


SŁOWEM NA POWITANIE

W iele terminów i zwrotów, którymi 
posługujemy się codziennie, ucho-
dzi naszej uwadze. Powtarzamy je 

wielokrotnie, ale nie wnikamy w ich głębszą 
treść. Tak jest na przykład z życzeniami. Sło-
wa: „…i życzę ci zdrowia, bo ono jest najważ-
niejsze” stały się pewnego rodzaju komunałem 
naszych jubileuszy i spotkań towarzyskich. 
Doświadczenia ostatnich miesięcy sprawiły, że 
do spraw związanych ze stanem naszego or-
ganizmu przywiazujemy więcej uwagi. Przypo-
mnieliśmy sobie, że zdrowie nie jest nam dane 
raz na zawsze, że jest procesem, o który trzeba 
dbać i bardzo łatwo można je stracić. Także 
w naszym seminarium tematy medyczne były 
często poruszane tak w rozmowach prywat-
nych jak i na forum. Stały się niejako stałym 
punktem naszych spotkań. 

Niniejszy numer Naszego Życia jest próbą 
podzielenia się właśnie tymi refleksjami, na-
dziejami i obawami, które towarzyszyły nam 
w ostatnich miesiącach. Bracia klerycy pragną 
zaprosić do wspólnego odkrywania wartości 
zdrowia - wielkiego daru, który otrzymaliśmy 
od Boga.

Z pewnością jest tak, że dla wielu ludzi, 
także chrześcijan zdrowie i ciało jest 
najważniejsze, a choroba to porażka 

czy dowód kary Bożej. A przecież widzimy, 
jak wielu zdrowych nie jest szczęśliwymi, co 
gorsza nie zbawiają duszy. Owszem, zdrowie 
to największe błogosławieństwo, dla nas 
jednak - chrześcijan - najważniejsze jest… 
zbawienie. Dlatego tworzymy ten numer, aby 
przypomnieć sobie i Wam, Drodzy Czytelni-
cy, że to grzech jest największym dramatem 
człowieka, że chrześcijanin w zdrowiu czy 
chorobie należy do Pana i że choroba nie 
jest przeszkodą do zbawienia. Ba… mnó-
stwo Świętych uświęciła, nawróciła, czy też 
pogłębiła ich wiarę! 

Nie chodzi o to, by hołdować cierpieniu, 
samemu go szukać lub je sobie tworzyć. 
Brak zdrowia to ciężkie doświadczenie. 
Chcemy, aby ten numer pomógł czytającym 
go uświadomić sobie, dlaczego kochający 
Bóg dopuszcza, by wypadki i choroby cho-
dziły po ludziach, oraz jak zachować „zdro-
we” podejście do ciała.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i Dobro!

br. Grzegorz Kmiecik, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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B iblia nie daje jednej, lecz 
przedstawia kilka możliwo-
ści odpowiedzi na pytanie 

o ludzkie cierpienie, niektóre - mnie 
osobiście - pomagają bardziej, 
inne mniej. Jednak stwierdza jed-
noznacznie, iż śmierć i choroby 
weszły na świat z powodu grzechu 
(Rdz 2,17; Rz 5,12) i dlatego pozo-
stają w mocy Szatana (Łk 13,16; 
Hbr 2,14). Autorem więc cierpienia 
i śmierci nie jest Bóg, ale, jak obra-
zowo ukazuje to Księga Hioba, Sza-
tan, który np.: spowodował wrzody 

Czy Bóg może być autorem choroby, bólu i cierpienia? Słuchając lub czytając Pismo św. łatwo 
zauważamy, że ludzie z kart Biblii zmagali się z utratą zdrowia w swoim życiu. Reakcje na cierpie-
nie w ich własnym życiu świadczą o tym, jak szukali sposobów na zrozumienie czy poradzenie 
sobie z nim tak, aby połączyć wiarę w Bożą moc i dobroć z gniewem, wątpliwościami, rozpaczą 
wdzierającymi się w czasie trudnego doświadczenia utraty zdrowia. 

Sens zdrowia i choroby w Piśmie

na ciele Hioba (Hi 2,4-7), dręczył 
kłującym ościeniem św. Pawła (2 
Kor 12,7), lub jak zaświadcza o tym 
autor Pierwszego Listu św. Piotra, 
ciągle wzmaga cierpienia braci na 
całym świecie (1 P 5,8-9).

Pan sam rani i leczy

Biblia wspomina także o wielu 
dolegliwościach i chorobach (nie-
którym z nich ciężko przyporządko-
wać współczesne nazwy). I tak, idąc 
za leksykonem biblijnym, znajdzie-

my w Biblii, m.in.: choroby żołądka 
(1 Tm 5,23), gangrenę (2 Tm 2,17), 
zawał serca (1 Sm 25,37-38), trąd 
(Kpł 13), wrzody (Łk 16,20), zarazy 
i epidemie (Ez 6,11; Jr 14,12), czy 
choroby psychiczne i opętania (1 
Sm 16,16). Ale dlaczego to wszyst-
ko musi dotykać człowieka? Wy-
jaśnień, jak podaje encyklopedia 
biblijna, również jest kilka, i tak np. 
przyczyna naturalna jak zjedzenie 
zatrutych ogórków (2 Krl 4,38) lub 
gdy przyczyna ma związek z grze-
chem, np. kłamstwo i nieuczciwość 
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Ananiasza i Safiry (Dz 5,3-10). Opi-
sane są także choroby bez poda-
nia ich przyczyn, np. choroba syna 
wdowy (1 Krl 17,17), czy Naamana 
(króla!) który był trędowaty (2 Krl 
5,1), czy kobiety chorującej od 12 lat 
na krwotok (Mk 5,25). Inna z przy-
czyn to niezależne działanie Szata-
na i demonicznych duchów, tak jak 
w przypadku dziewczyny mającej 
ducha wieszczego (Mk 7,25), czy ko-
biety „którą od 18 lat szatan trzymał 
na uwięzi” (Łk 13,16.32). 

Ale przyczyną utraty zdrowia 
trwale lub czasowo może być także 
wyrok Boży, tak jak wówczas, gdy 
na prośbę Elizeusza Bóg poraził 
jego wrogów ślepotą (2 Krl 6,18) lub 
gdy dotknął nią Szawła zmierzają-
cego do Damaszku, by prześlado-
wać chrześcijan (Dz 9,8). Ponadto, 
sam św. Paweł po tym wydarzeniu 
upomina chrześcijan w Koryncie, 
że z powodu niegodnego przyjmo-
wania eucharystii mają wśród sie-
bie licznych chorych (1 Kor 11,29). 
Tak więc Bóg, mimo iż sam nie jest 
autorem choroby, dopuszcza nisz-
czące działanie jako karę za grzech 
(Jr 21,5-7), lub jako czynnik wy-
chowawczy (Hbr 12,5-11) lub jako 
oczyszczenie z grzechu (Iz 48,10), 
lub jako przestrogę przed grzechem 
(1 P 4,1). Często Bóg dopuszcza cho-
robę jako karę za nieposłuszeństwo 
człowieka (Pwt 28,21-22.35.58-61). 
I wydawać by się to mogło brutalne 
ze strony kochającego Boga Ojca, 
gdyby nie to, o czym dodatkowo, 
a nawet przede wszystkim zaświad-
cza Biblia: mianowicie, że Bóg za-
wsze pozostaje wspomożycielem 
człowieka w chorobie!

Jezus, nasz wspomożyciel  

Wiele osób cierpiących, które 
czytały lub słyszały teksty mówiące 
o cierpieniu jako karze, musi także 
wiedzieć, że są i fragmenty w Biblii 

sprzeciwiające się temu uproszczo-
nemu myśleniu zawartego w dok-
trynie o odpłacie. Łączenie choroby 
z grzechem zostało zakwestionowa-
ne, np. w Księdze Hioba. I sam Pan 
Jezus w Ewangelii św. Jana (9,1-3) 
wskazuje na błąd w interpretowa-
niu każdego cierpienia jako konse-
kwencji zapłaty za czyjeś grzechy 
lub winy kogoś z członków rodziny, 
mówiąc o cierpiących Galilejczy-
kach, czy zabitych przez zawalającą 
się wieżę (Łk 13,1-5).

Zarówno w Starym jak i Nowym 
Testamencie choroba jest ukazana 
jako siła wroga Bogu (Łk 13,11.16), 
a Jezus przybył, aby zniszczyć dzieła 
Szatana (1 J 3,8). Jednak wraz z Jego 
zwycięstwem nie znika cierpienie 
i śmierć. Na tym świecie pozostało 
jako szkoła posłuszeństwa i droga 
do oczyszczenia, w której zwyciężyć 
musi wiara (2 Kor 1,8-9; 4,7-12). Jezus 
ostrzega słuchaczy, że naśladowa-
nie Go nie jest gwarancją uniknięcia 
cierpienia, jeśli chcą Go naśladować, 
muszą być gotowi wziąć swój krzyż 
(Mk 8,34). Z kolei Dzieje Apostolskie 
przedstawiają Piotra i Pawła jako 
uzdrowicieli (Dz 14,8; 16,18), jednak 
warto zauważyć fragment, gdy sam 
Paweł wyjawia, że modlitwy o jego 
własne uzdrowienie nie zostały wy-
słuchane (2 Kor 12,7). 

Jezus przyszedł, aby uzdrowić 
i zbawić człowieka, uzdrawia więc cho-
roby swoimi czynami mocy: „niewido-
mi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, 
itd. (Mt 11,5), porównuje się do lekarza 
(Łk 4,23) i mówi, że jest posłany, by le-
czyć i pocieszać chorych, ale Jezus nie 
może objawić swej mocy uzdrowiciel-
skiej tam, gdzie brak wiary w Niego (Mk 
6,6; Mt 13,58). I choć znani byli lekarze 
(sam Paweł podróżował z Łukaszem, 
lekarzem z zawodu), Jezus poleca, aby 
Jego uczniowie zajmowali się także le-
czeniem chorób, dlatego mogli uzdra-
wiać (Mk 6,13 Dz 3,1-8).

Pozwolenie na płacz i biadanie

Pisarze biblijni zapewniają, że Bóg 
słyszy modlitwę ludzi pielgrzymują-
cych przez cierpienie i wołających 
o pomoc i pociechę (Ps 38 4-9.16; Ps 
66,16; Mk 11,24). Ma nas to nauczyć, 
iż Bóg wobec chorego i cierpiącego 
pozostaje wierny (Ps 13). Człowiek 
może wyrażać negatywne emocje 
bez obawy, że zostanie przez Boga 
odrzucony. Psalmy dają świadomość, 
że wcześniej inni ludzie szli ‘tą drogą’. 
Człowiek może się gniewać, wątpić, 
byleby trwał w modlitwie i zwierzał 
się Bogu. Tak jak wielcy bohatero-
wie wiary typu Dawid czy Jeremiasz, 
którzy mieli podobne myśli i uczucia. 
Chorzy nie są więc jedynymi ludźmi 
na ziemi, którzy reagują podobnie. 
Bogu nie zależy bowiem na niezłom-
nym cierpiętniku, lecz na człowieku, 
który w cierpieniu zwraca się do Nie-
go jako Tego który może mu przyjść 
z pomocą.

Skoro Pan Jezus pyta człowieka: 
„czy chcesz stać się zdrowy?”, wie-
dząc, że w oczach człowieka „zdrowie 
i siła lepsze są niż wszystko złoto” (Syr 
30,15) oraz że „nie ma większego bo-
gactwa nad zdrowie ciała (Syr 30,16)”, 
to dlaczego zatem nie obdarza nim 
wszystkich? Tego również możemy się 
dowiedzieć z Biblii. Otóż wiele ksiąg 
apokaliptycznych mówi, że więcej 
prawdopodobne jest cierpienie ludzi 
dobrych niż złych. Cierpienia i niebez-
pieczeństwa życia są bezustanną  pró-
bą dla wierzącego (1 Tes 1,6), a wiara 
ma dawać mu siłę, aby wytrwać w tej 
konkretnej sytuacji (Rz 5,3). Pociecha 
płynie z obietnicy, jaką otrzymujemy, 
mającej źródło w zagwarantowanej 
przez Jezusa nieporównywalnie wspa-
nialszej (Rz 8,17) i wolnej od cierpienia 
przyszłości (Ap 21,4). Zakończę słowa-
mi Apostołów Jana i Jakuba: „życzę 
wszelkiej pomyślności i zdrowia” (3J) 
i módlcie się jeden za drugiego, aby-
ście odzyskali zdrowie (Jk 5,16). ■
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Teologia ciała ludzkiego 

Człowiek wzbudza zaintereso-
wanie naukowców z wielu dziedzin. 
Większość z nich staje wobec wielkiej 
tajemnicy o nim samym, ponieważ 

odkrywa, że nie jest on tylko bytem 
cielesnym, ale też nie jest tylko ducho-
wym. W rozumieniu chrześcijańskim 
człowiek stanowi jedność duchowo-
-cielesną. Teologia ciała ludzkiego 
rozwijana przede wszystkim o biblij-

ną prawdę o człowieku, który został 
stworzony na obraz Boży, podkreśla tę 
jedność. Język biblijny, mówiąc o cie-
le, wyraża  całego człowieka. W histo-
rii, nawet chrześcijaństwa, znajdziemy 
pewne trendy, które sprowadzały się 

Ciało człowieka jest rzeczywistością najbliższą jemu samemu. Dzieje się tak, chociażby ze wzglę-
dów poznawczych. Jest obiektem najwcześniej poznawalnym i stanowi pierwsze źródło doświad-
czeń ludzkich. Wnoszące wiele informacji na ten temat są obserwacje psychologii rozwojowej no-
worodków i niemowląt. Bodźce i wrażenia pochodzące z receptorów równowagi, czucia, dotyku, 
temperatury, węchu, smaku, słuchu i wzroku należą do bardzo wczesnych, ale też w późniejszych la-
tach życia są pierwszym etapem procesu poznawczego. Patrząc z innej perspektywy, ciało człowie-
ka wyraża efekt jego działania. I tak jak przez najłatwiejsze czynności stanowi owoc najprostszych 
produktów, tak również przez działanie tego samego ciała wyrażają się i powstają wyrafinowane 
dzieła sztuki, kultury i nauki. W tym artykule jednak chciałbym odnieść się do ciała ludzkiego w nie-
co innych przestrzeniach, a mianowicie skoncentrować się na trzech aspektach, którymi są: teologia 
ciała ludzkiego, kult ciała oraz człowiek w odniesieniu do sportu. 

TAJEMNICA CIAŁA
LUDZKIEGO

TEMAT NUMERUo. dk. Rafał M. Jendras, kurs VI
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TEMAT NUMERU
do pogardy ciała, określając je w myśl 
platońskiej filozofii, że jest ono wię-
zieniem dla duszy. Jednak, jak wiemy 
z Objawienia, to właśnie we Wcieleniu 
Jezusa Chrystusa Bóg odkrywa nam 
prawdziwą naturę i powołanie czło-
wieka. Ciało więc nie jest jakimś dodat-
kiem do duszy, ale stanowi z nią całość 
osoby ludzkiej. Stąd też chrześcijańska 
nauka o zbawieniu nie odnosi się do 
samej tylko duszy, ale całego człowie-
ka, co podkreślają słowa wypowiada-
nego przez nas, każdej niedzieli, wy-
znania wiary: i oczekuję wskrzeszenia 
umarłych. Tak więc ciało człowieka jest 
dobre i domaga się od nas należytego 
szacunku. Już sama godność człowie-
ka wzywa, aby wysławiał Boga w swo-
im ciele, a nie pozwalał, żeby ono było 
podległe złym skłonnościom jego ser-
ca. Serce ludzkie jest siedliskiem po-
żądliwości, ale też wstydu. Człowiek, 
który zatraca w sobie poczucie wsty-
du, zatraca także poczucie winy i grze-
chu. Jeśli zabraknie wstydu, wówczas 
zostaje zachwiana równowaga i ła-
twym staje się przekroczenie cudzej, 
jak również własnej nienaruszalności. 
Opanowanie własnych pożądliwości 
wyraża kulturę duchową człowieka, 
a zwłaszcza chrześcijanina, który po-
winien dokładać wszelkich starań, aby 
współpracować z łaską Bożą nie tylko 
okazjonalnie, ale zawsze. Zatem reasu-
mując ten krótki wywód, człowiek jako 
całość duchowo-cielesna, stworzony 
na obraz Boży nosi w sobie ogromną 
godność, która przejawia się w konty-
nuacji dzieła stworzenia, a mianowicie 
przekazywaniu życia na ziemi.

Kult ciała

Katolicka nauka o człowieku często 
dziś podkreśla, że ciało jest ważne i nie 
należy go ani degradować, ani też ubó-
stwiać, czyli nie wolno do niego odno-
sić się jak do zabawki albo dodatku do 
duszy. Współczesny jednak świat spro-
wadza kult ciała do absurdu i obsesji. 
Apteki przeładowane są wszelkiej ma-

ści specyfikami, które mają wzmocnić, 
dodać sił i przywrócić młodość. Na kio-
skowych wystawach roi się od specja-
listycznych czasopism poświęconych 
zdrowiu, kondycji, smukłej linii, fitness. 
W zadziwiającym tempie rośnie liczba 
salonów kosmetycznych oraz gabine-
tów odnowy biologicznej i medycyny 
estetycznej. Zdrowie i pogoń za ład-
nym wyglądem coraz bardziej przy-
pominają kult, z własnym nabożeń-
stwem, ascezą i ofiarą. Ciało dziś stoi 

w centrum uwagi, chyba bardziej niż 
kiedykolwiek. Stało się niemal przed-
miotem uwielbienia. W rezultacie zdro-
wie, uroda, kondycja zajęły miejsce 
zbawienia. Sam termin zdrowia, okre-
ślany często chociażby w Biblii, odno-
sił się nie tylko do zdrowia fizycznego, 
ale może nade wszystko, do zdrowia 
duszy. Teraz przyjmuje ono znamiona 
jedynie zdrowia cielesnego i zdaje się 
być bardziej żądane niż pragnienie 
zbawienia. Atrakcyjny wygląd dla wie-
lu osób staje się miernikiem poczucia 
własnej wartości, odbija się to, nieste-
ty, na zaniedbywaniu własnego rozwo-
ju natury psychicznej i duchowej, co 
z kolei przeradza się w różne stany cho-
robowe. Często na tego typu odchyle-
nia narażeni są ludzie młodzi o nie-
dojrzałej osobowości, szukający w ten 
sposób akceptacji u innych, ale też 
osoby zagubione duchowo pędzące za 
szczęściem doczesnym. Warto w tym 
miejscu zdać sobie sprawę, że hormo-

ny o cudownym działaniu, zastrzyki, 
odsysania i rozmaite inne sztuczne za-
biegi nie uchronią nas przed starością 
i śmiercią, a kult ciała i pożądliwość 
cielesna, ograbiając z głębi, wprowa-
dzają jednocześnie dysharmonię w wi-
zerunku osoby ludzkiej.

Człowiek w odniesieniu do sportu

Za wstęp do krótkiej refleksji od-
nośnie powyższego zagadnienia niech 
posłużą nam słowa papieża Franciszka, 
który mówi: „Uprawianie sportu pobu-
dza do zdrowego przezwyciężania sa-
mych siebie i własnego egoizmu, ćwiczy 
ducha poświęcenia i jeśli jest dobrze 
zorganizowane, sprzyja koleżeństwu 
w relacjach międzyludzkich, przyjaźni 
i poszanowaniu zasad." Podobną myśl 
podjął już nasz wielki rodak i papież św. 
Jan Paweł II, w którego nauczaniu sły-
szymy, że wartość sportu nie tyle polega 
na realizacji swoistych celów tj. medal, 
rekord, pieniądze, sława, widowisko, 
ale wiąże się z rozwojem osobowym 
sportowca, który nie ogranicza się je-
dynie do ciała, ale obejmuje także sferę 
społeczną, psychiczną i duchową. Zda-
niem papieża, dobrze zorganizowany 
sport może stać się ważnym czynnikiem 
wychowania moralnego. W świetle tych 
słów niedopuszczalnym staje się takie 
spojrzenie na człowieka jak gdyby on 
sam i szacunek mu należny jako osobie 
ludzkiej miał być uzależniony od jego 
wyników i sukcesów sportowych. Sport 
bowiem ma służyć człowiekowi, nie od-
wrotnie. Podobnie rzecz ma się z samo-
dyscypliną podejmowaną przez spor-
towca, która na wzór chrześcijańskiej 
ascezy nie jest celem sama w sobie, ale 
jedynie środkiem do osiągnięcia celui 
nie posiada wartości sama w sobie ,lecz 
czerpie ją z celu, do którego prowadzi. 
Tak więc puentą powyższego artykułu 
niech będą słowa św. Pawła: „Czyż nie 
wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem 
Ducha Świętego[…]? Za wielką bowiem 
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc 
Boga w waszym ciele!" (1 Kor 6,19-20) ■

Zdrowie i pogoń za ładnym  
wyglądem coraz bardziej  

przypominają kult, z własnym  
nabożeństwem, ascezą i ofiarą. 

Ciało dziś stoi w centrum  
uwagi, chyba bardziej niż  

kiedykolwiek. Stało się niemal 
przedmiotem uwielbienia.  

W rezultacie zdrowie, uroda,  
kondycja zajęły miejsce  

zbawienia.
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Temat, nad którym można by pracować całe życie, dwa życia albo i wieczność całą. Boć przecież 
odpowiedzi na pytanie „czy Bóg cierpi” nie można udzielić z marszu, bez namysłu. A jeśli chciało-
by się to zrobić poprawnie teologicznie i angażując cały teologiczny warsztat, to całkiem możliwe, 
że życia by nie wystarczyło. Wyczuwamy, że w tak postawionym pytaniu kryje się kwestia i nasze-
go życia, i naszego cierpienia.

Można by było odpowiedzieć 
na tak zadane pytanie krótko 
i zwięźle: „tak, cierpi” albo: „nie, 

nie cierpi” i na tym zakończyć artykuł. Ale 
wyczuwamy, że nie o to chodzi. Chodzi 
o udzielenie odpowiedzi rozbudowa-
nej. Ale śmiem przypuszczać również, że 
nie chodzi o to, aby na tak postawione 
pytanie - o to, czy Bóg cierpi - udzielić 
odpowiedzi czysto teoretycznej i nas po-
mijającej, takiej, która dotyczy tylko i wy-
łącznie Boga i Jego wewnętrznego życia. 

Pytanie o to, czy Bóg cierpi, jest zatem 
pytaniem o to, czy rozumie nasze cier-
pienie, czy możemy Mu o tym cierpieniu 
opowiedzieć z nadzieją na wysłuchanie 
i zrozumienie? Jak na to nasze cierpie-
nie „reaguje”, czy Go to w jakiś sposób 
wzrusza? A dzisiaj zadajemy to pytanie 

ze środka pandemii, z wnętrza zmagań 
z wirusem. Zmaganie z wirusem to jak 
wojna – są zabici, są ranni, są ci, którzy 
walczą na pierwszej linii frontu, są ci, 
którzy współpracują, są również i ci, któ-
rych zdaje się to wszystko nie dotyczyć. 
Pytanie o to, czy Bóg cierpi, jest zatem 
i pytaniem o to, czy On naprawdę jest po 
naszej stronie w tym konflikcie.

Nowy Testament nie zostawia wiele 
miejsca na wahanie się. List do Hebraj-
czyków zaświadcza o cierpieniu Jezusa: 
„Widzimy natomiast Jezusa, który mało 
od aniołów był pomniejszony, chwałą 
i czcią ukoronowanego za cierpienia 
śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich 
zaznał śmierci” (Hbr 2,9) i dodaje: „Nie 
takiego bowiem mamy arcykapłana, 
który by nie mógł współczuć naszym 

słabościom, lecz doświadczonego we 
wszystkim na nasze podobieństwo, 
z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). A zatem 
– mamy w Bogu sojusznika. 

O. Raniero Cantalamessa, w czasie Li-
turgii Wielkiego Piątku 2020 r., w Bazylice 
św. Piotra, tak mówił o Bogu, który stoi 
po naszej stronie: 

Bóg sprzyja nam, a nie wirusowi! 
„Moje zamiary są pełne pokoju, a nie 
zguby” – mówi do nas w Biblii (Jr 29,11). 
Ten, który pewnego dnia zapłakał 
z powodu śmierci Łazarza, płacze dzi-
siaj z powodu chłosty, która dotknęła 
ludzkość. Tak, Bóg „cierpi” – jak każdy 
ojciec i każda matka. Kiedy pewnego 
dnia to odkryjemy, zawstydzimy się z po-
wodu wszystkich oskarżeń, jakie w życiu 

Ten, który „uczestniczy w naszym  
cierpieniu, aby je przezwyciężyć”.
Czyli o tym, czy Bóg cierpi?
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kierowaliśmy pod Jego adresem. Bóg 
uczestniczy w naszym cierpieniu, aby 
je przezwyciężyć. „Bóg, będąc dobrem 
najdoskonalszym – pisał św. Augustyn 
– nigdy nie pozwoliłby na to, aby w Jego 
dziełach istniało jakiekolwiek zło, chyba 
że – będąc wystarczająco potężnym i do-
brym – byłby w stanie ze zła wyprowa-
dzić dobro”. 

Boże uczestnictwo w naszym cier-
pieniu jest zatem konsekwencją miłości. 
Bóg jest miłością, nie jest jakąś bezu-
czuciową monadą uruchamiającą świat 
i dystansującą się natychmiast od niego. 
Wedle słów Josepha Ratzingera:

„Bóg jest zatem tym, który cierpi, 
ponieważ jest tym, który kocha; temat 
Boga cierpiącego wywodzi się z tematu 
Boga kochającego i nieustannie do nie-
go nawiązuje. Prawdziwe przezwycię-
żenie starożytnej koncepcji Boga przez 
chrześcijańską polega na uznaniu, że 
Bóg jest miłością."

Starożytna koncepcja Boga zakła-
dała, że w doskonałym Bogu nie może 
być miejsca na coś tak niedoskonałego 
jak cierpienie, które oznacza jakiś brak, 
które karmi się jakimś niespełnieniem, 
błędem, niepełną realizacją, odrzuce-
niem, etc. Coraz częściej pojawiają się 
jednak głosy, że tezę o niecierpiętliwym 
Bogu należy ponownie rozważyć, rów-
nież dlatego, że okres patrystyczny nie 
dawał wcale jednomyślnej i negatywnej 
odpowiedzi o cierpiętliwość Boga. Józef 
Ratzinger, później Papież Benedykt XVI, 
wskazywał na Orygenesa jako na tego, 
który najlepiej zrozumiał tę tematykę: 

W epoce Ojców Orygenes był z pew-
nością tym, który najgłębiej zrozumiał 
temat Boga cierpiącego i który otwarcie 
stwierdził, że temat ten nie może być zre-
dukowany do cierpiącego człowieczeń-
stwa Jezusa, ale dotyka samego chrześci-
jańskiego obrazu Boga. Dopuszczenie do 
cierpienia Syna jest jednocześnie męką 

Ojca, a w tym cierpi również Duch Święty, 
który - jak mówi Paweł - wzdycha w nas 
i nosi w nas i dla nas mękę tęsknoty za 
pełnym odkupieniem (por. Rz 8, 26-27).

Nikt nie ma wątpliwości co do cierpie-
nia Drugiej Osoby Trójcy; Syn Boży, który 
stał się człowiekiem, doświadczył i cier-
pienia, i śmierci. Ale co można powiedzieć 
o cierpieniu Ojca i Ducha? Posłuchajmy 
teologów dogmatycznych i oddajmy na 
chwilę głos prof. W. Hryniewiczowi:

„Współczesna teologia zdecydowanie 
odchodzi od starego aksjomatu o Bogu 
niezdolnym do cierpienia, szczęśliwym 
w zaświatach bez względu na to, co dzieje 
się na ziemi. Dzisiaj w całym chrześcijań-
stwie widać zwrot w kierunku wizji Boga 
zdolnego do współcierpienia — nie z sa-
mej swojej natury, ale z osobowej miłości 
i troski o los swoich stworzeń. To współ-
cierpienie Boga możemy dostrzec, kon-
templując dramatyczny moment śmierci 
Jezusa. Cierpi nie tylko Jego ludzka na-
tura. Przenikanie się Osób Boskich spra-
wia, że jeśli dotknięta jest jedna z nich, 
pozostałe również biorą w tym udział. 
Wierzę, że Chrystus — najbardziej niewin-
ny z ludzi, potraktowany jak największy 
złoczyńca — solidaryzuje się z niewinnie 
cierpiącymi ludźmi przez poczucie osa-
motnienia i doświadczenie niesprawiedli-
wości."

Wydarzenie Krzyża utwierdza w prze-
konaniu, że Bóg nie pozostaje obojęt-
ny na cierpienie swoich stworzeń. Jego 
współcierpienie i współczucie nie jest 
dowodem niedoskonałości. Jest oznaką 
pełni i zdolności do samo-transcenden-
cji, czyli przekraczania samego siebie. Do 
tego zdolna jest tylko osoba kochająca. 
Wizja Boga zamkniętego w kręgu własne-
go szczęścia, obojętnego i nieczułego, jest 
niezgodna ze świadectwem Biblii. Imię 
Boga, będąc synonimem i znakiem przy-
zywania, jest zaprzeczeniem wszelkiego 
narcyzmu i egocentryzmu. Wierzę, że 
Jego współcierpienie jest pewną formą 

Opatrzności i przełamywania milczenia. 
Mimo iż nie chce On łamać praw przyro-
dy ani gwałtownie odwracać spraw, które 
toczą się w świecie ludzkim, jest Bogiem 
wrażliwym, wszystko ogarniającym swoją 
troską i miłością. Nas również będzie roz-
liczać z wrażliwości na cierpienie bliźnich, 
o czym mówi przypowieść o Sądzie Osta-
tecznym (por. Mt 25, 31-46) (fragment po-
chodzi z Cierpienie jest wołaniem o prze-
mianę). 

Widzimy zatem, że istnieje możliwość 
mówienia o cierpieniu Boga i o Jego 
z nami współcierpieniu. Dobrze wie-
dzieć, że nie jesteśmy w naszym cierpie-
niu sami. Jeśli moment śmierci Jezusa 
oznacza nie tylko cierpienie ludzkiej na-
tury, ale cierpienie Osoby Syna, to, jak 
pisze prof. Hryniewicz, pozostałe Osoby 
będą miał w tym cierpieniu udział. Czy 
zatem podlega cierpieniu ich boska na-
tura? Pojawi się pewnie jeszcze jedno 
pytanie – jeśli Bóg cierpi, to czy w ogóle 
jest jakaś nadzieja na pokonanie cier-
pienia? Ks. Strzelczyk w swoim artykule 
O cierpieniu Boga. Głos w dyskusji pisze, 
że warto „bronić intuicji, że Bóg jest za-
razem niecierpiętliwym (co do natury) 
i mogącym cierpienie przeżywać (w Oso-
bach). […] Ostatecznym słowem Boga 
w tej sprawie jest przecież wcielenie: Bóg 
ukrzyżowany, który był umarły, o oto jest 
żyjący na wieki wieków i dzierży klucze 
śmierci i Otchłani (por. Ap 1,18)”. 

Czyżby zatem bracia franciszkanie 
z łódzkiego WSD na najlepszą odpowiedź 
na pytanie o cierpiącego Boga patrzyli 
kilka razy dziennie? Krzyż z San Damiano, 
wiszący w seminaryjnej kaplicy, jest prze-
cież opowieścią o Bogu, który w Chrystu-
sie ukrzyżowanym poznaje cierpienie. Ale 
Chrystus na tym Krzyżu jest i Chrystusem 
tryumfującym, zwycięskim: ma otwarte 
oczy i jest wyprostowany – zmartwych-
wstał. Krzyż z San Damiano jest zatem 
i opowieścią o Bogu, który w Chrystusie 
zmartwychwstałym pokazuje, że wie, jak 
cierpienie przezwyciężyć. ■ 
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TEMAT NUMERUo. dk. Wojciech Kasprowicz, kurs VI

We współczesnym świecie zdro-
wie zdaje się być dla wielu lu-
dzi dobrem najwyższym. To 

pragnienie jeszcze bardziej uwydatnia się 
w czasie obecnie panującej zarazy, kiedy 
to ludzie często życzą sobie zwyczajnie 
„zdrowia, bo to najważniejsze”. Rzadko 
słyszy się o życzeniach błogosławień-
stwa. Często akcentujemy i troszczymy 
się o ziemski dobrobyt, i skupiamy się na 
tym, co doczesne, w kompletnym ode-
rwaniu od tego, co wieczne. Zapomina-
my o tym, co duchowe, co nie przemija. 
Zabijamy w ten sposób swojego ducha, 
który choruje, choć tego nie dostrzegamy. 
Kiedy zaś spotyka nas cierpienie i choro-
ba, nie potrafimy sobie z tym poradzić, 
obwiniamy Boga za to, czym nas dotyka, 

Każdy z nas doświadcza czasami w życiu różnego rodzaju cierpień. Zetknięcie się z bólem i nie-
domaganiem, a niekiedy nawet z chorobą, własną bądź osób nam bliskich, wystawia nas na pew-
nego rodzaju próbę wiary. Po ludzku chcielibyśmy oddalić od siebie te doświadczenia. Jednak nie 
zawsze mamy możliwość, by tego dokonać. Jak w takim przypadku przeżywać trudy, które nas 
w życiu spotykają? Dlaczego warto uświadomić sobie, że poza zdrowiem ciała tak ważna jest tro-
ska o zdrowie ducha? Dlaczego Chrystus jest lekarstwem duszy i ciała, które może nam też pomóc 
w odkryciu prawdy o cierpieniu? I dlaczego św. Franciszka można stawiać za wzór osoby, która 
w cierpieniu i chorobie odkryła drogę radości doskonałej i nade wszystko środek prowadzący do 
głębokiej relacji przyjaźni z Chrystusem? 

nierzadko uważamy to za karę za nasze 
złe postępowanie. Czy cierpienie jest więc 
błędem Boga w dziele stworzenia? Czy 
ma jakieś pozytywne aspekty?

Bóg, stwarzając świat, uczynił go do-
brym. W zamyśle Stwórcy w życiu człowie-
ka nie było cierpienia i bólu. Ich obecność 
w naszym życiu jest następstwem grze-
chu, czyli oddalenia się od Boga i zerwa-
nia relacji przyjaźni z Nim. Człowiek pier-
wotnie żył w głębokiej zażyłości z Bogiem 
i nie było w jego życiu cierpienia i śmier-
ci. (por. KKK 376) Grzech, który pojawił 
się w życiu człowieka, zburzył harmonię 
pierwotnej sprawiedliwości, która była 
przewidziana w Bożym zamyśle świata. 
(por. KKK 379) Od tego momentu do-

świadczenie cierpienia i zła dotyka w ja-
kiś sposób każdego z nas. (por. KKK 385) 
Bóg jednak nie zostawił człowieka w jego 
upadku samego. Choć konsekwencje 
grzechu wywarły na jego naturze piętno, 
to nie zamknęły mu drogi do celu swoje-
go istnienia. Bóg w swojej wielkiej miło-
ści do swego stworzenia zapowiedział, iż 
dopomoże mu w przezwyciężeniu grze-
chu i śmierci oraz, że dopuści go do celu 
jego powołania, jakim jest życie wiecz-
ne.  Jak czytamy w Księdze Rodzaju, już 
w chwilę po upadku człowieka w raju Bóg 
zapowiedział Mesjasza, który wykupi czło-
wieka z jego nędzy. (por. Rdz 3,15) Ktoś 
jednak mógłby zapytać, dlaczego Bóg 
nie powstrzymał pierwszego człowieka 
przed popełnieniem grzechu? Nie mógł 
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tego uczynić, ponieważ z miłości do czło-
wieka Bóg ofiarował mu cenny dar, jakim 
jest wolna wola. Człowiek może w swojej 
wolności dokonywać wolnych wyborów 
i nawet jeśli są one złe, Bóg nie chce inge-
rować w tę wolę z racji miłości do każdego 
za nas. Bóg, choć nie pragnie zła, dopusz-
cza do błędnych wyborów człowieka, aby 
w swej mocy wyprowadzić z nich jeszcze 
większe dobro. Dzięki Bożej mądrości na-
tura ludzka może być przeznaczona do 
jeszcze większych celów mimo wcześniej-
szego grzechu (por. KKK 412). Cierpienie 
więc i choroba są konsekwencją grzechu, 
którego człowiek się dopuścił i którego 
skutków doświadcza.

Jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus 
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy 
człowiek, jest naszym Zbawicielem. Przy-
szedł na świat, aby wziąć na siebie wszelką 
ludzką nędzę i ból. To jego męka i śmierć 
krzyżowa przyniosła nam wieczne zba-
wienie. Jezus pokonał śmierć i cierpienie 
oraz zaprosił nas do uczestnictwa w szczę-
ściu doczesnym i wiecznym. Bóg chce nas 
uzdrawiać, jednak może czasami zdawać 
się nam, że nasze modlitwy w tej intencji 
nie są przez Boga wysłuchane. Jak należy 
przyjąć tę trudną do zrozumienia sytu-
ację? Pogłębiając swoją relację z Bogiem 
oraz odkrywając sens Misterium Paschal-
nego Jezusa, człowiek doświadcza coraz 
głębszego poznania prawdy. Odkrywa, że 
w zjednoczeniu przez łaskę ze zbawczą 
misją Chrystusa, dzięki swoim doświad-
czanym cierpieniom, sam współuczest-
niczy w ofierze zbawienia świata, czyli 
przyjmowaniu Królestwa Bożego (por. Ga 
6,14). Cierpiący chrześcijanin może wtedy 
powiedzieć wraz ze św. Pawłem: „Teraz 
raduję się w cierpieniach za was i ze swej 
strony w moim ciele dopełniam braki 
udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała ,ja-
kim jest Kościół" (Kol 1,24).

Chrzest zanurza nas w śmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa (por. Rz 6,1-14). 
Stąd tak ważnym jest odkrycie w swoim 
życiu tego, że różnego rodzaju cierpienia 
przeżywane z Chrystusem mogą stać się 

drogą do szczęścia. Tych, którzy współ-
uczestniczą w cierpieniach Chrystusa za 
prawdę, On sam nazywa błogosławio-
nymi. Nasze codzienne krzyże są drogą 
do radości. Każdy trud ofiary poniesiony 
za siebie i innych umacnia nas w wierze 
i uzdalnia do coraz to większego zawierze-
nia Bogu. Bez pogłębiania swojej intymnej 
relacji z Chrystusem jest to prawda trudna 
do pojęcia. Być może dlatego tak wielu lu-
dzi dzisiaj nie może pogodzić się z cierpie-
niem, a doświadczanie jego jest dla nich 
tak uciążliwym balastem. Ludzie chcący 
za wszelką cenę wyeliminować z przestrze-
ni życia społecznego cierpienie i ból, tak 
naprawdę często są nieświadomi tego, że 
przyczyniają się do wyrządzania jeszcze 
większego cierpienia w świecie. 

Wiele dzisiaj słyszymy o dyskusjach na 
temat tego, czy nie warto by może wyklu-
czyć z życia społeczeństwa chorych i ka-
lekich, by zabijać starców, by przerywać 
ciążę, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko 
jest nieuleczalnie chore. Jednak tylko Bóg 
jest dawcą życia, dlatego człowiek nie ma 
prawa w żadnym wypadku do decydowa-
nia o tym, kto może żyć, nawet jeśli spra-
wa dotyczy osób chorych. Na dobrą dro-
gę myślenia kieruje nas wiara w zbawcze 
znaczenie cierpienia, która pozwala uwa-
żać wszystkich, nawet nieuleczalnie cho-
rych, za cenną cząstkę wspólnoty Kościo-
ła. Uczestniczy ona bowiem w szczególny, 
choć nie do końca przez nas zrozumiały 
sposób w urzeczywistnianiu królestwa 
sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego 
tak wymowne w tym temacie są słowa 
św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona 
noście i tak wypełniajcie prawo Chrystu-
sowe" (Ga 6,2).

Poza chorobami ciała są też choroby 
duszy, którymi są grzechy i wady. Przyczy-
niają się one do cierpienia duchowego 
i zrywają przyjaźń człowieka z Bogiem. Dla-
tego jak Kościół wzywa do troski o swoje 
zdrowie ciała, tak samo wzywa wierzących 
do szczególnej troski o zdrowie duszy, któ-
ra jest wieczna. Sakrament pokuty i po-
jednania odgrywa ważną rolę w procesie 

uzdrowienia człowieka. W Chrystusie ma 
on moc przywracania człowieka do peł-
nej Komunii z Bogiem i Kościołem. Stąd 
też tak ważnym dla człowieka cierpiącego 
z powodu swoich grzechów jest to, aby 
poprzez pokutę i wiarę nawrócił się i prze-
szedł ze śmierci do życia. Cierpienie w życiu 
człowieka spowodowane grzechem może 
prowadzić do śmierci wiecznej. Ważnym 
więc jest to, aby odkryć uzdrawiającą moc 
sakramentu pokuty i pojednania. Jest to 
wielki skarb, jaki Chrystus pozostawił nam, 
słabym i grzesznym.

Wzorem zarówno pokutnika, jak 
i człowieka, który odkrywał Boga na dro-
dze cierpienia, może być postać św. Fran-
ciszka z Asyżu. Pod koniec swojego życia, 
które zakłóciła choroba, osłabiony i cier-
piący Franciszek z wielkim pokojem du-
cha napisał w swoim testamencie, w jaki 
sposób Bóg pozwolił mu wejść na drogę 
pokuty i nawrócenia. Opowiada, jak to wi-
dok chorych na trąd był dla niego czymś 
odpychającym i nie do zniesienia. Pan 
Bóg postawił go jednak między nimi, aby 
opatrywał ich rany i okazywał w ten spo-
sób miłosierdzie. Dzięki łasce pogłębiania 
swojej wiary i odkrywania relacji z Bogiem 
św. Franciszek miał w tym wszystkim wiel-
ki pokój serca i jak sam mówi: „odchodząc 
od trędowatych, to co wydawało mi się 
gorzkie, przemieniło się w słodycz duszy 
i ciała" (por. Testament św. Franciszka 1-4). 
W osobie Biedaczyny z Asyżu i jego histo-
rii życia możemy odkryć pomoc w prze-
żywaniu cierpień, jakich doświadczamy 
w naszym życiu. On tak radykalnie wszedł 
na drogę Ewangelii i starał się naśladować 
Chrystusa, że współuczestniczył w Jego 
dziele odkupienia świata. Jest świętym, 
który ukazuje, jak ważnym jest nie tyle 
zdrowe ciało, co nade wszystko zdrowie 
ducha. Nakładając na siebie i swoich 
braci habit w kształcie krzyża, utożsamiał 
się z cierpieniem Chrystusa na krzyżu, bo 
wiedział, że w krzyżu jest droga do peł-
ni radości i życia. W krzyżu odkrył drogę 
miłości. Niech i nas uzdalnia Bóg do od-
krywania słodyczy miłości, która czasami 
przeplata się z cierpieniem. ■
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Jakie są charyzmaty?

Aby zrozumieć, czym jest charyzmat 
uzdrawiania i jakie jest jego miejsce 
w Bożym Dziele Zbawienia, warto naj-
pierw zastanowić się, czym są charyzma-
ty w ogóle. Charyzmaty to szczególne 
dary Ducha Świętego. Mówi o nich św. 
Paweł: „Różne są dary łaski… Jedne-
mu dany jest przez Ducha dar mądrości 
słowa, drugiemu umiejętność pozna-
wania… innemu jeszcze dar wiary… 
innemu łaska uzdrawiania… innemu 
dar czynienia cudów, innemu proroc-
two” (1 Kor 12,4.8-11). O charyzmatach 
mowa jest także w Rz 12,6-8; 1 Tm 4,14; 
2 Tm 1,6. Choć najczęściej oznaczają 
one dary nadzwyczajne, przekraczające 
naszą naturę, to istnieją też charyzmaty 
zwyczajne. Ojcowie Kościoła wymieniali 
np. dar wstrzemięźliwości czy pasterzo-
wania. Rozumieli oni bowiem, że św. Pa-
weł podał tylko przykłady charyzmatów, 
a nie zamkniętą ich listę. Trafnie więc św. 
Tomasz z Akwinu je określił: „zawiera 

CHARYZMAT UZDRAWIANIA 
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie charyzmatami, w tym charyzmatem uzdrawia-

nia. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej: czym jest charyzmat uzdrawiania? Jakie 
są jego dobrodziejstwa? Na co trzeba uważać? 

się [w nich] to wszystko, czego potrzeba 
człowiekowi, aby mógł kogoś drugiego 
pouczyć o rzeczach Bożych, przewyższa-
jących nasz rozum”.

Charyzmaty a łaska uświęcająca

Jednak poza charyzmatami istnieje 
inny, o wiele doskonalszy rodzaj łaski, 
dostępny już nie dla nielicznych, lecz 
dla wszystkich. Jest to łaska uświęcają-
ca, która jednoczy człowieka z Bogiem. 

Człowiek otrzymuje ją przez sakrament 
chrztu, a także przez sakrament poku-
ty, jeśli po chrzcie ją stracił przez grzech 
ciężki. Wraz z nią człowiek otrzymuje 
od Boga cnoty (cnoty teologiczne, wraz 
z miłością, i cnoty moralne wlane) oraz 
siedem darów Ducha Świętego (które 
w sakramentach bierzmowania i eucha-
rystii, dopełniających wtajemniczenie 
chrześcijańskie, są pomnażane), stąd 
św. Tomasz nazywa łaskę uświęcającą 
„łaską cnót i darów”. Trzeba to koniecz-
nie podkreślić, gdyż zdarza się, że to cha-
ryzmaty utożsamiane są z siedmioma 
darami Ducha Świętego. Tymczasem za-
chodzi między nimi duża różnica: czym 
innym jest np. charyzmat mowy mą-
drości, a czym innym dar mądrości jako 
jeden z siedmiu darów otrzymywanych 
wraz z łaską uświęcającą (kwestię tę po-
rusza Akwinata).

Charyzmaty, w odróżnieniu od ła-
ski uświęcającej, nie jednoczą z Bo-
giem. Jak pisze o. Reginald Garrigou-

„Gdybyś nawet cuda czynił… 
wszystko to zwraca się przeciwko 

tobie i nie należy do ciebie,  
i nie możesz się tym wcale chlubić. 

Lecz w tym możemy się chlubić:  
w słabościach naszych  

i w codziennym dźwiganiu  
świętego krzyża Pana naszego.”

św. Franciszek z Asyżu

Ty jesteś jak zdrowie!
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-Lagrange OP, „łaska uświęcająca 
i miłość są o wiele doskonalsze niż 
charyzmaty, gdyż jednoczą nas bez-
pośrednio z Bogiem, naszym celem 
ostatecznym, podczas gdy te dary wy-
jątkowe służą szczególnie dla pożytku 
bliźniego i przygotowują go tylko do 
nawrócenia, nie dając mu życia Bo-
żego”. O. Roman Kostecki OP w obja-
śnieniach do Summy teologicznej św. 
Tomasza pisze, że „Bóg może udzie-
lać charyzmatów także i grzesznikom. 
W pierwszych wiekach Kościoła Bóg 
udzielał ich bardzo obficie, dzisiaj 
czyni to rzadko i raczej tylko ludziom 
świętym. Charyzmaty same ze sie-
bie nie uświęcają, dlatego nie należy 
się o nie starać. Wszystko natomiast 
należy robić, by mieć w duszy łaskę 
uświęcającą”.

Charyzmat uzdrawiania

Szczególnym rodzajem chary-
zmatu jest charyzmat uzdrawiania. 
Bóg niektórym go udziela, by pobu-
dzić wiarę bliźniego, ukazać mu moc 
łaski Zmartwychwstałego. Jak pisze 
św. Tomasz, „[charyzmat ten] posia-
da specjalną skuteczność pobudza-
nia wiary”.

W ciągu wieków nie brakowa-
ło świętych cudotwórców, np. św. 
Piotr, św. Patryk, św. Franciszek, św. 
o. Pio. Jednak można zadać pytanie: 
dlaczego dzisiaj nie ma tylu cudów, 
jak w czasach apostolskich. Pan 
Jezus przecież mówił: „Tym, którzy 
uwierzą, takie znaki towarzyszyć 
będą: (…) na chorych ręce położą 
i oni dobrze czuć się zaczną” (Mk 
15,17-18). Odpowiedź daje nam św. 
Grzegorz Wielki: „Czy zatem jeste-
śmy bez wiary, ponieważ nie mo-
żemy uczynić tych znaków? Nie. Te 
cuda były potrzebne u początków 
Kościoła, aby nakarmić wiarę wie-
rzących. Podobnie i my, gdy sadzimy 
gaj, na początku podlewamy go, ale 
gdy urośnie i mocno się zakorzeni – 

zaprzestajemy nawadniania (…) Ko-
ściół każdego dnia czyni dziś w du-
chu to, co wtedy Apostołowie czynili 
w ciele (…) ci, którzy widzą, jak bliźni 
słabną w dobrych uczynkach i swo-
im dobrym przykładem umacniają 
ich życie, kładą ręce na chorych, 
aby mogli wyzdrowieć. Wszystkie te 
cuda są proporcjonalnie większe, 
ponieważ są duchowe i przez nie 
powstają dusze, a nie ciała”.

Nie szukaj charyzmatów

Niejedną osobę mogą zdziwić 
wcześniej zacytowane słowa o. Ko-
steckiego, że nie należy starać się 
o charyzmaty. A jednak to samo mó-
wią wybitni pisarze chrześcijańscy 
i święci, gdyż z charyzmatami wiążą 
się poważne zagrożenia. Orygenes 
pisał: „[Dary duchowe] w człowieku 
słabym wzniecają pychę i pewne sa-
mozadowolenie, kiedy mu się wyda-
je, że jest mądrzejszy od innych”. Zaś 
św. Jan Chryzostom, tłumacząc, dla-
czego w jego czasach cuda są o wie-
le słabiej widoczne niż przy począt-
ku chrześcijaństwa, pisał, że mogą 
one przyczyniać się do próżności, 
pychy, kłótni i odszczepieństw: „Je-
śli (…) ci, którzy zostali hojnie wypo-
sażeni w inne dary (…) uganiają się 
za próżną sławą, wynoszą się nad 
innych, są poróżnieni między sobą, 
to czyż nie powstałyby odszczepień-
stwa, gdyby działy się cuda?”. Pycha 
zaś jest źródłem wszelkiego grzechu. 

Św. Jan od Krzyża z kolei tak 
ostrzegał przed nadzwyczajnymi 
(odczuwalnymi, zmysłowymi) do-
świadczeniami charyzmatycznymi: 
„nie wolno im ufać ani ich dopusz-
czać, trzeba raczej od nich uciekać, 
nie badając nawet, czy są dobre czy 
złe. Im bardziej bowiem są zewnętrz-
ne i cielesne, tym mniej pewne jest 
ich pochodzenie od Boga. Dla Boga 
bowiem bardziej właściwe i zwy-
czajne jest udzielanie się w duchu, 

w czym jest więcej bezpieczeństwa 
i korzyści dla duszy niż przy udziela-
niu się zmysłowym”. 

Trzeba jednak dodać, że choć nie 
należy się o charyzmaty starać, to 
osoba, która otrzymała taki dar od 
Boga, ma „prawo i obowiązek uży-
wania ich w Kościele i świecie dla 
dobra ludzi i budowania Kościoła” 
(Apost. actuositatem 3).

Fałszywi uzdrowiciele

Nie każdy cud musi pochodzić od 
Boga. Diabeł też potrafi uzdrawiać i może 
to robić, aby potem wyciągnąć z tego 
większe zło. Demon nie daje niczego 
za darmo: jeśli daje uzdrowienie, to na 
pewno zabiera coś dużo ważniejszego. 
Słynnym przykładem fałszywego uzdro-
wiciela był Clive Harris. Na spotkania 
z nim w Polsce przybywały tłumy. Był za-
praszany do kościołów. Po wielu latach 
sam przyznał, że uzdrawiał mocą demo-
na. Robert Tekieli oszacował, że Harris 
inicjował w okultyzm 3 miliony Polaków.

Ruch charyzmatyczny

Charyzmat uzdrowienia kojarzy się 
współcześnie z ruchami charyzma-
tycznymi (pentekostalnymi). Ruchy 
te mocno akcentują kwestię uzdro-
wienia, organizują modlitwy o uzdro-
wienie, którym nierzadko towarzyszą 
nadzwyczajne zjawiska: domniemane 
uzdrowienia, proroctwa, upadki w du-
chu, różne psychosomatyczne stany 
ekstatyczne. W 2000 r. Stolica Apostol-
ska wydała specjalny dokument, aby 
zaradzić nadużyciom podczas cha-
ryzmatycznych nabożeństw. W 2015 
r. Episkopat Polski uznał niektóre 
praktyki jako niebezpieczne (np. tzw. 
spowiedź furtkowa) i ich zabronił. Ale 
dalej nie ma ostatecznej oceny tego 
ruchu przez Kościół i ciągle przybywa 
osób, bijących na alarm. Przykładowo: 
ks. bp Andrzej Czaja mówi, że „[pen-
tekostalizm] jest to niebezpieczna 
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reforma chrześcijaństwa, która może 
doprowadzić do jego całkowitego 
wynaturzenia”. Dr Andrzej Migda, kul-
turoznawca i religioznawca, twierdzi, 
że pentekostalny ruch wykazuje wiele 
strukturalnych podobieństw do prak-
tyk znanych z szamanizmu. Ks. prof. 
Andrzej Kobyliński mówi m. in. że na-
uki, które są tam oferowane, są bardzo 
często obce dla Kościoła, zaś formy 
stosowane podczas niektórych spo-
tkań w wielu krajach mają charakter 
psychomanipulacji. Niektórzy znajdu-
ją strukturalne podobieństwa między 
pentekostalizmem a heretyckimi ru-
chami illuministycznymi, takimi jak 
montaniści czy waldensi. Ks. bp Ata-
nazy Schneider w jednym z wywiadów 
powiedział: „Już w II w. powstał fałszy-
wy ruch charyzmatyczny: montaniści. 
(…) Byli to katolicy, a nawet kapłani 
(Montanus). Twierdzili, że doświadczy-
li nowego Zesłania Ducha Św.; że mieli 
chrzest Ducha, itd., a teraz doświad-
czają prawdziwego Kościoła – Kościo-
ła Ducha”. Bp Schneider zauważył też, 
że błędem ruchu charyzmatycznego 
– czy to katolickiego czy protestanc-
kiego – jest subiektywizm: osobiste, 
subiektywne doświadczenia i uczucia 
są stawiane w centrum. 

Niemniej dodajmy, że ruch cha-
ryzmatyczny ma też swoje dobre 
strony. Do takich niewątpliwie nale-
ży zaliczyć gorliwość członków i ich 
entuzjazm w apostolacie, zaangażo-
wanie w życie parafii, zachowywanie 
tradycyjnych praktyk takich jak ad-

oracja Najświętszego Sakramentu, 
atmosfera miłości braterskiej. Toteż 
jest wiele osób, którzy go promują, 
np. ks. kard. Raniero Cantalamessa.

Co na to św. Franciszek?

Św. Franciszek, mąż prawdzi-
wie katolicki, alter Christus, choć 
był obdarowany przez Boga cha-

ryzmatami, to nie zachęcał do ich 
szukania. Wręcz przeciwnie. Mówił, 
że żadne nadzwyczajne dary nie są 
powodem do chluby, lecz powinni-
śmy się chlubić w słabościach i co-
dziennym dźwiganiu krzyża: „gdy-
byś nawet cuda czynił… wszystko to 
zwraca się przeciwko tobie i nie na-
leży do ciebie, i nie możesz się tym 
wcale chlubić. Lecz w tym możemy 
się chlubić: w słabościach naszych 
i w codziennym dźwiganiu święte-
go krzyża Pana naszego”. Nie głosił 
„Ewangelii sukcesu”, lecz podkre-
ślał zbawienny charakter cierpienia 
związanego z chorobą: „Owce Pana 
poszły za Nim w ucisku… w choro-
bie… i w zamian za to otrzymały od 
Pana życie wieczne”.

Choroba może być ogromną ła-
ską: okazją do pokuty za swoje grze-
chy; do skruchy i nawrócenia; do 
wypróbowania wiary i pokazania 
Bogu, że się Go kocha bez względu 
na ziemskie powodzenie; okazją, by 
dać innym świadectwo niezachwia-
nej wiary; a także okazją do cudow-
nego uzdrowienia – jeśli Bóg tak 
chce – i tym samym ukazania mocy 
łaski Chrystusa. ■

 „Łaska uświęcająca i miłość są  
o wiele doskonalsze niż charyzmaty, 

gdyż jednoczą nas bezpośrednio 
z Bogiem, naszym celem ostatecz-
nym, podczas gdy te dary wyjątko-

we służą szczególnie dla pożytku 
bliźniego  

i przygotowują go tylko do nawróce-
nia, nie dając mu życia Bożego.” 

o. Reginald Garrigou-Lagrange
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Pani świadectwo to najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała podczas odbywanej kwarantanny. 
Jest to fragment komentarza, który zostawiłem pod youtubowym filmem autorstwa Karoliny 
Rosiek: Od Mszy Rockowej do Mszy Trydenckiej- Moje Świadectwo, i którego obejrzenie zapo-
czątkowało naszą serdeczną znajomość. Prócz tytułowej drogi w odkrywaniu piękna i głębi 
przedsoborowej Liturgii z tego świadectwa można się dowiedzieć, że autorka w wieku 19 lat 
(było to w 2013 r.) usłyszała wyrok: zostały Ci 3 dni życia… Zdiagnozowano u Niej rzadką ge-
netyczną chorobę Wilsona, której szansą na pokonanie był tylko rychły przeszczep wątroby. 
Dzięki Bogu przeszczep doszedł do skutku i  Karolina ZNOWU JEST! Jej historia to dowód, że 
cierpienie dobrze przeżyte ma nieocenioną wartość… ale niechże sama opowie. Dopowiem 
tylko, że moja rozmówczyni jest dziś szczęśliwą żoną Tomka i matką Faustynki i Helenki,  
w drodze jest kolejne dziecko, a dwoje nie zdążyło się narodzić.

Karolino, jaka była Twoja reak-
cja na usłyszaną diagnozę?

Kiedy usłyszałam, że zostały mi 3 
dni życia, to przypomniałam sobie, że 
miesiąc wcześniej podczas modlitwy 
powiedziałam Bogu: jeśli potrzebujesz 
kogoś na ofiarę za grzeszników i dusze 
w czyśćcu cierpiące, to zgłaszam się 
na ochotnika. Zrozumiałam więc, że 
wszystko idzie zgodnie z planem. Je-
dyną moją modlitwą tamtej chwili było 

powtarzanie słów: Bóg wie, co robi. Po 
prostu wiedziałam, że realizuje się pe-
wien Boży plan, do którego po cichu 
Pan Bóg mnie przygotowywał i któ-
rego tak naprawdę pragnęłam. Przed 
chorobą czytałam często Dzienniczek 
św. Faustyny, chodziłam też na piesze 
pielgrzymki, które uczyły mnie znosze-
nia przeciwności. Dziś widzę, że Pan 
Bóg sposobił mnie do takiej ofiary, do 
decyzji, aby wypowiedzieć przed Nim 
moje tak dla cierpienia. 

A gdy myślami wracasz do tam-
tych chwil, to jakie emocje Ci towa-
rzyszą? Wstręt, odraza, a może…

Tęsknota. Tamten czas w szpitalu 
z perspektywy czasu oceniam jako 
przedsionek nieba. Czasem chcia-
łabym tam wrócić. Owszem, bardzo 
cierpiałam fizycznie. Ale tęsknię za 
tym stanem duszy, którego wtedy 
doświadczyłam. Zupełne poddanie 
się woli Bożej i świadomość tego, 

ZNOWU JESTEM
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że nic ode mnie nie zależy, były dla 
mnie wielką łaską, z której owoców 
czerpię do dziś.

Czy jest coś, co szczególnie dawało 
Ci siłę w tamtym czasie?

Siłę do znoszenia choroby przede 
wszystkim dawało mi to, że ofiarowywa-
łam swoje cierpienie. Miałam dużo inten-
cji i byłam świadoma, że to wszystko jest 
po coś. Sakrament namaszczenia cho-
rych i codzienne przyjmowanie Eucha-
rystii uzbrajało mnie w ogromną siłę, by 
podejmować to zadanie. W sumie przez 
ten czas trzykrotnie udzielano mi sakra-
mentu chorych i oprócz siły duchowej, za 
każdym razem odczuwałam fizyczną po-
prawę. Czułam, że to sam Pan Jezus mnie 
leczy i odżywia. Ważne było też wsparcie 
i obecność moich bliskich oraz olbrzymi 
szturm modlitewny, który rozlewał się ze 
wszystkich stron.

Można wiele wyczytać w poboż-
nych książkach, czym jest cierpienie, 
jaki ma sens i jak je przeżywać, by było 
owocne. Jednak to wszystko teoria, 
bardzo piękna, ale jednak tylko teo-
ria. Jaką definicję cierpienia podałaby 
Karolina Rosiek, która teologii krzyża 
uczyła się na szpitalnym łóżku?

Według mnie, cierpienie jest narzę-
dziem do zbawienia. Każde cierpienie, 
które otrzymuję, traktuję jako dar, czy-
ściec na ziemi. Zauważam, że dzięki 
cierpieniu osiągamy największy postęp 
w duszy, oczywiście wtedy, kiedy dobrze 
je przeżywamy, czyli ofiarujemy swój ból, 
jednocząc się z Chrystusem. Również dziś, 
w naszym rodzinnym życiu nie brakuje 
kolejnych krzyży, i choć to trudne, staram 
się dostrzec, że Pan Bóg w ten sposób 
w pewnym sensie nas docenia (śmiech).

To teraz, jaką definicję szczęścia ma 
ktoś, kto otrzymał drugie życie?

Szczęście to zdolność docenienia 
tego, co się ma. To to, co daje nam Pan 

Bóg. Moim szczęściem jest mój mąż, na-
sze dzieci, codzienne życie wiarą, sakra-
mentami. Ale ze świadomością, że praw-
dziwego szczęścia nie osiągniemy na 
ziemi, bo ono jest tylko w Bogu. 

No właśnie… mimo takiego ob-
ciążenia chorobowego masz rodzinę, 
jesteś wraz z mężem otwarta na dar 
życia. W dzisiejszym, hedonistycznym 
świecie to niezrozumiałe.

Jesteśmy katolicką rodziną, żyjemy 
zgodnie ze swoim sumieniem i w zgo-
dzie z katolicką moralnością. Jeżeli Pan 
Bóg daje nam dzieci, to je przyjmujemy 
z wdzięcznością. Jako narzeczeństwo 
dużo dowiadywaliśmy się na temat natu-
ralnego planowania rodziny, czy o ewen-
tualnych powikłaniach ciążowych po 
lekach, które muszę brać. Poznaliśmy też 
metody naprotechnologii.  Ale odkryli-
śmy, że wszelkie ingerowanie w te kwestie 
negatywnie wpływa na nasze relacje i po-
woduje niepotrzebny stres. Dopiero, gdy 
przestaliśmy na to zwracać uwagę, to po-
czuliśmy się prawdziwie wolni i szczęśliwi. 
Wszystko jest w rękach Boga, to On daje 
życie. Każdego dnia doświadczamy Jego 
opieki. Owszem, spotykamy się z krytyką, 
ale mamy też wokół siebie dużo ludzi, 
którzy myślą podobnie i nas wspierają.

To bardzo piękne! Myślę, że dziś 
katolikom, świeckim i duchownym, 
bardzo brakuje radykalnego oddania 
się Bogu i życia Jego wolą. Powiedz 
mi, jakie masz marzenia? Myślę, że 
mogą się one różnić od tych, które ma 
człowiek bez takiego doświadczenia.

Marzę, abyśmy z rodziną byli coraz 
lepszymi katolikami; marzę, abyśmy po-
głębiali naszą relację z Bogiem; marzę, 
byśmy poszli do nieba. Owszem, chcia-
łabym, abyśmy mieli dużo dzieci, byli 
zdrowi i dożyli starości, ale wiem, że to 
życie na ziemi to chwila i nie wzdrygam 
się na myśl o śmierci czy chorobie. Po 
doświadczeniu umierania mam świado-
mość ludzkiej kruchości i wiem, że nasza 

prawdziwa ojczyzna jest gdzie indziej, 
a plany na życie należy zostawić Panu 
Bogu i zaufać, że On wie najlepiej, czego 
nam potrzeba.

Przeczytałem niedawno zdanie, 
że bezradność w cierpieniu naszych 
bliskich rzuca nas na kolana. Czy Two-
je cierpienie rzuciło na kolana kogoś 
z Twojej rodziny, znajomych?

O tak. Przede wszystkim to wydarze-
nie miało realny wpływ na moją najbliż-
szą rodzinę. Moja choroba sprawiła, że 
zaczęli wspólnie się modlić, co uzdrowiło 
wiele relacji rodzinnych. Widzę, że to do-
świadczenie ma realny wpływ na życie 
wiarą dla każdego indywidualnie. Mimo-
,że minęło już kilka lat, to ta historia cią-
gle przypomina nam o Bożej dobroci. Dla 
moich najbliższych pokój, który miałam 
w sobie w tak strasznym stanie, jest na-
macalnym dowodem na Bożą obecność 
i Jego wsparcie. I nawet jestem przeko-
nana, że moja śmierć nie załamałaby ich, 
bo widzieli, że to wszystko dzieje się w ta-
kiej nadzwyczajnej atmosferze. Również 
moja choroba sprawiła, że wielu moich 
znajomych zaczęło chodzić do kościoła, 
modlić się. Kilka osób po dłuższym czasie 
przystąpiło do spowiedzi. Otrzymałam 
wiele świadectw, które zresztą spisałam.

No właśnie. Wiem, że jesteś w trak-
cie pisania książki. Zdradzisz coś czy-
telnikom Naszego Życia?

Tak, to prawda. Jestem w trakcie pi-
sania książki. Nie wiem, kiedy uda mi się 
skończyć, bo codzienność przynosi wiele 
niespodzianek. Jednak największa pra-
ca już za mną. Mam wewnętrzne prze-
konanie, że ta książka powinna powstać 
chociażby na pamiątkę dla moich dzieci. 
Proszę o modlitwę w tej intencji, aby wy-
pełniła się wola Boża.

Jestem przekonany, że taka książ-
ka jest bardzo potrzebna. Wspieramy 
Cię modlitwą. Bardzo dziękuję za roz-
mowę.  ■

Ty jesteś jak zdrowie!



br. Artur M. Brzeski, juniorysta

„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczu-
wam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbioro-
wym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrze-
bę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, 
tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna."

Roman Dmowski

Krwawa niedziela na Wołyniu – 11 lipca 1943 roku - jest to punkt kulminacyj-
ny rzezi wołyńskiej, akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na 
Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stefana Bandery (OUN-B), 
Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Szacuje się, że 
w trakcie rzezi wołyńskiej wymordowano ok 50-60 tys. Polaków. Ukraińcy działali 
w okrutny sposób, udokumentowanych zostało ponad 300 sposobów tortur i mor-

dów. Obecnie parlament Ukrainy uznał Stephana Banderę za bohatera narodowego i nie chce się przyznać do rzezi wołyń-
skiej. Trwają  prace nad ustanowieniem tego dnia Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, a dzisiejszy dzień zwyczajowo 
traktuje się jako dzień pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.

źródło: http://kalendarzpatriotyczny.pl/rocznica-krwawej-niedzieli-na-wolyniu ■

Bezpośrednim pretekstem wystąpienia radomskich robotników było przedstawie-
nie 24 czerwca 1976 w Sejmie przez Premiera Piotra Jaroszewicza projektu członka Rady 
Państwa posła Edwarda Babiucha przewidującego drastyczne podwyżki cen żywności: 
mięsa i wędlin średnio o 69% (lepszych gatunków nawet o 110%), masła i serów o 50%, 
cukru o 200%, ryżu o 150%, warzyw o 30%, które miały wejść w życie 4 dni później.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się od największego w Radomiu przedsiębiorstwa – 
Zakładów Metalowych „Łucznik”. Grupa licząca blisko 1000 robotników wyszła poza bramy fabryki. Wkrótce do grupy dołączyło ok. 
300 protestujących z zakładów  RZPS „Radoskór”, Zakładu Sprzętu Grzejnego, Zakładu Urządzeń i Instalacji „Termowent”. Rozrastają-
ca się błyskawicznie demonstracja skierowała się w stronę centrum miasta. Około godz 10.00 tłum spontanicznie skierował się pod 
siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Do godz. 11:00 przed budynkiem KW PZPR zebrało się ok. 4 tys. protestujących, którzy żądali 
rozmów z kierownictwem partii. Pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego Janusz Prokopiak zadzwonił do sekretarza KC PZPR 
Jana Szydlaka, który oświadczył, że odwołanie podwyżek cen nie jest możliwe. Pierwszy sekretarz KW poinformował protestujących, 
że władze centralne zareagują na protesty do godz. 14:00. Po upływie tego terminu tłum zniecierpliwiony brakiem jakiejkolwiek re-
akcji władz wojewódzkich wtargnął do gmachu Komitetu. Następnie rozpoczęto demolowanie budynku. Z gabinetów wyrzucono 
portrety Lenina, z masztu na dachu ściągnięto czerwoną flagę i powieszono w jej miejscu flagę państwową. Następnie budynek pod-
palono, jednocześnie barykadując znajdujące się przed nim skrzyżowanie ulic, by uniemożliwić jego gaszenie jednostkom straży 
pożarnej. Protestujący, do których później dołączyli również studenci i zwolnieni do domu pracownicy, którzy stawili się do pracy 
na drugą zmianę, rozpoczęli starcia uliczne z jednostkami milicji i ZOMO, które rozpoczęły pacyfikację demonstracji. Walki trwały do 
godz. 21:00. O godz. 20:00 rząd wycofał projekt podwyżek. ■

KALENDARIUM PATRIOTY

czerwiec 1976
Wydarzenia Radomskiego czerwca ‘76

W tym dniu Car Rosji Wasyl IV Szujski oraz jego brat Dymitr składają hołd 
Zygmuntowi III Wazie i królewiczowi Władysławowi. Polska przejmuje we wła-
danie Kreml. ■

lipiec 1943
Rocznica Krwawej niedzieli na Wołyniu

październik 1611
410 Rocznica Hołdu Ruskiego
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WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA – DROGĄ 
DO DUCHOWEGO UZDROWIENIA
W ostatnim czasie w mediach 

dużo się mówi o masowych 
odejściach z Kościoła ka-

tolickiego. Informują one, że prawie 
połowa badanych negatywnie ocenia 
jego działalność. Na portalach spo-
łecznościowych wyświetlają się infor-
macje o powszechnym liczeniu ludzi, 
którzy opuszczają Kościół. Pokazywa-
ni są ludzie, którzy otwarcie wspierają 
tę akcję. Na pewno wszystkie te do-
niesienia wzywają Kościół do pew-
nych przemian, do szukania nowych 
form dotarcia do nich. 

Lecz jeśli chodzi o same te osoby, 
to nie wiele, się zmienia z punktu ich 
perspektywy. Większość z nich najczę-
ściej już dawno nie praktykuje wiary, 
a uroczyste podpisanie apostazji nie-
wiele zmienia w ich życiu. Przycho-
dząc do kancelarii, często podpisują 
ją pod wpływem emocji, powstałych 
poprzez zasłyszane hasła w różnych 
przekazach medialnych, więc decyzja 
którą podjęli, szybko może się w nich 
odmienić. Dlatego zawsze otwarta 
jest furtka powrotu do Kościoła dla 
tych ludzi, jeśli tylko chcieliby raz jesz-
cze wejść na drogę wiary.

Trzeba także w tym miejscu przy-
pomnieć, że osoba, która porzuciła 
wiarę, jest dalej katolikiem, ponieważ 
nie jest możliwe anulowanie chrztu 
w myśl zasady „kto raz się stał ka-
tolikiem, pozostaje nim na zawsze”. 
Chrzest bowiem wyciska na każdym 
człowieku niezatarte znamię.

Dla niektórych osób powyższa praw-
da może brzmieć trochę zaborczo. Jed-
nak, patrząc z punktu widzenia rodzica, 
który od pierwszych dni swojego dziec-
ka chce dla niego tylko dobra, przyno-
sząc je do chrztu świętego, otwiera mu 
drogę zbawienia, ponieważ zdaje sobie 
sprawę, że tylko w Kościele może do-
stać pełnię środków do tego.

W trakcie chrztu każde dziecko otrzy-
muje łaskę wiary. Z biegiem czasu, jeśli 
nie zaniedbuje swojego rozwoju ducho-
wego, odkrywa, że jest ona darem, po-
nieważ to Bóg wychodzi pierwszy z ini-
cjatywą. Zauważa także, że wiara jest 
odpowiedzią, dzięki której przyjmuje 
Boga jako prawdę i stabilny fundament, 
na którym może oprzeć całe swoje ży-
cie. Jednocześnie łaska chrztu prze-
mienia go, ponieważ wprowadza taką 
osobę w życie Jezusa Chrystusa, który 
działa w nim i otwiera na Boga i bliź-
niego. Wszystko to sprawia, że staje się 
bardziej ludzki, a tym samym otwarty 
na potrzeby drugiego człowieka.

„Podobało się jednak Bogu uświę-
cać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz 
uczynić z nich lud, który by Go poznawał 
w prawdzie i pobożnie Mu służył” (Kon-
stytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen 
gentium, 9). Bóg poszukuje każdego, kto 
chciałby się do Niego przybliżyć. Dlatego 
do każdego podchodzi w sposób indy-
widualny. Jednak w momencie, kiedy 
człowiek nawraca się, Bóg powołuje go 
jednocześnie do bycia z drugim. Zrozu-
mienie tego jest ogromnie ważne, ponie-

waż każdy z nas potrzebuje wspólnoty, 
aby wzrastać w wierze, jaką otrzymał na 
chrzcie świętym.

W świecie często słyszy się negatyw-
nie o Bogu czy Kościele. Często są to 
wypowiedzi jednostronne i brakuje nam 
innego spojrzenia. Potrzebujemy skon-
frontować te sposoby myślenia, zoba-
czyć drugą stronę Kościoła i w wolności 
wybrać jedną ze stron. Dlatego tutaj wiel-
ce pomocna jest wspólnota Kościoła.

Jest kilka powodów, dzięki którym 
wspólnota nam w tym pomaga. Po 
pierwsze, w wspólnocie modlą się jedni 
za drugich. Jest to jeden z najważniej-
szych środków do tego celu, ponieważ 
człowiek o własnych siłach nie jest w sta-
nie dojść do poznania prawdy. Wspólno-
ta umożliwia również dostrzeżenie tego, 
że nie jest sam na świecie, że są także 
inni ludzie, którzy wierzą w Boga. Roz-
mowa z takimi osobami pozwala odkryć 
pozytywną stronę Kościoła. Widok ludzi, 
którzy chcą być blisko Boga i szukają Go 
całym sercem, rozpala pragnienie po-
dążania tą samą drogą. Jeden drugiego 
zapala do wiary przez swoją postawę. 
Z drugiej strony, kiedy przychodzą trud-
ności, poznaje się, że inni także zmagają 
się z podobnymi problemami. Doświad-
czenie takie staje się uzdrawiające.

W tym sensie wspólnota Kościoła 
staje się niejako terapią na zło, które 
chce się wkraść w nasze umysły i ser-
ca. W ten sposób możemy odzyskać 
utracone zdrowie. ■

Ty jesteś jak zdrowie!
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Cuda

Od początku objawień przybyło do 
Lourdes około 200 mln pielgrzymów. 
Każdego roku odwiedza to miejsce 
około 6 mln pątników. Według Biura 
Stwierdzeń Lekarskich na przestrzeni 
lat 1858 – 2011 doszło do ok. 30 tys. 
niezwykłych uzdrowień. Ponad 6700 
przypadków zostało udokumentowa-
nych. W tym 2000 zostały uznane za 
niewytłumaczalnie medycznie. Nato-
miast 70 przypadków uzdrowień bi-
skupi miejsca ogłosili mianem cudow-

Jednym z tych miejsc, gdzie udają się pielgrzymi, prosząc m.in. o łaskę uzdrowienie lub uwol-
nienia z nałogu, jest Lourdes. Tam właśnie objawiła się Najświętsza Maryja Panna. W tym artyku-
le chciałbym przybliżyć to miejsce, wspomnę również to, co napisał i to, czego doświadczył św. 
Maksymilian Maria Kolbe dzięki Niepokalanej.

nych. Catherine Latapie była pierwszą 
osobą, która została cudownie uzdro-
wiona. Cud został uznany w 1862 r. Na-
tomiast Siostra Bernadette Moriau jest 
ostatnią, która wróciła do pełni zdro-
wia (miała paraliż okolic lędźwiowych 
i krzyżowych). Ten przypadek został za-
twierdzony w 2018 r.

Objawienia

Lourdes to miasto, które znajduję 
się w południowo-zachodniej Fran-
cji, u podnóża Pirenejów. Początek 

objawień Najświętszej Maryi Panny 
w tym miejscu rozpoczął się w 1858 r. 
Czternastoletnia Bernadeta Soubiro-
us wybrała się razem z dwoma dziew-
czynkami, aby przynieść chrustu. Bę-
dąc w lesie, przy grocie zauważyła, jak 
drży pewien krzak róży. Wtedy pojawił 
się obłok, za którym była pewna Pani 
ubrana w białą suknię, przepasaną 
niebieską wstęgę, a u Jej stóp była zło-
cista róża. Ta Pani uśmiechnęła się do 
Bernadety. Dziewczynka uklękła i za-
częła modlić się na różańcu. Najświęt-
sza Maryja Panna wypowiadała głośno 

NAJŚWIĘTSZA 
MARYJA PANNA

Z LOURDES

„Miała białą suknię przewiązaną niebieską 
wstęgą, biały welon na głowie i złocistą 
różę na każdej stopie. Na ramieniu trzymała  
różaniec. Była bardzo piękna, najpiękniejsza 
ze wszystkich kobiet, jakie do tej pory pozna-
łam."

św. Bernadetta Soubirous
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jedynie ,,Chwała Ojcu i Synowi i Du-
chowi Świętemu…”. Po tej modlitwie 
różańcowej ta piękna Pani zniknęła. 
Podczas trzeciego objawienia Maryja 
poleciła Bernadetcie, aby przychodziła 
razem z zapaloną gromnicą (obecnie 
też zapala się świece w massabielskiej 
grocie). Kolejne spotkania były zbli-
żone do siebie. Dziewczynka modliła 
się na różańcu, a także spoglądała na 
piękną Panią. Matka Boża przekazała 
Bernadecie pewne słowa i trzy tajem-
nice, które były dane tylko dla niej. 
Mogłoby to świadczyć, że są to obja-
wienia prywatne. Jednak Najświętsza 
Maryja Panna przekazała dla ludzi dwa 
wspaniałe dary. Matka Boża poleciła 
Bernadetcie wykopać dołek, z którego 
potem zaczął płynąć obfity strumień. 
Dzięki temu pierwszemu darowi w po-
staci wody wiele chorych osób zosta-
ło uzdrowionych. Natomiast drugi 
dar jest związany z prawdą dotyczącą 
Najświętszej Maryi Panny. Podczas 16 
objawienia Matka Boża wypowiedzia-
ła takie słowa w gwarze ludowej: ,,Que 
soy era Immaculada Councepciou – 
Jestem Niepokalane Poczęcie”. Tych 
słów dziewczynka nie zrozumiała, więc 
podzieliła się nimi ze swoim przyjacie-
lem. Ten jej wyjaśnił co to znaczy. Po-
nadto, Maryja przez Bernadete wzywa 
ludzi do pokuty (podobnie jak w Fati-
mie) i poleciła, aby kapłani wybudo-
wali w tym miejscu kaplicę. W tym cza-
sie we Francji pojawił się racjonalizm. 
To spowodowało, że grota i teren wo-
kół niej został zamknięty. Pomimo tego 
ludzie dalej przybywali, gromadzili się 
i czerpali wodę ze strumienia. Ostat-
nią wizję Bernadeta miała na prawym 
brzegu rzeki, naprzeciwko groty. W su-
mie Najświętsza Maryja Panna objawi-
ła się 18 razy (od 11 lutego do 16 lip-
ca). W styczniu 1862 r. biskup diecezji 
Tarbes uznał objawienia za prawdzi-
we. Co stało się potem z Bernadetą? 
Wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr 
Miłości w Nevers. Zmarła w 1879 r. (na 
gruźlicę), przeżywszy 35 lat. W 1925 r. 
papież Pius XI beatyfikował Bernadetę, 
a w 1933 r. kanonizował. Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
jest 11 lutego. 

Św. Maksymilian M. Kolbe

Św. Maksymilian M. Kolbe napisał 
wiele tekstów dotyczących Najświęt-
szej Maryi Panny. Pewna część z nich 
znalazła się w Rycerzu Niepokalanej. 
W swoich pismach wspomina św. 
Maksymilian M. Kolbe o Najświętszej 
Maryi Pannie z Lourdes. W swoim 
liście do mamy założyciel Rycerza 
Niepokalanej  napisał o pewnych cu-
downych uzdrowieniach dzięki wo-
dzie z Lourdes. Jeden z nich dotyczył 
O. Rektora Międzynarodowego Kole-
gium Serafickiego w Rzymie. W liście 
św. Maksymilian M. Kolbe opisuje 
jego uzdrowienie, o którym mu opo-
wiedział. W wieku 12 lat zaczęła mu 

się psuć kość w stopie i z tego powo-
du czuł ból. Lekarze stwierdzili, że na-
leży wykonać operację. Matka jednak 
podjęła decyzję, zdjęła bandaże i po-
lała to chore miejsce wodą z Lour-
des. Następnego dnia okazało się, że 
operacja nie jest potrzebna. Mógł już 
chodzić bez problemu. Lekarz dzięki 
temu co zobaczył nawrócił się i wy-
budował za swoje pieniądze kościół. 
Kolejny cud dotyczy samego św. 
Maksymilian M. Kolbe. W tym samym 
liście opisuje o tym, że na jego palcu 
pojawiło się coś na kształt wrzodu. 
Pomimo wykonanych zabiegów le-
karz stwierdził, że trzeba będzie kość 
wyskrobać. Jednak św. Maksymilian 
dał mu wodę z Lourdes (którą otrzy-
mał od O. Rektora) i on jej użył na pa-
lec. Następnego dnia okazało się, że 
nie jest potrzebna operacja.

Wkład franciszkanów w dogmat

W tym artykule wspomnę temat 
związany z dogmatem o Niepoka-
lanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny, który został ogłoszony 8 grud-
nia 1854 r. przez papieża bł. Piusa IX. 
Bracia Mniejsi już od początku po-
wstania Zakonu św. Franciszka gło-
sili i broni przywileju Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
W uzasadnieniu tej prawdy szczegól-
ną rolę odegrał bł. Jan Duns Szkot. 
Jego wkład w obronę tego przywileju 
pomógł w późniejszym opracowa-
niu i ogłoszeniu wyżej wymienione-
go dogmatu. Wielu wykształconych 
franciszkanów broniło, a także roz-
wijało tą tezę. Dlaczego o tym napi-
sałem? Cztery lata później w Lourdes 
Najświętsza Maryja Panna tą prawdę 
potwierdziła, m.in. z tego powodu są 
to bardzo ważne objawienia. Wiele 
osób tego nie przyjęło i nie zrozumia-
ło. Dlatego w Fatmie Matka Boża pro-
siła o ofiarowanie pierwszych pięciu 
sobót miesiąca w intencji wynagra-
dzającej Jej Niepokalanemu Sercu 
za obelgi i bluźnierstwa skierowane 
przeciwko m.in. Jej Niepokalanemu 
Poczęciu. 

 Czy potrzebna jest choroba?

Wiele objawień Najświętszej Ma-
ryi Panny zostało uznanych za praw-
dziwe. Wybierając się na pielgrzymkę 
do danego sanktuarium możemy nie 
otrzymać danej łaski, a jaki tego może 
być powód? Czasami bywa tak, że 
dzięki danej chorobie możemy bar-
dziej się uświęcić, wznowić naszą re-
lację do Pana Boga lub ją pogłębić. 
Także to nasze cierpienie możemy 
ofiarować w intencji. Jednak, pomi-
mo braku zdrowia i w różnych potrze-
bach uciekajmy się do Niepokalanej. 
Św. Maksymiliana M. Kolbe daje nam 
pewną wskazówkę w swoim Regula-
minie życia: ,,Do Niej jak dziecko do 
matki we wszystkim się uciekaj; jej 
wszystko powierz”.

Najświętsza Maryja Panno, Uzdro-
wienie chorych – módl się za nami! ■

„dusza oddana Niepokalanej  
powinna swobodnie iść  
za natchnieniem serca  

i o wiele śmielej zbliżać się  
i do Tabernakulum, i do Krzyża,  

i do Trójcy Przenajświętszej,  
bo to już nie ona sama się zbliża, 

ale z Matką Niebieską,  
Niepokalaną...”.

św. Maksymilian M. Kolbe

Ty jesteś jak zdrowie!
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Święty ojciec Franciszek w Pieśni Słonecznej, którą ułożył pod koniec swojego życia, za-
chęcał wszelkie stworzenia do chwalenia Boga. Chwalił ziemię za to, że zgodnie z zamysłem 
Najwyższego wydaje dla nas piękne, życiodajne owoce. Chwalił brata Słońce za to, że bę-
dąc posłuszne Stwórcy, daje nam życiodajną energię potrzebną do wzrostu. Dlaczego zatem 
Franciszek stawia to, co daje życie w jednym rzędzie ze śmiercią, śpiewając: „Pochwalony 
bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć 
nie może” (PSł 12)? Czyżby życie miało coś wspólnego ze śmiercią, a zdrowie z cierpieniem?

Karta „zdrowia” świętego

Na początku przyjrzyjmy się życiu 
Franciszka. W wielu tekstach biogra-
ficznych napisano o tym, jak wątłe 
posiadał zdrowie m.in.: „cierpiał 
częste choroby”, „ciężko chorował”, 
„przypalano mu głowę, otwierano 
żyły”, „[cierpiał] bardzo ciężką cho-

robą, co zamknęła serię wszystkich 
jego schorzeń”, chorował także na 
bolesną chorobę oczu, na żołądek, 
wątrobę. W całym swoim życiu wie-
le wycierpiał. Pod koniec jego życia 
doszło nawet do tego, że nie mógł 
się poruszać. Wtedy jeden z braci za-
dał mu bardzo osobiste pytanie. Za-
pytał go, czy wolałby znosić tę prze-

wlekłą chorobę, której doświadczał, 
czy męczeństwo. On odpowiedział: 
„znieść tę chorobę, choćby przez 
trzy dni, wydaje mi się uciążliwsze 
niż jakiekolwiek męczeństwo" (1Cel 
107).  Takie cierpienie jest pewną 
tajemnicą, która może być niezro-
zumiała. Nie jest jednak ono powo-
dem do użalania się nad sobą:

„Pozdrowiona niech będzie 
siostra śmierć!”

Nasze Życie nr 2/2021 (136)
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„I jeśli któryś [brat chory] dener-
wowałby się lub gniewał na Boga lub 
braci, albo natarczywie domagał się 
lekarstw, nazbyt pragnąc ratować 
ciało, które i tak wkrótce umrze i jest 
nieprzyjacielem duszy, czyni to pod 
wpływem złego i jest cielesny i zda-
je się, jakby nie był spośród braci, bo 
bardziej kocha ciało niż duszę”(1Reg 
10,3-4).

Święty ojciec nie traktował swo-
ich chorób jak przekleństw. Prze-
ciwnie, stały się one dla niego 
błogosławieństwem. Jak napisał 
biograf świętego, Tomasz z Celano, 
„skruszony długą chorobą, jak na 
to zasługuje taki upór ludzki, który 
jedynie cierpieniem daje się napra-
wić, wszedł w siebie i zaczął się za-
stanawiać” (1Cel 3). To właśnie ono 
wywołało w nim zbawienne rozmy-
ślanie, które rozpoczęło jego proces 
nawrócenia.

Jak postępować w cierpieniu?

Po swoim nawróceniu Franciszek 
doznał wewnętrznej przemiany i od 
tamtej pory „to, co wydawało [mu] 
się gorzkie, zmieniło się [mu] w sło-
dycz duszy i ciała” (Test 3). Podob-
ną zmianę możemy także zobaczyć 
w jego podejściu do życia i zdrowia. 
Zaczął je wykorzystywać nie dla 
własnych zachcianek, lecz oddał 
je na służbę Bogu i bliźnim. Zaczął 
się dzielić swoim własnym życiem: 
1) usługiwał trędowatym, których 
wcześniej się brzydził, nie bojąc się, 
że się od nich zarazi; 2) oddawał 
swoje życie za swoich braci danych 
mu przez Pana. Od tego czasu żył 
Dobrą Nowiną, a w centrum jego 
życia stanął Chrystus. To właśnie na 
Jego przykładzie oparł swoje życie 
i w Jego ręce złożył swoje zdrowie:

„Spoglądajmy na dobrego Paste-
rza, który dla zbawienia swych owiec 
wycierpiał mękę krzyżową. Owce 

Pana poszły za Nim w ucisku i prze-
śladowaniu, w upokorzeniu i gło-
dzie, w chorobie i doświadczeniu, 
i we wszystkich innych trudnościach; 
i w zamian za to otrzymały od Pana 
życie wieczne” (Np 6,1-2).

Oto zachęta, abyśmy stali się jak 
Niewinny Baranek, jak Jezus. Wszyst-
ko, co spotyka nas w naszym życiu, po-
winniśmy przyjmować ze spokojem, 
bo z końcem życia doczesnego zacznie 
się życie wieczne. Nam, podobnie jak 
Franciszkowi, „tylko jedno nie powin-
no się podobać: grzech” (Np 11), który 

prowadzi do potępienia, do odłącze-
nia od Boga, do „śmierci drugiej” (PSł 
13), wiecznego nieszczęścia. Dlatego 
Franciszek pragnął, abyśmy nie tylko 
dbali o samo zdrowie fizyczne, ale też 
o swoje zdrowie duchowe. Ewangelia 
mówi: „to należy czynić, a tamtego nie 
zaniedbywać” (Mt 23,23). Zatem w jaki 
sposób dbać o nie? Spożywając Ciało 
i Krew Chrystusa (por. Np 1), „[mając] 
pokorę, cierpliwość w prześladowa-
niu i w chorobie, i [kochając] tych, 
którzy nas prześladują, ganią i obwi-
niają” (2Reg 10,9-10), bo są „naszymi 
przyjaciółmi (…) [a] dzięki temu, co 
nam czynią, otrzymamy życie wiecz-
ne” (Wo 3). Słusznie więc „swoich uci-
sków [Franciszek] nie nazywał karami, 
ale siostrami”, bo dzięki nim został 
zdobyty przez Boga, „wszelkie dobro, 
najwyższe dobro” (Uw 3), i „całkowicie 
oczyszczony od razu uleciał do nieba-
”(2Cel 212).

Jak wznieść się na wyżyny?

Przenieśmy się w czas tuż przed 
śmiercią świętego. Niewyobrażalne 
musiało być cierpienie Franciszka, 
który starannie ukrywał stygmaty 
dane mu przez Pana dwa lata wcze-
śniej. Połączyły się przecież one 
z tyloma innymi chorobami, które 
przechodził. Długotrwałe cierpienie 
tego typu musiało być nie do znie-
sienia. Jednak Franciszek żył Dobrą 
Nowiną, żył według Reguły. A w niej 
jest taki oto zapis: „proszę chorego 
brata, aby za wszystko składał dzię-
ki Stwórcy; i żeby pragnął być ta-
kim, jakim chce go mieć Pan: czy to 
zdrowym, czy chorym” (1 Reg 10,3). 
Te właśnie słowa zaprowadziły Fran-
ciszka na wyżyny świętości. Wtedy to 
„kazał [braciom] donośnym głosem, 
w radości ducha, śpiewać chwalby 
Pańskie o rychłej śmierci i o życiu 
wiecznym, tak bliskim [tj. Pieśń Sło-
neczną]”, a sam zaśpiewał Psalm 142 
wyśpiewując Bogu ufność w Jego 
nieskończoną dobroć. Jakże piękne 
musiały być to modły! Jak szczegól-
ne musiało być to miejsce. Było ono 
prawdopodobnie podobne do pieca 
ognistego opisanego w Księdze Da-
niela, gdzie trzech młodzieńców nie 
wyrzekło się wiary i ufnie śpiewało 
„Błogosławmy Pana…” w obliczu 
nadchodzącej śmierci. W podobnej 
sytuacji znalazł się Franciszek, herold 
Wielkiego Króla. On także zakończył 
pieśń swojego życia w pełnym miło-
ści dziękczynieniu „Głośno wołając 
do Pana” wraz z swoimi braćmi śpie-
wającymi Pieśń Słoneczną „Pochwa-
lony bądź, Panie mój…”. W ten spo-
sób głosili Dobrą Nowinę o Jezusie, 
aby każdy z nas wiedział, jak bardzo, 
w każdym momencie, kocha nas 
Bóg. Niech i nasze codzienne życie 
przekształci się w pieśń dziękczyn-
ną, bo „w nadziei już jesteśmy zba-
wieni” (Rz 8,24) i pomimo trudności 
osiągniemy życie wieczne z Bogiem, 
który jest Miłością. ■

„Proszę chorego brata,  
aby za wszystko  

składał dzięki Stwórcy;  
i żeby pragnął być takim,  
jakim chce go mieć Pan:  

czy to zdrowym,  
czy chorym”.

1 Reg 10,3.

Ty jesteś jak zdrowie!
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Urodził się w uroczystość Objawie-
nia Pańskiego tzw. „Trzech Króli”  
6 stycznia 1694 r. we wsi Wysocz-

ka. Jego rodzice Marianna Kierska i jej 
mąż Arnolf Jan z Chylina Chyliński byli 
pobożnymi szlachcicami. Aby uprosić 
Boże błogosławieństwo dla swojego 
dziedzica, na jego chrzestnych postano-
wili wybrać dwoje ubogich pensjonariu-
szy przykościelnego przytułku. Melchior, 
bo takie imię nadano mu na chrzcie, 
w pierwszych latach życia wychowy-
wany był przez matkę, to ona uczyła go 
modlitwy i właściwego zachowania, bar-
dziej przykładem niż napomnieniami. 
Od najmłodszych lat zauważano w nim 
niezwykłą skromność i cichość. Jego 
życie duchowe rozwijało się systema-

Bł. Rafał 
Chyliński

Patriarcha ubogich, św. Franciszek z Asyżu, otrzymał i wciąż otrzymuje od Pana braci idą-
cych za jego przykładem i starających się żyć według świętej Ewangelii. Niektórzy z tych, któ-
rzy umarli dla świata, bo pragnęli żyć tylko dla Boga, dostąpili szczególnej łaski wyniesienia 
na ołtarze. Jednym z tego grona jest beatyfikowany 30 lat temu bł. Rafał Chyliński, które-
go szczątki doczesne spoczywają w sanktuarium św. Antoniego w Łódzkich Łagiewnikach. 
Postaram się pokrótce opisać, kim był nasz współbrat. 

tycznie bez oznak gwałtownego nawró-
cenia. Było to wynikiem jego usposobie-
nia i szczególnej łaski Bożej. Około roku 
1709 zmarł jego ojciec, a matka parę lat 
później ponownie wyszła za mąż. Jego 
życie naznaczyła służba w wojsku, gdzie 
nadano mu stopień chorążego i powie-
rzono mu finansowe rozliczenie całej 
jednostki i poszczególnych żołnierzy, 
co wskazuje na to, że cieszył się wśród 
nich zaufaniem. Możliwe, że wstąpienie 
do wojska było podyktowane sprawa-
mi rodzinnymi i posłuszeństwem woli 
ojczyma. Zrezygnował z kariery wojsko-
wej i rodzinnego majątku, i starał się 
o przyjęcie do zakonu. Prosił, aby mógł 
zostać bratem laikiem, nie przyjmują-
cym święceń kapłańskich, co tłumaczył 

lękiem przed odpowiedzialnością ka-
płana za zbawienie dusz. Ostatecznie 
prowincjał, być może z uwagi na jego 
zdolności, przeznaczył go na kleryka. 
Pragnął naśladować cnoty św. Francisz-
ka, lecz przed ostateczną decyzją nara-
stała w nim obawa, czy zdoła zachować 
śluby. Choć po złożeniu ślubów obawa 
ustała, to świadomość swojej grzeszno-
ści i niewystarczalności towarzyszyła mu 
przez całe życie. Świadkowie przytacza-
ją jego słowa, które wskazują, że mimo 
tych niepewności miał ufność w Bogu, 
często powtarzał „Dobrego mamy Pana! 
O, jak dobrego mamy Boga!”. W zakonie 
spotykały go liczne trudności. Szczegól-
nie ze strony niektórych braci, którym 
nie podobała się jego skłonność do sa-

„Lepiej, matko, dać się oszukać kilku wydrwi-
groszom aniżeli jednego, prawdziwie potrze-
bującego odpędzić od furty i nie dać pomocy."

bł. Rafał Chyliński
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ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
motnictwa i gorliwość. Poza tym wyko-
rzystywał środki klasztorne do pomocy 
ubogim i na skutek swojej wielkiej hoj-
ności narażał się swoim współbraciom. 
Mieszkańcy klasztorów, w których prze-
bywał, czasem skarżyli się na „zagraża-
jącą im głodem rozrzutność” o. Rafa-
ła. Przybywając do Łagiewnik w maju  
1728 r., miał 34 lata. W łagiewnickim 
klasztorze pełnił obowiązki spowiednika, 
kapelana, egzorcysty, niekiedy miewał 
nauki dla ludu. Przede wszystkim jednak 
poświęcał się pomocy ubogim, którzy 
gromadzili się przy sanktuarium św. An-
toniego w Łagiewnikach, mając nadzieję 
na jałmużnę od pielgrzymów. Zawsze 
był wrażliwy na ludzkie cierpienia. Jed-
nym z bardziej znanych momentów 
jego życia jest pobyt w Krakowie pod-
czas zarazy. Udał się tam w połowie roku 
1736. Spełniając swoją posługę wśród 
chorych, nie tylko przygotowywał ich 
na drogę do wieczności, ale ze względu 
na braki w personelu sam spełniał naj-
prostsze posługi, nie zważając na własne 
bezpieczeństwo. Jak w Łagiewnikach 
tak i w środowisku krakowskim u wielu 
budził zaufanie i szacunek. W Krakowie 
dowiedział się, że jego matka zapragnę-
ła zamieszkać przy jakimś klasztorze 
i oddać się na służbę Bogu. Otrzymał od 
przełożonych pozwolenie, aby przyjąć 
ją w Łagiewnikach, dokąd sam się udał 
i gdzie dalej gorliwie poświęcał się dla 
bliźnich. W grudniu 1741 r wycieńczony 
skrywanymi przed ludźmi chorobami  
i umartwieniami oddał ducha. 

Świadkowie jego życia wspominali 
go jako człowieka, który nie zwykł unosić 
się gniewem czy ulegać innym uczuciom. 
Był wysoki i szczupły, twarz miał pociągłą, 
bladą, wychudzoną postem. Dla dobrych 
znajomych czasem bywał dowcipny. 
W czasach saskich wielu lubowało się 
w dwuznacznych, grubiańskich żartach. 
Rafał, przebywając w okolicznych dwo-
rach jako kapelan, stronił od takich ludzi. 
Na tego rodzaju humor reagował ostro. 
Czerwienił się i oburzony opuszczał to-
warzystwo, rzucając słowa napomnienia. 
Miał opinię kapłana pobożnego i umar-
twionego, o żywej wierze i głębokiej po-
korze, przez co silnie wpływał na innych. 
Uważano go za skrupulanta i wiele na to 
wskazywało m.in. częste, nawet codzien-
ne spowiedzi. Jego starania choć zdu-
miewające nie były jednak bezsensowne, 
wynikały z miłości do Boga. 

Zrealizowanie rad ewangelicznych wy-
maga od ślubującego opanowania siebie 
i nieustannego wysiłku. Zakonnicy speł-
niają wciąż te same posługi, odmawiają 
te same modlitwy, towarzyszą im te same 
ćwiczenia duchowe. Bez poszukiwania 
głębi w życiu zakonnym łatwo o rutynę. 
Gdy żyje się nimi dobrowolnie, śluby wpro-
wadzają w życie osób duchownych porzą-
dek nadnaturalny. Przez posłuszeństwo 
stają się sprawnymi narzędziami w rękach 
Boga. Czystość pozwala im na samotność 
opartą jedynie na Bogu. Ubóstwo unieza-
leżnia wewnętrznie od rzeczy materialnych 
i daje prawdziwą wolność dzieci Bożych. 

Błogosławiony Rafał stanowił dla 
braci przykład w każdym ze ślubów. 
Swoje posłuszeństwo doprowadził 
do skrajności, obojętne było dla nie-
go, czy otrzymał rozkaz od przełożo-
nego, brata, czy kleryka, był posłusz-
ny każdemu bez względu na osobę. 
Choć do doskonałości doprowadził 
dokładność w zachowywaniu kon-
stytucji i reguły zakonnej, nakazy 
miłości bliźniego przenosił ponad 
literę prawa. Potrafił oddać ubogim 
ostatnią koszulę czy buty. Otrzy-
mane osobiście ofiary potajemnie 
wkładał do skarbony na chleb dla 
ubogich. Był ogromnie wyrozumiały 
na wady i uchybienia innych, nawet 
gdy ktoś wyraźnie z niego szydził, on 
odpowiadał pokornym „Bóg zapłać.”. 
Krótko po śmierci przy miejscu jego 
pochówku zaczęli gromadzić się 
wierni proszący o jego wstawiennic-
two u Boga. Stało się o nim głośno 
za sprawą cudownych uzdrowień 
i innych łask otrzymanych za jego 
wstawiennictwem. Do Stolicy Piotro-
wej zaczęły napływać prośby o rychłą 
beatyfikację. Pisał król Stanisław Au-
gust i jego ministrowie, biskupi i pol-
skie klasztory. Niestety, ze względu 
na zawirowania historyczne proces 
przerwano. Bł. Rafał został beatyfi-
kowany przez Jana Pawła II w 1991 r. 
Miejsce, w którym posługiwał i w któ-
rym umarł, stało się miejscem kultu, 
dzielącego chleb z ubogimi, ducho-
wego syna św. Franciszka. ■



KORONAWIRUS NA MISJACH

Afryka

Jednym z krajów misyjnych jest Tan-
zania w Afryce, gdzie mieszka 58 mln 
ludzi. W szczytowym okresie rozwoju 
koronawirusa w tym państwie szkoły 
i urzędy były pozamykane, obecnie ob-
ostrzenia są złagodzone. Trudno jest 
ustalić, jak wiele osób jest chorych i ile 
zmarło. Od kwietnia 2020 r. państwo nie 
podaje informacji o liczbie zarażonych 
i ilości przeprowadzonych testów. Po-
nadto w tym kraju za testy na obecność 
tego wirusa trzeba zapłacić. 

Kolejnym krajem, do jakiego udają się 
Polsce misjonarze franciszkańscy, to Bur-
kina Faso. Państwo to wprowadziło różne 
obostrzenia (w postaci noszenia mase-
czek, przemieszczania się, częściowo za-
mknięto szkoły), a zarażonych koronawi-
rusem izolowano. Testy są dostępne za 
darmo. Pomimo tych utrudnień misjona-
rze franciszkańscy w tym kraju zajmują się 
m.in. edukacją, starają się o środki na bu-
dowę studni, a także posługują jako dusz-
pasterze w dwóch placówkach. W Sabou 

Ostatni rozdział Reguły Serafickiego Ojca Świętego Franciszka dotyczy m.in. misji. Ci, którzy 
mają pragnienie służyć braciom i siostrom za granicą, proszą o zgodę przełożonego. Obecnie 
ojcowie i bracia z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych głoszą Ewangelię słowem i czy-
nem w różnych krajach misyjnych. W tym artykule chciałbym przedstawić sytuację związaną 
z pandemią koronawirusa, jaka panuje w tych państwach, gdzie posługują zakonnicy z Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji Warszawskiej. 

znajduje się Centrum Medyczne, które 
w 2019 r udzieliło pomocy ponad 34 tys. 
osobom. Funkcjonuje od 2004 r i jest stale 
rozbudowywane. Początki pandemii były 
trudne, ponieważ brakowało materiałów 
higienicznych (nastąpił wzrost ich cen), 
jednak dzięki pomocy Komisji Episko-
patu Włoch i Komisji Episkopatu Polski 
został zakupiony sprzęt medyczny i żyw-
ność. Szpital ma na wyposażeniu karetkę 
oraz znajdują się w nim m.in. izba przyjęć, 
pediatria, stomatologia, laboratorium. 
Powoli dobiega końca budowa oddziału 
pooperacyjnego. W Centrum Medycznym 
pracuje 70 osób. Oprócz pomocy fizycz-
nej jest również obecna pomoc ducho-
wa. Jest kaplica, gdzie jest sprawowana 
eucharystia i inne nabożeństwa. Ten szpi-
tal jest dobrym miejscem ewangeliza-
cyjnym. Pomoc w Centrum Medycznym 
znajdzie każdy, bez względu na wyznanie. 
Pomimo stosowanych różnych ograni-
czeń franciszkańscy misjonarze byli za-
rażeni koronawirusem, ale wyzdrowieli. 
W Burkina Faso mieszka ponad 20 mln 
ludzi, zarażonych jest ponad 13 tys.(stan 
z 14.05.), a zmarło ponad 160 osób.

Europa

W Bułgarii i na Białorusi jest podobna 
sytuacja, jak w innych krajach Europy. 
Pomimo ochrony franciszkańscy misjo-
narze byli chorzy na tego wirusa. W Buł-
garii mieszka 7 mln ludzi, zarażonych jest 
413 tys., a zmarło ponad 17 tys. W Biało-
rusi mieszka ponad 9 mln ludzi, zarażo-
nych jest 371 tys., zmarło ponad 2600.

Ameryka Południowa

W Brazylii sytuacja jest dramatycz-
na, w oddziałach intensywnej terapii 
niemal brakuje wolnych łóżek dla 
pacjentów. Personel medyczny jest 
przemęczony i przeciążony. W tym 
kraju zmarł jeden z polskich francisz-
kańskich misjonarzy. W Brazylii miesz-
ka ok. 211 mln ludzi, zarażonych jest 
15,4 mln, a zmarło 428 tys.

Pandemia koronawirusa wciąż 
trwa i utrudnia działalność misyjną. 
Dopomóżmy misjonarzom naszą mo-
dlitwą, postem i jałmużną. ■

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Krzysztof M. Piątek, juniorysta
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Z życia Kościoła

OBLICZENIA SKANERA:
43 – tyle metrów będzie miała nowa figura Chry-
stusa Protektora, która jest budowana na południu 
Brazylii w mieście Encantado (figura Chrystusa 
w Rio ma tylko 38 metrów).Największą zaś figurą na 
świecie Chrystusa jest cały czas figura ze Świebo-
dźina-52,5 metra.

12 kwietnia 2021 r. przypadała 60 rocznica lotu 
pierwszego człowieka w kosmos. Jurij Gagarin był 
człowiekiem wierzącym, ochrzczonym w Kościele 
Prawosławnym - potwierdzają to jego znajomi i przy-
jaciele.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

,,Nie możemy być dobrymi chrze-
ścijanami, jeżeli nie trwamy w Je-
zusie. Z Nim zaś możemy wszyst-
ko (por. Flp 4,13)’’

CZY WIESZ, ŻE…

Ojciec Francois Bustillo OFMConv nowym biskupem

We wtorek 11 maja 2021 roku, Stolica Apostolska ogłosiła, że papież Franciszek mianował 
naszego współbrata o. Francois Bustillo, byłego kustosza kustodii prowincjalnej św. Bonawen-
tury we Francji i Belgii, biskupem Ajaccio na Korsyce we Francji.

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 
r. została z powodu pandemii zawieszona. Teraz zaś papież Franciszek zdecydował, iż be-
atyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 
września w Warszawie.

List Apostolski Antiquum ministerium

Dnia 10 maja 2021 roku, we wspomnienie Świętego Jana z Avili, kapłana i doktora Kościoła 
ukazał sie List Apostolski. Według abp. Rino Fischelli, poprzez ten List, papież Franciszek 
wskazuje, że świeccy mogą czuć się zaproszeni i faktycznie zostać wezwani do współpracy 
ze swoimi pasterzami.

Radykalny wzrost prześladowań chrześcijan

Radykalnie nasilają się prześladowania chrześcijan na świecie-podaje papieski raport Sto-
warzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie. Liczba krajów, w których chrześcijanie cierpią 
prześladowanie bądź dyskryminację ze względu przynależności do Chrystusa, wzrosła z 38 
do 62 krajów. Oznacza to, że wyznawcy chrześcijańscy są prześladowani w co 3 kraju.

Papież Franciszek
Przed modlitwą Regina Coeli,

Rzym 2 maja 2021 r.

br. Grzegorz M. Zabłotny, kurs II SKANER



CZYTAJ SŁUCHAJ OGLĄDAJ

książka
Książka ukazuje odpowiedzi na bardzo często spotykane pytania na 

temat problemów współczesnego życia chrześcijańskiego. Tytuł nawią-
zuje do osoby św. Benedykta (VI wiek), który, zdaniem Autora, żył w cza-
sach nam podobnych. Nazwa książki zaczerpnięta jest z dzieła szkockie-
go filozofa Alasdaire MacIntyre’a Dziedzictwo Cnoty, w której dzisiejszy 
chaos moralny porównany został do destabilizacji, która poprzedziła 
upadek Cesarstwa Rzymskiego. W takich czasach swoją działalność roz-
począł św. Benedykt, a jego dzieło w postaci powołanych zgromadzeń 
zakonnych pomogło chrześcijaństwu przetrwać te trudne czasy. Autor 
książki bynajmniej nie proponuje, by robić dokładnie to samo co św. 
Benedykt, lecz raczej dostosować sposoby radzenia sobie z tym proble-
mem do otaczającej nas dziś rzeczywistości. Większą pracę do wykona-
nia widzi wśród ludzi świeckich niż duchowieństwa; między innymi do 
tworzenia zdrowej wspólnoty chrześcijańskiej oraz radzenia sobie z pro-
blemami wynikłymi z rewolucji seksualnej i technologicznej (np. silne 
uzależnienie od techniki). Mnie najbardziej zaciekawiły dwa ostatnie 
rozdziały, w których bardzo obrazowo pokazane są zagrożenia związa-
ne z łatwym dostępem do internetu: pornografia, przesyt informacyjny, 
zaburzenia psychiczne związane z ciągłym obcowaniem ze świetlistym 
ekranem i w ostateczności zerwanie więzi międzyludzkich.

Zatem Drodzy Czytelnicy, jeżeli chcecie być świadomi swojej wiary 
oraz wszystkiego, co się dzieje w twoim otoczeniu i jaki to ma na Ciebie 
wpływ, WARTO!!! sięgnąć po Opcję Benedykta. ■

Dreher Rod 
Opcja Benedykta, Jak przetrwać 

czas neopogaństwa 
Wydawnictwo AA

br. Artur M. Brzeski, juniorysta

* W poprzednim (nr. 135) recenzja proponowanej przezemnie książki pt. Maryja. Kobieta naszych czasów.  
była autorstwa P. Marysi ze str. wojowniczkaniepokalanej.pl.

KULTURA



film

muzyka

br. Arkadiusz M. Burzec, kurs IV

o. dk. Wojciech Kasprowicz, kurs VI

Film to medium o potężnym wpływie na społeczeństwo. 
To, czego kiedyś ludzie szukali tylko w opowieściach czy książ-
kach, dziś znajdują na ekranach kin, telewizorów lub smartfo-
nów. Treści, które oglądamy, nie są bez znaczenia dla naszego 
wnętrza. Warto się zastanowić, że ogromna przestrzeń przekazu 
medialnego jest zagospodarowana przez ludzi o różnych świa-
topoglądach, którzy nierzadko chcą przekonać do nich swoich 
odbiorców. Ważnym jest, by wiedzieć, że nie zawsze te treści 
są dla nas budujące. Śmiało można postawić tezę, że dziś jest 
wiele socjotechnicznych zabiegów manipulujących odbiorcą. 
Oczywiście w tym sączącym się cieku ideologicznym można 
także znaleźć wiele pereł kina ukazujących uniwersalne warto-
ści, które nakierowują widza na to, za czym w głębi serca tęskni 
i czego pragnie, czyli piękno, dobro i prawda.

Taką perłą kinematografii jest niewątpliwie Cienista dolina w reż. Richarda Attenborough‘a. Jest to biograficzna ekra-
nizacja książki C.S. Lewis’a pt. Smutek. Postać Lewisa zagrał świetny Anthony Hopkins. W amerykańską pisarkę, pragnącą 
poznać słynnego autora sagi Opowieści z Narni – Joy, wcieliła się Debra Winner. Film ukazuje przemianę Lewis’a, oks-
fordzkiego wykładowcy, żyjącego w poukładanym, hermetycznym świecie.  Pod wpływem przyjaźni dwojga bohaterów 
i rodzącego się z niej uczucia Lewis odważa się wyjść ze strefy komfortu. Podejmuje ryzyko otwarcia się na to co cenne 
i kruche zarazem -  na miłość.   W opowieści widzimy przemianę chłopca, który w młodości po stracie matki wybrał 
bezpieczne dystansowanie się jako postawę życiową,  w mężczyznę decydującego się na miłość i wynikające z niej cier-
pienie. Czy warto kochać? Podjąć ryzyko nawet za cenę utraty bliskiej osoby, czy też innej porażki? Film  jest próbą odpo-
wiedzi na to, jakże istotne, egzystencjalne pytanie. ■

Poszukując albumu, który mógłbym polecić w obecnym numerze Naszego Ży-
cia uświadomiłem sobie, że przed nami czas letnich miesięcy i odpoczynku. Po 
nich zaś nadejdą nostalgiczne, jesienne dni. Czas epidemii z pewnością każdego 
z nas zmęczył, a słuchanie dobrze znanych kawałków w radiu czy ulubionych play-
listach może być już nieco nużące. Dlatego tym razem postanowiłem polecić coś 
mniej znanego, ale odkrywczego i godnego uwagi. Wszystko dzięki mojemu odkry-
ciu zespołu Oliva i jego debiutanckiego albumu Puzzle. Oliva to małżeński projekt 
muzyczny, który w dużym stopniu jest owocem wzajemnej miłości Izabeli i Łukasza 
Nauman. Jak sami mówią: „Ta płyta to zapis naszej wieloletniej, wspólnej drogi. 
Choć są wyzwania i zmagania to najważniejsze, że razem – w przymierzu małżeń-
skim i przymierzu wiary ze Stwórcą”. Charakter albumu jest różnorodny: można 
na nim usłyszeć trochę rocka, folku i bossanova. Jeden z utworów można nawet 
określić jako punkrockowy. Jak to w małżeństwie bywa, podział obowiązków mu-
zycznych jest jasny: Iza pisze teksty i śpiewa, a Łukasz komponuje i gra na gitarze. 
Kompozycje dzięki muzycznemu doświadczeniu Kornela Popławskiego i Macieja 
Kietlińskiego - artystów, których zaprosili do współpracy nad albumem, przybrały 
przystępną, świeżą formę, zachęcającą do wsłuchania się w melodie i słowa. Treści  
utworów mówią o nadziei, odwadze, sile walki i ufności. Motywują oraz uwydat-
niają wartość wiary i miłości w życiu. Niech czas spędzony z 10 utworami, jakie 
prezentuje album, będzie jak zabawa w układanie muzycznych puzzli. ■

Oliva
Puzzle (2018)

KADR Z FILMU CIENISTA DOLINA

KULTURA



KARTA 
ODPOWIEDZI

136

HASŁO: 7 865321 4

POZIOMO: 1]  (łac.) tam przechowywany Najświętszy Sakrament; 7] może być krzyżowo-żebrowe; 9] posługuje razem z diako-
nem i kapłanem przy ołtarzu; 10] … ofiarne – składane Bogu na ołtarzu; 11] kościół z siedzibą biskupa; 12] przestrzeń kościoła dla 
duchowieństwa; 14] palą się na ołtarzu; 15] malowidło wykonane na mokrym tynku; 20] członek służby liturgicznej w komży; 21] 
ozdobna księga zawierająca teksty Ewangelii; 22] budynek sakralny, dawniej: hala targowa lub sądowa; 24] wyznanie wiary; 26] 
osoba przygotowująca i koordynująca przebieg liturgii; 27] księga liturgiczna zawierająca teksty biblijne; 30] instrument klawiszo-
wy używany w kościołach od VII w.; 32] symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, światła wiary; 36] w niej wystawiany Najświętszy 
Sakrament; 37] ozdobne wypełnienie okna z kolorowego szkła; 38] głoszona z ambony; 39] szata liturgiczna używana przez dia-
kona; 40] pomieszczenie, w którym kapłan przygotowuje się do liturgii.

PIONOWO: 2]  z niej głoszone Słowo Boże; 3] naczynie wypełnione wodą przeznaczone do sakramentu chrztu; 4] księga litur-
giczna zawierająca teksty części Mszy świętej; 5] odczytuje teksty Pisma świętego w trakcie liturgii; 6] miejsce w kościele przezna-
czone dla scholii i instrumentów; 8] uporządkowany pochód wiernych często połączony ze śpiewem; 13] używany do okadzania 
w czasie obrzędów liturgicznych; 16] … lampka – wskazuje na obecność Najświętszego Sakramentu, symbol duszy trwającej na 
adoracji;  17] długa, biała szata liturgiczna; 18] pozaliturgiczna praktyka religijna, np. Gorzkie Żale; 19] przemienia się w Krew Pań-
ską na ołtarzu; 23] niesiony na czele procesji; 25] osoba duchowna mająca pierwszy stopień święceń, był nim św. Szczepan; 28] 
naczynie liturgiczne do sprawowania Eucharystii; 29] część stroju liturgicznego przewieszana przez szyję; 30] na nim sprawowana 
liturgia eucharystyczna; 31] część kościoła przeznaczona dla wiernych; 33] zespół śpiewaków wspomagający wiernych w przeży-
waniu liturgii; 34] szata liturgiczna kapłana; 35] … pokoju – symbol komunii między wiernymi i między nimi a Chrystusem.

Na rozwiązania czekamy do 20 listopada 2021 r. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: 

WSD OO. Franciszkanów 
ul. Okólna 185, 91-520 Łódź Łagiewniki

z dopiskiem na kopercie:  KRZYŻÓWKA 
lub na e-mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl

Nagrody z nr 135 otrzymali:

Krzysztof S. z Łodzi, Marysia C. z Gniezna, Jadwiga K. z Zamościa, 
Marta W. z Łodzi, Nowicjat ss. Klarysek z Zamościa

KRZYŻÓWKA br. Rafał Ołdak, kurs II

Imię i nazwisko...............................................................................
Adres................................................................................................
Wiek........................

Nagroda dla zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 136:

różaniec na rękę
wykonany ręcznie  
przez franciszkanina  
z Niepokalanowa



br. Adam M. Dunst, kurs IV

Przygotowanie:

Sałatka ze 
szpinakiem

BRAT ADAM POLECA

Składniki:

WINEGRET MALINOWE: Zblendować maliny, dolać ocet winny i mód. 
Blendując dalej, powoli wlewać oliwę. Gdyby sos był za gęsty, można 
rozrzedzić wodą. Doprawić solą i pieprzem.

ORZECHY KARMELIZOWANE: Do rozgrzanego piekarnika wkła-
damy na kilka minut wyłuskane orzechy. Na patelni, na małym ogniu 
topimy cukier, gdy się rozpuści, tworząc karmel, wrzucamy ciepłe 
orzechy. Wszystko mieszamy i wykładamy na matę silikonową lub 
pergamin tak, by orzechy nie były do siebie przyklejone.

SAŁATKA: Umyte liście szpinaku wsypujemy do miski wraz z po-
krojonym w plasterki serem kozim i ostudzonymi orzechami w kar-
melu. Całość mieszamy i polewamy wcześniej przygotowanym wine-
gret malinowym.

Smacznego!

•	 Liście świeżego szpinaku – 200 g
•	 Ser kozi – 200 g 
•	 Orzechy włoskie 150 g
•	 Cukier 100 g
•	 Maliny świeże lub mrożone 150 g

•	 Oliwa z oliwek 250 ml
•	 Biały ocet winny 80 ml
•	 Miód – 2 łyżki
•	 Sól i pieprz



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

● 01-10 lipca (Niepokalanów)
● 28-30 sierpnia 
● 15-17 października 
● 12-14 listopada (w seminarium)

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2021

PROWINCJA GDAŃSKAPROWINCJA WARSZAWSKA

KONTAKT

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

  660 421 200
  kontakt@powolanie.com.pl
  www.powolanie.com.pl

781 213 240 
barkafranciszkanie@gmail.com
www.barka.franciszkanie.pl

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

Rekolekcje dla kandydatów
● 28 czerwca-02 lipca – Gniezno
● 04 lipca – Elbląg
● 11 lipca – Gdynia
● 13-16 lipca – rzeka Wieprz
● 18 lipca – Rowy
● 28 lipca-11 sierpnia – Częstochowa


