, przychodnie i ośrodki opieki. Są to cenne dzieła, dzięki którym chrześcijańska miłość nabierała kształtu, 

a miłość Chrystusa, o której świadczyli Jego uczniowie, stawała się bardziej wiarygodna. Myślę przede 

wszystkim o ludziach w najbiedniejszych częściach świata, gdzie czasami trzeba pokonywać duże odległości, 

aby znaleźć placówki medyczne, które pomimo ograniczonych środków oferują to, co jest dostępne. Przed nami 

jeszcze długa droga, a w niektórych krajach otrzymanie odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. Potwierdza 

to, na przykład, ograniczona dostępność szczepionek przeciwko Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze 

bardziej brak możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie prostszych leków. 

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich instytucji opieki zdrowotnej: są one cennym 

skarbem, który należy chronić i wspierać; dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością wobec 

najbiedniejszych chorych i w sytuacjach największego zapomnienia.  Iluż założycieli rodzin zakonnych potrafiło 

wsłuchiwać się w wołanie braci i sióstr, którzy nie mieli dostępu do opieki lub byli niewłaściwie leczeni, i robili 

wszystko, co w ich mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, obecność 

katolickich placówek sanitarnych jest błogosławieństwem, ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko opiekę 

nad ciałem ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale także tę dobroczynną miłość, dzięki której chorzy i 

ich rodziny są w centrum uwagi. W czasie, kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za 

godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy miłosierdzia, mogą być przykładem ochrony i troski o 

każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego początku aż po naturalny kres. 

 

5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość 

 

W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo służby zdrowia było coraz bardziej doceniane jako 

niezbędna posługa. Jeśli najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy – a chorzy są ubogimi w zdrowiu 

– jest brak duchowej uwagi, nie możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, 

sprawowania sakramentów, zaproponowania drogi duchowego wzrastania i dojrzewania w wierze. W związku z 

tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec chorych i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko niektórych 

duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa 

do wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa 



pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, a 

odwiedziliście Mnie” ( Mt 25, 36). 

 

Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich 

rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. 

Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, 

wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość. 

 

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa. 

 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej. 

  

Franciszek 

 

 

 

Nr. 12 
Papieskie orędzie na ŚDM 2021, obchodzony w wymiarze diecezjalnym 

  
„Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16)  

  

Drodzy młodzi! 

Chciałbym raz jeszcze wziąć was za rękę, by wspólnie podążać w duchowej pielgrzymce, która prowadzi nas 

ku Światowemu Dniowi Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. 

W ubiegłym roku, na krótko przed wybuchem pandemii, podpisałem orędzie, którego temat brzmiał: 

„Młodzieńcze, tobie mówię: wstań!” (por. Łk 7,14). W Swej opatrzności, Pan już wówczas chciał nas 

przygotować na bardzo trudne wyzwanie, które stawało się naszym udziałem. 

Na całym świecie trzeba było mierzyć się z cierpieniem, spowodowanym utratą bliskich osób i społecznym 

odizolowaniem. Zagrożenie zdrowia sprawiło, że także wy, młodzi – z natury rzeczy nastawieni na to, co 

zewnętrzne – byliście pozbawieni możliwości wychodzenia, by udać się do szkoły, na uczelnię, do pracy, na 

spotkanie… Znaleźliście się w trudnych sytuacjach, do opanowywania których nie byliście przyzwyczajeni. Ci 

z was, którzy byli słabiej przygotowani i pozbawieni wsparcia, poczuli się zdezorientowani. W wielu 

przypadkach ujawniły się problemy rodzinne, jak również te związane z brakiem pracy, depresją, samotnością i 

uzależnieniami. Nie mówiąc o narastającym stresie, o napięciach i wybuchach złości, o wzroście przemocy. 

Jednakże, dzięki Bogu, nie jest to jedyna strona medalu. O ile ta próba pokazała nasze słabości, o tyle 

pozwoliła też ujawnić się naszym zdolnościom, a wśród nich: predyspozycji do bycia solidarnym. We 

wszystkich częściach świata widzieliśmy wiele osób, a wśród nich licznych młodych ludzi, walczących o życie, 

siejących nadzieję, broniących wolności i sprawiedliwości, będących twórcami pokoju i budowniczymi 

mostów. 

Kiedy młody człowiek upada, w pewnym sensie upada ludzkość. Ale jest też prawdą, że kiedy młody 

człowiek powstaje z upadku, to tak, jakby podnosił się cały świat. Drodzy młodzi, jakże wielki potencjał 

znajduje się w waszych rękach! Jaką siłę niesiecie w waszych sercach! 

I tak dziś, raz jeszcze, Bóg mówi do każdego z was: „Powstań!” Całym sercem mam nadzieję, że to 

przesłanie pomoże nam przygotować się na nowe czasy, na nową kartę w historii ludzkości. Jednak ponowne 

rozpoczęcie nie jest możliwe bez was, drodzy młodzi. Aby powstać, świat potrzebuje waszej siły, waszego 

entuzjazmu, waszego zapału. I w tym kontekście, chciałbym wspólnie z wami podjąć medytację nad 

fragmentem Dziejów Apostolskich, w którym Jezus mówi do Pawła: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, 

co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16). 

Paweł świadkiem wobec króla 



Werset, który stał się inspiracją dla tematu Światowego Dnia Młodzieży 2021, zaczerpnięty jest ze świadectwa 

Pawła wobec króla Agryppy, w czasie, gdy był przetrzymywany w więzieniu. On, niegdyś wróg i prześladowca 

chrześcijan, teraz był sądzony właśnie ze względu na swą wiarę w Chrystusa. Z perspektywy około dwudziestu 

pięciu lat, Apostoł opowiada swoją historię i fundamentalne wydarzenie, jakim było jego spotkanie z 

Chrystusem. 

Paweł wyznaje, że w przeszłości prześladował chrześcijan, aż pewnego dnia, gdy udawał się do Damaszku, by 

aresztować niektórych spośród nich, światło „jaśniejsze od słońca” ogarnęło jego i jego towarzyszy podróży 

(por. Dz 26,13), ale tylko on usłyszał „głos”: Jezus zwraca się do niego i woła go po imieniu. 

„Szawle, Szawle!” 

Przyjrzyjmy się wspólnie głębiej temu wydarzeniu. Wołając go po imieniu, Pan pozwala Szawłowi zrozumieć, 

że zna go osobiście. To tak, jakby mu powiedział: wiem, kim jesteś, wiem, co zamierzasz, ale mimo wszystko 

zwracam się właśnie do ciebie”. Woła go dwukrotnie, na znak powołania wyjątkowego i bardzo ważnego, tak, 

jak uczynił to z Mojżeszem (por. Wj 3,4) i z Samuelem (por. 1 Sm 3,10). Upadając na ziemię, Szaweł 

przyznaje, że jest świadkiem boskiej manifestacji, potężnego objawienia, które nim wstrząsa, ale go nie 

unicestwia, a wręcz przeciwnie: wzywa go po imieniu. 

W efekcie, jedynie osobiste, nie anonimowe spotkanie z Chrystusem zmienia życie. Jezus pokazuje, że zna 

dobrze Szawła, że „zna jego wnętrze”. Nawet jeśli Szaweł jest prześladowcą, nawet jeśli w jego sercu panuje 

nienawiść względem chrześcijan, Jezus wie, że jest to spowodowane niewiedzą i chce okazać w nim Swoje 

miłosierdzie. To właśnie jest ta łaska, ta niezasłużona i bezwarunkowa miłość, światło, które radykalnie 

zmieni życie Szawła. 

„Kto jesteś, Panie?” 

Wobec tej tajemniczej obecności, która wzywa go po imieniu, Szaweł pyta: „Kto jesteś, Panie?” (Dz 26, 15). 

To pytanie jest niezwykle ważne i wszyscy, wcześniej czy później, musimy je postawić w naszym życiu. Nie 

wystarczy usłyszeć o Chrystusie od innych, konieczna jest osobista rozmowa z Nim. Tym, w istocie, jest 

modlitwa. Jest bezpośrednią rozmową z Jezusem, nawet jeśli być może mamy jeszcze nieuporządkowane serce, 

umysł pełen wątpliwości albo wręcz pogardy wobec Chrystusa i chrześcijan. Chciałbym, aby każdy młody 

człowiek w głębi swego serca zdobył się na postawienie tego pytania: „kto jesteś, Panie?” 

Nie możemy zakładać, że wszyscy znają Jezusa, nawet w epoce Internetu. Pytanie, które wiele osób kieruje do 

Jezusa i do Kościoła brzmi właśnie tak: „kim jesteś?” W całej opowieści o powołaniu św. Pawła jest to jedyny 

moment, w którym zabiera on głos. A na jego pytanie Pan odpowiada bezzwłocznie: „Ja jestem Jezus, którego 

ty prześladujesz” (tamże). 

„Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz” 

Poprzez tę odpowiedź Pan Jezus objawia Szawłowi wielką tajemnicę: że utożsamia się On z Kościołem i 

chrześcijanami. Dotąd bowiem Szaweł nie widział nic z Jezusa w inny sposób, jak tylko poprzez wiernych, 

których zamykał w więzieniach (por. Dz 26,10), za których skazaniem na śmierć sam głosował (tamże). I 

widział, jak chrześcijanie odpowiadali dobrem na zło, na nienawiść – miłością, akceptując niesprawiedliwości, 

przemoc, obelgi i prześladowania znoszone dla imienia Chrystusa. Zatem, krótko mówiąc, Szaweł – nie 

wiedząc o tym – spotkał już Chrystusa: spotkał Go w chrześcijanach! 

Ileż razy słyszeliśmy, jak mówi się: „Jezus tak, Kościół nie”, jakby jedno mogło być alternatywą dla 

drugiego. Nie można poznać Jezusa, nie znając Kościoła. Nie można poznać Jezusa inaczej, jak poprzez 

braci i siostry z Jego wspólnoty. Nie można mówić, że jest się w pełni chrześcijanami, jeśli nie żyje się 

eklezjalnym wymiarem wiary. 

„Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi” 

To są słowa, które Pan kieruje do Szawła, kiedy ten upada na ziemię. Ale to tak, jakby już od jakiegoś czasu 

mówił do niego w tajemniczy sposób, próbując go przyciągnąć, a Szaweł stawiał opór. Ten sam słodki 

„wyrzut”, nasz Pan kieruje do każdego młodego człowieka, który się oddala: „Jak długo będziesz ode 



mnie uciekał? Dlaczego nie słyszysz, że cię wołam? Czekam na twój powrót.” Tak, jak prorok Jeremiasz, 

mówimy czasem: „nie będę Go już wspominał” (Jr 20,9). Ale w sercu każdego jest niczym płonący ogień: 

nawet jeśli będziemy próbowali go ograniczyć, nie uda nam się, bowiem jest od nas większy. 

Pan wybiera tego, kto wręcz go prześladuje, całkowicie wrogiego Jemu i Jego uczniom. Ale dla Boga nie ma 

osoby, która byłaby stracona. Za sprawą osobistego spotkania z Nim, zawsze jest możliwe rozpoczęcie na 

nowo. Żaden młody człowiek nie jest poza zasięgiem łaski i miłosierdzia Bożego. O żadnym nie można 

powiedzieć: jest zbyt daleko… jest zbyt późno… Iluż młodych z zapałem przeciwstawia się i robi na opak, 

ale w sercu noszą ukrytą potrzebę zaangażowania się, kochania ze wszystkich sił, identyfikowania się z pewną 

misją! Jezus w młodym Szawle widzi właśnie to. 

Uznać własną ślepotę 

Możemy sobie wyobrazić, że przed spotkaniem z Chrystusem Szaweł był w pewnym sensie „napełniony sobą”, 

uważając się za „wielkiego” ze względu na swoją spójność moralną, na swój zapał, swoje pochodzenie, swoją 

kulturę. Oczywiście, był przekonany, że postępuje sprawiedliwie. Ale kiedy objawia mu się Pan, zostaje 

„uziemiony” i staje się ślepy. Niespodziewanie odkrywa, że nie jest w stanie widzieć, nie tylko fizycznie, ale 

też duchowo. To, czego był pewien, chwieje się. W głębi duszy przeczuwa, że to, co poruszało go z tak 

wielkim zapałem – zapał do likwidowania chrześcijan – było zupełnie błędne. Zdaje sobie sprawę, że nie jest 

absolutnym posiadaczem prawdy, przeciwnie: że jest od niej bardzo daleko. I, wraz z jego przekonaniami, 

upada także jego „wielkość”. Niespodziewanie odkrywa, że jest zagubiony, kruchy, „mały”. 

Ta pokora – świadomość własnych ograniczeń – jest fundamentalna! Kto myśli, że wie wszystko o sobie 

samym, o innych a nawet o prawdzie religijnej, temu trudno będzie spotkać Chrystusa. Szaweł, stając się 

ślepy, stracił swoje punkty odniesienia. Został sam, w ciemności, a jedyne, co pozostało dla niego jasne, to 

światło, które zobaczył, i głos, który usłyszał. Cóż za paradoks: właśnie wówczas, gdy ktoś odkrywa, że jest 

ślepym, zaczyna widzieć! 

Po olśnieniu w drodze do Damaszku, Szaweł będzie wolał być nazywany Pawłem, co znaczy „mały”. Nie 

chodzi o ksywkę czy też o „pseudonim artystyczny” – często używane także przez zwykłych ludzi: spotkanie z 

Chrystusem sprawiło, że naprawdę się tak poczuł, burząc mur, który nie pozwalał mu stanąć w prawdzie o 

sobie. W odniesieniu do samego siebie przyznaje on: „Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i 

niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży” (1 Kor 15,9). 

Św. Teresa z Lisieux, tak, jak inni święci, lubiła powtarzać, że pokora jest prawdą. W dzisiejszych dniach tyle 

„historii” warunkuje nasze dni, zwłaszcza w sieciach społecznościowych, często kunsztownie przygotowanych, 

z wieloma ustawieniami, kamerami, zróżnicowanymi tłami. Często ludzie szukają świateł reflektorów, 

zmyślnie ustawionych, aby móc pokazać „przyjaciołom” i followersom obraz siebie samych, który czasem 

nie odzwierciedla prawdy. Chrystus, światło Południa, przychodzi, by oświecić nas i by przywrócić nam 

naszą autentyczność, uwalniając nas ze wszystkich masek. Pokazuje nam wyraźnie kim jesteśmy, bowiem 

kocha nas takich, jakimi jesteśmy. 

Zmienić perspektywę 

Nawrócenie Pawła to nie cofnięcie się, ale otwarcie na zupełnie nową perspektywę. Rzeczywiście, kontynuuje 

on wędrówkę do Damaszku, ale nie jest już tym, kim był wcześniej, jest inną osobą (por. Dz 22,10). Można 

nawrócić się i odnowić w codziennym życiu, wykonując czynności, które zazwyczaj wykonujemy, ale z sercem 

przemienionym i nowymi motywacjami. W tym przypadku Jezus wprost prosi Pawła, by udał się aż do 

Damaszku, dokąd wcześniej się kierował. Paweł jest posłuszny, ale teraz cel i perspektywa jego podróży 

zmieniły się radykalnie. Odtąd będzie widział rzeczywistość nowymi oczami. Przedtem były to oczy 

prześladowcy-mściciela, odtąd będą to oczy ucznia-świadka. W Damaszku Ananiasz go ochrzci i wprowadzi 

do wspólnoty chrześcijańskiej. W milczeniu i modlitwie Paweł pogłębi osobiste doświadczenie i nową 

tożsamość, daną mu przez Pana Jezusa. 

Nie rozpraszać siły i zapału młodych ludzi 

Sposób bycia Pawła, zanim spotkał on Jezusa zmartwychwstałego, nie jest nam zupełnie obcy. Ileż sił i ileż 

zapału zamieszkuje również w waszych sercach, drodzy młodzi! Ale jeśli ciemność wokół was i w was 



samych przeszkadza wam we właściwym widzeniu, grozi wam, że zatracicie się w bitwach pozbawionych 

sensu, a wręcz, że staniecie się agresywni. I, niestety, pierwszymi ofiarami staniecie się wy i ci, którzy są 

wam bliscy. Istnieje też groźba walki o sprawy, które początkowo bronią słusznych wartości, ale które, 

doprowadzone do rozdrażnienia, stają się destrukcyjnymi ideologiami. Iluż młodych dzisiaj, być może 

motywowanych przez własne przekonania polityczne lub religijne, staje się ostatecznie narzędziami przemocy i 

zniszczenia w życiu wielu! Niektórzy, czujący się w świecie cyfrowym jak w domu, odnajdują w przestrzeni 

wirtualnej i w sieciach społecznościowych nowe pola bitew, bez skrupułów posługując się bronią fake newsów, 

aby rozsiewać truciznę i niszczyć przeciwników. 

Kiedy Pan wkracza w życie Pawła, nie przekreśla jego osobowości, nie likwiduje jego zapału i jego pasji, 

ale sprawia, że te jego zdolności stają się owocne, aby uczynić z niego wielkiego ewangelizatora aż po 

krańce ziemi. 

Apostoł narodów 

Paweł będzie odtąd znany jako „apostoł narodów”: on, który był faryzeuszem, drobiazgowo przestrzegającym 

Prawa! Oto kolejny paradoks: Pan pokłada Swą ufność właśnie w tym, kto go prześladował. Niczym Paweł, 

każdy z nas może usłyszeć w głębi serca ten głos, który mówi: „ufam ci. Znam twoją historię i biorę ją w swoje 

ręce, wraz z tobą. Nawet jeśli często byłeś przeciwko mnie, wybieram ciebie i czynię cię moim świadkiem”. 

Boska logika może z najgorszego prześladowcy uczynić wielkiego świadka. 

Uczeń Chrystusa jest wezwany do bycia „światłem świata” (Mt 5,14). Paweł musi świadczyć o tym, co widział, 

ale teraz pozostaje ślepy. Znów mamy do czynienia z paradoksem! Ale właśnie poprzez to osobiste 

doświadczenie, Paweł będzie w stanie utożsamić się z tymi, do których Pan go posyła. Bowiem w 

rzeczywistości został on uczyniony świadkiem, „aby otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła” 

(Dz 26,18). 

„Powstań i świadcz!” 

Przyjmując nowe życie, otrzymane na Chrzcie świętym, otrzymujemy także misję od Pana: „będziesz mi 

świadkiem!”. To misja, której poświęcenie się odmienia życia. 

Dziś zaproszenie Chrystusa do Pawła, jest skierowane do każdego i każdej z was młodych: powstań! Nie 

możesz pozostać na ziemi „użalając się nad sobą”, czeka na ciebie misja! Także ty możesz być świadkiem 

dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać. Dlatego w imię Chrystusa, mówię ci: 

– Powstań i świadcz o swoim doświadczeniu ślepca, który napotkał światło, zobaczył dobro i piękno Boga w 

sobie samym, w innych i we wspólnocie Kościoła, która przezwycięża każdą samotność. 

– Powstań i świadcz o miłości i szacunku, które można wprowadzać w relacje międzyludzkie, w życie 

rodzinne, w dialog pomiędzy rodzicami i dziećmi, młodymi i starszymi. 

– Powstań i broń sprawiedliwości społecznej, prawdy i prawości, praw człowieka, prześladowanych, 

ubogich i kruchych, tych, którzy nie mają głosu w społeczeństwie, migrantów. 

– Powstań i świadcz o nowym spojrzeniu, które pozwala ci patrzeć na stworzenie oczami pełnymi zachwytu, 

pozwala ci rozpoznawać w planecie Ziemi nasz wspólny dom i daje ci odwagę bronienia ekologii integralnej. 

– Powstań i świadcz o tym, że przegrane życie może być odbudowane, że osoby, które już obumarły w 

duchu, mogą powrócić do życia, że osoby zniewolone mogą na powrót stać się wolnymi, że serca pogrążone w 

smutku mogą odzyskać radość. 

– Wstań i świadcz z radością, że Chrystus żyje! Nieś jego przesłanie miłości i zbawienia wśród twoich 

rówieśników, w szkole, na uczelni, w pracy, w świecie cyfrowym, wszędzie. 

Pan Bóg, Kościół, papież ufają wam i ustanawiają was świadkami wobec tylu innych młodych ludzi, których 

spotykacie na „drogach do Damaszku” naszych czasów. Nie zapominajcie: „jeśli ktoś rzeczywiście 

doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może 



oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej 

mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie.” (Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 

120) 

Powstańcie i świętujcie ŚDM w Kościołach lokalnych! 

Wobec wszystkich was, młodych całego świata, ponawiam zaproszenie do wzięcia udziału w tej duchowej 

pielgrzymce, która poprowadzi nas ku obchodom Światowego Dnia Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. Jednakże 

najbliższe spotkanie odbędzie się w waszych Kościołach lokalnych, w różnych diecezjach i eparchiach świata, 

gdzie w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata będzie obchodzony – na poziomie lokalnym – Światowy 

Dzień Młodzieży 2021. 

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli przeżywać te poszczególne etapy jako prawdziwi pielgrzymi, a nie 

„turyści wiary”! Otwórzmy się na niespodzianki Pana Boga, który chce rozświetlić Swoim światłem naszą 

drogę. Otwórzmy się na słuchanie Jego głosu, także poprzez naszych braci i nasze siostry. W ten sposób 

będziemy pomagali sobie nawzajem wspólnie powstawać, a w tym trudnym momencie historii staniemy 

się prorokami nowych czasów, pełnych nadziei! Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami. 

  

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 14 września 2021 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

FRANCISZEK 

 

 

Nr. 11             14.11.2021. 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

NA V ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 

14 listopada 2021, XXXIII Niedziela okresu zwykłego 

“Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7) 

1. «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jezus wypowiedział te słowa na kilka dni przed świętem 

Paschy, będąc na obiedzie w Betanii, w domu pewnego Szymona, zwanego „Trędowatym”. Jak opowiada 

ewangelista, pewna kobieta weszła, trzymając alabastrowy flakonik pełen bardzo cennego olejku, który 

następnie wylała na głowę Jezusa. Gest ten wzbudził wielkie zdumienie i dał początek dwóm różnym reakcjom. 

Pierwszą jest oburzenie wśród niektórych obecnych, wliczając w to uczniów, którzy, biorąc pod uwagę cenę 

olejku – około 300 denarów, czyli równowartość rocznej zapłaty jednego pracownika – myślą, że byłoby lepiej 

go sprzedać i oddać zarobione w ten sposób pieniądze dla ubogich. Według Ewangelii świętego Jana, Judasz 

staje się wyrazicielem tego zdania: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 

ubogim?». Ewangelista odnotowuje: «Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był 

złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano» (12, 5-6). 

To nie przypadek, że ta ciężka krytyka wychodzi z ust zdrajcy: jest to dowód na to, że ci, którzy nie zauważają 

ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami. 

Pamiętamy, w odniesieniu do tej sytuacji, o mocnych słowach Orygenesa: «Judasz wydawał się troszczyć o 

ubogich […]. Jeśli teraz jest jeszcze ktoś, kto ma sakiewkę Kościoła i jak Judasz wypowiada się w imieniu 

ubogich, ale potem bierze dla siebie to, co tam wkładają, niech ma swój udział razem z Judaszem» (Komentarz 

do Ewangelii Mateusza, 11, 9). 

Druga reakcja pochodzi od samego Jezusa i pozwala na zrozumienie głębokiego sensu gestu, który wykonała 

kobieta. Mówi On: «Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie» 

(Mk 14, 6). Jezus wie, że Jego śmierć jest bliska i dostrzega w tym geście uprzedzające namaszczenie swojego 

martwego ciała, przed złożeniem w grobie. Wizja ta przekracza wszelkie oczekiwania współbiesiadników. 



Jezus przypomina im, że pierwszym biednym jest On sam, najbiedniejszy z biednych, ponieważ reprezentuje 

ich wszystkich. Syn Boży akceptuje gest tejże kobiety również w imieniu ubogich, samotnych, osób z 

marginesu oraz dyskryminowanych. Ona natomiast, w swojej kobiecej wrażliwości, okazuje się być jedyną, 

która pojmuje stan duszy Pana. Anonimowa kobieta, być może przez to przeznaczona, by reprezentować cały 

świat kobiecy, który na przestrzeni wieków nie będzie miał głosu i dozna przemocy, rozpoczyna znaczącą 

obecność kobiet, które biorą udział w szczytowym momencie życia Chrystusa: w ukrzyżowaniu, śmierci oraz w 

pogrzebie, a następnie w ukazaniu się światu Zmartwychwstałego. Kobiety, tak często dyskryminowane, 

trzymane z daleka od miejsc odpowiedzialnych, na kartach Ewangelii są natomiast bohaterkami historii 

objawienia. Jakże wymowne są końcowe słowa Jezusa, które łączą tę kobietę z wielką misją ewangelizacyjną: 

«Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również 

opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła» (Mk 14, 9). 

2. Ta silna „empatia” pomiędzy Jezusem a kobietą oraz sposób, w jaki interpretuje On jej namaszczenie, w 

sprzeczności z reakcją oburzenia Judasza i innych, otwierają drogę owocnej refleksji na temat nierozerwalnego 

połączenia pomiędzy Jezusem, biednymi i głoszeniem Ewangelii. 

Oblicze Boga, które On objawia, jest bowiem obliczem Ojca biednych, bliskiego biednym. Całe dzieło Jezusa 

potwierdza, iż ubóstwo nie jest owocem nieszczęścia, ale konkretnym znakiem Jego obecności pośród nas. Nie 

odnajdujemy Go tam, gdzie chcemy i wtedy, kiedy chcemy, ale rozpoznajemy Go w życiu ubogich, w ich 

cierpieniu i wzgardzeniu, w nieludzkich czasem warunkach, w których zmuszeni są żyć. Nie przestaję 

powtarzać, że ubodzy są prawdziwymi ewangelizatorami, ponieważ pierwsi zostali zewangelizowani i 

powołani do udziału w błogosławieństwie Pana i Jego Królestwa (por. Mt 5, 3). 

Ubodzy, żyjący w rozmaitych warunkach i na wszystkich szerokościach geograficznych  ewangelizują nas, 

ponieważ pozwalają nam odkryć, w sposób zawsze nowy, najbardziej naturalne rysy twarzy Ojca. «Oni mogą 

nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sensus fidei, przez własne cierpienia znają Chrystusa cierpiącego. 

Jest rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich ewangelizować. Nowa ewangelizacja jest 

zaproszeniem do uznania zbawczej mocy ich egzystencji i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła. 

Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do 

bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam 

przekazać przez nich. 

Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie na działaniach albo na programach promocji i opieki. To, co 

porusza Duch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka, 

uznaniem go za jedno z samym sobą. Ta pełna miłości uwaga jest początkiem prawdziwego zatroskania o jego 

osobę i poczynając od niej, pragnę szukać skutecznie jego dobra» (Adhort. apost. Evangelii gaudium,198-199). 

3. Jezus nie tylko staje po stronie ubogich, ale również dzieli z nimi ten sam los. To jest silne przesłanie 

również dla Jego uczniów po wszystkie czasy. Słowa Jezusa „ubogich zawsze macie u siebie” wskazują 

również na to: ich obecność wśród nas jest ciągła, ale nie może doprowadzić do przyzwyczajenia, które staje 

się obojętnością, lecz powinna zaangażować nas do bezwarunkowego dzielenia się życiem. Biedni nie są 

osobami „zewnętrznymi” dla wspólnoty, ale są braćmi i siostrami, z którymi dzieli się cierpienie po to, by 

przynieść ulgę w ich ciężkiej sytuacji oraz ich marginalizacji, ażeby została im przywrócona utracona godność, 

a także po to, by zabezpieczyć im konieczne włączenie społeczne. 

Z drugiej strony wiadomym jest, iż 

pojedynczy gest dobroczynności zakłada istnienie dawcy oraz odbiorcy, podczas gdy dzielenie się życiem rodzi 

braterstwo. Jałmużna jest okazjonalna, natomiast współudział jest czymś trwałym. Jałmużna niesie ze sobą 

ryzyko gratyfikacji dla tego, kto jej udziela; współudział natomiast wzmacnia solidarność oraz daje podstawy 

konieczne do osiągnięcia sprawiedliwości. Wierzący zatem, kiedy chcą zobaczyć osobę Jezusa i dotknąć Go 

swoją ręką, wiedzą gdzie się zwrócić: ubodzy są sakramentem Chrystusa, reprezentują Jego osobę oraz odsyłają 

do Niego. 

Mamy wiele przykładów świętych, którzy dzielili z biednymi swój projekt życia. Przychodzi mi na myśl 

między innymi ojciec Damian de Veuster, święty apostoł trędowatych. Z wielką szczodrością odpowiedział on 

na wezwanie, aby udać się na wyspę Molokai, która była gettem dostępnym jedynie dla trędowatych, aby tam 

żyć i umrzeć z nimi. Zakasał rękawy i zrobił wszystko, aby uczynić życie tych biednych chorych i 



zmarginalizowanych, zniszczonych w stopniu ekstremalnym, godnym tego, by je przeżyć. Stał się lekarzem i 

pielęgniarzem, nie zważając na ryzyko, na które się wystawiał i w tej „kolonii śmierci”, jak była nazywana ta 

wyspa, niósł światło miłości. Trąd uderzył również w niego, ewidentny znak totalnego współudziału z braćmi i 

siostrami, dla których oddał życie. Jego świadectwo jest bardzo aktualne również w naszych czasach, 

naznaczonych pandemią koronawirusa: łaska Boża działa z pewnością w sercach wielu, którzy nie wystawiając 

się na widok, oddają się najbiedniejszym, biorąc konkretny udział w ich życiu. 

4. Potrzebujemy zatem z pełnym przekonaniem przyjąć zaproszenie Pana: «nawróćcie się i wierzcie w 

Ewangelię» (Mk 1, 15). To nawrócenie polega przede wszystkim na otwarciu naszego serca i rozpoznaniu 

wielorakich przejawów ubóstwa oraz na ukazywaniu Królestwa Bożego poprzez styl życia zgodny z wiarą, 

którą wyznajemy. Często ubodzy uważani są za osoby oddzielone, jako kategoria, która potrzebuje jakiejś 

szczególnej posługi charytatywnej. Naśladowanie Jezusa wymaga w tym przypadku zmiany w mentalności, to 

znaczy przyjęcia wyzwania, jakim jest udział i dzielenie się życiem. Stawanie się Jego uczniami oznacza 

decyzję na nie gromadzenie skarbów na ziemi, które dają iluzję bezpieczeństwa w delikatnej i ulotnej 

rzeczywistości. Przeciwnie, domaga się dyspozycyjności do uwolnienia się od każdych więzów, które nie 

pozwalają na osiągnięcie prawdziwej szczęśliwości i błogosławieństwa, aby rozpoznać to, co jest trwałe i nie 

może być zniszczone przez nic i przez nikogo (por. Mt 6, 19-20). 

Nauczanie Jezusa również w tym przypadku idzie pod prąd, ponieważ obiecuje to, co tylko oczy wiary mogą 

zobaczyć i doświadczyć z absolutną pewnością: «I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, 

ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy» (Mt 19, 29). Jeśli nie 

wybieramy drogi stawania się ubogimi wobec ulotnych bogactw, władzy światowej i próżnej chwały, to nigdy 

nie będziemy w stanie ofiarować życia z miłości; będziemy żyli egzystencją fragmentaryczną, pełną dobrych 

intencji, ale nieskuteczną w przemienianiu świata. Mówimy tu zatem o zdecydowanym otwarciu się na łaskę 

Chrystusa, który może uczynić nas świadkami swojej miłości bez granic i przywrócić wiarygodność naszej 

obecności w świecie. 

5. Ewangelia Chrystusa przynagla nas do zwrócenia szczególnej uwagi na ubogich i domaga się rozpoznania 

wielorakich, ciągle zbyt wielu, form nieporządku moralnego i społecznego, które zawsze rodzą nowe formy 

ubóstwa. Wydaje się, że zyskuje coraz większy poklask koncepcja, według której ubodzy nie tylko są winni 

swojemu ubóstwu, ale też stanowią ciężar nie do zniesienia dla systemu ekonomicznego, który kładzie w 

centrum zainteresowań nieliczne kategorie osób uprzywilejowanych. Rynek, który ignoruje lub też traktuje 

wybiórczo zasady etyczne, stwarza nieludzkie warunki, które wpływają negatywnie na osoby już żyjące w 

ciężkich warunkach. W ten sposób stajemy się świadkami tworzenia się coraz to nowych pułapek biedy i 

wykluczenia, generowanych przez działaczy ekonomicznych oraz finansowych pozbawionych skrupułów, 

pozbawionych zmysłu humanitarnego i odpowiedzialności społecznej. 

W ubiegłym roku dołączyła do tego wszystkiego nowa plaga, która jeszcze zwielokrotniła ilość ubogich: 

pandemia. Nadal puka ona do drzwi milionów osób, a nawet jeśli nie przynosi ze sobą cierpienia i śmierci, to 

niesie ze sobą ubóstwo. Zwiększyła się niezmiernie liczba ubogich i, niestety, będzie ich jeszcze więcej w 

najbliższych miesiącach. Niektóre kraje ponoszą z powodu pandemii bardzo ciężkie konsekwencje, do tego 

stopnia, że osoby najsłabsze zostają pozbawione podstawowych środków do życia. Długie kolejki przed 

jadłodajniami dla ubogich są namacalnym znakiem tego pogorszenia się sytuacji. Uważne wejrzenie domaga 

się tego, by znaleźć odpowiedniejsze rozwiązania do zwalczenia wirusa na poziomie światowym, bez dążenia 

do realizacji jakichś partykularnych interesów. 

W szczególności pilne jest, by dać konkretną odpowiedź tym, którzy cierpią z powodu bezrobocia, 

dotykającego w sposób dramatyczny wielu ojców rodzin, wiele kobiet oraz osoby młode. Solidarność 

społeczna i szczodrość, do której dzięki Bogu wielu jest zdolnych, w połączeniu z dalekowzrocznymi 

projektami nastawionymi na promocję człowieka, stanowią i będą stanowić bardzo ważny wkład na tej 

płaszczyźnie. 

6. Pozostaje jednakowoż otwarte pytanie, które w żaden sposób nie jest oczywiste: jak jest możliwe dać 

namacalną odpowiedź milionom ubogich, którzy często spotykają się tylko z obojętnością, jeśli nie z niechęcią? 

Jaką drogę sprawiedliwości trzeba przemierzyć, ażeby nierówności społeczne mogły zostać przezwyciężone i 

aby można było przywrócić jakże często zdeptaną godność ludzką? Indywidualistyczny styl życia jest 

„wspólnikiem” w generowaniu ubóstwa i często zrzuca na biednych całą odpowiedzialność za ich sytuację. Ale 

ubóstwo nie jest owocem ślepego losu, lecz konsekwencją egoizmu. Dlatego też decydującym jest 



ożywienie procesów rozwoju, które dowartościowują zdolności wszystkich, aby komplementarność 

kompetencji oraz różnorodność ról prowadziły do odkrycia zasobów współuczestniczenia. 

Wiele jest ubóstwa „bogatych”, które mogłoby być uleczone przez bogactwo „biednych”, jeśli tylko mogliby 

się oni razem spotkać i poznać! Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł dać czegoś od siebie drugiemu i 

otrzymać coś od niego z wzajemnością. Biedni nie mogą być tylko tymi, którzy otrzymują; muszą znaleźć się w 

sytuacji takiej, aby mogli coś dać, ponieważ oni doskonale wiedzą, jak się zrewanżować. Ile przykładów 

współuczestniczenia mamy tuż przed oczami! Ubodzy często uczą nas solidarności i dzielenia się. To prawda, 

są osobami którym czegoś brakuje, często brakuje im wiele, a nawet tego, co konieczne, ale nie brakuje 

im wszystkiego, ponieważ zachowują godność dzieci Bożych, której nikt i nic nie może im odebrać. 

7. Z tego powodu przyjmuje się inne podejście do ubóstwa. To wyzwanie, które rządy oraz instytucje światowe 

powinny przyjąć, razem z dalekowzrocznym modelem socjalnym, zdolnym do wyjścia naprzeciw tym nowym 

formom ubóstwa, które pojawiają się w świecie, i które naznaczą w sposób zdecydowany najbliższe dekady. 

Jeśli ubodzy są zmarginalizowani tak, jakby sami byli winni sytuacji, w jakiej się znaleźli, to również sama 

koncepcja demokracji znajduje się w kryzysie i każda polityka socjalna skazana jest na upadek. Z wielką 

pokorą powinniśmy wyznać, że przed ubogimi jesteśmy często niekompetentni. Mówi się o nich w sposób 

abstrakcyjny, zatrzymując się na statystykach, i usiłuje wzruszać jakimś filmem dokumentalnym. Ubóstwo 

jednak powinno prowokować do kreatywnych projektów, które pozwolą na zwiększenie efektywnej wolności, 

aby ubodzy mogli realizować swoje życie za pośrednictwem własnych, osobowych zdolności. Iluzją, od której 

trzeba trzymać się z daleka, jest myślenie, że wolność jest dostępna i powiększa się dzięki posiadaniu 

pieniędzy. Skuteczna służba ubogim prowokuje do działania i pozwala znaleźć coraz bardziej odpowiednie 

formy podnoszenia i promocji tej części ludzkości, nazbyt często anonimowej i pozbawionej głosu, która 

jednak ma w sobie odciśnięte oblicze Zbawiciela proszącego o pomoc. 

8. «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jest to zaproszenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej 

okazji do czynienia dobra. W tle możemy dostrzec starodawne przykazanie biblijne: «Jeśli będzie u ciebie 

ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz 

twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą 

rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. […] Chętnie mu udziel, niech serce twe nie 

boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. 

Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju» (Pwt 15, 7-8.10-11). W te słowa wpisuje się również Apostoł 

Paweł, kiedy zachęca chrześcijan należących do wspólnot przez niego założonych, aby pomagali ubogim z 

pierwszej wspólnoty w Jerozolimie i by czynili to «nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem 

radosnego dawcę miłuje Bóg» (2 Kor 9, 7). Nie chodzi o to, by uspokoić sumienie poprzez danie jakiejś 

jałmużny, ale raczej o przeciwstawienie się kulturze obojętności i niesprawiedliwości, którą często praktykuje 

się w stosunku do ubogich. 

W tym kontekście dobrze jest pamiętać o słowach św. Jana Chryzostoma: «Ci, którzy są hojni, nie mogą 

domagać się od biedaka rozliczenia z jego postępowania, a jedynie powinni poprawić jego sytuację oraz 

zaspokoić potrzebę. Biedni mają tylko jedną obronę: swoje ubóstwo i stan potrzeby, w jakim się znajdują. Nie 

pytaj go o nic innego; ale nawet gdyby był najbardziej złym człowiekiem na świecie, jeśli brakuje mu 

niezbędnego pożywienia, uwolnijmy go od głodu. […] Miłosierny człowiek jest portem dla potrzebujących: 

port przyjmuje i uwalnia od niebezpieczeństwa wszystkich rozbitków; bez względu na to, czy są to źli ludzie, 

czy dobrzy, czy jacykolwiek inni, którzy są w niebezpieczeństwie, port chroni ich w swojej zatoce. Dlatego też 

wy również, kiedy zobaczycie człowieka na ziemi, który znajduje się w ubóstwie jak rozbitek na morzu, nie 

osądzajcie, nie proście o rachunek z jego postępowania, ale uwolnijcie go od nieszczęścia» (Mowa o ubogim 

Łazarzu, II, 5). 

9. Decydujące jest, aby wzrosła wrażliwość ludzi tak, by pojęli potrzeby ubogich, które ciągle się zmieniają, w 

zależności od zmian zachodzących w ich warunkach życiowych. Dziś bowiem w najbardziej rozwiniętych 

ekonomicznie regionach świata jest mniejsza gotowość, w porównaniu do przeszłości, na skonfrontowanie się z 

ubóstwem. Stan relatywnego dobrobytu, do którego się przyzwyczajono, czyni trudniejszym zaakceptowanie 

wyrzeczeń i ofiar. Jest się gotowym na wszystko, byle tylko nie być pozbawionym tego, co jest owocem 

łatwego zysku. W ten sposób wpada się w różne formy pretensji, spazmatycznej nerwowości, żądań które 

prowadzą do strachu i do niepokoju, a w niektórych przypadkach do przemocy. To nie jest kryterium, na 

którym można konstruować przyszłość; co więcej, są to również formy bóstwa, od których nie możemy 

odwracać wzroku. Musimy być otwarci na odczytywanie znaków czasu, które wskazują na nowe sposoby bycia 



ewangelizatorami w świecie współczesnym. Natychmiastowe towarzyszenie, które wychodzi naprzeciw 

bieżącym potrzebom ubogich, nie może przeszkadzać dalekowzroczności, aby wprowadzać w czyn nowe znaki 

miłości i chrześcijańskiej caritas, w odpowiedzi na nowe formy ubóstwa, których doświadcza dziś ludzkość. 

Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze 

bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym 

rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie 

potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w 

ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć… Ważne jest, by 

zrozumieć, jak się czują, czego doświadczają, jakie pragnienia mają w sercu. 

Przyjmijmy za własne przejmujące słowa księdza Primo Matzzolariego: «Chciałbym was prosić, żebyście nie 

pytali mnie, czy są biedni ludzie, kim są i ilu ich jest, bo obawiam się, że takie pytania stanowią rozproszenie 

lub pretekst do unikania dokładnego wskazania sumienia i serca. […] Nigdy nie liczyłem ubogich, ponieważ 

nie można ich zliczyć: ubogich się przytula, a nie liczy» („Adesso” nr 7, 15 kwietnia 1949 r.). Biedni są wśród 

nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni, 

ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego 

życia oraz narzędziem zbawienia. 

Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2021, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

FRANCISZEK 
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NIE LĘKAJCIE SIĘ! 

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! 
 

Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec 

nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał do istnienia 

Ewę. Mężczyzna i kobieta stali się odtąd wzajemnym darem dla siebie. Podkreślając nierozerwalność 

relacji małżeńskiej, Chrystus nadał jej charakter sakramentalny. W ten sposób poprzez łaskę przychodzi 

z pomocą ludziom, którzy chcą zbudować trwałą wspólnotę rodzinną. 

 

Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak przeczyć prawdzie o 

nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w ludzkich sercach zamiast postawy zaufania 

wobec Stwórcy często pojawia się lęk, strach i niepewność. Przeżywając, w łączności z papieżem 

Franciszkiem, XXI Dzień Papieski wracamy więc do orędzia nadziei, które na początku swojego 

pontyfikatu przypomniał św. Jan Paweł II. Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież skierował 

najpierw do świata, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa bloki polityczno-militarne. To 

przesłanie przeznaczone było również dla Kościoła, który w wyniku błędnych interpretacji postanowień 

Soboru Watykańskiego II przeżywał trudne chwile. 

 

Od inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęły już czterdzieści trzy lata. Zmieniły się niektóre 

źródła lęków i obaw przeżywanych przez ludzi. Jednak niezmienną odpowiedzią na nie jest Dobra 

Nowina o Chrystusie – Odkupicielu człowieka, który nadaje sens ludzkiemu życiu i przynosi pokój 



serca. Tę prawdę odkrywamy w Słowie Bożym, na którego kartach odnajdujemy trzysta sześćdziesiąt 

pięć razy wezwanie Nie lękacie się! Jakby każdego dnia Bóg chciał zapewnić nas o tym, że jest z nami. 

 

I. Chrystus źródłem nadziei w obliczu cierpienia i śmierci 
 

Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym świecie z powodu pandemii koronawirusa. Wielu 

chorych ostatnie chwile swojego życia przeżywało w bólu i opuszczeniu. Nie można zapomnieć o 

cierpieniu rodzin i przyjaciół, którzy stracili swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się także z wieloma 

innymi tragediami. Głód, katastrofy naturalne, utrata dachu nad głową, przymusowa emigracja, handel 

ludźmi, nałogi i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii. Każda z nich zdaje się już 

nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?! 

Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba Jezusa Chrystusa, który jako niewinny wziął 

dobrowolnie na siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał, umarł, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W 

krzyżu Chrystusa – jak pisze do chorych św. Jan Paweł II – dokonało się nie tylko odkupienie przez 

cierpienie, ale także odkupione zostało samo cierpienie człowieka. Od Jezusa czerpiemy bowiem 

nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej 

stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte we wspólnocie 

wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dlatego tak ważna jest 

Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy padając na kolana, niczym Jezus w Ogrójcu, 

szukamy siły by powstać i podjąć nasz osobisty krzyż. 

 

Nie zrozumiemy do końca dlaczego cierpi człowiek. Wobec cierpienia możemy się albo zbuntować, albo 

zaufać Bogu, otwierając się na duchową siłę do przejścia trudnego doświadczenia. Tylko w perspektywie 

życia wiecznego i tajemnicy zmartwychwstania, o których współczesny człowiek jakby zapomniał, lęk 

przed chorobą lub śmiercią ustępuje miejsca prawdziwej i najgłębszej nadziei. W ten sposób cierpienie 

przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem Jego szczególnej obecności i wezwaniem do 

naśladowania Chrystusa. 

Przekazanie orędzia nadziei, płynącej z Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania, należy do nas 

wierzących. W świecie, w którym zło zdaje się zwyciężać, a nadzieja czasem zanika – apelował św. Jan 

Paweł II – stawajcie się bliźnimi jedni drugich, tak jak Chrystus stał się waszym bliźnim. Nie odwracajcie  

wzroku, miejcie odwagę wyjść na spotkanie i uczynić braterski gest, wzorem Szymona Cyrenejczyka, 

który wspomógł Jezusa w drodze na Kalwarię. Czasami wystarczy obecność przy osobie cierpiącej i 

rozmowa. Sąsiedzka pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych lub użyczenie 

samochodu by pojechać do lekarza. Tak rodzi się wyobraźnia miłosierdzia, o którą apelował św. Jan 

Paweł II na początku trzeciego tysiąclecia. Dziś przyjmuje ona rozmaite formy pomocy, które szeroko 

określa się mianem wolontariatu. 

 

Kościół poprzez konkretne dzieła miłosierdzia, jako wspólnota wierzących, przychodząc z pomocą 

drugiemu człowiekowi staje się świadkiem nadziei i wypełnia Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! 

Świetlanym przykładem jest beatyfikowana Matka Elżbieta Róża Czacka założycielka Towarzystwa 

Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Gdy w wieku 22 lat straciła wzrok, nie skupiła się na swoim 

cierpieniu, ale zaczęła się uczyć żyć jako osoba niewidoma i poświęciła się innym niewidomym, 

pomagając im na duszy i ciele. Wraz z Prymasem Tysiąclecia – bł. kard. Stefanem Wyszyńskim, 

związanym z ośrodkiem w Laskach, pokazują, że w każdych okolicznościach można odkryć bliskość 

Boga. 

 

II. Przyszłość budowana na fundamencie Ewangelii 
 

Współcześnie również zagrożenia o charakterze globalnym takie jak konflikty zbrojne, zanieczyszczenie 

środowiska, demoralizacja czy niewłaściwe wykorzystanie zdobyczy techniki są źródłem lęku i strachu. 

Reakcją na nie bywa obojętność, postawa rezygnacji w obliczu życiowych zobowiązań oraz ucieczka w 

wirtualny świat, a nierzadko także w przemoc i używki. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku 

ludzi młodych, którzy mogą utracić właściwe ich wiekowi postawy – wierności ideałom, 

bezinteresowności, otwartości i zaufania. 



 

Wobec tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości człowiek poszukuje fundamentu, na którym 

mógłby oprzeć swoje życie. Św. Jan Paweł II wskazuje tu jednoznacznie na Jezusa. «Nie lękajcie się 

otworzyć serca Chrystusowi» pozwólcie Mu wejść do swojego życia aby (…) osoby, rodziny, narody idąc 

wiernie za Jezusem Chrystusem odnalazły prawdziwy sens swego życia, oddały się na służbę bliźnim, 

przemieniały relacje rodzinne, ekonomiczne i społeczne, co z pewnością okaże się dobrodziejstwem dla 

ojczyzny i dla społeczeństwa. Budowanie przyszłości na Chrystusie oznacza kierowanie się w 

podejmowaniu codziennych decyzji zasadami Ewangelii. Wierność im mamy okazać także w obliczu 

niezrozumienia, a nawet odrzucenia ze strony innych ludzi. 

 

Niedościgłym wzorem zaufania Bogu i wierności Jego woli jest dla nas Maryja. U Niej szukali nadziei 

i Jej orędownictwa przyzywali św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński. Matce Odkupiciela 

zawierzali swoje życie i posługę w dramatycznym dla Kościoła i Ojczyny czasie. Dzięki temu zachowali 

jedność, pomimo wrogich prób rozbicia Kościoła. Maryja przypomina, aby nie tracić nadziei, nawet 

wówczas, gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nam. Bóg nigdy nie wypuszcza nas ze swoich 

dłoni i jeżeli Mu zaufamy przeprowadzi nas przez najtrudniejsze doświadczenia. 

 

III. Nieuzasadniony lęk przed Bogiem 
 

Człowiek jednak paradoksalnie przeżywa również lęk wobec Boga obawiając się, że zostanie mu 

odebrana wolność poprzez narzucenie mu przykazań i wymagań, które niesie ze sobą Ewangelia. 

Chrystus nigdy nie ukrywał przed swoimi słuchaczami, że stawia im wysokie wymagania. Jednak  

w wezwaniu Nie lękajcie się ukazuje, że nie są one ponad możliwości człowieka. Gdy podejmuje je w 

duchu wiary w Boga odnajduje siłę do tego, aby im sprostać. Co więcej odkrywa, że dopiero wtedy, gdy 

żyje Ewangelią jest prawdziwie wolny. 

 

Dlatego aktualne pozostaje wezwanie do ewangelizacji św. Jana Pawła II: Nie lękajcie się zaproponować 

Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na 

wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje  

nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa!. W tym kontekście tak ważne 

jest szkolne nauczanie religii, które dzisiaj w wielu przypadkach jest jedyną sposobnością proponowania 

dzieciom i młodzieży Chrystusa. Stanowi ono niezwykłą szansę nowej ewangelizacji lub pre-

ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kontaktu z Kościołem. W obliczu wielu 

negatywnych głosów, nawet w środowisku Kościoła, stanowczo chcemy podkreślić wartość nauczania 

religii w szkole, które dzięki Janowi Pawłowi II znalazło na powrót swoje miejsce w placówkach 

oświatowych w 1990 r. Równolegle należy budować katechezę parafialną, która uzupełnia szkolne 

lekcje religii. Młodzież jest tego warta! 

 

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II 
 

Szczególnym znakiem nadziei dla wielu młodych ludzi w naszej Ojczyźnie jest Fundacja „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”. Co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów 

z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. Niebagatelny wpływ na nasze 

wzrastanie miała Fundacja – przyznają Kinga i Przemek, absolwenci programu, a przede wszystkim 

szczęśliwi małżonkowie i rodzice – towarzyszyła nam od lat nastoletnich i zapewniała nie tylko 

środowisko bogate duchowo, wsparcie materialne, lecz przede wszystkim dobrych ludzi. Dziś tworzymy 

rodzinę, która będzie przekazywała kolejnym pokoleniom wartości, które wynieśliśmy z Fundacji – 

wiarę, nadzieję i miłość. 

 

W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli 

wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany od 21 lat przez nas wszystkich „żywy 

pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, 

przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach 

młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej 



Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, 

będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia. 

 

Na czas owocnego przeżywania XXI Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego 

błogosławieństwa. Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce. 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 
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POŁĄCZYŁA ICH ŚWIĘTOŚĆ 

List biskupów polskich z okazji beatyfikacji 

Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej 
 

1. Effatha – otwórz się 

 

Usłyszeliśmy przed chwilą ważne słowa: Effatha – otwórz się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja 

jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która 

niezależnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych przeciwności, cierpienia i przykrych 

doświadczeń może przynieść w nas i przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki 

której możemy pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności. 

 

Za tydzień będziemy przeżywać radosną uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej, niewidomej założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 

w Laskach. Bóg mógł przez nich dokonać wielkich rzeczy, bo otworzyli się na Jego łaskę i z 

odwagą podjęli swoje powołanie, służąc innym. 

 

  

2. Bóg prowadzi różnymi drogami 
 

Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi – dziś Ukraina – 22 

października 1876 r., w znanej arystokratycznej rodzinie. Jej stryj, Włodzimierz, był kardynałem 

i bliskim współpracownikiem papieży. Róża otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie. W 

wieku 22 lat straciła wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą dla rodziny, która nie umiała 

przyjąć jej niepełnosprawności. Jak zaakceptować to, na co nie potrafili się zgodzić nawet 

najbliżsi? Po trzech dniach modlitwy i rozmyślania Róża zrozumiała, że może liczyć tylko na 

Boga, któremu ufała i na siebie. Na szczęście posłuchała rady doktora Gepnera, który powiedział 

jej prawdę: Wzrok jest na zawsze stracony, ale zarazem wskazał jej drogę mówiąc, że nikt do tej 



pory w Polsce nie zajął się niewidomymi. Zrozumiała, że otrzymała wskazówkę na przyszłość. 

Postanowiła stworzyć instytucję, w której niewidomi będą się kształcić i przygotowywać do 

samodzielnego życia. Po latach napisała: Tak jak doktor Gepner był moim wielkim dobroczyńcą, 

tak moim największym szczęściem jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by ze mnie było, gdyby nie 

to kalectwo? Jakie byłoby moje życie, życie bez niego? Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg 

mógł wybudować piękny dom. Nadano mu nazwę: Dzieło Lasek. A dewizą tego Dzieła było: 

niewidomy człowiekiem użytecznym. Po raz pierwszy w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, a 

nie tylko dla niewidomych. Matka Czacka chciała, aby przygotowujący się do samodzielnego 

życia niewidomi zrozumieli, że mogą być szczęśliwi, mimo swojej ślepoty. 

 

To nowe, rewolucyjne odkrycie, które Matka Elżbieta zawdzięczała własnej niesprawności, było 

elementarnie proste, bo odwoływało się do nauki Krzyża. Zmagając się ze swoim kalectwem i 

pytając, jak własną biedę przekształcić w źródło pomocy dla innych, żyjących w trudniejszej 

sytuacji, zrozumiała, że cierpienie może stać się uprzywilejowanym miejscem spotkania z 

Bogiem i dotarcia do prawdy, którą trudno dostrzec ludziom fizycznie sprawnym i zaaferowanym 

problemami dnia codziennego. Z pełną jasnością widziała, że najbardziej zbliżamy się do Boga, 

kiedy jesteśmy blisko człowieka, który cierpi i jest w potrzebie. Podstawowe zadanie polega na 

tym, aby usłyszeć głos ludzi, których zagłusza cierpienie i zgiełk świata, i stworzyć przestrzeń, 

w której człowiek znajdzie spokój i miejsce do refleksji, a z czasem też drogę, która prowadzi do  

Boga. I Laski stały się takim miejscem, gdzie oprócz przygotowania dzieci i młodzieży do 

samodzielności, znaleźli miejsce poszukujący Boga i sensu życia. Byli to ludzie z różnych 

środowisk społecznych i politycznych. To dzięki Matce i ks. Korniłowiczowi – ojcu duchowemu 

Dzieła – mogli się czuć w Laskach, jak w domu. Mogli tam zobaczyć, jak owocuje Ewangelia 

wcielona w życie i jak wygląda współpraca niewidomych, sióstr, świeckich i księży. Wcielona 

w życie Ewangelia przygotowuje miejsce, w którym jest możliwe podejmowanie wspólnych 

zadań, przezwyciężanie niezdrowych ambicji i nieporozumień. 

 

Z takim ewangelicznym Kościołem spotkał się w Laskach ksiądz Stefan Wyszyński i z 

ogromnym przejęciem pisał o tym do Matki Czackiej: Uderzyło mnie to, że ludzie Matki mają 

ten jakiś szczególny wzrok. Oni patrzą z pogodnym bohaterstwem. W takie chrześcijaństwo 

ksiądz Wyszyński wpisał swoje kapłaństwo. 

 

Przyszły prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia 

i Mazowsza. W kraju zniewolonym i prześladowanym, gdyż Polska była jeszcze pod zaborami, 

małego Stefana – podobnie jak młodą Różę – rodzina nauczyła miłości do Boga, Kościoła, 

Ojczyzny i Matki Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego we Włocławku 

okazało się, że jest chory na ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że zarówno 

on sam, jak i jego przełożeni bali się, że nie dożyje do święceń kapłańskich. Stefan modlił się do 

Matki Najświętszej, aby wyprosiła mu łaskę święceń i aby mógł odprawić przynajmniej kilka 

Mszy Świętych. Cierpienie, którego doświadczył w czasie seminarium, nauczyło go, jak sam 

powie, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka. 

 

W czasie studiów seminaryjnych spotkał księdza Władysława Korniłowicza, o którym 

powiedział, że wywarł on ogromny wpływ na całe jego życie duchowe i kapłańskie. Ta 

znajomość, która podczas studiów na KUL-u przerodziła się w głęboką przyjaźń, przetrwała aż 

do śmierci księdza Korniłowicza. Na ukształtowanie osobowości i formacji społecznej księdza 

Wyszyńskiego duży wpływ mieli także wybitni księża społecznicy: ks. Antoni Szymański – 

rektor KUL, O. Jacek Woroniecki – wybitny tomista i pedagog oraz ks. Antoni Bogdański – 

naczelny kapelan harcerstwa. Dlatego nauczanie społeczne Kościoła traktował jako ważną część 

misji ewangelizacyjnej. 



 

Święcenia kapłańskie otrzymał Wyszyński 3 sierpnia 1924 r. w katedrze włocławskiej. W czasie 

studiów w Lublinie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej 

„Odrodzenie”. W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem 

lubelskim, a 12 listopada 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. 

27 listopada 1952 r. został mianowany kardynałem. Niestety ówczesne władze komunistyczne 

nie wyraziły zgody na jego wyjazd do Rzymu na konsystorz, na którym miał odebrać kapelusz 

kardynalski. Mógł to uczynić dopiero 6 maja 1957 roku. 

 

Pierwsze spotkanie księdza Wyszyńskiego z matką Czacką miało miejsce w lipcu 1926 roku w 

Laskach, gdzie przyjechał na zaproszenie księdza Korniłowicza. Zapoczątkowana wtedy 

przyjaźń z Dziełem Niewidomych i jego założycielami przetrwała aż do końca dni wielkiego 

Prymasa. Jego relacje z matką Czacką zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. Po wybuchu 

wojny ksiądz Wyszyński musiał opuścić Włocławek, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. 

Ukrywał się najpierw u rodziny we Wrociszewie, później w Żułowie i Kozłówce na 

Lubelszczyźnie. W czerwcu 1942 roku przyjechał do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei, jako 

kapelan sióstr, opiekun niewidomych, a także jako kapelan Armii Krajowej i duszpasterz 

okolicznej ludności. 

O wielkim wpływie, jaki matka Czacka wywarła na jego życie, najlepiej świadczy kazanie, które 

wygłosił w czasie jej pogrzebu, 19 maja 1961 r. w Laskach: W tej chwili moim obowiązkiem jest 

stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej 

odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia Matki naszej, Matki naszych serc (…), 

czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Boga 

miejsca. 

 

Po śmierci Matki ksiądz Prymas często wracał do grobów założycieli Dzieła. Przed wyjazdem 

do Rzymu na sesje soborowe, przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, 

niepostrzeżenie i bez zapowiadania się, chociaż na chwilę przyjeżdżał do Lasek, aby tam się 

modlić. Co roku, z wyjątkiem uwięzienia czy choroby, po wielkoczwartkowym Mandatum w 

archikatedrze, jechał do Lasek, by tam razem z niewidomymi, siostrami i świeckimi 

pracownikami Dzieła trwać na adoracji i napełniać się mocą płynącą z paschalnego krzyża 

światła i zwycięstwa Chrystusowej miłości, aby potem mieć ją dla każdego. 

 

Wiemy, że o księdzu Prymasie napisano ostatnio wiele. Ukazały się jego przemówienia i kazania, 

powstały nowe filmy i książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako duszpasterzu, wielkim 

mężu stanu, patriocie, społeczniku, nawet polityku. Często prymas ukazany jest jako człowiek 

walki z komunizmem. Ale to, co było jego priorytetem, podobnie jak u Matki Czackiej, to troska 

i walka o człowieka, o jego wolność, po to, by człowiek stworzony na obraz i podobieństwo 

Boże, mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości i przebaczenia. Dlatego tak 

bardzo troszczył się zarówno o wolność jak i świętość Kościoła i o dobro wspólne Ojczyzny, 

rozumiane jako respektowanie praw każdego Polaka i ułatwianie mu wykonywania obowiązków. 

 

Szczególnie ważny etap w jego życiowej misji rozpoczął się wraz z nominacją na arcybiskupa 

metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski, gdy wziął na siebie 

odpowiedzialność za dwie archidiecezje i cały Kościół w Polsce.  

W konfrontacji z totalitarnym systemem komunistycznym z jednej strony wzywał do włączenia 

się Polaków w odbudowę zrujnowanego przez wojnę kraju, a z drugiej napominał rządzących, 

by respektowali prawa człowieka. Odznaczał się cnotą męstwa, która ujawniła się zwłaszcza 

wtedy, gdy – wobec nasilanych prześladowań Kościoła – wypowiedział władzom 

komunistycznym zdecydowane: „Non possumus”. 25 września 1953 r., po kazaniu w kościele 



św. Anny został aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła: 

Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski. 

 

Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pytanie – skąd czerpał do tego 

siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego więzienne zapiski. Całkowicie zjednoczony z 

Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek otwarty na 

potrzeby innych, był niezwykły swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był 

niezwykły swą miłością przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo 

doznanych krzywd – jak sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że nie 

może wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła i 

domagał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te trzy lata, jako szczególny dar 

Boga, który przygotowuje go na późniejszą trudną służbę Kościołowi i Polsce. Ta głęboka wiara 

w Opatrzność była źródłem jego zaufania człowiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w sobie. 

Mówił: Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć nieraz czujemy się tacy samotni. 

Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie duszy, czuję Ciebie (…). Wystarczy się 

zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie. 

 

3. Świętość nie jest luksusem 
 

Kiedy przeglądamy katalog świętych Kościoła katolickiego, zauważamy, że są tam osoby 

różnych stanów, powołań i zawodów: osoby świeckie, konsekrowane i księża. Gdybyśmy mieli 

szukać wspólnego mianownika, to można powiedzieć, że potrafili oni rozpoznać wolę Bożą i ją 

wypełniać w sytuacjach i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak też było w życiu m. Elżbiety 

Czackiej i ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski w 

cierpiącym człowieku i sakramentach Kościoła, to dwa filary wiary, która pomaga rozpoznać 

wyzwania, jakie niesie powołanie w konkretnym czasie i wydarzeniach. Niewidoma, młoda 

dziewczyna i młody, chory kleryk. Do tego trudne czasy, w jakich przyszło im żyć – 

odbudowywania niepodległej ojczyzny, później lata okupacji i coraz bardziej agresywnego 

komunizmu. Można było się załamać i zwątpić, ale dzięki temu, że potrafili zaufać Ewangelii, 

każde z nich na swoją miarę umiało podejmować stojące przed nimi zadania, torować nowe drogi 

i otwierać nowe perspektywy działania w Kościele w Polsce. Uczynili tyle dobra, ponieważ całe 

życie oddali Bogu i na serio przyjęli słowa św. Pawła: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia 

(Flp 4,13). 

 

Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu i 

człowiekowi tak, jak Maryja. Matka Elżbieta złożyła swój akt ofiarowania Matce Bożej 8 grudnia 

1921 roku, mówiąc: Obieram Cię dzisiaj za moją Matkę, Opiekunkę… Zaś ksiądz Prymas, 

uwięziony w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. mówił: Tobie poświęcam ciało i duszę moją 

(…) wszystko, czym jestem i co posiadam. 

 

Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych i przez nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa 

księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, jakie nam 

zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Innej szukać nie trzeba. 

 

Poprzez wyniesienie sług Bożych do chwały ołtarzy poznajemy ich na nowo w tajemnicy 

świętych obcowania. Niech pomagają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji w 

podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła Chrystusowego w Polsce. 

  



Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, 

Jasna Góra-Częstochowa, 25 sierpnia 2021 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nr 8 

Londyn: Kopernik rozmawiający z Bogiem przyciąga tłumy 
Jedno z najbardziej obleganych muzeów na świecie – londyńska National Gallery po raz 

pierwszy w swojej historii prezentuje monumentalny obraz najsłynniejszego polskiego 

malarza XIX wieku, Jana Matejki. Prezentacja dzieła „Astronom Kopernik, czyli rozmowa 

z Bogiem” cieszy się ogromnym powodzeniem. 

 

 

Niezliczona rzesza zwiedzających kieruje swoje kroki również na kopernikańską wystawę, owoc współpracy 

narodowej galerii Brytyjczyków oraz Instytutu Kultury Polskiej. Jak mówi dyrektor placówki, dr Marta de 

Zuniga: „Kiedy Brytyjczycy sami wybiorą coś, co wiedzą, że zainteresuje ich widownię, potem mamy do 

czynienia z takim sukcesem, jakim jest Kopernik. National Gallery podjęło trafną decyzję, że opowiadanie o tym 

zapomnianym kawałku polskiej sztuki, polskiego dziedzictwa trzeba zacząć od Matejki”. 

Imponujących rozmiarów obraz został namalowany w 1873 r. z okazji 400-lecia urodzin astronoma, który odkrył, 

że Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w centrum układu planetarnego i że to wokół niego krąży Ziemia. Matejko 

uwiecznił moment, w którym Kopernik omawia swoje odkrycie z Bogiem. Jak odnotowuje historia nauki: w 

https://opoka.news/show_img.php?modul=news&fid=222319


przeciwieństwie do Galileusza, który ponad 70 lat później doszedł do podobnych wniosków, ale zraził do siebie 

Kościół katolicki, Kopernik spotkał się z uznaniem duchowieństwa, wielu hierarchów wraz z nim świętowało 

przełom, którego dokonał. Obraz zyskał niemal natychmiastową sławę, gdy został po raz pierwszy wystawiony 

w Krakowie. Rozpowszechniany w tysiącach reprodukcji, został wykupiony od Jana Matejki przez 

społeczeństwo i ofiarowany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.  

Rzadko opuszcza swój dom w Collegium Novum. Tym razem stało się tak na zaproszenie National Gallery, która 

realizuje projekt wydobywania na światło dzienne wybitnych artystów spoza Wielkiej Brytanii, których 

twórczość zasługuje na odkrycie i pokazanie międzynarodowej, szerokiej publiczności.  

„Matejko widział swoją rolę nie tylko w uwiecznianiu wielkich wydarzeń z historii Polski, ale również w 

wyrażaniu ich głębokiego wewnętrznego znaczenia dla Polaków. Wieńczy on długą tradycję malarstwa 

historycznego i w ramach odkrywania szerszego świata sztuki, był jednym z najbardziej pomysłowych i 

prowokujących wyrazicieli tego typu malarstwa” – ocenił Christopher Riopelle, kurator wystaw malarstwa po 

1800 r. w londyńskiej National Gallery.  

Praca Kopernika, będąca punktem zwrotnym w kwestii rozumienia miejsca człowieka we wszechświecie, 

prezentowana jest wraz z instrumentami astronomicznymi (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), a także 

autoportretem Matejki i studium „Kopernik, rozmowy z Bogiem”, które do Londynu przyjechało z Muzeum 

Narodowego w Krakowie. Częścią wystawy jest również replika dzieła „O obrotach sfer niebieskich” (1543 r.), 

wypożyczona ze zbiorów Muzeum Morskiego w Greenwich. Ekspozycji towarzyszy publikacja przygotowana 

przez prof. Andrzeja Szczerskiego (dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie oraz profesora w Instytucie 

Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Christophera Riopelle oraz profesora Owena Gingericha 

(profesora astronomii i historii nauki, światowego autorytetu w badaniu dzieła „O obrotach sfer niebieskich” 

Kopernika).  

 

Nr 7 

160. rocznica objawień Matki Bożej Marysi Murzańskiej na Wiktorówkach 

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystościom w 160 

rocznicę objawień Matki Bożej Marysi Murzańskiej na 

Wiktorówkach. Metropolita krakowski Matkę Bożą Jaworzyńską 

nazwał „królową ekologicznej chrześcijańskiej wizji świata” 



 

Pełna jedność zaczyna się od jedności z Panem Bogiem, a z niej wypływają jedność z sobą samym, z innymi i 

ze światem. To jest prawdziwa chrześcijańska wizja ekologii. 

Odwołując się do odczytywanego w liturgii Słowa fragmentu z Listu św. Pawła do Efezjan abp Marek 

Jędraszewski zaznaczył, że „tajemnicę godności Bożego dziecka, (…) przeznaczenia do wiecznej 

szczęśliwości” Kościół głosi od początku w swoim nauczaniu. – Co jakiś czas tę tajemnicę wybraństwa i 

godności dziecka Bożego Bóg w swojej opatrzności przypomina ludziom przez objawienia Matki Najświętszej 

– mówił metropolita krakowski i w tym kontekście przywołał historię objawienia Matki Bożej Marysi 

Murzańskiej w 1860 r. 

Pasterka z Gronia na Jaworzynie szukała zagubionych w lesie owiec, kiedy w koronach drzew ukazała się jej 

Maryja. Matka Boża obiecała dziewczynce, że zaginione owce się znajdą i prosiła o nawrócenie i pokutowanie 

za grzechy. Początkowo lekceważono to, co przekazywała dziewczynka, ale pod koniec XIX w. kult Matki 

Bożej Jaworzyńskiej zaczął się rozwijać – modlący się tutaj ludzie doznawali licznych łask, czerpali wodę z 

cudownego źródełka, a na drzewie zawieszone kolejne kapliczki, w których znalazła się figurka Królowej Tatr. 

Kapliczkę zaczęto systematycznie rozbudowywać, ludzie przychodzili tu w maryjne święta. W czasie wojny i 

później gromadzili się tu partyzanci i żołnierze niezłomni. Na początku wojny górale zaopiekowali się figurką 

Matki Bożej i w celu jej zabezpieczenia przenieśli ją do kościoła parafialnego w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Powróciła stamtąd w uroczystej procesji tuż po zakończeniu wojny w rocznicę pierwszej mszy na 

Wiktorówkach 2 lipca 1945 r. – 76 lat temu. 

Arcybiskup odczytał kilka wpisów z księgi pamiątkowej, która została założona w 1958 r. przez o. Pawła 

Kielara OP. Wszystkie pochodziły z okresu stanu wojennego w Polsce. Metropolita zaznaczył, że każdy 

krytyczny czas przynosi załamanie najbardziej podstawowych relacji. Ateistyczny system chciał oderwać 

człowieka od Boga. – Została naruszona podstawowa relacja, bez której wszystko zaczyna tracić swój ład i 

porządek – mówił arcybiskup wskazując na naruszenie relacji „z sobą samym” przez łamanie sumień, „z 

innymi” przez niszczenie międzyludzkiej solidarności oraz „ze światem” przez zniewolenie. 

Metropolita zaznaczył, że dziś cztery podstawowe płaszczyzny relacji naruszane są przez ideologię płynącą z 

Zachodu. – Chce się zaproponować taki styl myślenia i życia, jakby Pana Boga nie było – mówił arcybiskup 

podkreślając, że absolutyzuje się wolność człowieka. Odwołując się do tzw. raportu Maticia, metropolita 

zwrócił uwagę, że Parlament Europejski uznał zabicie nienarodzonego dziecka za prawo człowieka. – Wydaje 

się, że ci ludzie chcą doprowadzić świat zachodni do samozagłady – powiedział abp Marek Jędraszewski. 

W kontekście współczesnego kryzysu kulturowego arcybiskup wskazał na Matkę Bożą Jaworzyńska, która jest 

królową ekologicznej chrześcijańskiej wizji świata, gdzie jest pełna jedność – najpierw jedność z Panem 

Bogiem, z której wypływają jedność z sobą samym, z innymi i ze światem. 

https://opoka.news/show_img.php?modul=news&fid=222295


Kończąc homilię arcybiskup przywołał wiersz Iwony Tys „Rusinowa Polana”, w którym autorka zwraca uwagę 

na piękno świata stworzonego przez Boga poprzez zachwyt nad Maryją; pochwałę Tej, która uwierzyła Bogu – 

z czego wywodzi się Jej niezwykłe piękno. Poetka stawia Maryję jako wzór życia dla człowieka, a także 

orędowniczkę, którą można prosić o pomoc i wsparcie. 

– Prośmy Matkę Najświętszą o tę łaskę serca, byśmy w dalszym naszym życiu nic piękniejszego, nic 

cudowniejszego nie znajdywali niż właśnie Ją – Królową Tatr, Panią Jaworzyńską, która nas prowadzi do 

Swego Syna, będąc naszą jedyną i niezawodną obroną, która prowadzi nas do pełni szczęścia i która uczy nas 

jak kochać Boga, jak kochać drugiego człowieka, jak kochać siebie – zakończył abp Marek Jędraszewski. 
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Hiszpański 19-letni gwiazdor TikToka ogłosił, że jest pro-life. Jakie były reakcje? 
Miał świadomość, że może się na niego wylać nawet „fala hejtu”, a jednak odważył się to powiedzieć: „aborcja 

to przerwanie życia”. Naim Darrechi jest muzykiem. Na TikToku ma 26 mln odbiorców. Platforma jest dla 

niego niezłym źródłem dochodu. Mimo tego nie boi się mówić wprost: „jestem pro-life!”. 

 

 

W wielu krótkich fil-

mach 19-letniego 

Naima przeważają 

informacje z jego życia, 

muzyka, taniec i żarty. 

W jednym z nagrań 

poruszył jednak znacz-

nie poważniejszy temat 

i powiedział, co sądzi o 

aborcji. „Aborcja prze-

rywa życie. Kiedy ko-

bieta jest w ciąży, jeśli 

nic nie zażyje, jeśli nie 

dokona aborcji, natural-

ny cykl sprawi, że 

wyłoni się życie”. „Nie 

chodzi o to, czy [dziec-

ko] cierpi, czy nie. 

Chodzi o to, że odbiera-

ne jest życie. Życie, 

które społeczeństwo 

zignorowało”. 

 

Reakcje na jego wypowiedź były różne. Były pochwały i lajki, jednak hiszpański gwiazdor TikToka musiał się 

zmierzyć także z głosami krytyki, której jednak się spodziewał. Nie obyło się też od mocniejszych „hejtów”. 

Jeden z użytkowników zapytał Naima o to, czy przyjąłby dziecko, gdyby jego dziewczyna zaszła w ciążę. Naim 

Darrechi odpowiedział kolejnym nagraniem. Zapewnił, że gdyby jego dziewczyna zaszła w ciążę, „bez wahania 

zostałby tatą”. „Jeśli zaszłaś w ciążę [nie chcąc], to schrzaniłaś… ale nie zabijaj dziecka, dobrze?” - kontynuował 

bez owijania w bawełnę. 

 

Poruszył także trudny temat aborcji w przypadku gwałtu, mając świadomość, że to naprawdę delikatna kwestia. 

Jak mówił aborcja w takiej sytuacji nie jest jednak odpowiedzią, bo „dziecko nie jest temu winne”. „Jak w tej 

sprawie zawiniła osoba, którą nosisz? Czy naprawdę myślisz, że [dziecko] będzie złą osobą? Czy nie byłoby 

lepiej dać [ciężarnej dziewczynie] bardzo duże odszkodowanie od państwa za szkody i pomoc psychologiczną, 

której będzie potrzebowała? Nałożenie na nią kolejnej traumy i nie pomaganie jej nie jest rozwiązaniem”. 

 

Podobne wypowiedzi dały kobiety, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu i wybrały aborcję. „Nigdy nie mogłam 

poradzić sobie z gwałtem, ponieważ z tyłu głowy miałam jeszcze to, co zrobiłam, wybierając aborcję” 

https://opoka.news/show_img.php?modul=news&fid=221413


–  wyjaśniła jedna z kobiet. „I tego ludzie nie rozumieją, kiedy mówią ofiarom gwałtu: „O tak, dokonaj aborcji, 

abyś mógł kontynuować i poradzić sobie z gwałtem”. Ale aborcja tylko pogorszy gwałt 1000 razy, ponieważ 

teraz masz te  dwa  straszne wydarzenia, z którymi musisz sobie poradzić” - dodała. 

 

Naim zachęcał też swoich fanów, by czekali na rodzicielstwo i pielęgnowali dzieci, które pewnego dnia będą 

mieli. „Danie komuś życia, a ponadto odpowiedzialność za wychowanie go, możliwość nauczania go i 

prowadzenia, jest najpiękniejszą i najcenniejszą rzeczą na świecie” – powiedział. 

 

„Warto zauważyć, że Darrechi nie opiera się na argumentach religijnych, a jego konto TikTok jest pełne treści 

typowych dla współczesnego nastolatka, z całym ekshibicjonizmem charakterystycznym dla tej platformy: 

muzyka, taniec, żarty, filmy z jego dziewczyną itp. Nie jest ewangelizatorem ani świętym; po prostu uznaje fakt, 

że każde życie powinno być chronione, w tym życie w łonie matki. Miejmy nadzieję, że jego świadectwo pomoże 

większej liczbie młodych ludzi w refleksji, zrozumieniu i wsparciu stanowiska pro-life”. 
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Trzy  wymiary  maryjności  prymasa  Wyszyńskiego  
 

   

 

- Nie sposób zrozumieć kard. Stefana Wyszyńskiego bez jego odniesienia do Najświętszej Maryi Panny i roli, 

jaką odegrała Ona w jego życiu i apostolstwie. Tę rolę można dostrzec w trzech wymiarach: osobistym, 

narodowym i ogólnoświatowym – twierdzi u progu maja, który jest miesiącem maryjnym, o. prof. Grzegorz 

Maria Bartosik OFMConv z Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

Rola Maryi w osobistym życiu Księdza Prymasa 

https://www.gosc.pl/doc/6836481.O-Bartosik-Trzy-wymiary-maryjnosci-prymasa-Wyszynskiego
https://ff2.xcdn.pl/i/I18FAAAABRQC7gC85cji/3ba8915b3bc2eefc0514c23279c79f40.jpg


 

Kult maryjny Stefan Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego od swoich rodziców. Śmierć matki w dziewiątym 

roku jego życia sprawiła, że Maryję obrał on za swoją duchową Matkę i Jej zawierzył całe swe życie: wiek 

młodzieńczy, kapłaństwo, posługę biskupią i prymasowską. Odprawiając Mszę Świętą prymicyjną przed 

obrazem Marki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 5 sierpnia 1925 roku, zaznaczył: „chcę mieć Matkę, 

która już będzie zawsze, która nie umiera, aby stanęła przy każdej mojej Mszy”. 

 

Wydaje się, że najważniejszym momentem w budowaniu osobistej relacji z Maryją był dla kard. Wyszyńskiego 

okres uwięzienia (1953-1956). Na początku okresu internowania w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. 

Ksiądz Prymas dokonał „Aktu osobistego oddania się Matce Najświętszej”. Prosił w nim: „Święta Maryjo […] 

przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i 

ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój 

niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją”. 

 

Maryjny wymiar duszpasterskiej troski kardynała Wyszyńskiego o Polskę i Kościół w Polsce 

 

To całkowite oddanie się Maryi, wyrażone w słowach: „Wszystko postawiłem na Maryję” Kard. Wyszyński 

realizował także w swojej posłudze biskupiej i prymasowskiej. Pod koniec internowania w roku 1956 wyraził 

miłość do Maryi w imieniu całego Narodu Polskiego w formie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Celem tych 

ślubów było odnowienie życia chrześcijańskiego przez wszystkich Polaków. Pogłębianie treści ślubów w czasie 

Wielkiej Nowenny (1957-1965) przygotowało naród do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, których 

kulminacyjnym punktem był „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność 

Kościoła Chrystusowego” (3.05.1966) i zobowiązanie się Polaków do służby Kościołowi Powszechnemu. 

 

Troska, by Maryja mogła spełnić swą macierzyńską misję w życiu wszystkich ludzi na ziemi 

 

Egzystencjalne doświadczenie opieki Maryi nad naszą Ojczyzną prowadziło kard. Wyszyńskiego do troski o to, 

aby Najświętsza Maryja Panna była czczona jako Matka Kościoła Powszechnego. Z Jego inicjatywy papież 

Paweł VI ogłosił na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II Maryję Matką Kościoła (21.11.1964). 

Ponadto Prymas Tysiąclecia usilnie zabiegał, aby papieże wypełnili prośbę Matki Bożej z Fatimy i oddali jej 

opiece cały świat. Prośby te wspólnie z polskim Episkopatem kierował czterokrotnie do papieża Pawła VI 

(1964, 1969, 1971, 1974) i raz do papieża Jana Pawła II (1980). 

 

Kult maryjny, jakim żył i jaki propagował Kardynał Wyszyński prowadził do kultu Boga w Trójcy Świętej 

Jedynego w myśl jego biskupiego hasła: „Per Mariam soli Deo”. Celem tego kultu była obrona wiary 

katolickiej w Polsce i świecie. Kult ten miał wyraz typowo praktyczny, miał bowiem prowadzić czcicieli Matki 

Bożej do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami i do zachowywania Ewangelii. 
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ŚWIATOWY  DZIEŃ  MODLITW  O  POWOŁANIA  2021 r. 

ORĘDZIE  OJCA  ŚWIĘTEGO 

ŚWIĘTY  JÓZEF:  MARZENIE  POWOŁANIA 

  

Drodzy Bracia i Siostry! 

8 grudnia ubiegłego roku, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, 

rozpoczął się specjalny Rok jemu poświęcony (por. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 8 grudnia 2020 r.). Ze 

swej strony napisałem List apostolski Patris corde, aby „wzbudzić większą miłość dla tego wielkiego Świętego”. 

Jest on bowiem postacią niezwykłą, a jednocześnie „tak bliską ludzkiej kondycji każdego z nas”. Święty Józef 

nie zadziwiał, nie był obdarzony szczególnymi charyzmatami, nie wydawał się wyjątkowy w oczach tych, którzy 

go spotykali. Nie był sławny i nie zwracał na siebie uwagi: Ewangelie nie odnotowują ani jednego jego słowa. A 

jednak, poprzez swoje zwyczajne życie, uczynił coś niezwykłego w oczach Boga. 

Bóg patrzy na serce (por. 1 Sm 16, 7) i w św. Józefie rozpoznał serce ojca, zdolne do dawania i odradzania życia 

w codzienności. Do tego zmierzają powołania: do rodzenia i odradzania życia każdego dnia. Pan pragnie 

kształtować serca ojców, serca matek: serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu 

siebie, współczujące w pocieszaniu smutków i mocne, aby umacniać nadzieje. Tego właśnie potrzebuje 

kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłaszcza dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z 

powodu pandemii, która rodzi niepewność i lęk, co do przyszłości i samego sensu życia. Święty Józef wychodzi 

nam na spotkanie ze swoją łagodnością, jako święty z sąsiedztwa; jednocześnie jego mocne świadectwo może 

wyznaczyć nam kierunek na naszej drodze. 

Św. Józef sugeruje nam trzy słowa klucze dotyczące powołania każdego z nas. Pierwszym z nich jest sen-

marzenie. Wszyscy w życiu marzą o spełnieniu. I słuszne jest karmienie wielkich oczekiwań, wzniosłych 

perspektyw, których nie są w stanie zaspokoić ulotne cele, takie jak sukces, pieniądze czy rozrywka. Istotnie, 

gdybyśmy poprosili ludzi o wyrażenie w jednym słowie marzenia o życiu, nietrudno byłoby wyobrazić sobie 

odpowiedź: „miłość”. A to właśnie miłość nadaje sens życiu, ponieważ objawia jego tajemnicę. Życie bowiem 

posiadamy naprawdę jedynie tylko wówczas, gdy je w pełni dajemy. Św. Józef ma nam wiele do powiedzenia w 

tym względzie, ponieważ poprzez sny, które wzbudził w nim Bóg, uczynił swoje życie darem. 

Ewangelie opowiadają o czterech snach (por. Mt 1, 20; 2,13.19.22). Były to boskie wezwania, ale nie było łatwo 

je przyjąć. Po każdym śnie Józef musiał zmieniać swoje plany i podjąć wyzwanie, poświęcając swoje własne 

plany, aby dostosować się do tajemniczych planów Boga. Ufał do końca. Możemy jednak zadać sobie pytanie: 

„Czym był sen nocny, by pokładać w nim tak wielką ufność?”. Choć w starożytności poświęcano snom wiele 

uwagi, to jednak był on mało istotny, w porównaniu z konkretną rzeczywistością życia. Jednak św. Józef bez 

wahania pozwolił się prowadzić snom. Dlaczego? Ponieważ jego serce było nakierowane na Boga, było już na 

Niego nastawione. Jego czujne „ucho wewnętrzne” potrzebowało tylko małego skinienia, aby rozpoznać Jego 

głos. Dotyczy to także naszych powołań: Bóg nie lubi objawiać się w sposób spektakularny, forsując naszą 

wolność. Łagodnie przekazuje nam swoje plany, nie oślepia nas świetlistymi wizjami, ale delikatnie zwraca się 

do naszego najgłębszego wnętrza, stając się dla nas najbliższym i przemawiając do nas poprzez nasze myśli i 

uczucia. I tak, jak to uczynił ze świętym Józefem, tak i nam proponuje cele wzniosłe i zaskakujące. 

Istotnie, sny doprowadziły Józefa do wydarzeń, których nigdy by sobie nie wyobraził. Pierwszy zachwiał jego 

zaślubinami, ale uczynił go ojcem Mesjasza; drugi zmusił go do ucieczki do Egiptu, ale ocalił życie jego rodziny. 

Po trzecim, który zapowiadał powrót do ojczyzny, czwarty zmusił go do ponownej zmiany planów, kierując z 

powrotem do Nazaretu, właśnie do miejsca, w którym Jezus miał rozpocząć głoszenie królestwa Bożego. We 

wszystkich tych wstrząsach zwyciężała odwaga podążania za wolą Bożą. Tak właśnie dzieje się w powołaniu: 

Boże wezwanie zawsze popycha do wyjścia, do dawania siebie, do przekraczania siebie. Nie ma wiary bez 

ryzyka. Tylko ufne poddanie się łasce, odłożenie na bok własnych planów i wygód, pozwala prawdziwie 

powiedzieć Bogu „tak”. A każde „tak” przynosi owoce, ponieważ wpisuje się w większy plan, który widzimy 

zaledwie w zarysie, ale który Boski Artysta zna i realizuje, aby uczynić z każdego życia arcydzieło. W tym sensie 

św. Józef stanowi wzorcową ikonę akceptacji Bożych planów. Jego akceptacja jest jednak aktywna: nigdy nie 

rezygnuje, ani się nie poddaje, „nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i 



znaczące” (List apost. Patris corde, 4). Oby pomagał wszystkim, a zwłaszcza ludziom młodym w rozeznawaniu, 

realizowaniu Bożych marzeń wobec nich; oby inspirował do odważnego przedsięwzięcia, by powiedzieć „tak” 

Panu, który zawsze zaskakuje i nigdy nie zawodzi! 

Drugim słowem charakteryzującym drogę św. Józefa i jego powołania jest służba. Ewangelie ukazują, że on we 

wszystkim żył dla innych, a nigdy dla siebie. Święty lud Boży nazywa go przeczystym oblubieńcem, ujawniając 

w ten sposób jego zdolność do miłowania, bez zatrzymywania czegokolwiek dla siebie. Uwalniając miłość od 

wszelkiego zawłaszczenia, otworzył się w istocie na jeszcze bardziej owocną służbę: jego pełna miłości troska 

objęła całe pokolenia, jego troskliwa opieka uczyniła go patronem Kościoła. Jest on również patronem dobrej 

śmierci, będąc tym, który potrafił wcielić w życie sens życia jako ofiary. Jego służba i jego poświęcenie były 

jednak możliwe tylko dlatego, że wspierała je większa miłość: „Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z 

siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym 

wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze , 

nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna 

i radości miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację” (tamże, 7). 

Służba, będąca konkretnym wyrazem daru z siebie, była dla św. Józefa nie tylko wzniosłym ideałem, ale stała się 

regułą codziennego życia. Pracował ciężko, aby znaleźć i zaadaptować miejsce, w którym mógłby urodzić się 

Jezus; uczynił wszystko, co w jego mocy, aby obronić Go przed gniewem Heroda, organizując w porę podróż do 

Egiptu; szybko powrócił do Jerozolimy w poszukiwaniu zaginionego Jezusa; utrzymywał swoją rodzinę, 

pracując, także w obcej ziemi. To znaczy, dostosowywał się do różnych okoliczności, z postawą kogoś, kto nie 

traci ducha, gdy życie nie układa się po jego myśli: z dyspozycyjnością kogoś, kto żyje po to, aby służyć. W tym 

duchu Józef podejmował liczne i często nieoczekiwane podróże swojego życia: z Nazaretu do Betlejem na spis 

ludności, potem do Egiptu i znowu do Nazaretu, a co roku do Jerozolimy, zawsze gotowy na nowe okoliczności, 

nie narzekając na to, co się wydarzyło, skłonny pomóc, aby załagodzić sytuację. Można powiedzieć, że był on 

ręką Ojca Niebieskiego wyciągniętą ku swemu Synowi na ziemi. Powinien on być zatem wzorem dla wszystkich 

powołań, które są wezwane do tego, by być pracowitymi rękoma Ojca dla jego synów i córek. 

Chętnie myślę o świętym Józefie, opiekunie Jezusa i Kościoła, jako o opiekunie powołań. Z jego gotowości do 

służby wypływa bowiem jego troska wyrażająca się w opiece. „Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę” (Mt 

2, 14) – mówi Ewangelia, wskazując na jego gotowość i poświęcenie dla rodziny. Nie marnował czasu na 

zamartwianie się tym, co było nie po jego myśli, żeby nie tracili na tym ci, którzy byli pod jego opieką. Ta 

wrażliwa i troskliwa opieka jest znakiem właściwie realizowanego powołania. Jest świadectwem życia 

dotkniętego Bożą miłością. Jakże piękny wzór życia chrześcijańskiego dajemy, kiedy nie dążymy uparcie do 

realizacji swoich ambicji i nie pozwalamy, by paraliżowały nas nasze tęsknoty, ale troszczymy się o to, co Pan, 

powierza nam za pośrednictwem Kościoła! Wtedy Bóg wylewa na nas swojego Ducha, swą kreatywność, i czyni 

cuda, tak, jak w przypadku Józefa. 

Obok Bożego powołania – które spełnia nasze największe marzenia – i naszej odpowiedzi – która przybiera 

formę ochoczej służby i troskliwej opieki – jest jeszcze trzeci aspekt, który przewija się przez życie św. Józefa i 

powołanie chrześcijańskie, naznaczając jego codzienność: wierność. Józef jest „człowiekiem sprawiedliwym” 

(Mt 1,19), który w pracowitym milczeniu każdego dnia wytrwale trzyma się Boga i Jego planów. W szczególnie 

trudnym momencie zaczyna „rozważać wszystko” (por. w. 20). Medytuje, rozważa: nie daje się opanować 

pośpiechem, nie ulega pokusie podejmowania pochopnych decyzji, nie podąża za instynktem, nie żyje chwilą. 

Wszystko cierpliwie pielęgnuje. Wie, że życie można zbudować tylko dzięki stałej gotowości do wielkich 

decyzji. Odpowiada to cichemu i stałemu wysiłkowi, z jakim wykonywał skromny zawód cieśli (por. Mt 13, 55), 

i dlatego nie inspirował ówczesnych kronik, lecz codzienność każdego ojca, każdego robotnika, każdego 

chrześcijanina na przestrzeni wieków. Powołanie bowiem, podobnie jak życie, dojrzewa jedynie poprzez 

wierność każdego dnia. 

Jak pielęgnuje się tę wierność? W świetle wierności Boga. Pierwsze słowa, które św. Józef usłyszał we śnie, były 

zachętą, żeby się nie lękać, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom: „Józefie, synu Dawida, nie bój się” 

(Mt 1, 20). Nie bój się: są to słowa, które Pan kieruje także do ciebie, droga siostro, i do ciebie, drogi bracie, gdy 

pomimo niepewności i wahań czujesz, że nie możesz już dłużej odkładać pragnienia oddania Jemu swojego życia. 

Są to słowa, które powtarza ci, gdy tam, gdzie jesteś, być może pośród trudnych doświadczeń i niezrozumienia, 

walczysz, aby iść za Jego wolą każdego dnia. Są to słowa, które odkrywasz na nowo, gdy na drodze powołania 

powracasz do swojej pierwszej miłości. Są to słowa, które jak refren towarzyszą tym, którzy mówią Bogu „tak” 

swoim życiem, tak jak św. Józef: w wierności każdego dnia. 



Ta wierność jest tajemnicą radości. W domu w Nazarecie, jak mówi hymn liturgiczny, panowała „nieskazitelna 

radość”. Była to codzienna i przejrzysta radość prostoty, radość odczuwana przez tych, którzy cenią to, co się 

liczy: wierną bliskość wobec Boga i bliźniego. Jakże byłoby pięknie, gdyby ta sama prosta i promienna atmosfera, 

skromna i pełna nadziei, przenikała nasze seminaria, nasze instytuty zakonne, nasze domy parafialne! Takiej 

radości życzę wam, bracia i siostry, którzy wielkodusznie uczyniliście Boga marzeniem waszego życia, aby Jemu 

służyć w braciach i siostrach powierzonych waszej trosce, poprzez wierność, która już sama w sobie jest 

świadectwem, w epoce naznaczonej przemijającymi wyborami i emocjami, które gasną, nie pozostawiając 

radości. Niech św. Józef, opiekun powołań, towarzyszy wam z ojcowskim sercem! 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 2021 r. 

Franciscus 

 

Nr 3 

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia powstanie w Warszawie.  

 

Od niedzieli 8 grudnia archidiecezja warszawska będzie miała nowe sanktuarium maryjne • Kard. Kazimierz 

Nycz na prośbę generała Zakonu Paulinów ustanowił diecezjalne sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w 

kościele rektorskim Świętego Ducha w Warszawie • To właśnie przy tej świątyni w 1987 r. powstało Dzieło 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego  

 

W niedzielę 8 grudnia o  godz. 18.00 metropolita warszawski będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. w 

najmłodszym stołecznym sanktuarium. Będzie ono miejscem kultu Najświętszej Maryi Panny czczonej w 

Jasnogórskiej Ikonie. Oprócz rozwijania duchowości i pobożności maryjnej nowe sanktuarium będzie 

propagowało Dzieło Duchowej Adopcji oraz będzie miejscem ekspiacji za grzechy przeciwko życiu. Paulini, 

których każdorazowy przeor będzie kustoszem sanktuarium, będą też służyli penitentom w sakramencie pokuty 

oraz kierownictwem duchowym. 

 

W dekrecie ustanawiającym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia metropolita warszawski udzielił 

pasterskiego błogosławieństwa  “wszystkim wiernym, którzy zapatrzeni w przykład Maryi, Matki Życia 

podejmują modlitwę i apostolskie inicjatywy mające na celu obronę życia poczętego”. Przeor warszawskiego 

konwentu paulinów o. Marek Tomczyk podkreśla, że myśl ustanowienia w kościele Ducha Świętego sanktuarium 

Jasnogórskiej Matki Życia to inicjatywa oddolna wiernych modlących się w tym miejscu w obronie życia. Po 

uzyskaniu aprobaty przełożonych zakonnych inicjatywa ta została potwierdzona dekretem metropolity 

warszawskiego, który ustanowił nowe sanktuarium. Zacznie on obowiązywać 8 grudnia br. 



 

Świątynia oo. paulinów na Nowym Mieście uzyskując rangę sanktuarium będzie miejscem  codziennej adoracji 

Najświętszego Sakramentu oraz celebracji codziennych liturgii, czuwań modlitewnych i nabożeństw ku czci 

Najświętszej Maryi Panny. Przed obchodami uroczystości i świąt maryjnych w sanktuarium sprawowane będą 

Msze święte i nabożeństwa ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu dzieci poczętych a nienarodzonych. 

Natomiast codziennie, na zakończenie Mszy świętych odmawiany będzie Apel Jasnogórski. 

 

Ponieważ z kościoła Świętego Ducha co roku w sierpniu wyrusza najstarsza Warszawska Pielgrzymka Piesza na 

Jasną Górę ważnym rysem nowego sanktuarium będzie krzewienie ruchu pielgrzymkowego. Księża 

odprawiający  Msze święte w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie będą mogli korzystać – w 

drodze przywileju – z formularza o Najświętszej Maryi Pannie, z uwzględnieniem specyfiki jasnogórskiej. 

 

Szczególnie uroczyście będą obchodzone w sanktuarium uroczystości maryjne: 1 stycznia – Świętej Bożej 

Rodzicielki, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie, 3 maja – Matki Bożej Królowej Polski, 15 sierpnia – 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej i 8 grudnia – 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ponadto święta maryjne: 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie, 8 

września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz 31 maja – Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Odwiedzając sanktuarium w te dni będzie można uzyskać odpust. 

 

Natomiast główną uroczystością odpustową kościoła będzie uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Ponadto, 

odpust będą mogli też uzyskać uczestnicy pielgrzymek zorganizowanych grupowo, oraz raz w roku, każdy wierny 

w dniu przez siebie wybranym. Ponieważ duszpasterzami sanktuarium są paulini – również w uroczystość 

patrona ich zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika czyli niedzielę po 15 stycznia, będzie możliwość uzyskania 

odpustu. Również wierni “ilekroć uczestniczą w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej” mogą uzyskać taki odpust. 

 

 

 

Nr 2 

Tu narodziła się Duchowa Adopcja, teraz będzie sanktuarium 
 

 

To właśnie przy tej świątyni w 1987 r. powstało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Od 8 grudnia 

kościół Świętego Ducha na Starym Mieście w Warszawie będzie sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia, gdzie 

m.in. będą się odbywać ekspiacje za grzechy aborcji.  



**************************** 

Nr 1 

W Niepokalanowie powstało Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. 
 

 

Od 1 września Niepokalanów jest już ósmym na świecie Centrum Modlitwy o Pokój • Jego sercem jest kaplica 

wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu • Głównym punktem uroczystości była Msza święta sprawowana 

pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce z homilią przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski 

 

Abp  Stanisław Gądecki podkreślił w homilii, że „tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, 

prawdziwy, który polega na usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jaką jest grzech”. 

 

Przypomniał, że stowarzyszenie Communità Regina della Pace  postanowiło stworzyć na całym świecie 12 

ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. „Centra takie tworzone są na 

różnych kontynentach, aby objąć taką modlitwą całą ziemię. Powstają one w miejscach szczególnie 

doświadczonych skutkami wojen, konfliktów religijnych i nienawiści rasowej” – powiedział. Niepokalanów jest 

ósmym centrum. 

 

– Tutejsza bazylika została zaproszona do tego przedsięwzięcia, ponieważ – oprócz doświadczenia wojny – jest 

miejscem naznaczonym obecnością św. Maksymiliana Kolbe, który osobiście pragnął, aby w tej bazylice trwała 

wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu – tłumaczył metropolita poznański. Jak dodał, list, w którym o. 

Kolbe wspomina o ołtarzu wieczystej adoracji bardzo przypomina ten, który wyszedł z pracowni Mariusza i 

Kamila Drapikowskich, autorów ołtarza wieczystej adoracji w nowej Kaplicy Pokoju w Niepokalanowie. 

 

Abp Gądecki podkreślił, że pokój jest przedmiotem najgłębszych pragnień każdego, kierującego się czystymi 

intencjami człowieka. „ Im bardziej człowiek uświadamia sobie niebezpieczeństwa zagrażające pokojowi, tym 

bardziej pragnie pokoju, czyli pragnie nie tylko życia wolnego od wojen i konfliktów, ale również życia pełnego, 

szczęśliwego i dobrze zrealizowanego. Pragnie możliwości integralnego, osobistego i społecznego rozwoju” – 

mówił. 

 

„Wyścig zbrojeń nadal pochłania w sposób nierozważny środki, które mogłyby być lepiej wykorzystane. 

Nagromadzenie broni konwencjonalnej, chemicznej, bakteriologicznej, a zwłaszcza nuklearnej poważnie zagraża 

przyszłości narodów i słusznie je niepokoi” – zaznaczył abp Gądecki.  Jak dodał, ludzkie wysiłki podejmowane 

w kierunku zachowania pokoju okazują się niewystarczające. 

http://archwwa.net/wp-content/uploads/2018/09/kaplica-pokoju-4-1.jpg


 

Metropolita poznański podkreślił, że ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia 

Bożego. „Tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który polega na usunięciu głównej 

przyczyny niepokoju, jaką jest grzech. Chrystus Pan wziął grzechy całego świata na Siebie, odpokutował i złożył 

Bogu godne zadośćuczynienie za nie, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te 

zasługi do poszczególnych dusz przez ustanowienie sakramentu pokuty, w którym kontynuuje się dzieło 

Odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata” – mówił. 

 

Wspominając nauczanie św. Jana Pawła II duchowny podkreślił, że przebaczenie goi rany powstałe z napięć 

istniejących między pojedynczymi osobami, jak i w konfliktach o bardziej ogólnym zasięgu, również 

międzynarodowym. „Przebaczenie w żadnej mierze nie przeciwstawia się sprawiedliwości, gdyż nie polega na 

zaniechaniu słusznych żądań, by naruszony porządek został naprawiony. Przebaczenie dąży raczej do pełnej 

sprawiedliwości prowadzącej do spokojnego ładu, która jest nie tyle nietrwałym i czasowym zaprzestaniem 

działań wojennych, ile gruntownym uzdrowieniem krwawiących ran duszy” – zaznaczył. 

 

Abp Gądecki wskazał, że nie ma stosowniejszego miejsca w Polsce niż Niepokalanów do powstania Światowego 

Centrum Modlitwy o Pokój. „To miejsce przypomina nam najpierw, że Maryja – od momentu poczęcia – jest 

bez grzechu, posiada „pełnię łaski” i dzięki temu pozostaje dla nas niedościgłym wzorem pokoju” – dodał. 

 

„Jeśli Chrystus jest Pokojem, to Niepokalana jest Matką Jezusa, czyli Matką Pokoju. Ona jest Nauczycielką 

Pokoju i należy do „błogosławionych, którzy wprowadzają pokój”, bo – naśladując swego Syna – nauczyła nas 

szczególnego szacunku dla bezcennej wartości wewnętrznego pokoju, bez którego każdy inny, zewnętrzny pokój 

będzie nietrwały, złudny i niewystarczający” – podkreślił abp Gądecki. 

 

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie jest jedynym tego rodzaju miejscem w Polsce i ósmym 

na świecie. W planach jest 12 takich ośrodków na wszystkich kontynentach, tworzących łańcuch modlitwy o 

pokój. Częścią Centrum jest Kaplica Pokoju, w której trwać będzie wieczysta adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

Autorem ołtarzy do Kaplic Pokoju jest gdańska pracownia Mariusza Drapikowskiego, która wykonała wiele prac 

sakralnych w Ziemi Świętej  m.in. ośmioramienną „Gwiazdę Pokoju” , którą zamieszczono w betlejemskiej 

Bazylice Narodzenia Pańskiego. Jest też współtwórcą gdańskiego Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w kościele 

św. Brygidy. 
 


