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N owa Ewangelizacja, misja, apostolstwo – 

to nic innego jak życie w pełni Ewangelią, 

która zawsze prowadzi do spotkania braci  

i sióstr. W drugiej modlitwie Eucharystycznej 

znajdują się słowa, które osobiście bardzo mnie 

inspirują. Brzmią one następująco: „Pamiętaj, 

Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi.” Prawie 

zawsze kiedy je wypowiadam, moje myśli wę-

drują do moich przyjaciół, posługujących  

w przeróżnych wspólnotach chrześcijańskich na 

świecie, do braci i sióstr zmagających się prze-

śladowaniem, do Kościoła okaleczonego ludz-

kim sekularyzmem i wygodnictwem. Ten ekle-

zjalny aspekt naszej wiary przynagla do życia 

Kościołem, myślenia w kategorii Kościoła, decy-

dowania mając na uwadze Kościół. Są to proste 

myśli, dające mi osobiście wiele radości i entu-

zjazmu, a jednocześnie otwierające coraz to 

nowsze horyzonty, będące wołającymi „znakami 

czasu”. I nie myślę tu o charakterze instytucjo-

nalnym, ale rzeczywistej wspólnocie, która cią-

gle błaga o cud zjednoczenia „przyjmujących 

Ciało i Krew Chrystusa”.  

Do tej wspólnoty, powoływani są kapłani, 

słudzy Kościoła, oddający się wspólnocie służeb-

nie dla ewangelizacji, a jedyną drogą dotarcia  

do serca człowieka jest droga miłosierdzia.  

Od 16 lat liturgicznie przeżywamy Święto Miło-

sierdzia w drugą Niedzielę Wielkanocną. Mając 

jednak na uwadze naszą codzienność i jej ja-

kość, św. Wincenty Pallotti, już prawie dwieście 

lat temu, zachęcał, by święto Miłosierdzia Boże-

go przeżywać każdego dnia, by każdy dzień był 

świętowaniem uroczystości Miłosierdzia Boga. 

(Wybór Pism, III, s. 289).  

Temat miłosierdzia i powołania łączą się ze 

sobą ściśle. Chyba najtrafniej wyraził to św. Be-

da Czcigodny w homilii o wyborze Apostoła Ma-

teusza, a co Ojciec św. Franciszek wybrał jako 

swoje biskupie zawołanie: miserando atque  

eligendo (litując się i wybierając go).  

Powołanie do Kościoła, do kapłaństwa jest 

owocem właśnie tego spotkania spojrzeń,  

w którym „celnik” zostaje dostrzeżony z miło-

sierdziem i słyszy: pójdź za mną. Jedynie takie 

przeżycie wybrania i posłania daje człowiekowi 

wolność od patrzenia na swoje zasługi i ambicje. 

Jesteśmy wybrani do kapłaństwa, jesteśmy ka-

płanami, bo Jezus jest Miłosierdziem. Koniec, 

kropka! 

A jeśli my rzeczywiście potrzebujemy miło-

sierdzia, to pamiętajmy, że zgodnie z kazaniem 

na górze  „dostąpią go miłosierni.”, nie ci, którzy 

są inspirowani ideologiami poprawiania świata, 

ale ci, którzy mają kierować się wiarą, która 

działa przez miłość (por. Ga 5, 6). 

Z taką dyspozycją wychodzą do Kościoła i na 

jego peryferie nasi pallotyńscy neoprezbiterzy, 

którzy nie raz spotkają się z ponownym spojrze-

niem Pana i potwierdzeniem Jego wyboru,  

i będą sami służyć patrząc na innych w sposób, 

którego sami doświadczyli na sobie. Niech nu-

mer Naszego Prądu, który właśnie trzymacie  

w ręku, posłuży pogłębieniu tej prawdy i do-

strzeżeniu konkretnego wyzwania, jakie wypły-

wa z Waszego doświadczenia: miserando atque 

eligendo.  

tekst 

ks. Artur Stępień SAC 

prefekt alumnów 

Drodzy Czytelnicy! 
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C oroczną radością w naszej wspólnocie jest 

wprowadzenie współbraci z kursu III  

w posługę lektora i współbraci z kursu IV w po-

sługę akolity. W tym roku uroczysta Eucharystia, 

w czasie której Kościół wzbogacił się o 8 lekto-

rów i 3 akolitów miała miejsce 13 lutego, w ko-

ściele seminaryjnym pod wezwaniem Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarze-

wie, w obecności Wyższych Przełożonych obu 

Polskich Prowincji, ks. Adama Kamizeli SAC  

i ks. Józefa Lasaka SAC.  

Przygotowaniem do tego wydarzenia dla ca-

łej seminaryjnej wspólnoty były trzydniowe re-

kolekcje wielkopostne, rozpoczynające się  

Wprowadzenie w posługi 

Ważnym elementem wyjazdu była piel-

grzymka do Drzwi Świętych w Bazylice św. Pio-

tra w Watykanie, wpisująca się w obchody Roku 

Miłosierdzia, oraz czwartkowa Msza św. spra-

wowana na grobie św. Jana Pawła II, gromadzą-

ca Polaków przebywających w Rzymie. Duchowy 

wymiar „spotkania z Pallottim” opisał al. Michał 

Owczarz SAC.  

W  marcu tego roku klerycy I i II roku mieli 

szczęście kroczyć tymi samymi drogami  

i ścieżkami, które w pierwszej połowie XIX wie-

ku przemierzał Pallotti. Wyjazd do Rzymu odbył 

się w ramach sesji formacyjnej Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego, której celem było 

zgłębianie duchowości Ojca Wincentego, oraz 

umocnienie „więzów rodzinnych” w pallotyń-

skiej rodzinie. Nie zabrakło odwiedzenia miejsc, 

w których Pallotti posługiwał, w których żył.  

Sesja  
formacyjna  
w Rzymie 

w Środę Popielcową. Przez spotkania z Jezusem 

w Ewangelii według św. Jana przeprowadził nas  

ks. Krzysztof Kralka SAC. 
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R edakcja Naszego Prądu wzięła udział  

w uroczystych obchodach 1050-lecia 

Chrztu Polski, które odbyły się 16 kwietnia  

w Poznaniu. Stadion poznańskiego „Lecha” przy 

ul. Bułgarskiej znów wypełnił się po brzegi, tym 

razem nie kibicami, lecz ludźmi chcącymi wyra-

zić swoją wdzięczność Bogu za dar chrztu świę-

tego naszej Ojczyzny. Tematem przewodnim 

były słowa „Gdzie chrzest tam nadzieja”, zawarte 

Uroczystości 
w Poznaniu 

w tekście hymnu jubileuszowego wykonywane-

go przez chór „Jordan” złożony z mieszkańców 

Poznania i okolic. Program spotkania na stadio-

nie był bardzo bogaty i ciekawy. Centralną czę-

ścią uroczystości była Eucharystia, której prze-

wodniczył Legat Papieski, ks. Kardynał Pietro 

Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. 

Tłumy zgromadził również wystawiany przez 

Teatr Muzyczny z Poznania na stadionie musical 

„Jesus Christ Super Star”, kończący wspólne 

świętowanie.  

O kres Wielkiego Postu w naszym Semina-

rium to czas, kiedy tradycyjnie wystawiane 

jest Misterium Męki Pańskiej. Tegoroczne,  

swoim tytułem i treścią nawiązywało do tematu 

trwającego obecnie w Kościele Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia. Dzięki zaangażowaniu 

całej wspólnoty „Tajemnicę Miłosierdzia” mogło 

zgłębiać prawie 4 tysiące osób. Reżyserią sztuki 

zajął się al. Bartłomiej Andrych SAC (wraz  

z al. Janem Jabłuszewskim SAC autor scenariu-

sza), a odegrania roli Jezusa Chrystusa podjął 

się al. Sebastian Rolka SAC.  Po raz ostatni Mi-

sterium odgrywane było w kościele seminaryj-

nym, przyszłoroczne odbędzie się w sali teatral-

nej Ołtarzewskiego Seminarium, której remont 

dobiega końca. Zachęcamy do przeczytania  

recenzji „Tajemnicy Miłosierdzia”. 

Misterium Męki Pańskiej 
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al. Michał Owczarz SAC 

K ilka tygodni przed wyjazdem do Rzymu 

borykałem się z różnymi przemyśleniami 

dotyczącymi naszego charyzmatu w misji Kościo-

ła wobec dzisiejszego świata. Czułem się jakbym 

chodził trochę po omacku, nie znajdowałem 

pewnych odpowiedzi na nurtujące pytania, dlate-

go też niejednokrotnie rodziło to we mnie niepo-

kój. Z drugiej strony towarzyszyło mi mocne 

przynaglenie, by przestać szukać o własnych si-

łach i zdać się z tym wszystkim na Boga wołając: 

„Bądź wola Twoja". Z tą modlitwą tętniącą  

w sercu, pośród różnych wątpliwości, ruszyłem 

razem z braćmi do Rzymu. 

Siódmego marca przekroczyliśmy próg ko-

ścioła San Salvatore in Onda przy Domu Gene-

ralnym naszej Kongregacji. Na chwilę uklęknęli-

śmy, by się pomodlić; kiedy znalazłem się przed 

ołtarzem, pod którym spoczywa ciało Ojca Zało-

życiela, poczułem się jak w domu, jak syn witany 

przez dobrego ojca. Od tej chwili Pallotti kroczył 

ze mną podczas całego wyjazdu, wychowując do 

bycia jego prawdziwym synem i dziedzicem Dzie-

ła, które pozostawił. 

Przybywając do rodzinnego miasta Pallottie-

go, jak już wspomniałem, miałem pewien obraz 

jego osoby i samego Zjednoczenia. Bóg nie po-

trzebował wiele czasu, by trochę „namieszać”. 

Słuchając słów, historii, charyzmatu św. Wincen-

tego w ich rodzimym środowisku doznałem 

„resetu" tego, co dotychczas rozumiałem pod 

nazwą „Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego”. 

W tym krótkim czasie Duch Święty, mocą słów 

Założyciela oraz jego dzieci i uczniów, rozebrał 

ramy dotychczasowego obrazu, zmył i zeskrobał 

starą farbę, by namalować swoją łaską coś nowe-

go, wizję Zjednoczenia bliższą tej, którą ukazał 

Wincentemu! Każdy szczegół osoba czy zdarze-

nie tego wyjazdu nie umknęły działaniu Ducha 

Świętego i posłużyły jako narzędzie, którym do-

konał tej przedziwnej zmiany. Niektóre z nich 

miały szczególne znaczenie: Eucharystia w kapli-

cy, w której św. Wincenty na co dzień sprawował 

Najświętszą Ofiarę; medytacja Pism Założyciela 

w Camaldoli, gdzie otrzymał tyleż oświeceń do-

tyczących Dzieła; oraz spotkanie ze wspólnotą 

„Piąty wymiar", która niesie skarb charyzmatu  

w glinianych naczyniach swego życia przekazując 

go innym od tak wielu lat. Były to kanały, po-

przez które mogłem zasmakować „nowego wina” 

dzieła Zjednoczenia. Na tablicy mojego serca 

została zapisana prawda, że źródło naszego cha-

ryzmatu znajduje się w najświętszej Eucharystii, 

jego głębię odkrywamy wsłuchując się w głos 

samego ojca Wincentego dzięki bogactwu jego 

pism, a rozwijamy go, przeżywając wspólnotę  

i jedność z ludźmi — różnymi co do stanu powo-

łania czy zawodu, ale radykalnie równymi co do 

godności i wspólnego kontynuowania dzieła Pal-

lottiego; fundamentem zaś Zjednoczenia jest 

dojrzała miłość chrześcijańska. 

Tym co dotknęło najbardziej mojego serca to 

właśnie RADYKALNA RÓWNOŚĆ wszystkich 

członków Zjednoczenia, bez względu na to, czy 

jest się kapłanem czy bratem, biskupem czy sio-

strą zakonną, świeckim żyjącym w rodzinie czy 

samotnym. Równość, która ogarnia każdą sferę 

życia ludzkiego, w wymiarze jednostkowym  

i wspólnotowym. Mając doświadczenie formacji  

i posługi w ruchu Szkół Nowej Ewangelizacji, 

nosiłem w sercu przekonanie, że ten ruch podej-

muje się realizacji istotnej części charyzmatu 

Zjednoczenia, tego proroczego, pallotyńskiego 

 

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego 
Tak! Chce się nim żyć!Tak! Chce się nim żyć!Tak! Chce się nim żyć!   

tekst  
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Chcielibyśmy poinformować, iż w artykule 

dotyczącym Naprotechnologii autorstwa pani 

lek. med.  Katarzyny Florkiewicz, opublikowa-

nym w 84. numerze Naszego Prądu, Paździer-

nik/Grudzień 2015,  pojawił się błąd w tytule. 

Tytuł został zredagowany przez naszą redakcję. 

Zamiast użyć słowa „niepłodność”, błędnie napi-

saliśmy „bezpłodność”. Bezpłodności nie można 

leczyć. Prawidłowy tytuł powinien brzmieć:  

„W jaki sposób Naprotechnologia leczy niepłod-

ność?” 

Czytelników oraz autorkę artykułu przepra-

szamy za pomyłkę. 

 

        Redakcja Naszego Prądu 

ducha współpracy w apostolstwie: świeckich, 

kapłanów i zakonników. Jednakże, podczas spo-

tkania ze wspólnotą Quinta Dimensione, moje 

serce przeszyło smakowanie tej RADYKALNEJ 

RÓWNOŚCI I JEDNOŚCI, wypływającej z serca 

charyzmatu Zjednoczenia, która nie zatrzymuje 

się wyłącznie na apostolstwie we współpracy. 

Zrozumiałem sercem, że głębia naszego chary-

zmatu jest czymś więcej. Ten radykalizm równo-

ści, zaczyna się na poziomie serc, i mocą miłości 

rozciąga na relacje, modlitwę, pracę, życie, men-

talność posługę w jedności różnych stanów  

i godności jako równych sobie; ogarnia całe ży-

cie jednostek do bycia jednością. Mam wrażenie, 

że to szczególny dar Ducha Świętego dla „dziś" 

Kościoła i różnorakich wspólnot w jego łonie. To 

dobre wino miłości, którym chce zespalać róż-

norakie wspólnoty, charyzmaty, stany, ale nie 

tylko do współpracy apostolskiej, lecz o wiele 

bardziej zespalać do bycia jednym Ciałem, do 

traktowania się z miłością i na równi - bez nie-

zdrowej rywalizacji o to, charyzmat której 

wspólnoty jest ważniejszy czy skuteczniejszy 

apostolsko. 

Mam wrażenie, że Duch Święty rozpoczął 

przez Wincentego Pallottiego w XIX wieku pro-

ces, który trwa do dziś, proces przypominania  

i odczytywania z nową głębią nauki św. Pawła 

Apostoła o Kościele jako Ciele, z różnymi człon-

kami, w którym każdy jest istotny dla zdrowego 

funkcjonowania Ciała, co więcej — dla przyno-

szenia obfitych owoców. Zjednoczenie jawi się 

dla mnie w tej perspektywie jako apel Ducha 

Bożego o wzajemne docenianie się przez wszyst-

kie członki Ciała (charyzmaty, wspólnoty, jed-

nostki) jako równe i ważne, by mocą miłości 

stanowić jedno Ciało, którego Głową jest sam 

Chrystus. Ta jedność sama w sobie jest już po-

tężnym zaczynem lawiny zmian rozkrzewiają-

cych wiarę i miłość. 

Niezasłużony dar zaproszenia do życia takim 

Zjednoczeniem sprawia we mnie pragnienie, by 

całe moje życie poświęcić na udzielanie pozy-

tywnej odpowiedzi zgodnej z wolą Pana!!! 

Sprostowanie 

Błąd w tytule artykułu 
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 „Na początku było Słowo…” – znanym 
fragmentem z Ewangelii wg św. Jana 
rozpoczęło się tegoroczne Misterium Męki 
Pańskiej pt. „Tajemnica Miłosierdzia”  
w reżyserii kl. Bartłomieja Andrycha.  
Jego tytuł niewątpliwie koresponduje  
z ustanowionym przez Papieża Franciszka 
Rokiem Miłosierdzia, który właśnie przeży-
wamy.  

 

S pektakl przenosi nas w czasy żyjącego na 

ziemi Chrystusa. Prezentuje nie tylko czas 

Chrystusowej Męki, ale też w znacznej mierze 

okres publicznej działalności Jezusa. Widz jest 

świadkiem 40-dniowego postu i kuszenia Jezusa 

przez szatana, a następnie powołania pierwszych 

uczniów w Galilei. Ma okazję towarzyszyć Chrys-

tusowi w Jego spotkaniach ze zwykłymi ludźmi, 

z chorymi, potrzebującymi. Krzyk niewidomego: 

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”  

(Łk 18, 38) czy błagalne: „Panie, jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić.” (Mt 8, 2) wydobywające 

się z ust trędowatego pozwalają widzowi 

utożsamić się z biblijnymi postaciami i dostrzec 

ogrom Bożego Miłosierdzia. Wszak to 

Miłosierny Bóg uwalnia nas z „trądów”, których 

sami nie bylibyśmy w stanie się pozbyć.  

W spektaklu bardzo wyraźnie wybrzmiewa też 

przypowieść o miłosiernym Samarytaninie  

i skierowane do nas słowa Chrystusa: „Bądźcie 

miłosierni!” (Łk 6, 36). Nadchodzi także mo-

ment podjęcia decyzji i odpowiedzi na 

zaproszenie Jezusa: „Jeśli kto chce iść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 

bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 

23). Wiernie przedstawione sceny z kart Biblii 

pozwalają zatem przenieść się do świata, który  

z jednej strony zdaje się być bardzo odległy, a  

z drugiej – okazuje się tak bliski.  

Wreszcie spektakl wprowadza widza w taj-

emnicę Męki i Zmartwychwstania Jezusa –  

Recenzja:Recenzja:Recenzja:   
Odkrywanie tajemnicy miłosierdziaOdkrywanie tajemnicy miłosierdziaOdkrywanie tajemnicy miłosierdzia   

tekst  

Joanna Mazurkiewicz 
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a rozpoczyna ją scena Ostatniej Wieczerzy,  

w której wymownie przedstawiona jest miłość  

i pokora Syna Bożego. Z kolei zdrada Judasza, 

chyba najdobitniej wyrażająca się w słowach: 

„Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.”  

(Mt 26, 15), przypomina, że niekiedy my sami 

bywamy podobni do tej postaci. Niezwykle 

dojmująca jest scena samego pojmania Jezusa – 

chapeau bas dla aktorów wcielających się w role 

strażników, ich wiarygodna gra sprawia, że widz 

obserwator ma nieodpartą potrzebę rzucenia się 

Chrystusowi na ratunek.  

O wydarzeniach, które miały miejsce na 

dziedzińcu arcykapłana czy w pałacu Piłata 

dowiadujemy się od narratora. Jest to bardzo 

ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu scena 

Drogi Krzyżowej, która następuje chwilę 

później, jest jeszcze bardziej przejmująca. Sama 

zaś Droga Krzyżowa wiedzie przez widownię – 

prawie każdy widz może spojrzeć prosto w twarz 

zbolałego Chrystusa, co bez wątpienia stanowi 

mocne przeżycie. Wrażenie to potęguje dodat-

kowo muzyka. Kulminacyjnym momentem Mis-

terium jest Ukrzyżowanie przedstawione w sym-

bolicznej formie teatru cieni – publiczność widzi 

jedynie ogromny cień krzyża i przybijaną do 

niego postać Chrystusa. Niezwykle wymowny 

jest tu gest jednego z żołnierzy, który 

gwałtownym ruchem włóczni przebija bok 

Chrystusa. Po raz kolejny widz otrzymuje czy-

telny znak przypominający mu o Bożym 

Miłosierdziu – pamiętamy przecież słowa Jezusa 

skierowane do św. Siostry Faustyny „Rana Serca 

Mojego jest źródłem niezgłębionego 

miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie 

łaski dla dusz" (Dz. 1190).  

Ogromny smutek po Ukrzyżowaniu przery-

wa scena, w której Zmartwychwstały Chrystus 

po raz pierwszy ukazuje się Apostołom, a potem 

kieruje do nich słowa: „Pokój wam” (J 20, 19). 

Chwilę później z ust Jezusa pada z kolei bardzo 

ważne pytanie: „Czy miłujesz mnie?” (J 21, 15). 

Aktor odgrywający rolę Chrystusa wypowiada te 

słowa tak, jak gdyby kierował je do każdej osoby 

obecnej na widowni – nie sposób choćby na 

chwilę nie popaść w zadumę. Zwieńczeniem jest 

ostatnia scena, która nie tylko porusza, ale też 

niesie nadzieję, bowiem słyszymy w niej słowa: 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 

do skończenia świata.” (Mt 28, 20).  

Całemu przedstawieniu wyjątkowy charakter 

nadała muzyka filmowa (m.in. z „Pasji” czy 

„Gladiatora”), jak również kompozycje własne 

reżysera, opracowane na potrzeby Misterium.  

W połączeniu z przygotowaną przez alumnów 

scenografią i kostiumami umożliwiło to rzec-

zywiste przeżywanie każdej chwili razem  

z Jezusem i Jego uczniami.  

Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej 

pozwoliło widzowi nie tylko przenieść się  

w czasy żyjącego na ziemi Chrystusa, ale też –  

a może przede wszystkim – prawdziwie przygo-

tować się do Świąt Wielkanocnych. Reżyserowi  

i wszystkim alumnom zaangażowanym  

w przygotowanie Misterium należą się wyrazy 

uznania za trud włożony w prace nad tym 

spektaklem, który był połączeniem przeżycia 

teatralnego z duchowym i stanowił idealną od-

powiedź na potrzeby dzisiejszych wierzących. 
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„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 

wybrałem…” (J 15,16). Czy mogę dzisiaj 

powiedzieć, że wybrał mnie Pan i powołał, 

abym poszedł i głosił Jego Świętą Ewange-

lię?  Patrząc na to wszystko, czego Chrystus 

dokonywał i dokonuje w moim życiu, wie-

rze mocno, że tak właśnie się stało.  

Kapłaństwo, które otrzymuje od mego 

Pana, Jezusa Chrystusa jest bez wątpienia 

wielkim darem, na który w żaden sposób 

nigdy nie mógłbym sobie zasłużyć. Świado-

mość tego sprawia, że pragnienie służby 

Bogu wzrasta i po ludzku przerasta. Dlate-

go też słowa z Księgi proroka Jeremiasza, 

które umieściłem na moim obrazku prymi-

cyjnym: „Nie mów: Jestem młodzieńcem, 

gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię poślę,  

i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. 

Nie lękaj się ich bo jestem z tobą, by Cię 

chronić” (Jr 1, 7-8), uczyniłem jednocześnie 

programem mego kapłańskiego życia. Wie-

dziony od najmłodszych lat miłością Serca 

Jezusowego, w bezwarunkowym posłuszeń-

stwie Kościołowi, w duchu zaufania Miło-

sierdziu Bożemu i zawierzeniu Opatrzności 

Bożej, chciałbym całkowicie zdać się na wo-

lę Boga. Pójść tam, gdzie Chrystus Pan 

chcę, żebym poszedł oraz mówić i czynić 

wyłącznie to czego Chrystus Pan ode mnie 

oczekuje. W tym wszystkim, każdy dzień 

przeżywać chciałbym z pewnością, że Jezus 

jest przy mnie, a Jego Obecność przenika 

moją codzienność i posługę wśród tych, do 

których mnie poślę. 

 

ks. Wiesław Rychter SACks. Wiesław Rychter SACks. Wiesław Rychter SAC   
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KS. WIESŁAW RYCHTER SAC 

№ 85 

Już od najmłodszych lat, nosiłem  

w swoim sercu to jedno wielkie pragnienie 

kapłaństwa, którego nikt i nic nie zdołało 

zatrzeć. Pytany nie jeden raz o powołanie 

odpowiadałem: nie wiem, a słysząc słowa: 

„powołanie jest tajemnicą”, dziś uważam, 

że tym bardziej wzywa ono mnie do więk-

szej pokory i ufności.  

Patrząc na swoje życie, wszystko co do 

tej pory się w nim wydarzyło, na różne sy-

tuacje, miejsca, cuda, zdarzenia, semina-

rium oraz ludzi, kochanych przyjaciół, któ-

rych spotkałem, wyraźnie dostrzegam wiel-

kie działanie łaski Bożej i myślę, że obojęt-

ność i brak refleksji byłoby poważnym za-

niedbaniem i głupotą. Przecież nikt nie ro-

dzi się księdzem. Wiele i wielu wpłynęło na 

to, kim jestem oraz jaki jestem. Za to Wam 

wszystkim z serca dziękuje i błogosławię, 

żebrząc o modlitwę. 

Wiem, że kapłaństwo, które otrzymuje 

jest wielkim darem Serca Jezusowego  

i jednocześnie wielkim aktem zaufania  

Boga wobec mojej osoby, tym bardziej po-

święcam i składam w ofierze samego siebie 

Bożemu Miłosierdziu. 



12 

NEOPREZBITERZY 
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 Osiem lat temu podjąłem jedną  

z najważniejszych decyzji w swoim życiu. 

Porzuciłem studia ekonomiczne i postano-

wiłem wstąpić do seminarium księży pallo-

tynów. Nie była to łatwa decyzja – wręcz 

przeciwnie – jednak dzisiaj wiem, że dzięki 

temu odnalazłem to, czego zawsze szuka-

łem – prawdziwe szczęście.  

 W moim życiu wiele rzeczy dawało 

mi radość, jednak cały czas wiedziałem, że 

czegoś mi brakuje. Próbowałem odnaleźć 

szczęście w swoim życiu na różne sposoby. 

Od najmłodszych lat przebywanie w towa-

rzystwie moich przyjaciół, kolegów i koleża-

nek sprawiało mi przyjemność i było dobrą 

okazją do poznawania wielu nowych cieka-

wych osób. Dlatego mogę śmiało powie-

dzieć, że zawsze dobrze się czułem przeby-

wając w szkole i w kościele. Te dwa miejsca 

są dla mnie ogromnie ważne, ponieważ 

wiążą się one z tymi wszystkim ludźmi, któ-

rych miałem okazję poznać. Do dzisiaj 

utrzymuje kontakt z moimi znajomymi, 

których poznałem, będąc jeszcze w podsta-

wówce i sprawia mi to ogromną radość. 

Jednak wiedziałem, że to mi nie wystarcza. 

Oprócz tej przyjemności, którą czerpie  

z przebywania z innymi osobami, myślałem 

również, że prawdziwe szczęście odnajdę w 

rozwijaniu i odnajdywaniu w sobie nowych 

talentów. Przez całe życie, lubiłem znajdo-

wać sobie jakieś nowe hobby i uczyć się cze-

goś nowego, ponieważ to dawało mi ogrom-

ną satysfakcje i sprawiało, że życie stawało 

się bardziej ciekawe. Począwszy od talen-

tów sportowych i muzycznych, które rozwi-

jałem tylko dla własnej rozrywki, odkryłem 

w sobie również zamiłowanie do matematy-

ki. Dzięki temu dostałem się na studia eko-

nomiczne i planowałem zostać księgowym. 

Jednak wiedziałem, że czegoś mi brak. 

 

ks. Sebastian Kołodziejski SACks. Sebastian Kołodziejski SACks. Sebastian Kołodziejski SAC   
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KS. SEBASTIAN KOŁODZIEJSKI SAC 

№ 85 

  

W trakcie studiów ekonomicznych wy-

ruszyłem na kolejną w swoim życiu piel-

grzymkę do Częstochowy. Będąc u celu tej 

pielgrzymki – tuż przed obrazem Matki 

Bożej – zrozumiałem, że prawdziwe szczę-

ście odnajdę w powołaniu kapłańskim. 

Chociaż myślałem już wcześniej, aby wstą-

pić do pallotynów, bałem się podjąć tę de-

cyzję. Jednak tam w Częstochowie pozby-

łem się wszelkiego lęku i postanowiłem 

odnaleźć swoje szczęście w powołaniu ka-

płańskim.  

Teraz wiem, że to, czego tak bardzo pra-

gnąłem, odnalazłem w Bogu. Dlatego każ-

dego dnia modlę się za tych, którzy próbują 

odnaleźć w swoim życiu szczęście, aby Pan 

Bóg przyszedł im z pomocą i wskazał im 

drogę, którą mają wybrać. 
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NEOPREZBITERZY 

N a s z  P r ą d  

Czasami może nam się wydawać, że Bóg 

działa w życiu innego człowieka, ale nie  

w moim. Albo w życiu innych działa bardzo 

widocznie, nadzwyczajnie, a w moim po 

prostu jest. Bóg jest Bogiem ŻYWYM, dzia-

łającym!. Wierzysz w to? Możesz odpowie-

dzieć NIE. Wiesz z jakiego powodu? Bo nie 

odczuwasz Miłości Boga. „Bóg kocha Ciebie 

dzisiaj!” Pewnie i Ty to słyszałeś/aś wiele 

razy. Ja też słyszałem, ale czy wierzyłem  

w to? Sam nie wiem. Teraz jestem pewien, 

że Bóg mnie kocha.  

W naszym seminarium działa grupa mo-

dlitewna Nazaret, która spotyka się we 

wtorki na modlitwę i adorację. Pewnego 

razu poszedłem na spotkanie. Miałem wte-

dy bardzo trudny czas, wiele spraw nawar-

stwiało się w mojej głowie. Czułem, że  

jestem kulą u nogi dla mojej wspólnoty, dla 

moich Współbraci, a nawet dla Boga. Pod-

czas tej modlitwy Pan Bóg mocno we mnie 

zadziałał. Po raz pierwszy od dłuższego cza-

su poczułem wielką miłość Boga do mnie. 

Poczułem się grzesznikiem, ale kochanym 

przez Niego. Wcześniej jak słyszałem, że 

ktoś podczas modlitwy poczuł się jak syn 

czy córka Boga, kochany/a bezwarunkowo, 

myślałem sobie: „fajnie, fajnie, ale to chyba 

zbyt emocjonalne”. Bóg w ten sam sposób 

zadziałał we mnie. Dał mi poczucie pewnej 

miłości, miłości darmowej i bezwarunko-

wej. Od tego momentu w moim życiu du-

chowym bardzo wiele się zmieniło.  

Zacząłem na nowo doświadczać Boga ŻY-

WEGO. Dzisiaj jestem przekonany, że Bóg 

bardzo mocno działa w życiu każdego z nas.  

 

ks. Przemysław Budziński SACks. Przemysław Budziński SACks. Przemysław Budziński SAC   
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KS. PRZEMYSŁAW BUDZIŃSKI SAC 

№ 85 

Może tego nie doświadczamy, nie zauważa-

my, ale tak jest. Bóg jest Bogiem cudów — 

cudów codziennych, ale także cudów nieco-

dziennych. Chcę się podzielić z Tobą kilko-

ma wydarzeniami, kiedy to On pokazał mi, 

jak wielkie dzieła czyni na co dzień w życiu 

każdego z nas.  

Na trzecim roku w seminarium miałem 

praktyki pastoralne w szpitalu. Jednej nie-

dzieli, gdy chodziłem po oddziale onkolo-

gicznym, podeszła do mnie pielęgniarka. 

Poprosiła, abym wszedł do jednej sali i na-

mówił leżącego tam mężczyznę do wyspo-

wiadania się. Pacjent był zbuntowany na 

Boga. Dzień wcześniej odwiedziła go jego 

mama i przyniosła mu medalik. On go wy-

rzucił i powiedział, że nie będzie go brał „na 

śmierć”. Pielęgniarka oznajmiła z wielkim 

przejęciem, że może umrzeć w każdej chwi-

li. Postanowiłem w sali obok pomodlić się o 

przemianę jego serca. Co się okazało? 

Wszedłem do tego chorego i pytam, czy 

chciałby przyjąć Komunię Świętą. Bez wa-

hania odpowiedział, że chce. Znając jego 

sytuację zaproponowałem, żeby się wcze-

śniej wyspowiadał u księdza kapelana i do-

piero przystąpił do Komunii. Mężczyzna 

zgodził się. Ksiądz od razu przyszedł i go 

wyspowiadał, a następnie udzielił mu sa-

kramentu namaszczenia chorych i Komunii 

Świętej. Pacjent następnego dnia zmarł. 

Jakże wielkie miłosierdzie Bóg ukazał  

w tym wyczekiwaniu na swojego Syna Mar-

notrawnego. 

 Kolejnym Jego działaniem była po-

moc w moich trudnościach. W czasie waka-

cji czułem znów taki „kryzys”, brak sił do 

walki. Wtedy dostałem kartkę pocztową od 

moich znajomych z cytatem z Pisma Świę-

tego: „Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, 

przygotuj swą duszę na doświadcze-

nie!  Zachowaj spokój serca i bądź cierpli-

wy, a nie trać równowagi w czasie utrapie-

nia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś 

był wywyższony w twoim dniu ostat-

nim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na cie-

bie, a w zmiennych losach utrapienia bądź 

wytrzymały!  Bo w ogniu doświadcza się 

złoto, a ludzi miłych Bogu — w piecu utra-

pienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się 

tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!”  

(Syr 2, 1-6). To dodało mi sił i chęci do pod-

jęcia kolejnego trudu. I pokazało mi, że Je-

mu na mnie naprawdę zależy. To było takie 

przypomnienie, „jestem obok, ufaj”. To On 

postawił na mojej drodze te osoby które 

podzieliły się ze mną Jego Słowem. Możesz 

sobie myśleć, „naciągane” – a nagle to 

wszystko czyni Bóg.  

Tak właśnie działa ŻYWY Bóg.  
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Doświadczenie obecności matki jest 

bardzo silne w sercu dziecka - jest ono 

obecne również w moim sercu. Mama to ta, 

której serce zawsze jest przy dziecku,  

w tych dobrych i trudnych chwilach. Mama 

nigdy nie liczy nieprzespanych nocy i zmar-

twień wynikających z wychowania dziecka, 

ona zawsze patrzy z miłością. W mojej 

świadomości mocno zakorzenił się fakt, że 

w domu jest zawsze Mama. Tam, gdzie ma-

ma tam też równie ważną, choć zdecydowa-

nie inną rolę odgrywa ojciec. Tatuś to ten, 

który choć stanowczy i poważny, to jednak 

zawsze gotowy na kompromis i niesamowi-

cie wrażliwy na punkcie swojej rodziny. 

Jest to ten, który daje poczucie bezpieczeń-

stwa swoim bliskim. Tam, gdzie rodzina 

tam dziecko, tam rodzeństwo. Brat i siostra 

to ci, którzy trzymają się razem. Wspierają 

się, po prostu są blisko…  

W domu także są dziadkowie. W moim 

życiu najbardziej zżyty byłem z babcią. Ona 

dała mi świadectwo wiary, takiej prostej  

i ufnej, pełnej autentycznego spotkania  

z Jezusem i z Maryją! Jest jeszcze pozostała 

rodzina, przyjaciele i znajomi…. Ogromny 

skarb….  

Takie było i jest moje otoczenie! Jestem 

bardzo wdzięczny Bogu i bliskim. Gdyby nie 

taka rodzina, nie byłoby takiego doświad-

czenia wiary. To właśnie Ci ludzie, począw-

szy od tych bliższych po tych trochę dal-

szych, nadali kształt mojemu powołaniu. 

Postawa mojej mamy dała mi podwaliny do 

ukochania Maryi, która jest również moją 

Mamą.   

Tak jak trudno myśleć o domu bez Mat-
ki, tak samo trudno myśleć o Kapłaństwie 
bez Maryi, która odgrywa szalenie ważną 

rolę w wychowywaniu do kapłaństwa! Dla-

tego zawierzam moją drogę w kapłaństwie 

Maryi, ponieważ Ona prowadzi do głębsze-

go zjednoczenia z Bogiem. Obraz taty bar-

dzo wpłynął na moje postrzeganie Boga, 

który jak to ojciec, choć surowy, to przede 

wszystkim kochający i miłosierny!  

 

ks. Mariusz Zakrzewski SACks. Mariusz Zakrzewski SACks. Mariusz Zakrzewski SAC   
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Jaki wpływ na kapłaństwo ma moje ro-

dzeństwo? Przede wszystkim łatwiej mi być 

bratem dla współbraci w Stowarzyszeniu 

Apostolstwa Katolickiego. Relacje jakie 

nawiązałem z moimi bliskimi i tymi troszkę 

dalszymi sprawiły, że stałem się bardziej 

otwarty na tych braci i siostry, do których 

posyła mnie Pan!  

Oczywiście, jak to w życiu bywa, decyzję 

trzeba potwierdzić i tu miałem małe pro-

blemy. Tuż przed złożeniem dokumentów 

do Stowarzyszenia, miałem propozycję pra-

cy. Pojawiła się wątpliwość - co robić?. Gdy 

byłem na pielgrzymce, poszedłem do księ-

dza przewodnika na rozmowę, a on  powie-

dział: Mariusz idź do pracy, a nie do semi-

narium!. Jednak w ostatnim zdaniu pora-

dził: idź dalej do Matki Miłosierdzia, klęk-

nij przed obrazem i tam podejmij ostatecz-

ną decyzję i tego się trzymaj. Gdy dosze-

dłem do Wilna i klęknąłem przed obrazem 

Matki Bożej, przeżyłem najpiękniejszy mo-

ment w moim życiu.  Odczułem w moim 

sercu pokój i wiedziałem co dalej! To było 

spotkanie Matki w domu! Zawsze, gdy je-

stem w sanktuarium maryjnym, gdy jestem 

w kościele czy kaplicy – czuję się jak w do-

mu. Jestem przekonany, że na to doświad-

czenie ogromny wpływ ma rodzina! 

Na koniec dołączam wiersz jaki napisa-

łem kiedyś opisując moment powołania pt.: 

istny cud :)  

 

Trwało to nie długo, nie krótko,  
było to jak promyk słońca.  

Śnieg pod nogami skrzypiał,  
powietrze miało niezwykły zapach,  
oczy radowały się wyniosłościami.  

serce czuło to co czuło,  
dusza dojrzewała... 

Teraz przechodząc z etapu w etap,  
nie muszę wybiegać w przyszłość,  
bo ją znam :) → jest nią JEZUS! 
Choć odczuwam ból czekania,  

każdego dnia idę bez wytchnienia  
w przód, w nieznane...  

a tam otwiera się wiele nowych dróg  
i od tego, którą drogę podążę  

zależy rys mojego życia...  
 

szkic już jest :) 
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 ks. Dawid Dziedzic SACks. Dawid Dziedzic SACks. Dawid Dziedzic SAC   

„Alma misionera” to tytuł piosenki  

o duszy misyjnej. Ten utwór towarzyszy mi 

od dłuższego czasu w rozpoznawaniu mojej 

drogi, jaką przygotował mi Bóg – On jest 

niesamowity! Przez wiele lat przygotowy-

wał mnie do mojej posługi, którą podejmę 

w najbliższym czasie. Będę służył Kościoło-

wi wenezuelskiemu. 

„Estoy dispuesto a lo que quieras, no 

importa lo que sea Tu llámame a servir.” 

Jestem gotowy na to, co Ty chcesz Panie, 
nie ważne co mnie czeka, powołaj mnie do 
służby. Trudno jest słuchać Boga, ale gdy 

dusza jest dyspozycyjna, to zaczyna się 

przygoda. W moim przypadku przygoda 

misyjna doprowadziła mnie do pięknego, 

ciepłego kraju, jakim jest Wenezuela. Je-

stem przekonany, że jak człowiek odda się 

na służbę Jezusowi, zostanie poprowadzony 

do miejsca, które będzie jak ziemia obieca-

na – paraiso (raj). Moim rajem na ten czas 

była Upata, i okoliczne wioski. Bóg dał mi 

wszystko, czego potrzebowałem do bycia 

szczęśliwym i dał to w obfitości. To do-

świadczenie przekonało mnie po raz kolej-

ny, że z Bogiem jest się szczęśliwym. On 

naprawdę dba o tych, którzy idą za Nim. 

„Llévame donde falte la esperanza, don-

de falte la alegría, simplemente, por no sa-

ber de ti.” Zabierz mnie tam, gdzie brakuje 
nadziei, radości, przez to że nie znają Cie-
bie. Refren, który przytoczyłem jest jakby 



19 

KS. DAWID DZIEDZIC SAC 

№ 85 

krzykiem duszy misjonarza, którego serce 

jest rozdarte. Wie on bowiem, iż żyją na 

świecie ludzie, którzy nie słyszeli Dobrej 

Nowiny o Jezusie, o kochającym Tacie – 

Bogu. Nie może znieść tej myśli i prosi Bo-

ga żeby zaniósł Go tam, gdzie brak radości 

i nadziei, tak naprawdę brak relacji z Bo-

giem. 

„Te doy, mi corazón sincero, Para gritar 

sin miedo lo hermoso que es tu amor.” 

Daje Ci moje serce szczere, aby krzyczeć 
bez lęku, jak wspaniała jest twoja miłość. 
Wszystkie pragnienia duszy misyjnej spro-

wadzają się do jednego: wykrzyczeć  

z wszystkich sił, że Bóg kocha. 

Podczas mojej krótkiej przygody misyj-

nej Bóg dał mi doświadczyć tych wszyst-

kich emocji. Widziałem ludzi, którzy wręcz 

prosili się, żeby im dać Boga. Jednego razu 

podczas spaceru (a było już późno) zaczepi-

ło mnie dwóch panów, witając nowego pa-

dre w mieście. Poprosili o błogosławień-

stwo domu. Po tej prośbie strach mi minął. 

Było to bardzo miłe spotkanie. Wiele osób 

pytało o Boga. A ja tak ich obserwowałem, 

myśląc sobie: czemu pytacie, skoro wy mi 

go pokazujecie… Tak naprawdę bycie mi-

sjonarzem, tak myślę, jest mi potrzebne, 

aby zbliżać się do raju. Bóg przez ludzi, do 

których mnie posłał, pokazuje mi jak moc-

no mnie kocha… Ktoś powie klasycznie 

tekst o miłości… Ale co poradzić, jak tak 

czuje i tego doświadczam? 

Paraiso to znaczy raj po hiszpańsku. 

Miałem wiele projektów na moje paraiso. 

Bóg jednak wie lepiej, gdzie jest moje para-

iso, chcę go słuchać, bo wiem że On mnie 

pośle do raju do mojego paraiso. 
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Pierwsza refleksja, jaka mi przychodzi 

do głowy, gdy myślę o powołaniu kapłań-

skim, to obraz szlaku górskiego. Kiedy po-

jawia się chęć zdobycia jakiegoś szczytu, 

dobrze jest na początku go zobaczyć, aby 

poznać cel swojej wędrówki. Rozpoczynając 

swoje wędrowanie, każdy jest jeszcze w peł-

ni sił, w dobrej kondycji. Na szlaku spotyka 

się wiele osób. Niektórych się mija, z nie-

którymi zamienia się kilka słów a jeszcze  

z niektórymi idzie się jakby w parze. Nawet 

jeśli idą kilka kroków przed nami, to ma-

szeruje się w podobnym tempie: marsz, 

postój, wymarsz, kolejny odpoczynek, do-

bre słowo, uśmiech… A jeśli nawet przyj-

dzie zmęczenie, zniechęcenie to dobrze jest 

mieć zawsze przed oczyma ten główny cel – 

zdobyć, pokonać siebie i widzieć więcej...  

I właśnie tymi kolorami rysuje się moje 

powołanie — jako droga na szczyt.  

A wszystko po to, żeby zdobyć, przezwycię-

żyć siebie i widzieć więcej. Do tego zaprosił 

mnie sam Chrystus, który zachęcał mnie  

w moim dzieciństwie do kapłaństwa. Przez 

modlitwę nabierałem jeszcze większych 

chęci do tego, aby iść tą drogą. W czasie 

formacji seminaryjnej odkryłem, że same 

chęci nie wystarczą, ale potrzeba wytężo-

nych sił i nieustannego powracania do źró-

deł motywacji. Doświadczyłem tego, że na-

wet jeśli idzie się ciemną doliną, czy wśród 

wysokich drzew, które przysłaniają cel 

sprawiając, że szczyt staje się niewidoczny 

to w tej ciemnej dolinie Bóg jest światłem – 

pochodnią dla stóp moich, a  wysokie drze-

wa dają odpoczynek od żaru słonecznego, 
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czy schronienie przed deszczem. Wielo-

krotnie spotykałem, mijałem ludzi. Spędza-

łem z nimi wspólny czas, ubogacając się 

rozmowami. Szedłem z tyłu — za kimś 

będąc prowadzony i nie mając już sił, ale 

też i szedłem przed kimś – prowadząc in-

nych, pokrzepiając słowem. Nauczyło mnie 

to, że nigdy na tej drodze nie jestem sam! 

W drugiej refleksji chciałbym przywołać 

słowa św. Jana Pawła II: powołanie to „dar 

i tajemnica”. Każdy, kto idzie za Jezusem, 

może nawet nie wiedzieć dlaczego… Sam 

wielokrotnie pytałem Boga: dlaczego Ja? 

Nikt z nas powołanych nie zasłużył sobie na 

kapłaństwo, ale otrzymaliśmy je w darze.  

A ten z kolei obarczony jest wieloma tajem-

nicami, których odkrywanie nadaje tak na-

prawdę prawdziwego smaku kapłaństwa. 

Przez to rozpoznawanie i kosztowanie słod-

kości, a czasem goryczy, sprawia, że z wy-

obrażonego życia kapłańskiego rodzi się 

prawdziwe i autentyczne kapłaństwo – ka-

płaństwo służebne. W konsekwencji to 

sprawia, że  ta odpowiedź na pytanie, czym 

jest powołanie, nagle się zmienia. I z tak 

utartego, czasem rzucanego ustami bez-

myślnie cytatu o powołaniu jako „darze  

i tajemnicy” ,staje się on w końcu mottem  

i źródłem całego powołania kapłańskiego. 

W tej tajemnicy ukryta jest głębia samego 

Boga, dlatego to odkrywanie pozwala wi-

dzieć więcej, bo dąży do poznawania tajem-

nicy samego Boga i uczestnictwa w dziele 

Bożym. Im więcej odkrywam tajemnic  

w powołaniu kapłańskim, tym większym 

staje się ono dla mnie darem: przyjętym od 

Chrystusa, prowadzącym do Chrystusa  

i zmierzającym do Chrystusa.  

I w końcu ten dar i tajemnica wiodą 

mnie różnymi szlakami, z różnymi ludźmi 

na wysoki szczyt. Jaki…? Który…? Gdzie…? 

Nie wiem. To kolejna tajemnica i dar Jezu-

sa, który ścieżkę życia mi ukarze, pełnię 

radości i wieczne szczęście po Jego prawicy.  

Mocą Chrystusowego Kapłaństwa Błogo-

sławię + 
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Piesza pielgrzymka to doświadczenie 

Kościoła w drodze, to czas rekolekcji, poku-

ty, refleksji nad swoją wiarą, to również 

okazja do dawania świadectwa o swojej 

przynależności do Chrystusa.  

Kiedy pierwszy raz w szkole podstawo-

wej poszedłem pieszo do Częstochowy, non
-stop padał deszcz. Wtedy poczułem, że 

pielgrzymka jest czymś ekstremalnym... 

Przed wyruszeniem, miałem mnóstwo wąt-

pliwości i wiele pytań. Nie wiedziałem, czy 

dojdę. Nie wiedziałem, jak sobie poradzę  

z trudami wędrówki. Jednak coś mnie cią-

gnęło, coś kazało spakować plecak i iść. Ba-

łem się, że sobie nie poradzę, że nie dam 

rady dojść aż tak daleko. Moje obawy roz-

wiały się już pierwszego dnia w Płocku.  

Kiedy zobaczyłem, ilu młodych ludzi wyru-

szyło na spotkanie z Matką, pomyślałam, że 

i ja dam radę. I tak zaczęły się moje wę-

drówki... 

Było ciężko, a niekiedy bardzo ciężko. 

Wiele było łez, bólu, ale chęć dotarcia do 

Jasnej Góry była silniejsza. Było mi raźniej, 

kiedy widziałem wokół siebie tylu szczęśli-

wych i uśmiechniętych ludzi, którzy wza-

jemnie sobie pomagali w trudach wędrów-

ki. To właśnie w ich twarzach często dostrze

-gałem Jezusa. To właśnie będąc z nimi, 

byłem bliżej Niego. 

Połknąłem „pielgrzymkowego bakcyla”  

i teraz nawet kontuzja kolana nie jest dla 

mnie przeszkodą w kroczeniu do Jasnogór-
skiej Hetmanki, ani do Panny Świętej,  
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co w Ostrej świeci Bramie. Powierzając 

swoje troski, kłopoty i radości Maryi, nie 

czuję się samotny. 

Jednak obraz pielgrzymki przeżywanej 

jako „luźny pielgrzym” jest zupełnie inny 

od tego, czego doświadczam, idąc w służ-

bach. Trzeba stale myśleć o grupie. Trzeba 

troszczyć się nie tylko o sprawy organiza-

cyjne, porządkowe, ale też o całą sferę du-

chową. Bo pielgrzymka to czas zadumy, 

modlitwy, refleksji. Na szlaku możemy na-

uczyć się rozumieć drugiego człowieka  

i dostrzegać w nim cząstkę samego siebie.  

Kiedyś na koniec pielgrzymki, po po-

wrocie z Wilna, w Suwałkach zadałem pyta-

nie młodej dziewczynie: „Co na pielgrzym-

ce było dla Ciebie naj-ważniejsze?” Odpo-

wiedziała: „Mogłabym powiedzieć, że 

wszystko, ale myślę, że wejście do Wilna, 

do Ostrej Bramy było niezapomnianym 

przeżyciem. Właśnie wtedy poczułam nie-

samo-witą bliskość Jezusa, właśnie wtedy 

zdałam sobie sprawę, jak wiele dla mnie 

znaczy być dzieckiem Bożym. Właśnie wte-

dy uświadomiłam sobie, jak bardzo kocha 

mnie Matka Miłosierdzia…” 

Tego się nie da opisać - to trzeba prze-

żyć. Jeżeli odczuwasz potrzebę, by iść za 

siebie  i innych, by dziękować, błagać, pro-

sić Boga poprzez Maryję o potrzebne łaski, 

wybierz się na te rekolekcje w drodze, by 

wrócić innym, lepszym człowiekiem. 
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Mam na imię Eugeniusz. Pochodzę  

z parafii św. Szymona i Judy Tadeusza, któ-

ra znajduje się w Woronowie na Białorusi. 

Jest to pallotyńska parafia i stąd poznałem 

pallotynów. W tej samej miejscowości koń-

czyłem szkołę średnią, po której wstąpiłem 

do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie-

go. W czasie formacji poznawałem chary-

zmat założyciela św. Wincentego Pallottie-

go.  Formację rozpocząłem w Częstochowie 

rocznym postulatem. Kolejnym etapem był 

nowicjat, a potem seminarium. Rok przed 

święceniami spędziłem w Chełmnie pracu-

jąc jako katecheta w Zespole Szkół w Grub-

nie. Swoją drogę kapłańską powierzam Ma-

ryi i naszemu Założycielowi, który od po-

czątku formacji był dla mnie ważnym wzo-

rem naśladowania Pana Boga. 
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„Jezus Chrystus jest obrazem miłosierdzia 
Ojca” - tymi słowami Ojciec Święty Franci-
szek rozpoczyna swoją bullę zwołującą Rok 
Święty Miłosierdzia, który celebrujemy od  
8 grudnia 2015 roku.  
 

T en Święty Rok to kolejny czyn Kościoła, gest 

ludzi Boga, wypełniający pragnienia Jezusa, 

aby Miłosierdzie Boże było wielbione i stawało 

się centralnym orędziem chrześcijańskiego prze-

słania, bo jak pisze dalej Papież Franciszek: 

„Miłosierdzie to synteza chrześcijańskiej wiary”. 

Dobra Nowina, którą przyniósł Jezus to 

Ewangelia Miłosierdzia. Miłosierdzie jest naj-

wyższym obrazem miłości. Bóg objawił się jako 

miłosierny, bo wiedział, że to, co może doprowa-

dzić człowieka do zbawienia, do uratowania jego 

życia, to jest doświadczenie najwyższego pozio-

mu Jego miłości. Bez tego najwyższego poziomu 

miłości, człowiek nie jest w stanie iść dalej, prze-

chodzić przez ciemne doliny, chodzić po wodzie, 

nie jest w stanie w życiu duchowym oprzeć się 

pokusie, zwyciężać przeciwności. Bez głębokiego 

zanurzania się w miłosierdziu, człowiek nie jest 

w stanie żyć z Bogiem. Cierpienia, przeciwności, 

kłody pod nogami, ból, rany, niesprawiedliwość, 

to co łamie, wgniata w ziemię… - nie da się tego 

przetrwać samemu, nie da się przetrwać bez 

doświadczania najwyższej miłości Boga. 

„Miłosierni jak Ojciec”„Miłosierni jak Ojciec”„Miłosierni jak Ojciec”   

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał 

Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zro-

dzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy 

podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przy-

brane synostwo” (Ga 4,4-5) Bóg zesłał swojego 

Syna – miłosiernego jak Ojciec, by objawił miło-

sierdzie. Jezus w sposób najbardziej praktyczny 

pokazał, w jaki sposób można doświadczyć Jego 

miłości. Żadne słowa, uczynki i gesty nie dadzą 

najwyższego doświadczenia miłości, niż widze-

nie, że ktoś za ciebie umiera, oddaje życie. Ktoś 

nie korzysta ze sposobności, by żyć, ale wybiera 

unicestwienie dla twojego życia. Tego dokonał 

Jezus dwa tysiące lat temu, aby człowiek mógł 

żyć i bezpiecznie szedł przez ciemne doliny ży-

cia, bezpiecznie chodził po wodzie, szedł przez 

cierpienie, krzyż, niesprawiedliwość, ucisk, aby 

mógł iść drogą, iść w prawdzie, aby żył w obfito-

ści. „Przyszedłem po to, aby owce miały życie  

i miały je w obfitości” (J 10,10). Bogu nie chodzi 

o karykaturę życia, ale o życie w obfitości!  

Jezus widząc sytuację naszego grzechu, gdy 

jesteśmy jak owce nie mające pasterza, zapo-

mniał o sobie. Jednocześnie widział, że ludzi 

nad którymi trzeba się zlitować jest tak dużo, że 

nie zrobi tego sam. „Żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 

aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (por. 

Łk 10, 1-3). Trzeba prosić Pana żniwa- Pana 

miłosierdzia, aby uzdalniał kolejnych do miło-

sierdzia, aby uzdalniał tych, którzy będą się lito-

wać nad owcami, by oddawać życie za owce, 

zapominać o sobie, tracić siebie, po to, by inni 

mieli życie. Nie da się okazać miłosierdzia dru-

giemu człowiekowi, samemu z siebie, nie da się 

ulitować w tej najwyższej formie nad drugim 

człowiekiem o własnych siłach. Jezus mówi wy-

raźnie, że trzeba to uprosić, bo to jest łaska nad-

przyrodzona, nadzwyczajna, nadludzka.  

 

tekst  

założyciel  Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji 
oraz Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca 

ks. Krzysztof Kralka SAC 
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Bycie miłosiernym, litościwym, tym który odda-

je swoje życie za drugich – trzeba sobie uprosić. 

Okazanie miłosierdzia jest wejściem  

w śmierć, bo „nie ma większej miłości niż ta, gdy 

ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół” (J 15,13). 

Nie można po ludzku, z chęci wejść w śmierć za 

kogoś. Słowo mówi, że 

może za jakiegoś najlep-

szego przyjaciela, to tak, 

ale za kogoś kto jest obo-

jętny, obcy, z kim masz na 

pieńku, kto zdenerwował, 

zaszkodził i oddać za nie-

go życie. Wiedząc, że pewnie nie doceni, może 

nawet nie zauważy, a jeszcze często będzie miał 

pretensje – to nie jest normalne, to nie jest ludz-

kie. Proście Pana żniwa, aby uzdalniał, aby wy-

pełniał łaską, która pozwoli przestać myśleć po 

ludzku i pozwoli wejść na drogi miłosierdzia, 

byśmy byli miłosierni, jak Ojciec.  

Rok Miłosierdzia, który jest nadzwyczajnym 

rokiem łaski, staje się szansą, by jeszcze bardziej 

prosić Pana żniwa, aby uzdolnił nas, do bycia 

miłosiernymi jak Ojciec. Jeżeli nie będziemy 

miłosierni jak Ojciec, nie będziemy w stanie 

ewangelizować. Ewangelizacja jest nie tylko 

mówieniem o miłosierdziu, ale jest dawaniem 

miłosierdzia, które jest oddawaniem życia. Tylko 

miłość uzdrawia, tylko miłość uwalnia, tylko 

miłość prowadzi do czystości, tylko miłość zwal-

cza słabości. Człowiek, aby żyć, potrzebuje 

dwóch skrzydeł miłości: miłości Boga i tej naj-

piękniejszej, najczystszej miłości człowieka.  

Powołanie każdego chrześcijanina, to powo-

łanie do bycia miłosiernym, a miłosierny to ten, 

który się zatrzymuje, bo widzi problem. Zatrzy-

muje się, bo jego oczy są miłosierne, są wrażliwe 

na potrzeby drugiego człowieka. Jego oczy widzą 

więcej i są w stanie zobaczyć ranę, która na 

pierwszy rzut oka nie jest widoczna. Potem opa-

truje rany, bo jego ręce są miłosierne i potrafią 

dotykać tych ran, tak że ich nie powiększają, ale 

leczą. Następnie bierze na swoje ramiona i nie-

sie, bo jego nogi są miłosierne i wie, że nie są 

tylko po to, aby dźwigały własne ciężary, ale tak 

jak mówi Słowo, by cudze ciężary dźwigały  

(por. Ga 6,2). Niesie do kościoła, który jest pod 

symbolem karczmy, bo wie, że źródło miłosier-

dzia otrzymał Kościół, a jeżeli my jesteśmy miło-

sierni, to dlatego, że Kościół nas do tego uzdal-

nia. Oddaje ze swojego majątku pieniądze na 

pielęgnację tego człowieka, bo jego serce jest 

miłosierne. Serce, które nie 

myśli o sobie, ale serce, które 

rezygnuje z siebie. Serce, które 

jest w stanie ze swojego odjąć  

i to nie z tego co mu zbywa, ale 

tak odejmuje, że czuje, że go to 

boli, że traci, a dzięki temu 

drugi człowiek wraca do zdrowia.  

Biorąc miłosierdzie, dawaj miłosierdzie.  

Jezus: droga prawda i życie (por. J 14,6). Nie ma 

innej drogi!  Zanurzając się w miłosierdziu, sta-

waj się miłosierdziem. Przez uniżenie samego 

siebie, wywyższaj Jezusa! 

Jeżeli nie będziemy    
miłosierni jak Ojciec,  

 nie będziemy w stanie 
 ewangelizować.  
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Na skutek niebezpieczeństw dotykających 
ludów i narodów świata, w  Nadzwyczajnym 
Świętym Roku Miłosierdzia nowatorsko 
brzmią słowa, które św. Jan Paweł II zapisał 
w encyklice Dives in misericordia, uważanej 
powszechnie za drugą programową encykli-
kę pontyfikatu: „Dzisiejszy człowiek jest 
zagrożony w samym rdzeniu swej egzysten-
cji i ludzkiej godności” (DiM 2).  
 

D otychczasowe podejście do kwestii bezpie-

czeństwa uległo zasadniczej zmianie z po-

wodu spektakularnych aktów terroru o dużych 

rozmiarach. Tragicznie i beznadziejnie wygląda-

ją również próby rozwikłania współczesnych 

zagrożeń, związane milionami muzułmańskich 

migrantów z obcych nam i wrogo nastawionych 

wobec chrześcijaństwa kręgów cywilizacyjnych: 

częstokroć stawiają one człowieka przed pokusą 

totalnego zwątpienia i prowadzą go do rozpaczy.     

Otuchą napawają więc słowa Jana Pawła II, 

według którego  ufność w Boga bogatego  

w miłosierdzie rodzi ufność do człowieka, a cno-

ta nadziei w razie potrzeby przynosi tej ufności 

do człowieka wsparcie religii. Zgodnie ze wska-

zaniami papieża Polaka ufność w Boże miłosier-

dzie, zamiast odsłaniać w tym świecie same 

przyczyny goryczy i konsternacji, skłania do  

Miłosierdzie Boże Miłosierdzie Boże Miłosierdzie Boże    
według encykliki według encykliki według encykliki Dives in MisericordiaDives in MisericordiaDives in Misericordia   

szukania w złym tego, co jeszcze może być do-

bre, a w najgorszym razie tego, co nie jest cał-

kiem złe. André Frossard w rozmowie z Janem 

Pawłem II, w kontekście licznych już wówczas 

zagrożeń, lęków, nieuczciwości, laicyzacji, braku 

poczucia winy i grzechu postawił Papieżowi py-

tanie wieńczące znany wywiad rzekę. Świadomy, 

że modlitwa jest jedyną bronią, jaką się papież 

posługuje Frossard zapytał wprost: „Jaka jest 

modlitwa Papieża za świat”. Św. Jan Paweł II 

odpowiedział: „Jest to modlitwa o Miłosierdzie. 

Tak. Jest to modlitwa o Miłosierdzie” . 

Z powyższych słów jednoznacznie wynika, że 

treścią „ludzkiego wymiaru” tajemnicy miłosier-

dzia Bożego (Dives in Misericordia, nr 3 – dalej 

DiM) jest modlitewna odpowiedź na skierowane 

do człowieka „wezwanie do miłosierdzia, które 

według św. Jana Pawła II jest jednym z najistot-

niejszych członów etosu Ewangelii” (DiM 3). 

Jest to z całą pewnością najbardziej oryginalny 

człon orędzia encykliki, głęboko tkwiący zarów-

no w chrześcijaństwie, jak i w kulturze ludzkiej 

w ogólności. Przykazanie miłości oraz niestru-

dzenie przypominane przez papieża Franciszka 

uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy 

nie ograniczają się bowiem jedynie do tych dzia-

łań, które określamy powszechnie „dziełami 

charytatywnymi”, ale rozciągają się na całą dzia-

łalność kulturową, która w dużej mierze angażu-

je nasze siły i wypełnia nasz czas. Aby nie od-

dzielać religii od kultury, w szczególności chrze-

ścijanie są wezwani do wejścia w dialog z kultu-

rami i do otwarcia się na „znaki czasu”, do czego 

zachęca już Sobór Watykański II w Konstytucji 

duszpasterskiej o Kościele w świecie współcze-

snym Gaudium et spes. W stałym procesie po-

szukiwania nowych form chrześcijańskiej obec-

ności w kulturze ogromną rolę będzie zawsze 

odgrywać zrozumienie i szacunek dla osoby 

 

tekst  

wykładowca WSD i UKSW, dyrektor CTA Pallottianum 

ks. prof. Marian Kowalczyk SAC 
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encykliki Dives in Misericordia, z Nowego Te-

stamentu. Najbardziej wymowną ilustracją tego 

obrazu jest ojciec z przypowieści o synu marno-

trawnym. Bóg ukazany w tej postaci jest Bogiem 

równie żywotnie reagującym na pogmatwane 

sprawy ludzkie. Rysujący się w taki sposób ob-

raz Boga, stanowi fragment prawdy o przymie-

rzu „Boga z ludzkością, Boga z człowiekiem, z 

każdym człowiekiem” (DiM 7). Bóg takiego 

przymierza jest Bogiem głęboko odczuwającym 

to, co spotyka Go od człowieka, traktowanego 

wytrwale jako partnera tego przymierza. 

Nie dziwi więc, że w encyklice Dives in Mi-

sericordia kluczowy problem stanowi cierpienie 

wcielonego Boga, które jest jednym z głównych 

członów tajemnicy miłosierdzia. „[...] Boski 

wymiar Odkupienia pozwala nam [...] «odsłonić 

głębię tej miłości, która nie cofa się przed 

wstrząsającą ofiarą Syna, aby uczynić zadość 

wierności Stwórcy i Ojca wobec ludzi stworzo-

nych na Jego obraz i «od początku» w tym Synu 

wybranych do łaski i chwały” (DiM 7). W tym 

zwięzłym fragmencie zamknięte zostały trzy 

zasadnicze elementy tajemnicy cierpienia wcie-

lonego Boga (miłość, sprawiedliwość i męka)  

w powiązaniu z tajemnicą miłosierdzia. Według 

św. Jana Pawła II na drodze powrotu marno-

trawnych synów do 

domu Ojca w niebie 

stoi naruszona przez 

grzech sprawiedli-

wość, rozumiana  

„w znaczeniu owego 

zbawczego ładu, jaki 

Bóg od początku za-

mierzył w człowieku, a przez człowieka w świe-

cie” (DiM 7). Bóg powodowany miłosierdziem 

dokonuje szczególnego zabiegu, polegającego 

na tym, że daniną sprawiedliwości staje się wła-

sny Syn Boży. „Jest to wręcz jakiś «nadmiar» 

sprawiedliwości, gdyż grzechy człowieka zostają 

«wyrównane» ofiarą Boga-Człowieka. Jednakże 

ta sprawiedliwość, która prawdziwie jest spra-

wiedliwością «na miarę» Boga, całkowicie rodzi 

się z miłości: z miłości Ojca i Syna, i całkowicie 

owocuje w miłości” (DiM 7). 

ludzkiej, we wszystkich możliwych formach 

niesienia pomocy zmarginalizowanemu czło-

wiekowi. Działalność, przez którą Kościół może 

realizować swoją misję, sprowadza się do trzech 

podstawowych zadań: ewangelizacja, chrześci-

jańskie ożywienie rzeczywistości ziemskich,  

a przede wszystkim świadczenie miłosiernej 

miłości.  

Miłość miłosier-

na, ukazana w ency-

klice Dives in miseri-

cordia określa stosu-

nek Boga do człowie-

ka, wyrażający się w 

gotowości przebacza-

nia, wyrozumiałości, naprawienia tego, co ze-

psute, podtrzymania tego, co słabe i niedosko-

nałe. Poczucie bezsensu i trwoga istnienia skła-

niają do takiego spojrzenia od strony człowieka 

na miłosierdzie Boże, które – jawiąc się jako 

największy przymiot Boga – jest przyzywane 

przez słabość i nędzę ludzkiego losu. Bogaty  

w swoim miłosierdziu Bóg jest Bogiem otwar-

tym, głęboko i na różne sposoby przeżywającym 

wszystko, co dotyczy losu ludzkiego. Taki wła-

śnie obraz Boga wyłania się, w przekonaniu 

Bogaty w swoim miłosierdziu 
Bóg jest Bogiem otwartym, 

głęboko i na różne sposoby prze-
żywającym wszystko, co dotyczy 
losu ludzkiego.  



№ 85 

MIŁOSIERDZIE 

31 

Chodzi więc o swoisty przypadek sprawiedli-

wości (drugi element tajemnicy cierpienia Chry-

stusa), która „ugruntowana jest w miłości, wyra-

sta z niej niejako i ku niej zmierza” (DiM 7). 

„ Kr zyż  Ch r yst usa ,  

w którym Syn, współi-

stotny Ojcu, oddaje peł-

ną sprawiedliwość sa-

memu Bogu, jest równo-

cześnie radykalnym objawieniem miłosierdzia, 

czyli miłości wychodzącej na spotkanie tego, co 

stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka: na 

spotkanie grzechu i śmierci” (DiM 8). 

Treść encykliki o miłosierdziu przekonuje 

nas, że postawa chrześcijańska wobec współcze-

snych zagrożeń i narastających niebezpieczeństw 

musi się cechować przyjęciem na siebie biblijne-

go obrazu cierpiącego Boga. Ten, kto jest zdolny 

kochać, ten jest także zdolny cierpieć, albowiem 

kto kocha, otwiera się na każdego bez wyjątku 

człowieka, nawet gdy jest on powodem wielkiego 

cierpienia, które w każdym przypadku jest nie-

odłączne od miłości. Z zasięgu przykazania miło-

ści nie może więc być nikt wyjęty, jako że caritas 

– agape wykracza poza granice Kościoła, zaś 

przypowieść o dobrym Samarytaninie zakłada 

powszechność miłosiernej miłości, która kieruje 

się ku potrzebującemu, spotkanemu przypad-

kiem (por. Łk 10, 31), kimkolwiek on jest. Moty-

wem tak radykalnej postawy miłości są słowa św. 

Jana Apostoła: „Umiłowani, miłujmy się wza-

jemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 

miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 

miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (…)  

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowa-

liśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 

Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 

to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1J 4,7

–9. 10-11).  

Wiemy doskonale, że Bóg umiłował nas  

w Chrystusie aż do końca, aż do bolesnej męki  

i paschalnej ofiary na drzewie Krzyża, zwieńczo-

nej chwalebnym zmartwychwstaniem i zesła-

niem Ducha Świętego oraz uobecnianej  

w Eucharystii. Św. Jana Pawła II wezwanie do 

naśladowania miłości Chrystusa aż do Euchary-

stii wymownie dowodzi, że – jak przypomina 

papież Franciszek przed zbliżającymi się XXXI 

Dniami Młodzieży w Krakowie – „miłosierdzie 

nie jest «postawą na 

pokaz», nie jest też zwy-

kłym sentymentali-

zmem. Jest sprawdzia-

nem autentyczności 

naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wia-

rygodności jako chrześcijan we współczesnym 

świecie” (Orędzie Ojca Świętego Franciszka do 

Młodych z okazji XXXI Światowego Dnia Mło-

dzieży w Krakowie, nr 3). Być może dlatego Bóg 

tak często dopuszcza cierpienie, aby z niego wy-

prowadzić dobro, abyśmy właśnie przez nie mo-

gli przyczynić się do zbudowania lepszego świa-

ta, gdzie miłość dochodzi do szczytu i w cierpie-

niu nabiera mocy odkupieńczej dzięki łasce Bo-

ga bogatego w swoim miłosierdziu. 

Krzyż Chrystusa (...) jest  
równocześnie radykalnym 

objawieniem miłosierdzia... 



N a s z  P r ą d  

TEMAT NUMERU 

32 

Próba definicji, określenia Bożego Miłosierdzia 

Najpełniejszą definicję Bożego miłosierdzia  

znajduję w Ewangelii św. Jana 5.17: „Ojciec mój 

działa aż do tej chwili i Ja działam”. Trudno mo-

że odróżnić miłosierdzie od miłości. A jednak 

trzeba zauważyć, że „Bóg jest miłością”, czyli 

wiecznym darem, który spełnia się w Eucharystii 

w słowach: „Bierzcie i jedzcie”, wypowiadanych 

setki tysięcy razy dziennie przez usta kapłanów. 

Bóg jest miłosierdziem, bo jest w stałej akcji 

działania: „Ojciec  mój działa aż do tej chwili”. 

Papież Franciszek daje wiele definicji miło-

sierdzia: „Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny 

akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie... 

Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z czło-

wiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję 

bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń 

naszego grzechu” (MV 2). „Miłosierdzie będzie 

zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie 

może ograniczyć miłości Boga, który  

Spowiedź jako doświadczenie  Spowiedź jako doświadczenie  Spowiedź jako doświadczenie  
Bożego MiłosierdziaBożego MiłosierdziaBożego Miłosierdzia   

przebacza” (MV 3). „Miłosierdzie  to działanie 

Boga: „Bóg działa już od początku naszej historii 

przez akt stworzenia, wcielenia i odkupienia”. 

Św. Jan Paweł II pisze: „Miłosierdzie  jest 

bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest  

jakby drugim jej imieniem, a zarazem właści-

wym sposobem jej objawienia się i realizacji 

wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, 

które dotyka i osacza człowieka, które wdziera 

się również do jego serca i może go zatracić  

w piekle” (DiM 7) 

 

Odpuszczenie grzechów największym aktem 

Bożego Miłosierdzia 

Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, wielokrot-

nie  poucza, że celem Jego przyjścia na świat jest 

okazanie nam  grzesznym Bożego przebaczenia  

i miłosierdzia. Tyle przypowieści przekazanych 

przez Jezusa ukazuje nam Boże działanie, Boże 

miłosierdzie. Zachwycające jest działanie Ojca  

w przypowieści w Ewangelii św. Łukasza (Łk 15). 

Dodać  trzeba przypowieść o miłosiernym sama-

rytaninie (Łk 10, 25-37). Wzruszające są słowa 

konsekracji wina w czasie każdej sprawowanej 

Eucharystii: „Która za was i za wielu będzie wy-

lana na odpuszczenie grzechów”. 

Warto pamiętać o słowach Jezusa  przekaza-

nych  Siostrze Faustynie, by zrozumieć, że nie 

„tylko” spowiedź daje pełne doświadczenie Bo-

żego Miłosierdzia:  

Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz 

duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest  

w trybunale miłosierdzia, tam są największe 

cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zy-

skać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej piel-

grzymki ani też składać jakichś zewnętrznych 

obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp za-

stępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę 

swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się  

w całej pełni... O biedni, którzy  nie korzystają  

 

tekst  

kierownik duchowy 

ks. Henryk Kazaniecki SAC 

Sakrament  Pokuty i Pojednania słusz-
nie nazywamy Sakramentem Miłosier-
dzia, myśląc o działaniu Boga.  Patrząc 
od strony człowieka, można temu Sa-
kramentowi nadać tytuł: Sakrament 
Pokory i Prawdy, Sakrament odrodze-
nia i podnoszenia do godności dziecka 
Bożego, Sakrament uzdrowienia. 
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z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo bę-

dziecie wołać, ale będzie już za późno. (Dz 1448) 

 

Pokora i Prawda, pozwolą człowiekowi doświad-

czyć Bożego Miłosierdzia 

Powiedział już Papież Pius XII, że najwięk-

szym grzechem naszych czasów jest nieuznanie  

grzechu. Potwierdziła to „rewolucja 68”, kiedy 

przyjęto zasadę: „Wszystko ci wolno”. „Nie ma 

grzechu”. Wtedy zauważono,  że ilość uczęszcza-

jących do spowiedzi ogromnie malała z roku na 

rok – „aż do dnia dzisiejszego”. Trzeba bowiem  

człowiekowi  wielkiej pokory i odwagi by stanąć 

w prawdzie, by uznać swoją ograniczoność  

i niemoc. Każdy człowiek przeżywa  trudność 

posłuszeństwa  nawet wobec samego siebie. Tyle 

przyrzeczeń, tyle obietnic nie zrealizowanych… 

O czym to świadczy? O niemocy człowieka, który 

powołany jest, aby uznać swoją nędzę: „Kimże ja 

jestem przed Twoim obliczem; prochem i ni-

czem” (A. Mickiewicz). Sakrament  Pokuty  

i Pojednania słusznie nazywamy Sakramentem 

Miłosierdzia, myśląc o działaniu Boga.  Patrząc 

od strony człowieka, można temu Sakramentowi 

nadać tytuł: Sakrament Pokory i Prawdy, Sakra-

ment odrodzenia i podnoszenia do godności 

dziecka Bożego, Sakrament uzdrowienia. 

Św. Jan Paweł II  pisze: „ Sakramenty Eu-

charystii i Pojednania są ze sobą ściśle związa-

ne” (EE 37) Papież podkreśla konieczność po-

jednania przed Eucharystią: „...ci, którzy  świa-

domi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, 

że za niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, 

powinni najpierw odbyć sakramentalną spo-

wiedź”. (EE 36) 

Dokument posynodalny O pojednaniu i po-

kucie,  wskazuje, że Sakrament Pokuty i Pojed-

nania  przez miłosierdzie Boże daje człowiekowi 

łaskę „aby stracić swe życie dla Chrystusa, co 

jest jedynym sposobem, by je zyskać; aby porzu-

cić dawnego człowieka i przyoblec człowieka 

nowego; aby przezwyciężać w sobie, to co ciele-

sne, by zwyciężało to, co jest duchowe; aby nieu-

stannie wznosić się od rzeczy, które są na ziemi, 

do tych które są w górze, gdzie przebywa Chry-

stus” (RiP  4) 

W tym samym dokumencie czytamy:  

„W końcu pragnę dołączyć tu jeszcze jedną  

refleksję. Dotyczy ona wszystkich nas, kapła-

nów, szafarzy Sakramentu Pokuty, z którego 

jednak dobrodziejstwa sami też korzystamy  

i winniśmy korzystać. Duchowe i apostolskie 

życie kapłana, podobnie jak jego braci świeckich 

i zakonnych, poziom tego życia i jego żarliwość, 

zależy od wytrwałego i sumiennego osobistego 

korzystania z Sakramentu Pokuty”(RiP VI). Do-

kument ten nazywa Sakrament Pokuty i Pojed-

nania  źródłem łaski i świętości. 

 

Nieustanne nawoływanie Papieża Franciszka. 

„Z przekonaniem na nowo kładziemy w cen-

trum sakrament pojednania, ponieważ pozwala 

dotknąć nam wielkość miłosierdzia. Będzie to 

dla każdego penitenta źródłem prawdziwego 

pokoju wewnętrznego. (MV  17) 

 

Św. Wincenty Pallotti cud Bożego Miłosierdzia.  

 Święty Wincenty Pallotti pisze: „Boże mój 

Ojcze, Miłosierdzie me nieskończone… raczyłeś 

we mnie zburzyć mię zupełnie, a ukształtować  

i stworzyć we mnie nowy cud miłosierdzia. 

{Zdałem sobie też sprawę}, że w Kościele swym 

stawiasz mnie jako nowy cud miłosierdzia”  

(Wybór Pism W. Pallottiego t. 3 s. 214). Na in-

nym miejscu pisze: „przez zasługi powszechnego  

Kościoła Jezusa Chrystusa, raczył ukształtować 

mnie jako cud, zdobycz i przepaść swej nieskoń-

czenie miłosiernej wszechmocy, ...mądrości, 

...miłości, ...” (tamże s. 207). 

Skąd taka refleksja, takie przekonanie?  

Odpowiedzi może być wiele, ale jedna jest naj-

pełniejszą. Pallotti był zakochany w Sakramen-

cie Pokuty najpierw jako penitent. Mówimy, że 

czasem spowiadał się dwa razy w ciągu dnia. Po 

co? By doznać działania Miłosierdzia Bożego. 

Był też zakochany w Sakramencie Pokuty jako 

spowiednik. Z doświadczenia wiedział, że tylko 

Sakrament Pokuty i Pojednania  daje człowieko-

wi uzdrowienie, pokój i świadomość, że jest uko-

chanym dzieckiem Boga, Ojca Miłosierdzia.   

 

Jezu ufam tobie!   Jezu działaj we mnie!  
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Siłą i motorem do przebaczania krzyw-
dzicielowi jest doświadczenie miłości 
Bożej. Ta miłość uzdalnia nas do prze-
baczania na wzór Boży.  
 

P rzez akt przebaczenia upodabniamy się do 

Boga, tak jak pisał ang. poeta Alexander 

Pope: Błądzić to rzecz ludzka, przebaczać - bo-

ska. Tym, co może powstrzymywać osobę zra-

nioną od wyruszenia w drogę przebaczenia jest 

utożsamianie przebaczenia z uczuciami. Bywa, 

że ktoś mówi: chcę przebaczyć, ale nie mogę 

zapomnieć o krzywdzie. I ten ktoś żyje w poczu-

ciu winy, że grzeszy nieprzebaczeniem. Chrześci-

jańskie przebaczenie nie polega na zapomnieniu 

krzywd, ani na natychmiastowym uzyskaniu  

w sobie pozytywnych uczuć, lecz polega na decy-

zji serca, że mimo doznanych zranień pokrzyw-

dzona osoba życzy dobra winowajcy:  „Chcę do-

bra dla mojego krzywdziciela niezależnie czy on 

przestał krzywdzić czy nie; chcę dla niego zba-

wienia, opamiętania i nawrócenia, dlatego  

w Imię Jezusa przebaczam i błogosławię”. Taki 

akt uczyniony w sercu przed Bogiem, pozwoli 

wznieść się ponad aktualnie odczuwane emocje  

Przebaczenie to jeszcze nie     
pojednanie... 

i umożliwi rozpoczęcie procesu przebaczenia. 

Pozytywne emocje, gdy krzywdy są bardzo duże  

i rany bolesne, mogą przyjść później, ale przeba-

czenie jest już teraz możliwe.  

Kolejną przeszkodą powstrzymującą rozpo-

częcie przebaczenia może być utożsamianie prze-

baczenia z pojednaniem, które będzie domagało 

się spotkania z krzywdzicielem. Taka perspekty-

wa spotkania z krzywdzicielem na początku drogi 

przebaczenia może przerażać i skutecznie po-

wstrzymywać od aktu przebaczenia. Tymczasem 

przebaczenie to nie jest to samo, co pojednanie. 

Przebaczenie jest krokiem ku pojednaniu. Do-

strzeżenie różnicy między przebaczeniem a po-

jednaniem może dopomóc w rozpoczęciu proce-

su pojednania. Jeszcze raz należy podkreślić: 

przebaczenie to nie to samo, co pojednanie. 

Przebaczenie dotyczy winy, a pojednanie przy-

wrócenia wspólnoty. Pojednanie jest czymś wię-

cej niż przebaczenie. Zilustrujmy to na przykła-

dzie, który jest zarazem świadectwem:   

Kobietę z pięciorgiem dzieci w sytuacji, kiedy 

była w ciąży z szóstym opuścił mąż. Poszedł  

z inną. Gniew, nienawiść, pogarda i chęć zemsty 

targały opuszczoną. Na sam widok byłego męża 

robiło się jej niedobrze. Pod poduszką trzymała 

broń, aby go zabić. Poszkodowana kobieta uza-

leżniła się od alkoholu. Po wielu latach przyja-

ciółka zaciągnęła ją do wspólnoty przy kościele. 

Tam na modlitwie Jezus powoli uwalniał ją  

z nienawiści. Oddała swoje życie Jezusowi.  

tekst  

ojciec duchowny WSD  

ks. Bogusław Bogdan SAC 
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Zaczęła doświadczać w życiu prawdziwych 

zmian. Odzyskała utracony pokój. Przyszedł 

jednak dzień, kiedy zadzwoniono do niej ze 

szpitala, by powiadomić o mężu śmiertelnie 

chorym na raka. Walka, dlaczego miałaby go 

odwiedzić, skoro on…? Wtedy przypomniała 

sobie słowa Jezusa o przebaczeniu wrogom. 

Modliła się, aby mogła przebaczyć mężowi.  

W końcu wybrała się do szpitala. Mężczyzna nie 

mógł już wyraźnie mówić. Opowiedziała mu, jak 

Jezus uzdrowił jej wnętrze. Prosiła także jego  

o wybaczenie za noszony 

przez długie lata gniew. 

Obiecała, że przyjdzie 

następnego dnia. Przyszła 

z przyjaciółką. Okazało się, że do męża przyszła 

owa jego kobieta. Bez wahania wyciągnęła rękę 

do niej. Mąż umierał. Nagle otworzył oczy i za-

czął wołać: Chwała Panu! Chwała Panu! To były 

ostatnie jego słowa. Dwa dni później zmarł.  

W przedstawionym świadectwie można zau-

ważyć przynajmniej dwa etapy procesu pojed-

nania: etap przebaczenia, który dokonał się 

podczas spotkań grupy modlitewnej w sercu 

skrzywdzonej kobiety i etap właściwego pojed-

nania, w którym doszło do spotkania z niewier-

nym mężem.  

Podsumowując, trzeba podkreślić, że prze-

baczenie i pojednanie jest przede wszystkim 

darem samego Boga, o który trzeba się modlić. 

Czasem potrzeba wiele modlitw, tak jak to mia-

ło miejsce w przedstawionym wyżej świadec-

twie. Co zrobić, gdy ktoś nie ma dobrej woli  

i nie chce przebaczyć? Takiemu człowiekowi  

można przedstawić argument przemawiający za 

koniecznością przebaczenia. Wolą samego Jezu-

sa jest, abyśmy nie trwali w nieprzebaczeniu. 

Trwający w nienawiści będzie żył w sprzeczno-

ści z ewangelicznym orędziem. Sam wystawia 

się Bogu na surowe osądzenie: „Nie sądźcie, a 

nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie bę-

dziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 

odpuszczone” (Łk 6,37). Trwający w nienawiści 

wystawia się także szatanowi. Św. Paweł prze-

strzega, że nieprzebaczenie sobie lub innym, 

żywienie urazy i pielęgnowanie nienawiści 

otwiera na uwiedzenie szatana, który jako książę 

tego świata, od początku jego stworzenia, jest 

specjalistą od skłócania, zakłócania i zniekształ-

cania relacji. Dochodzi więc do niebezpiecznego 

otwarcia się na zło. „Komu zaś cokolwiek wyba-

czyliście, ja też [mu wybaczam]. Co bowiem wy-

baczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla 

was wobec Chrystusa, ażeby nie uwiódł nas sza-

tan, którego knowania dobrze są nam zna-

ne.” (2Kor 2,10-11). Słowa te odkrywają prawdę, 

że przez przebaczenie dochodzi do uwolnienia od 

diabelskiego sidła, jakim 

jest uraza. Przykład: Wia-

domo, że zranione zwierzę 

jest łupem łatwym dla dra-

pieżników i to ono w pierwszej kolejności jest 

atakowane. Podobnie dzieje się z człowiekiem 

zranionym nieprzebaczeniem. Taki człowiek  

w pierwszej kolejności jest atakowany przez złe-

go ducha.  Opornym na przebaczenie można też 

przedstawić argument antropologiczny, że 

„przebaczenie, które głosił Jezus, jest od 2000 

lat aktualną poradą zdrowotną” (z notatek leka-

rza z USA Duke Univeristy Medical School ). Na 

przebaczeniu powinno więc zależeć każdemu, kto 

troszczy się o swoje zdrowie.  

Papież Franciszek na początku Nadzwyczaj-

nego Jubileuszu Miłosierdzia napisał: Zwracamy 

się do wszystkich środowisk z gorącym apelem o 

wzajemne przebaczenie i darowanie win w myśl 

słów Chrystusa „Błogosławieni miłosierni, albo-

wiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Za-

chęcił także do praktykowania uczynków miło-

sierdzia, a jeden z nich to: urazy chętnie daro-

wać.  

Błądzić to rzecz ludzka, 
przebaczać - boska.  
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M ówił także, że trudno wskazać na kon-

kretny autorytet kościelny, który dokonał 

takiego ich wyboru i sformułowania. Skąd się 

wzięło tych sześć prawd? Pobrzmiewa nam jesz-

cze w uszach Balterowskie: „Nie wiemy…”.  

Zajmijmy się bliżej tą kwestią.  

Formuła głównych prawd wiary we współ-

czesnych katechizmach polskich przybrała na-

stępująca postać: 

      1. Jest jeden Bóg.  

      2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za 

dobre wynagradza, a za złe karze. 

     3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży 

i Duch Święty.  

     4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na 

krzyżu dla naszego zbawienia. 

     5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

     6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie 

potrzebna1. 

Sześć głównych prawd wiary? 

A jak było w historii katechizmów? Gdy cof-

niemy się do jednego z polskich katechizmów  

z 1914 r. odnajdziemy oddzielenie dwóch ostat-

nich prawd („Że dusza ludzka nie umiera, bo 

jest nieśmiertelna; że łaska Boska jest potrzebna 

do zbawienia”) od pozostałych. Te dwie ostatnie 

zostały określone jako „dodatkowe”, a zasadni-

cza formuła ma tytuł: „Cztery prawdy, które 

każdy człowiek pod utratą zbawienia wiedzieć  

i wierzyć powinien”2. W katechizmie z 1840 r. 

mamy wyliczone już tylko cztery prawdy:  

„[Pytanie]. Jakie to są prawdy, których nas 

Jezus Chrystus nauczył? 

[Odpowiedź]. Dotychczas nauczyłam się 

owych czterech prawd Boskich, które każdy 

Chrześcijanin przyszedłszy do rozumu, powi-

nien nasamprzód wiedzieć i wierzyć w nie pod 

utratą zbawienia duszy swojej. Pierwsza praw-

da, że jest Bóg; druga, że jest sprawiedliwy; 

trzecia, że jest Bóg jeden w trzech Osobach; 

czwarta, że Syn Boży stał się człowiekiem dla 

naszego zbawienia”3. 

Przed Katechizmem Kościoła Katolickiego  

i jego Kompendium ostatnim katechizmem, 

który miał służyć całemu Kościołowi był kate-

chizm, a właściwie trzy katechizmy (dla dzieci, 

dla młodzieży i dla dorosłych), opracowane 

przez kard. Piotra Gasparriego (1930 r.).  

W początkowym rozdziale znajdujemy w nastę-

pującą formułę:  

„Główne prawdy wiary: 

1. Tajemnica jednego Boga w trzech różnych 

Osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego; 

tekst 

ks. dr Sławomir Pawłowski SAC 

wykładowca WSD, dyrektor Instytutu Ekumenicznego 

KUL, redaktor naczelny MPT „Communio” 

Pamięci Pamięci Pamięci    
Ks. Prof. Lucjana Baltera SAC   Ks. Prof. Lucjana Baltera SAC   Ks. Prof. Lucjana Baltera SAC      

To śp. Ks. Prof. Lucjan Balter SAC uwrażli-
wił wiele roczników swoich uczniów na ten 
problem. Zwracał uwagę na niepełną treść 
katechizmowej formuły Sześciu głównych 
prawd wiary, np. na podkreślenie samej 
sprawiedliwości Boga, bez Jego miłosier-
dzia; brak prawdy o zmartwychwstaniu 
Chrystusa i o naszym zmartwychwstaniu.  
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2. tajemnica Odkupienia ludzkiego przez 

wcielenie, mękę i śmierć Naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Syna Bożego”4 . 

Z kolei pierwszy przeznaczony dla całego 

Kościoła katechizm, Katechizm Rzymski (1566 

r.), na początku wykładu poświęconemu Credo 

[pars I, cap. 1, 1-7] poucza, że na pierwszym 

miejscu wierni powinni wierzyć w jedność Bo-

skiej istoty i różność Trzech Boskich Osób oraz 

w przypisywane Im działania. Doktryna tego 

misterium, które 

jest jakby funda-

mentem i szczytem 

prawdy, streszczona 

jest w Symbolu 

Apostolskim5. 

Ważny dla Ko-

ścioła katechizm 

kard. Roberta Bel-

larmina z 1598 r., zanim wyjaśni poszczególne 

artykuły Credo, ukazuje dwie główne prawdy 

wiary zawarte w znaku krzyża: Jedyność i Troi-

stość Boga oraz Wcielenie i Męka naszego Zba-

wiciela6. 

Uderza brak formuły Sześciu głównych 

prawd wiary w Kompendium Katechizmu Ko-

ścioła Katolickiego7. To Kompendium, w końco-

wej części zwanej Dodatkiem, po Modlitwach 

wspólnych (s. 199-215), zawiera Prawdy nauki 

katolickiej (s. 216-217). Pośród tych prawd nie 

wymienia się Symbolu, sakramentów i Dekalo-

gu, ponieważ były one cytowane we wcześniej-

szych częściach Kompendium (s. 31n, 91, 

143nn), podobnie jak Modlitwy wspólne nie 

zawierają Modlitwy Pańskiej cytowanej wcze-

śniej (s. 187). Kompendium jednakże zawiera 

dwa przykazania miłości, Osiem Błogosła-

wieństw, wylicza cnoty teologalne i kardynalne, 

dary i owoce Ducha Świętego, a nawet pięć 

przykazań kościelnych, siedem grzechów głów-

nych, uczynki miłosierne i rzeczy ostateczne. 

Dla polskiego czytelnika brak formuły 

„głównych prawd wiary” jest znaczący. 

Jaki z tego wypływa wniosek? Możemy po-

stawić hipotezę, że występująca w polskich kate-

chizmach formuła tzw. sześciu głównych prawd 

wiary jest lokalną (regionalną) tradycją kateche-

tyczną. Obecna ich forma nie ma za sobą ko-

ścielnego autorytetu uniwersalnego (papież, 

sobór), ale autorytet lokalny tego, kto zatwier-

dził dany katechizm (biskup miejsca albo konfe-

rencja biskupów). Oczywiście, ciągle chodzi 

nam o dobór tej „szóstki”, a nie o prawdę o sa-

mej Trójcy czy o Wcieleniu jako taką. 

Autor niniejszego artykułu czyni w tym kie-

runku poszukiwania i ma już niektóre hipotezy. 

Jedna jest pod-

p o w i e d z i a n a 

przez ks. prof.  

L. Baltera, który 

powołując się na 

J .  P i e p e r a 

(Śmierć i nie-

ś m i e r t e l n o ś ć , 

Paryż 1970,  

w pallotyńskiej Edition du dialoque) ukazywał 

nieśmiertelność duszy jako „centralny dogmat 

Oświecenia”. Kolejna hipoteza (już na moją 

odpowiedzialność) dotyczy wskazania sprawie-

dliwości Bożej i łaski jako odpowiedzi na spór 

jansenistyczny (XVII i XVIII wieku). Ale do 

wykazania tego trzeba jeszcze pobadania kate-

chizmów epoki. 

Czy rozpowszechniona polska wersja 

„Sześciu głównych prawd wiary” nie wymaga 

zatem korektury? Jeśli tak, to w jakiej postaci? 

Czy nie wywoła to zamieszania u wiernych? Jak 

przeprowadzić taką zmianę? 

Najpierw warto przytoczyć przykład takiej 

zmiany, która miała miejsce we Włoszech.  

8 marca 1967 r. Komisje Konferencji Episkopa-

tu Włoch ds. Katechezy i Liturgii, za pozwole-

niem Rady Prezydium tejże Konferencji, wpro-

wadziły uwspółcześnienie formuł katechizmu 

Piusa X. Dodano wzmiankę o zmartwychwsta-

niu Chrystusa. Stara formuła – „Dwie główne 

tajemnice wiary. 1. Jedność i Troistość Boga. 2. 

Wcielenie, Męka i Śmierć naszego Pana Jezusa 

Chrystusa”8– przybrała postać: „Główne prawdy 

wiary. 1. Jedność i Troistość Boga. 2. Wcielenie, 

Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pa-

na Jezusa Chrystusa”9.  

formuła tzw. sześciu głównych 
prawd wiary jest lokalną 

(regionalną) tradycją katechetyczną. 
Obecna ich forma nie ma za sobą ko-
ścielnego autorytetu uniwersalnego 
(papież, sobór), ale autorytet lokalny... 
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Zagadnienie potrzeby i sposobu wprowadze-

nia ewentualnej zmiany jest najtrudniejsze. 

Spójrzmy choćby na przykładową propozycję 

uzupełnionej formuły:  

1. Jest jeden Bóg: miłosierny, sprawiedliwy i 

wszechmogący. 

2. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn 

Boży i Duch Święty.  

3. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na 

krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 

4. Dusza człowieka jest nieśmiertelna, a jego 

ciało zmartwychwstanie. 

5. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie 

potrzebna. 

Widzimy, że brakuje jeszcze prawdy o stwo-

rzeniu, o Duchu Świętym i o Kościele. Czy jed-

nak ich dodanie nie wydłuży zanadto całej for-

muły? Czy zatem nie lepiej poprzestać na Sym-

bolu wiary, choćby w formie Składu Apostol-

skiego, i go promować, a zaniechać przedruko-

wywania w katechizmach Sześć głównych prawd 

wiary? Wydaje się, że to ostatnie rozwiązanie, 

dość ciche, nie wywoła zamieszania. Symbol 

wiary jest już przecież streszczeniem wiary Ko-

ścioła czy zatem warto jeszcze „streszczać 

streszczenie”? 

 
1 Brzmienie za: Mały katechizm katolicki, opr. M. Wojciechowski, Kraków 2012, s. 8. por. także: E. Staniek, Sześć 

prawd wiary, Kraków 1997. 

2 Łatwy i krótki sposób nauczania katechizmu na parafiach wiejskich. Podręcznik dla wiejskich katechetów, opr. B. 

Szmidt, Warszawa 1914, s. 14. 

3 Nauka chrześcijańska dla użytku instytutów płci żeńskiej […], opr. P. Błachowicz, Warszawa 18403, s. 33. 

4 Catechismus Catholicus cura et studio Petri Cardinalis Gasparri concinnatus, Romae 193310, s. 23: „IX. Precipua 

Fidei mysteria: 1. Mysterium unius Dei in tribus distinctis Personis, Patre, Filio et Spiritu Sancto; 2. misterium 

humanae Redemptionis per incarnationem, passionem et mortem Domini Nostri Iesu Christi, Filii Dei” (tł. S.P.). 

5 Catechismus Romanus seu Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu 

editus [tekst krytyczny], red. P. Rodriguez i in., Città del Vaticano-Pampolona 1989, s. 12n, 19n.  

6 Christianae doctrinae copiosa explicatio […] composita ab […] Roberto Bellarmino, Posoni 1742, s. 3: „Itaque 

nosse deces, duo esse principalia fidei nostrae mysteria, & in signo illo, quo S. Crucis dicitur, contenta. Primum 

misterium, est Unitas ac Trinitas Dei. Alterum vero est Incarnatio ac Passio Salvatoris nostri” (tł. S.P.). 

7 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, s. 216-217. 

8 W: http://www.webalice.it/ingcom/Utili_file/CatechismoMinoreSPX.pdf, s. 2 (tł. S.P.). 

9 Appendice. Preghiere e formule in redazione aggiornata. Preghiere e formule. Aggirnamento del Catechismo di S. 

Pio X, http://www.corsiadeiservi.it/public/ pages/home/CatechismoMaggioreSPX.pdf, s. 129 (tł. S.P.). 
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Papież Franciszek podczas tegorocznej po-
dróży apostolskiej do Meksyku, będąc  
w jednym z najcięższych więzień w tym 
kraju, powiedział: „Nie ma miejsca, do któ-
rego miłosierdzie nie mogłoby dotrzeć, nie 
ma takiej przestrzeni ani osoby, której nie 
może ono dotknąć”.  

O dbywam obecnie praktykę pastoralną  

w Areszcie Śledczym w Warszawie – Gro-

chowie. Przywołuję na początku słowa papieża, 

ponieważ bardzo dobrze oddają moją osobistą 

refleksję na temat więzienia, ludzi w nim spoty-

kanych a przede wszystkim działania Pana Boga 

w tym miejscu. Otóż mogę stwierdzić, iż do-

świadczam osobiście tego, o czym powiedział 

Ojciec Święty.  

W moim przekonaniu obecność miłosierne-

go Pana wśród osadzonych zaznacza się przede 

wszystkim w sakramentach sprawowanych  

w więziennej kaplicy, zwłaszcza w sakramencie 

pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Jest On 

obecny także we wspólnej modlitwie, śpiewie, 

przepowiadaniu Słowa Bożego, posłudze  

kapłanów i  osób konsekrowanych.  

Rzeczywiście, nie ma dla Niego sytuacji, w którą 

nie byłby w stanie albo nie chciałby wejść! Tam 

gdzie ludzka nędza, grzech, zagubienie - On jest 

obecny w sposób szczególny. Odpowiedź na Bo-

żą łaskę należy oczywiście do człowieka, od tego, 

czy uzna się za grzesznika potrzebującego Boże-

go miłosierdzia czy też nie.  

Czego dokonuje Pan Bóg w życiu ludzi, któ-

rzy odbywając karę pozbawienia wolności zdecy-

dowali się przyjąć Jego łaskę? Zapraszam do 

przeczytania świadectw osadzonych kobiet, któ-

re pragną podzielić się z Szanownymi Czytelni-

kami Naszego Prądu doświadczeniem miłosier-

dzia i przebaczenia w ich życiu.  

 

Świadectwo 1 — Ela 

Odbywanie przeze mnie kary pozbawienia 

wolności w Areszcie Śledczym było etapem stra-

chu i niepewności. Co będzie dalej? Co będzie ze 

mną i z mężem? Co robi mój synek? Czy będzie 

mnie pamiętał? Czy mąż będzie chciał utrzymy-

wać ze mną jakikolwiek kontakt? Czy nie odbie-

rze mi dziecka? Czy rozwód dojdzie do skutku? 

Brak widzeń, bliskości, tyle listów bez odpowie-

dzi – moje życie w tym czasie runęło w przepaść. 

Po upływie roku, kiedy zaczęłam odbywać 

karę w Zakładzie Karnym (jako skazana), ocze-

kiwałam w wielkim strachu i cierpieniu na 

pierwsze spotkanie. Było mi bardzo ciężko. Dłu-

go rozmawialiśmy. Tłumaczyłam, płakałam  

i przepraszałam. Cieszyłam się, że mojemu  

O miłosierdziu z innej strony 

tekst  

al. Szymon Pakuła SAC 
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Wiem, co znaczy słowo „rodzina” w życiu każde-

go człowieka – dla mnie to dobro najwyższe. 

Okres, w którym nie widzieliśmy się z mę-

żem, nie wniósł w moje życie niczego dobrego, 

jedynie strach, złość, niepewność, która miała 

zakończyć się rozwodem. Jednak wystarczyło 

raz na siebie spojrzeć, usłyszeć się, dotknąć, 

porozmawiać, żeby powoli odzyskiwać wiarę  

w nas, w naszą miłość i przypomnieć sobie to, 

co przyciągnęło nas do siebie na początku na-

szej wspólnej drogi. Nie nastąpiło to od razu, 

ale co widzenie dostrzegałam i czułam, że moje 

szczęście (mąż i synek) do mnie wróciło. Nic 

poza nimi się dla mnie nie liczy. Dają mi siłę  

i motywację do działania. Są motorem napędo-

wym, napędzającym do walki o siebie  

i o wszystko, co mam. Dziękuję Bogu całym 

sercem, że scalił nas ponownie i dał nam drugą 

szansę, byśmy nie przestawali się kochać, sza-

nować i być ze sobą do końca. 

 

Świadectwo 2 — Ania 

Wcześniej wydawało mi się, że Bóg w ogóle 

nie był mi potrzebny – bo po co osobie uzależ-

nionej wiara? Odeszłam od Niego daleko, za-

mknęłam się w kręgu własnego cierpienia, bólu 

psychicznego i fizycznego. Powolna autode-

strukcja, unicestwienie, zanik moralności i war-

tości, które miałam oraz opętanie nałogiem 

prowadziło mnie nieuchronnie do zguby. Z per-

spektywy czasu wiem, że Bóg nigdy mnie nie 

opuścił, bo jak wytłumaczyć to, że jeszcze żyję? 

Pomimo tylu ryzykownych zachowań jestem 

zdrowa, choć wiele osób z dawnego otoczenia 

już nie żyje lub jest nosicielem jakiegoś wirusa. 

Początkowo czułam żal, że właśnie ja zostałam 

wystawiona na taką próbę, ale przecież Bóg nie 

naraża nas na więcej, aniżeli możemy unieść. Ja 

dźwigam cały czas to brzemię, ale mam siłę – 

biorę ją od Pana. Modlę się codziennie, aby 

mnie wpierał, poddałam się zupełnie Jego woli. 

Będąc w więzieniu zrozumiałam jak bardzo 

można być samotnym bez Boga, mając setki 

ludzi wokoło. 

Otwierając się przed Bogiem w swym sercu, 

wreszcie czuję się spokojna, pełna optymizmu, 

mężowi już nic nie jest, że dzielnie zajął się na-

szym synkiem, który powoli zaczął scalać nasz 

związek. Mąż systematycznie przyjeżdża do mnie 

przywożąc naszego synka, który obecnie ma 5 lat. 

Największym szczęściem jest dla mnie moment, 

kiedy mam ich obu w ramionach.  

Przebywając w Zakładzie Karnym bardzo 

dużo zrozumiałam i trudno mi wybaczyć samej 

sobie, że zraniłam osobę tak bardzo mi bliską 

oraz skazałam 1,5-rocznego synka na życie bez 

matki. Przez cały czas pobytu w więzieniu robię 

wszystko, aby się zmienić. Zrobię wszystko, aby 

nasze życie wyglądało inaczej. 

Teraz już wiem, że odzyskałam zaufanie  

i miłość męża, a co najważniejsze – spokój serca 

gdy mi wybaczył. Zaangażowałam się w rozwój 

naszego jedynego dziecka i w życie rodzinne. 
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wiary i nadziei, że On mnie poprowadzi. Z Nim 

mam siłę, aby stawiać czoło pokusom, odbudo-

wuję swój kręgosłup moralny, pracuję nad sobą 

wzorując się przykładami z życia Chrystusa. 

Mam w sobie przez to wiele pokory. Dziękuję 

Bogu w modlitwie za każdy mały krok ku lep-

szemu, dziękuję Mu także za każde niepowo-

dzenie. To mnie na co dzień umacnia. 

 

Świadectwo 3 — Bożena 

Twój pobyt w więzieniu na Olszynce Gro-

chowskiej rozpoczął się dokładnie 1 rok i 22 dni 

temu. Nigdy wcześniej nie zetknęłaś się z takim 

miejscem, nie znałaś nikogo, kto odbywał karę 

pozbawienia wolności. Twoja wiedza na temat 

więzienia i panujących w nim zwyczajów po-

chodziła z filmów fabularnych i dokumental-

nych. Kiedy przekroczyłaś bramy więzienia, 

poddano Cię kontroli osobistej, wydano wię-

zienną odzież, pościel i naczynia, a w końcu 

doprowadzono do celi i zamknięto, to pomyśla-

łaś, że to nie może dziać się naprawdę. Szok, 

niedowierzanie i strach; przed funkcjonariusza-

mi – bo krzyczą i popędzają, przed innymi osa-

dzonymi – bo dziwnie wyglądają, są wytatuow-

ani, mówią i zachowują się wulgarnie. „Jak ja to 

wytrzymam?” To pytanie uporczywie pojawia 

się w Twojej głowie wraz z obawą, czy rodzina 

się od Ciebie nie odwróci. 

Modlitwa? Nie masz zamiaru się modlić  

i prosić Boga o pomoc. Tak, pamiętasz przypo-

wieść o zabłąkanej owcy, ale myślisz: „mam 

rozum i wolną wolę; sama wpakowałam się w to 

bagno i teraz sama muszę sobie poradzić”. Nie 

będziesz prosić Boga o pomoc, bo co? Jak trwo-

ga to do Boga? 

I pewnego dnia ktoś Ci mówi: „przyjdź do 

naszej kaplicy”. Przekonuje, że warto zawierzyć 

Bogu i zwrócić się do Niego o pomoc. Zaczynasz 

uczestniczyć we Mszy Świętej. Najpierw siadasz 

nieśmiało w ostatnim rzędzie, później prze-

mieszczasz się bliżej ołtarza, czytasz i śpiewasz 

– kto śpiewa, dwa razy się modli. I w końcu po 

wielu latach przystępujesz do sakramentu spo-

wiedzi i Eucharystii. 

Czy przez ten rok zaszła w Tobie jakaś zmia-

na? Tak, olbrzymia. Zamiast lęku jest nadzieja  

i przekonanie, że z Bożą pomocą i ze wsparciem 

rodziny dasz sobie radę ze wszystkimi przeciw-

nościami, a po wyjściu z więzienia będziesz 

potrafiła cieszyć się życiem. Masz pewność, że 

nie jesteś sama, że Ktoś nad Tobą czuwa.  
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Szpital przy ul. Banacha to miejsce moich 
rocznych praktyk. Moim zadaniem jest roz-
dawanie Komunii chorym.  
 

D o szpitala jeżdżę raz na tydzień albo raz na 

dwa tygodnie. W trakcie moich praktyk 

przekonałem się, że zwykła rozmowa podczas 

odwiedzin to moment, w którym ludzie dzielą się 

swoim życiem - głęboko, bo w szpitalnym łóżku 

mają czas na rozmyślanie. To czas, kiedy ludzie 

opowiadają mi o swoich dzieciach i wnukach, że 

Adaś studiuje, że żona codziennie odwiedza, że 

Piotrek szuka pracy, że w szpitalu marnie żywią. 

Czasem zdarza się, że ktoś nie chce przyjąć Ko-

munii. Wtedy proponuję modlitwę za najbliższą 

rodzinę. W jej trakcie nieraz widziałem oczy peł-

ne łez, a przez nie serce spragnione bliskości 

Boga. Po modlitwie albo życzę miłej niedzieli, 

tekst  

al. Wojciech Winek SAC 

albo zostaję jeszcze chwilę porozmawiać, bo ktoś 

doświadczył spotkania z Bogiem. Miałem raz 

rozmowę ze schorowanym młodym mężczyzną: 

wymieniał mi po kolei swoje choroby, choroby 

swojej żony. Mówił, że spadły na niego wszystkie 

plagi egipskie. Na koniec zapytał: „Księże, jest 

nadzieja, prawda?”. Odpowiedziałem mu, że 

wielu rzeczy nie wiem, ale jedno wiem na pewno: 

Bóg nie zostawia człowieka samego, ale jest  

z nim w każdej chwili życia, nawet najbardziej 

mrocznej i beznadziejnej. Choć Go nie doświad-

czamy, to On jest. 

 Szpital to z jednej strony miejsce naładowa-

ne negatywnymi emocjami: poczuciem słabości, 

cierpieniem i bólem z drugiej jednak to miejsce 

umiłowane przez Boga, bo pełne Jego miłosier-

dzia. Nadzieja, którą się daje, jest przejawem 

miłosierdzia. Nadzieja znajduje swoje miejsce  

w pamięci i oświeca ją blaskiem Bożej obecności, 

by chwili słabości wznieść się do Ojca i od Niego 

czerpać otuchę. Nadzieja to dar oparty na praw-

dzie, nie pochodzący od człowieka. O jego mocy 

przekonałem się sam. Niedawno pochowałem 

Nadzieja miłosierdziaNadzieja miłosierdziaNadzieja miłosierdzia   
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mojego tatę. Stanąłem wobec cierpienia realne-

go, bezpośredniego. Doświadczyłem niemocy. 

Tata poszedł do szpitala na zabieg operacyjny  

w prawej nodze. Jednego dnia, w czwartek, roz-

mawiałem z nim przez telefon, a następnego 

pojechałem odwiedzić go w szpitalu. Widok był 

szokujący. Nie chcę tego opisywać, bo to nie jest 

istotne. Tata nic nie mówił, był świadomy. Sie-

działem u niego około półtorej godziny, prawie 

się nie odzywając. Trzyma-

łem go za rękę. Na prakty-

kach widziałem już ciężkie 

sytuacje, ale gdy ból i cho-

roba dotyka najbliższych, 

kiedy nie można nic zrobić, 

to człowiek, niezależnie 

kim jest, zaczyna zadawać 

pytania: „czemu tak cierpi?”, „dlaczego?”. Wie-

dza teologiczna nie dawała mi otuchy. 

„Dlaczego?” - to pytanie wracało do mnie  

i echem dudniło w głowie. „Boże! Dlaczego tak 

się męczy?”. Odmówiłem koronkę do Bożego 

miłosierdzia. Przypomniałem sobie słowa Jezusa 

powiedziane do s. Faustyny, że ktokolwiek bę-

dzie się nią modlił przy umierającym, to o tę 

osobę On sam będzie walczył, jak o swoją wła-

sność.  To było moją pociechą. Jezus udzielił mi 

daru zapamiętywania i rozważania Pisma Świę-

tego. Tego dnia, przy umierającym ojcu, Jezus 

przypominał mi te fragmenty, w których płakał  

i odczuwał strach. Mówił, że cierpi razem z tatą, 

że leży na każdym szpitalnym łóżku i doskonale 

wie, co ja przeżywam, co przeżywa tata. Jezus 

nie odpowiedział mi na pytanie „dlaczego”. Po-

wiedział: „Jestem”. Wróciłem do seminarium. 

Następnego dnia dowiedziałem się o śmierci 

taty. 

Dwa tygodnie po pogrzebie pojechałem znów 

„na Banacha”. Poszedłem na blok B na pierwsze 

piętro (to oddział kardiologii). Wszedłem na 

OIOM. Odwiedzałem kolejne osoby, które były  

w niemal identycznym stanie, co mój tata tamte-

go dnia. Pewna kobieta pielęgnująca swojego 

chorego męża zadawała mi te same pytania, któ-

re ja zadawałem sobie i Bogu przy łóżku taty. 

Powiedziałem jej o Jezusie, który nie chce  

śmierci i bólu. O Jezusie, który odczuwa to sa-

mo, co ja i ty. Który jest blisko i umiera za mnie  

i za ciebie na krzyżu. Zapytała „dlaczego mój 

mąż tak cierpi?”. „Nie wiem” - odpowiedziałem. 

„Wiem jedno - Jezus tu jest i przeżywa to samo, 

co Pani mąż”. Na koniec odwiedzin spotkałem 

jeszcze dwie kobiety przy windzie, które płakały, 

bo ich ojciec był w ciężkim stanie. Bały się, że 

umrze. Mówiłem im o Bogu - najlepszym Ojcu, 

który kocha 

swoje dzieci 

bardziej niż 

my potrafimy 

k o c h a ć .  

O Bogu, który 

powołuje do 

i s t n i e n i a  

i jest Tym, który daje życie. Bez Jego woli nie 

byłoby nas tutaj. On dał swojego Syna. Jezus 

doświadczył grozy konania, żeby przyjść do mnie 

i powiedzieć: „wiem, co czujesz”. Śmierć nie była 

końcem, bo Jezus zmartwychwstał i żyje, i woła 

po imieniu, tych, za których umarł, żeby i oni 

żyli razem z Nim, w Jego królestwie, gdzie „otrze  

z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 

będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu”.  

To był najtrudniejszy dzień praktyk, ale pięk-

ny, bo nie głosiłem swojej mądrości, ale mądrość 

krzyża i miłosierdzie Boga. 

Bóg nie zostawia człowieka sa-
mego, ale jest z nim w każdej 

chwili życia, nawet najbardziej 
mrocznej i beznadziejnej. Choć  
Go nie doświadczamy, to On jest. 
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W spólnota Kościoła w tym roku przeżywać 

będzie wiele ważnych i niezwykle rado-

snych wydarzeń. Jednym z nich są Światowe Dni 

Młodzieży w Krakowie, na które czekają tysiące 

młodych chrześcijan. Z niecierpliwością oczekuje 

na nie również Ojciec Święty, który z okazji tego 

wspaniałego festiwalu żywej wiary i jedności 

wystosował orędzie, mające jeszcze lepiej przy-

gotować wszystkich na lipcowe świętowanie. 

Na początku papież wspomina przebytą już 

trzyletnią drogę, jaką pokonał wraz z młodymi 

od ostatnich Światowych Dni Młodzieży. Tema-

tami podejmowanymi w refleksji i modlitwie  

w kolejnych latach była treść błogosławieństw: 

„błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3) oraz 

„błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8). W tym 

roku słowami Pana, nad którymi Kościół pochy-

lał się i nadal będzie to robił jest fragment: 

„błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-

sierdzia dostąpią” (Mt 5,7). 

Ojciec Święty zauważa, że Dni Młodzieży 

przypadają w czasie nadzwyczajnego Roku Miło-

sierdzia, dzięki któremu będą one „prawdziwym 

Jubileuszem Młodych w wymiarze światowym”. 

Papież wspomina poprzednie Światowe Dni 

Młodzieży, które łączyły się w obchodami Roku 

Jubileuszowego, tj.: Rok Święty Odkupienia 

1983/1984 oraz Wielki Jubileusz Roku 2000.  

tekst  

redaktor 

al. Marcin Przywara SAC 

W tym miejscu Franciszek tłumaczy podstawowe 

źródło idei jaką jest w ogóle Rok Jubileuszowy, 

wskazując na starotestamentalny nakaz samego 

Boga. Izraelici co pięćdziesiąt lat mieli uwalniać 

niewolników, darować długi i winy oraz odna-

wiać relacje międzyludzkie. W Chrystusie, który 

przyszedł ogłosić „rok łaski od Pana”, Kościół 

wszedł w szczególny czas święty. To przez Jego 

misterium paschalne wypełnia się „najgłębszy 

sens jubileuszu”. 

Następnie papież Franciszek pragnie pochylić 

się nad tematem tegorocznych Światowych Dni 

Młodzieży, czyli nad Miłosierdziem Bożym. Tu 

również rozpoczyna od ukazania starotestamen-

talnej wymowy słów „hesed” i „rahamim”, będą-

cych w pierwszej kolejności obrazem wiernej 

miłości Ojca i czułej matczynej troski. Opierając 

się na fragmencie Księgi proroka Ozeasza, mó-

wiącym o miłości Boga (Oz 11,1-4) podkreśla 

niewypowiedzianą głębie łaskawości Ojca, który 

mimo winy swego syna okazuje mu nieustannie 

miłosierdzie. Papież pisze, że owo miłosierdzie  

w miłosierdziu zawsze zawarte jest przebaczenie; 

ono „nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, ale kon-

kretnym faktem, przez który Bóg objawia swoją 

miłość podobną do miłości ojca i matki, których 

aż do trzewi porusza los własnego dziecka”. 

Nowy Testament ukazuje Miłosierdzie Boże 

w kontekście całego dzieła Jezusa, a szczególnie 

tych momentów, w których pochylał się On nad 

ludzką nędzą i słabością. „Co więcej: On sam jest 

miłosierdziem”. Dalej papież przywołuje przypo-

wieści z 15 rozdziału Ewangelii św. Łukasza, ko-

mentując je w słowach: „Każdy z nas jest tą zagu-

bioną owcą, tą zgubioną drachmą. Każdy z nas 

jest owym synem, który zmarnował swoją wol-

ność idąc za fałszywymi bożkami, iluzjami szczę-

ścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie zapomi-

na, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Jest ojcem 

cierpliwym, zawsze na nas czeka!” 

„Błogosławieni miłosierni…”„Błogosławieni miłosierni…”„Błogosławieni miłosierni…”   
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Franciszek wspomina również swoje lata 

młodości, w których doświadczył niezwykłej mo-

cy przebaczającego Boga, obdarzającego go ła-

ską, szczególnie w sakramencie pokuty i pojed-

nania. „A czy ty, drogi chłopcze, droga dziewczy-

no, poczułeś kiedykolwiek na sobie to spojrzenie 

pełne nieskończonej miłości, która, pomimo 

wszystkich twoich grzechów, ograniczeń, upad-

ków, wciąż ci ufa i z nadzieją patrzy na twoje 

istnienie? Czy jesteś świadomy, jak wielka jest 

twoja wartość w planie Boga, który z miłości 

oddał ci wszystko?” - pyta papież. 

Po ukazaniu w skrócie istoty Miłosierdzia, 

Ojciec Święty sam chce udzielić młodym kilku 

rad, w jaki sposób żyć na co dzień tą łaską. Klu-

czem do doświadczenia miłosiernego działania 

Boga jest bycie samemu narzędziem miłosier-

dzia względem drugiego człowieka. Tu jako przy-

kład Franciszek podaje życie bł. Pier Giorgia 

Frassatiego, który jako kilkunastoletni chłopak 

wiele swoich sił kierował właśnie na czynienie 

uczynków miłosierdzia względem potrzebują-

cych. 

Papież wyznaje, że lubi łączyć błogosławień-

stwa Jezusa z 25 rozdziałem Ewangelii św. Ma-

teusza, w którym Pan mówi o uczynkach miło-

sierdzia względem ciała i duszy. Jak sam stwier-

dza, miłosierdzie czynione innym „jest spraw-

dzianem autentyczności naszej postawy jako 

uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako 

chrześcijan we współczesnym świecie.” Cytując 

modlitwę świętej Faustyny, proszącej m.in. by jej 

oczy, ręce czy nogi były miłosierne, papież zachę-

ca młodych, aby przez pierwsze siedem miesięcy 

roku 2016, aż do spotkania w Krakowie, wybiera-

li po jednym uczynku miłosierdzia względem 

ciała i duszy i starali się je realizować w codzien-

ności. 

Na koniec papież zapewnia, że Kraków, mia-

sto św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, 

czeka na młodych z „otwartymi ramionami  

i otwartym sercem”. Wyznaje, że wierzy głęboko, 

iż znakiem Opatrzności Bożej jest fakt, że Świa-

towe Dni Młodzieży w Roku Miłosierdzia odbędą 

się właśnie w mieście tych dwóch wielkich świę-

tych. „Drodzy młodzi, Jezus Miłosierny, przed-

stawiony w wizerunku, czczonym przez lud Boży  

w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, 

czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak 

wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was… 

Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskoń-

czonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was 

swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym prze-

baczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które 

może przemienić wasze życie i uleczyć rany wa-

szych dusz”. 

Czy można nie odpowiedzieć na takie zapro-

szenie? 
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„Kościół nie jest na świecie po to, by potę-
piać, lecz by pozwolić na spotkanie z tą 
przenikającą do trzewi miłością, jaką jest 
Boże miłosierdzie. Aby mogło się to zda-
rzyć, trzeba wyjść. Wyjść z kościołów i para-
fii, wyjść i pójść szukać ludzi tam, gdzie 
żyją, gdzie cierpią, gdzie mają nadzieję.” 

 

K siążka pt.: „Miłosierdzie to imię Boga” sta-

nowi zapis wywiadu, który w lipcu ubiegłe-

go roku przeprowadził z Ojcem Świętym Fran-

ciszkiem watykanista Andrea Tornielli. W książ-

ce zamieszczono również bullę „Misericordiae 

vultus”, która ogłasza Nadzwyczajny Rok Święty 

Miłosierdzia. 

Papież Franciszek w prostych i bezpośred-

nich słowach zwraca się do każdego człowieka, 

nawiązując z nim osobisty, braterski dialog. 

Zwraca się tak, aby dotrzeć do wszystkich – wie-

rzących i niewierzących, tych w Kościele i poza 

redaktor 

nim; także do tych, którzy są negatywnie, bądź 

wrogo nastawieni. Jego słowa nie mają w sobie 

patosu teologicznych traktatów, ani nie zawiera-

ją wyuczonych formułek, lecz przybliżają naukę 

Kościoła na temat miłosierdzia w przystępny 

sposób. Są prawdą powiedzianą z miłością. Są 

oparte na Piśmie Świętym, Tradycji Kościoła, 

wypowiedziach jego poprzedników i bogatym 

doświadczeniu duszpasterskim. W słowach tych 

ujawnia się pasterskie serce papieża – otwarte, 

ciepłe, współczujące „serce z ciała”, które wzru-

sza się cierpieniem bliźniego, które przepełnione 

jest troską i wrażliwością o drugiego człowieka, 

które płonie Bożym pragnieniem dotarcia do 

wszystkich – szczególnie tych najbardziej po-

trzebujących: ubogich, cierpiących, wykluczo-

nych, grzeszników – aby każdy człowiek dostąpił 

zbawienia przez Boże miłosierdzie. Papież, mó-

wiąc o miłosierdziu, ukazuje swoje miłosierne 

myślenie - „wyobraźnię miłosierdzia”, o którą 

zabiegał św. Jan Paweł II. Woła po raz kolejny, 

by Kościół nie zamykał się, ale wychodził by szu-

kać zagubionych, poranionych owiec, by zachę-

cał je do powrotu do Kościoła, do miłosiernego 

Ojca, by nie trwał w zamkniętej twierdzy, lecz 

wybiegał na spotkanie grzeszników - jak Ojciec; 

by nie pominął żadnej szczeliny, przez którą 

może popłynąć balsam miłosierdzia. Ojciec 

Święty mocno opiera się na prawdzie, że wszyscy 

tekst  

al. Bartłomiej Andrych SAC 

Recenzja książki:Recenzja książki:Recenzja książki:   
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jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożego 

miłosierdzia, Bożego przebaczenia. 

Papież Franciszek odnosi się do wielu pro-

blemów Kościoła – szczególnie kreśli obraz  

mentalności, jaka powinna charakteryzować 

prawdziwych chrześcijan. Porównuje m.in. po-

stawy faryzeusza i celnika z przypowieści zawar-

tej w Ewangelii św. Łukasza oraz mentalność 

Prawa i Miłości miłosiernej. Papież dużo miej-

sca poświęca sakramentowi pokuty i pojednania 

– daje wskazówki spowiednikom i penitentom. 

Mówi o konkretach: dlaczego ogłosił Nadzwy-

czajny Rok Święty Miłosierdzia, jak go dobrze 

przeżyć, jak być „miłosiernym jak Ojciec”, a tak-

że aby nie zatrzymywać się na doświadczaniu 

miłosierdzia, lecz świadczyć je na co dzień dru-

giemu człowiekowi. 

Książkę tę polecam każdemu: zarówno temu, 

który czuje się grzesznikiem, jak i temu, który 

uważa, że jest „sprawiedliwy”. Czytając ją, masz 

okazję wpatrzeć się lepiej w oblicze Ojca, lepiej 

Go poznać i przybliżyć się do Niego. Możesz 

zrozumieć, co jest najważniejszym przesłaniem, 

jakie kieruje do Ciebie w Ewangelii. Spróbuj, 

jeśli chcesz. 

„Lekarstwo istnieje, uzdrowienie istnieje, 

jeśli tylko wykonamy maleńki krok do Boga lub 

jeśli mamy choćby pragnienie wykonania go.” 

 

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa 

z Andreą Torniellim., wyd. Znak, Kraków 2016. 





N a s z  P r ą d  №  8 5  

OD REDAKCJI 

49 

Znajdź nas na: 
www.wsdsac.pl 

 
www.facebook.com/

wsdsac 
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Jeżeli chciałbyś wspomóc nasze  

Seminarium, możesz to uczynić  

przekazując nam 1% podatku,  

który płacisz. Jak to zrobić?  

Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,   

a jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  

modlimy się za Was każdego dnia! 

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium. 

 

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 

 

 22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św. 

 Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św. 

 codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych 

 codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych  

 Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne 

 

Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 

 

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów  

ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew  

05-850 Ożarów Mazowiecki 

   
tel. 22 722 10 24; fax 22 722 32 28  

tel./fax do administracji 22 733 85 62  
e-mail: intencje@pallotyni.pl 

 
Pekao S.A. I O/Warszawa, nr konta:  

85 1240 1037 1111 0010 0132 0841 




