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Podziękowanie dla całego Zespołu ze Wspólnoty „Zawierzenie”, 
który przyczynił się do powstania książki.
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Wstęp

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, popularnie nazywana Mszą  
o Uzdrowienie, to nabożeństwo w obecności Najświętszego Sakramentu, 
z  dłuższym niż zazwyczaj kazaniem lub konferencją, podczas których  
z mocą głoszone jest słowo wzywające do nawrócenia.

Podczas Mszy o Uzdrowienie spotykamy się między innymi  
z modlitwą wstawienniczą oraz z posługą charyzmatyczną. Modlitwa 
wstawiennicza to nie tylko modlitwa o wysłuchanie próśb i wypraszanie 
Bożych łask. To przede wszystkim zaproszenie Chrystusa do swojego  
życia i chęć przeżycia osobistego spotkania z Nim. Modlitwa wstawien-
nicza przeznaczona jest dla każdego, a szczególnie dla tych, którzy 
czują się duchowo zagubieni, oddaleni od Boga, strapieni, bezsilni  
i pozbawieni wiary. Również dla doświadczających niepowodzeń, udręk, 
zniewoleń oraz dotkniętych różnymi schorzeniami - także medycznie 
nieuleczalnymi.

Do tego rodzaju modlitwy warto się przygotować:
● pozostawać w stanie łaski uświęcającej, gdyż żyjąc w grzechu nie 

jesteśmy zdolni do przyjęcia łask Bożych;
● starać się o rozbudzenie w sobie właściwych intencji - prosząc Boga 

o Jego dary (uzdrowienie, uwolnienie), świadomie wkraczamy na drogę 
ku nawróceniu, wykluczamy założenie dalszego życia w grzechu;

● wyciszyć emocje i umysł, poddać się osobistej modlitwie, skupić się na 
Chrystusie.

Szczególnym rodzajem modlitwy wstawienniczej jest modlitwa  
z prośbą o uwolnienie, podejmowana w intencji uwolnienia od 
działania złych duchów, działania wpływającego na psychikę bądź 
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ciało człowieka. Zniewolenie nigdy nie pozostaje bez przyczyny. Złe 
praktyki przodków, grzeszne postępowanie lub nawet nieświadome 
zaangażowanie w demoniczne praktyki, spirytyzm, okultyzm, satanizm, 
kierowanie modlitw wprost do szatana i  złych duchów są bezpośrednimi 
przyczynami zniewoleń.

Często zachodzi wówczas konieczność odprawienia wpierw egzor-
cyzmu, a dopiero późniejsze przystąpienie do modlitwy o uwolnienie. 
Posługa charyzmatyczna zaś to działanie Boga przez człowieka. 
Otwartemu na działanie Ducha Świętego człowiekowi udzielane są  
Jego dary, na przykład: charyzmaty wiary, nadziei, miłości, uzdrawiania 
oraz charyzmaty słowa, tj.: dar proroctwa, dar modlitwy w językach, 
dar tłumaczenia języków. Są to łaski darowane konkretnym osobom  
lub wspólnotom, dzięki którym można w mocy Ducha Świętego służyć 
innym, ewangelizując lub niosąc, na przykład posługę modlitwy  
uwielbienia i dziękczynienia  oraz modlitwy wstawienniczej podczas 
nabożeństw o uzdrowienie i uwolnienie.

Posługę modlitwy wstawienniczej mogą prowadzić zarówno 
osoby duchowne, jak i świeckie - w zespołach modlitewnych, pod 
przewodnictwem kapłana lub diakona.

     O. Remigiusz Recław SJ.
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Wszechmocny Boże, Tyś w swojej nieskończonej
Miłości, Dobroci i Łaskawości posłał nam
Syna, który umarł za nas, abyśmy mogli żyć wiecznie!
Umacniasz naszą wiarę przez Zmartwychwstanie 
Jezusa, który także i dziś przychodzi 
do nas jako Tryumfujący Pan w całym 
swoim Majestacie, błogosławi, przynosi 
radość i pocieszenie, daje nam siłę i nadzieję!
    Bądź uwielbiony!

Władco Nieba, Ziemi i Wszechświata, 
składamy Ci hołd wdzięczności i kłaniamy się 
w pokornym zachwycie wraz z całym
stworzeniem i rozradowanym Niebem!
    Bądź pochwalony!

Panie Czasu i Przestrzeni, jesteś światłem
duszy, pokojem serca. Napełniasz nas
miłością, której potrzebujemy jak powietrza,
jak tlenu!
    Bądź wysławiony!

„Moje credo”
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Boże Wieków, który byłeś, jesteś i będziesz,
uczysz nas przebaczania, cierpliwości 
i umiłowania człowieka. Mimo naszych słabości,
potknięć i upadków wracamy do Ciebie, bo
Ty nas podnosisz i przygarniasz, Boże, 
z całą mocą Twojej Ojcowskiej Miłości!
    Bądź wywyższony!

Boże Praojców: Abrahama, Izaaka i Mojżesza
oraz wszystkich Proroków i Świętych,
oddajemy się z ufnością w Twoje Ręce.
Uczyń z nas świadków Ewangelizacji,
byśmy tworzyli cywilizację pokoju, nadziei i miłości. 
    Bądź uwielbiony!

   Elżbieta Kochanowska
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„O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” J 14,14

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.” Ga 5,13
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Miłość - dar od Boga

Kochani, myślę, że każdy z nas chce być kochanym. Człowiek pragnie 
miłości drugiego człowieka, szuka jej, źle się bez niej czuje. Jeśli nie ma 
wokół nas osób, o których wiemy, że nas kochają: dzieci, matki, ojca 
itp., to wówczas człowiek czuje się samotny. Życie bez miłości jest jakby  
nie w pełni spełnione. Człowiek potrzebuje być kochanym, dlatego 
poszukuje osób, które będą go kochać. Chętnie otaczamy się ludźmi, 
których nazywamy naszymi przyjaciółmi i wiemy, że nimi są, ponieważ 
spełniamy się w ten sposób jako ludzie. Miłość jest warunkiem naszego 
istnienia w społeczeństwie. Chcemy być kochani, ale czy sami potrafimy 
kochać.? Człowiek, który nie potrafi kochać, więcej traci ze swego 
człowieczeństwa, niż gdy nie jest kochany. 

Jezus w przeddzień swej męki ustanowił nowe przykazanie - 
przykazanie miłości. Nauka Jezusa kładzie wyraźny nacisk na potrzebę 
bycia kochanym i kochania innych. Wyraźnie powiedział, że uczniów 
Jego poznają po tym, że będą wzajemnie miłowali się. Jezus wypowiedział 
to przykazanie po wyjściu Judasza z Wieczernika. Przykładem skutków 
niewypełniania tego przykazania jest tragedia Judasza, który nie potrafił 
kochać innych, kochał tylko siebie. Judasz bardzo wiele otrzymał od 
Jezusa, był jednym z Apostołów, któremu powierzona została rola 
skarbnika - przechowywał pieniądze na utrzymanie uczniów. Judasz 
prawdopodobnie, gdy nadarzyła się okazja, zdefraudował te pieniądze. 
Brak miłości do Jezusa i współbraci doprowadził go do zdrady.

Ludzie, którzy przestali kochać innych, a kochają tylko siebie, mają 
przeświadczenie, że ich życie nie ma sensu i popełniają samobójstwo. 
Tylko miłość do drugiego człowieka - zupełnie bezinteresowna - nadaje 
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prawdziwy sens naszemu życiu. Jeżeli tylko żądamy miłości od innych, 
nie dając nic w zamian, to jej nie otrzymamy. Żeby być kochanym, 
trzeba kochać. Miłość do drugiego człowieka jest warunkiem zbawienia. 
Miłowanie człowieka jest rzeczą niezmiernie trudną, ponieważ żyjemy 
wśród ludzi, którzy nie kochają, w szczególności spotykamy się z tym  
w miejscu pracy. W środowisku, w którym żyjemy, potrafimy doświadczyć 
tego, że niektórzy nas nie kochają. Często ludzie nie potrafią zdać 
egzaminu z miłości, kierując się czystym koniunkturalizmem,  aby sobie 
nie zaszkodzić w pracy. Dobrym przykładem takiej decyzji jest postać 
Poncjusza Piłata, który skazał Jezusa na śmierć dlatego, że bał się o swoje 
stanowisko. Piłat wiedział, że Jezus jest niewinny. Podporządkował się 
jednak woli tłumu, bo nie potrafił inaczej rozwiązać tej sprawy. 

Bułhakow w powieści „Mistrz i Małgorzata” ukazuje Poncjusza 
Piłata po prawie dwóch tysiącach lat pokuty. Siedzi on na swoim tronie 
Hegemona, a obok niego leży jedyna istota, którą prawdziwie kochał 
- jego pies. Przez te 2 tys. lat Piłat nie spał, zadręczając się, czy podjął 
słuszną decyzję, skazując Jezusa na śmierć. Przychodzi moment, kiedy 
ta pokuta ma skończyć się na prośbę głównych bohaterów tej powieści. 
Gdy za zgodą diabła zostaje z niej zwolniony, spotyka wychodzącego  
mu naprzeciw Jezusa. Piłat, pełen wątpliwości pyta Go: „Czy to  
wszystko, co wydarzyło się, jest prawdą?”. Jezus mu wówczas odpowiada: 
„Nie jest to prawdą.” Odpowiedział tak, ponieważ miłość wiąże się  
z przebaczeniem, a przebaczenie wiąże się z zapomnieniem. U ludzi jest 
to niemożliwe, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Piłat szczęśliwy 
odchodzi z Jezusem do nieba - do światłości. Ta powieść jest przykładem 
tego, jak ważna w życiu jest miłość.

Miłość, nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia 
powoduje to, że ,jeśli my kochamy, to także jesteśmy kochani. Dlatego 
Jezus naucza nas, abyśmy nie tylko żądali miłości od innych, ale abyśmy tę 
miłość dawali innym. Jest to bardzo trudne, szczególnie, gdy brakuje nam 
miłości w relacjach z najbliższymi: z rodzicami, dziećmi, żoną, mężem… 
Ten brak miłości jest przyczyną konfliktów. Niektórzy z nas nie starają 
się kochać, a żądają tego, aby być kochanymi. Jezus w przeddzień swojej 
męki mówi do grona uczniów o potrzebie miłości. On dokładnie wiedział, 
co Go czeka za kilkadziesiąt godzin. Wiedział, co zrobi Judasz, co zrobi 
Piłat. Wiedział też, że ofiara z Jego życia nie jest konieczna, gdyż mógł 
nas odkupić w inny sposób, jednak chciał nam pokazać przez śmierć na 
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krzyżu dokonaną za nasze grzechy, jak bardzo nas kocha. I to jest miłość 
Boga do człowieka. 

Taka miłość jest dla człowieka niemożliwa do powtórzenia i zrealizo-
wania, ale my, choć w części, powinniśmy w tym względzie naśladować 
Jezusa. Starajmy się kochać ludzi. Powtórzę zdanie, które napisał  
ks. Jan Twardowski: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 
Ponieważ to zdanie jest piękne i zawiera głęboką prawdę, często jest 
nadużywane, jednak warto je sobie przemyśleć i powiesić w widocznym 
miejscu, szczególnie, kiedy w naszych rodzinach jest problem ze wzajemną 
miłością. Śpieszmy się kochać ludzi, bo kiedy odejdą, pewnych rzeczy już 
nie jesteśmy w stanie ponaprawiać i może być tak, jak z Piłatem, że jedyną 
istotą, która nas naprawdę kocha, jest nasz pies. Jeżeli tak jest, trzeba 
dokonać naprawy swojego życia. Nawet jeśli nasi bliscy odeszli, to obok 
nas żyją ludzie, których można bezinteresownie pokochać, tak jak Jezus 
swoich uczniów. Wówczas nasze życie nabierze barw, a my odchodząc  
do wieczności, spotkamy się z wieczną Miłością, z Bogiem - naszym 
Ojcem, który z miłości powołał nas do istnienia. Amen.

Dagmara Katarzyna
Chciałabym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat mojego 

życia i mojej drogi do Pana Jezusa.
Prowadziłam niegdyś dość „bogate” życie towarzyskie. Miałam grono 

tak zwanych „przyjaciół”, z którymi śpiewałam, tańczyłam, bawiłam się. Byli 
moją odskocznią od napięć w domu i trudnych sytuacji życia codziennego. 
Ponieważ stres nawarstwiał się i potęgował moje problemy, coraz częściej 
uciekałam w towarzystwo i zabawę. 

Aż w pewnym momencie okazało się, że cała beztroska, którą się 
otoczyłam, runęła. Nagle, wydawałoby się, brutalnie, zostałam wytrącona  
z dotychczasowego trybu życia i zostałam sam na sam z problemami. Nie 
umiałam wówczas zrozumieć, że to sam Bóg upomina się wówczas o moją 
duszę. Nie umiałam i zapewne nie chciałam tego ani zauważyć, ani zrozumieć. 
Żyłam wówczas myślą, iż opuścili mnie przyjaciele i bliscy i nie mogłam się 
z tą myślą pogodzić. Zastanawiałam się, czym zawiniłam?
 Zostałam sama. Ale czy na pewno? Na mojej drodze zaczęły pojawiać się 
osoby, dzięki którym moje myśli zaczęły krążyć wokół Boga. 
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 I stało się. Poszłam do kościoła, bo „coś” mnie tam bardzo mocno pchało. 
Zaczęłam modlić się. Gdy mój syn przystępował do Pierwszej Komunii  
Świętej, ja również mu towarzyszyłam. Rozpoczęła się droga mojego 
nawrócenia. Nie czułam tego jeszcze wtedy tak dokładnie, ale oto Bóg 
w Święto Przemienienia Pańskiego posłał do mnie kolejną osobę, która 
wysłuchawszy mnie, zaprosiła do udziału w Seminarium Odnowy w Duchu 
Świętym. Rzecz jasna, była to dla mnie całkowita nowość - coś, o czym 
dotychczas nawet nie słyszałam. Ponieważ moje serce nie dawało mi spokoju, 
postanowiłam spróbować.
 Dziś dziękuję Jezusowi za tę szansę. Dziękuję za to, że seminarium 
to był dla mnie owocny czas, w którym nauczyłam się poznawać siebie. 
Lektura towarzysząca pomogła mi stanąć w prawdzie przed Bogiem i sobą, 
wobec własnych pragnień, potknięć i słabości. Lektura skłoniła do głębszej 
refleksji nad swoim życiem. To był niezwykle cenny czas, w którym Pan 
Jezus uświadomił mi, że to nie byli przyjaciele, ci, którzy opuścili mnie  
w trudnych chwilach, a ucieczka od codzienności była w gruncie rzeczy raną, 
którą zadawałam sobie sama. Seminarium to był okres, w którym zaczęłam 
uczyć się modlić -nie słowami z książeczki do nabożeństwa, ale sercem. 
Nauczyłam się dziękować Panu za Jego łaski i uwielbiać Go w Jego miłości 
do mnie. Nauczyłam się słuchać poruszeń swojego serca i dostrzegać w nich 
działanie Boga. To nie znaczy, że „nauczyłam się i już”. To był początek drogi 
nawrócenia, które wciąż się dokonuje. To był początek świadomości swojej 
przeszłości. To był początek zmian, dzięki którym mam odwagę przyznać 
przed Bogiem, sama przed sobą oraz innymi, że postępuję niewłaściwie, źle!  
I był to czas, w którym dostrzegłam moc płynącą od Boga, by takie zachowanie 
naprawiać. Staram się. 
 Seminarium zmieniło moje życie. Wlało w moje serce pokój i wiarę, że 
Chrystus zwyciężył, a wraz z Jego zwycięstwem ja podjęłam walkę ze swoimi 
niedoskonałościami. Dziś Chrystus po raz kolejny zaprasza nas, byśmy 
zdobyli się na odwagę, by uporządkować nasze życie, wszelkie nasze sprawy 
w imię Jego miłości do nas. Szczególnie w okresie wielkopostnym nie bójmy 
się otworzyć naszych serc na Miłosierdzie Pańskie i zróbmy ten krok - może 
niekoniecznie pierwszy, ale być może decydujący – by, zawierzając wszystko 
Panu, odmienić swoje życie. 
 Kiedy czujesz, droga siostro, drogi bracie, że codzienny znój sprawia,  
że Ty też nie możesz już dłużej ustać, po prostu uklęknij.
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Miłość
 to modlitwa serca, 
  komunia dusz,
  głęboka tęsknota,
  wieczny zachwyt i oczarowanie!

Miłość
 jest wierna i nieustająca,
  płomienna i żarliwa,
  rozśpiewana i tańcząca,
  mieniąca się barwami tęczy.

Miłość
 to niegasnący wulkan,
  żar i ogień,
  słoneczna i tryskająca radość,
  ocean szczęścia!

Miłość
 to Niebo w oczach,
  Światło przenikające do głębi,
  ufność i pewność przebaczenia,
  bezmierna wdzięczność.

Jak dobrze, że jesteś…
                                              
    Elżbieta Kochanowska

„Miłość kluczem do Nieba”
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„(…) nieustannie się módlcie!” 1Tes 5,17

„Na życie Pana , który wybawił moje życie z każdego niebezpieczeństwa!” 2Sm 4,9
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Życie jako pielgrzymka 
do Boga

Zgromadziliśmy się, aby zanieść przed Ołtarz Boży prośby do Boga. 
Jeśli człowiek prosi, to nosi w swoim sercu szczególnego rodzaju uczucie. 
Prosi, bo ma nadzieję, że prośba będzie wysłuchana. Boga prosimy  
w bardzo różnych sytuacjach, począwszy od jakichś zwykłych, codzien-
nych spraw, kiedy wymyka nam się akt strzelisty - O Panie Boże, żeby 
mi się egzamin powiódł; abym, powiedzmy, spóźniając się, nie trafiła  
na szefa w pracy, który ten fakt odkryje, a skończywszy na sytuacjach 
takich, które rzeczywiście są niezmiernie poważne, kiedy dotknęła nas 
wielka trudność życiowa, cierpienie, choroba, kiedy nasi najbliżsi może 
chorują, może przeżywają jakieś trudne sprawy. 

Nadzieja wynika zawsze z wiary. Bez wiary nie ma nadziei. Jeśli 
człowiek prosi, ma nadzieję, to jednocześnie składa świadectwo swojej 
wiary. Nadzieja, która nas dzisiaj tutaj zgromadziła, to jest taka nadzieja, 
która również wynika z głębokiego przekonania, że oto Ten, który nas 
powołał do istnienia, jest w stanie, np: nas uzdrowić czy kogoś z naszego 
otoczenia. Słyszeliśmy o tym, że Bóg może uzdrowić i że uzdrowienia 
zdarzają się. Ja to potwierdzam, stojąc tu przy ołtarzu. Uzdrowienia 
zdarzają się. Bardzo rzadko, ale zdarzają się. A skoro tak jest, tzn., że warto 
prosić, że ta nasza obecność tu i teraz nie jest pozbawiona głębokiego 
sensu. Może się tak zdarzyć, że ta nadzieja nasza, którą nosimy w sercu, 
będąca wynikiem głębokiej naszej wiary, zaowocuje uzdrowieniem. Może 
się tak zdarzyć.

Moi drodzy, Jezus naprawdę nas kocha i dzisiejsza ewangelia 
wyraźnie o tym poucza. Jezus mówi, abyśmy nie bali się, bo na naszych 
głowach są nawet włosy policzone. I to jest prawdą. Te policzone włosy na 
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naszych głowach są świadectwem tego, że Bóg zawsze przy nas jest i Bóg 
absolutnie wie wszystko o nas. Dosłownie można ten tekst interpretować: 
również wie, ile mamy włosów na głowie. To oczywiście taki szczegół, 
myślę, że specjalnie dla nas nieistotny, ale - skoro to wie - to trzeba zaufać 
i wiedzieć, i wierzyć, że Bóg wie również, co nas trapi i co dla nas pod 
względem duchowym jest najlepsze. Kogo mamy się bać? „Nie bójcie się 
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. (…) bójcie się raczej 
tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle!” (Por. Łk 12, 4-5).

Nie bójmy się więc choroby, nawet cierpienia, bo to jest tylko choroba.
(Mówię o chorobach fizycznych naszego ciała). My mamy bać się kogoś, 
kto może zatracić naszą duszę, kto może spowodować, że my dosłownie 
pójdziemy do piekła. To są bardzo mocne słowa, ale to są słowa Jezusa. 
Jezus przed tym przestrzega. Działanie tego, który może zatracić duszę  
w piekle, jest niezmiernie przebiegłe. Patrzcie, niektórzy z was rzeczywiście 
przychodzą tu z wielkimi życiowymi problemami. I co się dzieje wtedy, 
kiedy człowiek jest dotknięty takim problemem? Takim czy innym,  
z którym się boryka. Człowiek stawia pytania, które często brzmią jak taki 
złośliwy szept, pojawiający się w naszych umysłach. Pytanie, chociażby 
takie (któż z nas nie słyszał tego pytania, kiedy rzeczywiście nam było 
ciężko): Gdzie jest Ten, który powinien przyjść i ci pomóc? Tak obiecał, 
że wszystkich kocha. No, gdzie jest ten dobry Bóg, który wszystko może? 
Tyle się modliłeś, modliłaś, tyle prosiłeś, prosiłaś i nic nie wskórałaś. I po 
co była ci ta twoja wiara?

To są słowa, które słyszy każdy człowiek borykający się z potężnym 
problemem życiowym, ponieważ ten, który chce zatracić duszę w piekle, 
wyraźnie nam wtedy szepcze do ucha: No i po co ci to wszystko było, 
skoro nic to nie dało, skoro szczęścia nie uzyskałeś? Radości za wiele 
w życiu nie miałaś i głównej wygranej w totolotka też w twoim życiu 
nie było. I w sumie słyszymy te słowa i w pewnym momencie ulegamy 
pokusie. Dochodzimy do bezbożnego wniosku, że nie warto może było 
klęczeć godzinami i prosić, modlić się, jeździć, np. na jakieś rekolekcje 
- jeszcze tracić pieniądze na to - czytać pobożne książki, modlić się, 
chodzić do kościoła - w sumie nie warto było. I w tym momencie dotyka 
nas zatracenie naszej duszy, tj. bardzo szybko od tego momentu można 
dojść do utraty wiary. Bóg doskonale wiedział, że tak może być w życiu 
człowieka - prawie każdego, dlatego też Bóg mówi wyraźnie, abyśmy nie 
bali się, abyśmy  nie bali się tych, którzy zabijają nasze ciała, ale duszy 



20 Msza Święta - uzdrowienie duszy i ciała

zabić nie mogą, ale właśnie, żebyśmy  bali się tego, który może duszę 
zatracić w piekle. 

Powstała wręcz cała Księga Natchniona. My ją wszyscy znamy, bo 
to jest jedna z bardziej popularnych ksiąg - Księga Hioba - część Starego 
Testamentu. To jest historia człowieka - przypomnę po krótce - który 
miał w życiu wszystko - zdrowie, powodzenie, żonę, dzieci i majątek. 
(Najkrócej ujmując problem). Do tego był bardzo pobożny, głęboko 
wierzący, cieszący się dobrą opinią. I wszystko zostało mu zabrane na 
zasadzie „pstryknięcia w palce”. Wszystko, wszystko stracił, siedzi na 
kupie gnoju, chory na trąd (żeby mu było weselej jeszcze i milej). I wtedy 
Hiob słyszy właśnie te słowa, te pytania (z tym, że nie w swoim sercu,  
a w swoim umyśle). Przychodzą do niego - no, któż może w takim 
momencie przyjść - oczywiście tak zwani jego „przyjaciele” i mówią mu 
dokładnie to samo, tylko troszeczkę inaczej sformułowana jest ta teza: 
Musiałeś zgrzeszyć. 

I patrzcie - to jest też takie sformułowanie, które może pojawić się 
w naszym sercu. Ten ktoś nam to powie: Widzisz, a jednak zgrzeszyłeś, 
no i dlatego spotyka cię kara, bo masz, np. nowotwór. Prawda? 
To jest diabelskie, bo wtedy człowiek - zamiast walczyć z chorobą 
- skupia swoją uwagę na pytaniu: w którym momencie zrobiłem 
coś takiego, co było złe i co zaowocowało ową karą? I zapominamy 
o tych włosach policzonych na naszych głowach, tylko myślimy,  
w którym to momencie zrobiłem coś niezmiernie złego. No i oczywiście 
znajdziemy taki moment - bo któż z nas jest bez winy? Każdy ma coś  
w sobie, co może być wykorzystane właśnie przez tego, który szepcze, aby 
uniemożliwić nam  głęboki akt wiary i zaufania  Bogu - przez tego, który 
pozbawia nas nadziei. A my mamy nie lękać się! My mamy, moi drodzy, 
głęboko wierzyć, wierzyć! I właśnie w takich momentach, kiedy jest nam 
niezmiernie trudno, przyznawać się do Tego, który jest Zbawicielem!  
„Do każdego więc, który przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32). My wszyscy – 
jak dobrze nam pójdzie, moi drodzy - pójdziemy do nieba i tam spotkamy 
się. I chwała Panu za to! I powinniśmy się z tego powodu cieszyć. Problem 
polega na tym, że zanim się tam udamy, to, niestety czekają nas trudne 
doświadczenia.

Myślę, że nasze życie (zresztą to nie jest mój oryginalny pomysł- 
tego typu porównanie) można porównać do pielgrzymowania. Kto  
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z nas pielgrzymował - szczególnie pieszo na jakąś dużą odległość,  
to wie, że pielgrzymka wymaga  niejednokrotnie ogromnego wysiłku 
i zaparcia się siebie. Jest ogromnym trudem. Jest to doświadczenie 
niezwykłego rodzaju, ale jest to doświadczenie oparte na trudzie. 
Nie jest łatwo pielgrzymować. I życie jest w pewnym sensie takim 
pielgrzymowaniem. Bywa wesoło i radośnie - jak na pielgrzymce, ale 
najczęściej to nas bolą nogi. A zdarza się, że na tych nogach pojawią się 
pęcherze. I zdarza się tak w życiu- jak podobnie na pielgrzymce - że 
przychodzi taki moment, kiedy my już dalej iść nie możemy, tylko 
wsiadamy w jakiś samochód, który nas gdzieś tam podwiezie na kolejny 
nocleg.

I tak jest w naszym życiu, że może być taki moment, kiedy zdarzy 
się coś takiego, przez co po prostu trzeba przejść, np: choroba, wielkie 
cierpienie, wielka trudność, utrata pracy i wtedy trzeba kogoś poprosić, 
żeby nas podwiózł na ten nocleg, żebyśmy sobie tam odpoczęli. Trzeba 
po prostu znaleźć kogoś takiego, kto nam pokaże, co mamy dalej robić. 
I myślę, że to - że tutaj spotykamy się - jest właśnie takim noclegiem, 
jest takim miejscem duchowego odpoczynku, duchowego naładowania 
się, nabrania sił do walki z tym wszystkim, z czym tutaj przyszliśmy  
i co nas może bardzo głęboko ograniczać pod względem duchowym, 
psychicznym i fizycznym.

Pielgrzymują pielgrzymi. Pielgrzym - to wędrowiec. Nasze życie jest 
nieustannym wędrowaniem ku Bogu. Problem polega tylko na tym, że 
my musimy w to uwierzyć. I tak jak na pielgrzymce- tej zwykłej ziemskiej 
pielgrzymce - wyruszamy do jakiegoś miejsca świętego, bo inaczej to 
będzie rajd turystyczny, natomiast pielgrzymka to jest wędrowanie ku 
miejscu świętemu - ku miejscu, gdzie spotyka się Kogoś, jakieś Sacrum, 
coś nadprzyrodzonego lub Kogoś Nadprzyrodzonego. I my tam sobie 
wędrujemy, jako pielgrzymi, po to, aby uświęcić się. Ten trud ponosimy  
po to, aby się uświęcić. I nasze życie jest takim pielgrzymowaniem 
do miejsca świętego - do nieba. I to, moi drodzy, przyjmijcie w dniu 
dzisiejszym do swoich serc, że obojętne, co was trudnego w życiu spotka, 
to powinniście mieć w sobie nadzieję, być ludźmi nadziei, ponieważ 
my wszyscy, jak owi pielgrzymi, wędrujemy do miejsca świętego. To 
pielgrzymowanie nieraz jest dla niektórych łatwiejsze, nieraz jest dla 
niektórych trudniejsze, ale zawsze jest obciążone jakimś potężnym 
wysiłkiem. Ten wysiłek jest skrojony dokładnie na naszą miarę. Ktoś nie 
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będzie cudzych krzyży nosił. One są tylko do nas dostosowane. 
Moi drodzy, Bóg jest Miłością. Jest Miłością i o tym powinniśmy 

pamiętać. I nigdy nas nie skrzywdzi, i zawsze przy nas jest. Problem 
polega tylko na tym, że to my możemy Mu „podziękować” za ową miłość 
i, paradoksalnie, On wcale nas nie przestanie kochać. To my możemy  
odwrócić się do Niego plecami i „podziękować” Mu za współpracę,  
i powiedzieć:  Od dzisiejszego dnia nie będę z Tobą rozmawiał, i dla  
mnie Ciebie nie ma, ale dla Niego ty jesteś, nawet wówczas, kiedy tak 
myślisz sobie, że bez Boga można dalej istnieć. Można dalej istnieć, 
ponieważ ty dla Niego istniejesz. On cię nie porzuci. A to, że w życiu 
spotykają nas trudności, to, moi drodzy, nie ma  na świecie takiego 
człowieka, który by mógł tak śmiało powiedzieć, że przeszedł przez 
życie, nie trudząc się. Jeśli ktoś tak mówi, to albo mówi nieprawdę, albo 
po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, co mówi, bo może nigdy nie 
zastanowił się nad swoim życiem. I wtedy jest to zastraszające zjawisko! 

Bóg nas naprawdę kocha. Bóg jest tym, który wie, ile mamy włosów 
na głowie, dlatego też nie bójmy się! I to wszystko, co może trudne  
w naszym życiu, przyjmijmy z nadzieją, że - skoro zostało nam to zadane 
- no, to trzeba po prostu ten trud ponieść po to, aby właśnie znaleźć sobie 
miejsce tam, gdzie jest Bóg. „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie 
od Boga - dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”(2 Kor 
5,1). I w życiu właśnie o to chodzi, aby mieć to miejsce, ten dom, nie ręką 
ludzką uczyniony, lecz wiecznie trwały.

Piotr
Kimkolwiek jesteś, jestem szczęśliwy i wdzięczny Bogu za to, że trzymasz  

w ręku tak cenną rzecz, jaką jest ta książka. Problem w tym, że tego co działo 
się w moim życiu przed nawróceniem nie pomieściłbym nawet w opasłym 
stustronicowym tomie.

Wychowałem się we wspaniałej, katolickiej rodzinie - katolickiej niestety 
tylko z nazwy, gdyż była to rodzina niepraktykująca. Pamiętam, że jako 
dziecko nie lubiłem chodzić do kościoła. Najczęściej zabierała mnie tam  
i mojego brata nasza babcia. Otrzymałem sakramenty: chrzest, komunię... 
Miałem jednak zdecydowanie za wiele energii, aby siedzieć w ławce na mszy, 
nic nie robiąc. Nie rozumiałem praktycznie nic z tego, co działo się w moim 
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życiu. Rozglądałem się po filarach, obserwując obrazy świętych. Śmiałem się  
z babci, kiedy słuchała Radia Maryja, a nawet przestawiałem fale w odbiorniku 
na muzykę pop, mówiąc, że właśnie tego powinna słuchać. Byłem dzieckiem 
żyjącym marzeniami. Chciałem być piłkarzem albo siatkarzem, chodziłem 
nawet na dodatkowe zajęcia z WF-u. Byłem w tym bardzo dobry, a często  
i najlepszy. Myślałem, że będę w życiu kimś ważnym.

Lata po szkole podstawowej były okresem destrukcji zarówno moich 
marzeń, jak i mojej osobowości. Ogarniał mnie bunt przeciwko wszystkiemu. 
Nienawidziłem szkoły, ludzi, którzy do niej chodzili, treningów, które 
przecież były dla mnie wszystkim, rodziców, którzy pamiętali tylko o tym, 
żeby zapytać wieczorem: „Na którą jutro do szkoły?”, a rano powiedzieć: 
„Wstawaj, bo się spóźnisz!”. Najbardziej nienawidziłem siebie za to, że nie 
potrafiłem sobie pomóc. Nie widziałem żadnego sensu życia, żyłem strachem 
przed następnym dniem, strachem przed przyszłością. Moje życie zatonęło 
w cierpieniu. W głowie miałem tylko czarne myśli, nawet samobójcze,  
a w sercu rozłam i rany, które się nie goiły. Pamiętam, jak każdego dnia 
płakałem i pytałem: Dlaczego ja? Dlaczego akurat mnie to spotkało, a nie 
kogoś innego?

Pewnego dnia nie wytrzymałem i za wszystko najbardziej znienawi-
dziłem Boga. Szydziłem z Niego. Postępowałem z Nim jak rzymscy oprawcy 
z Jezusem: Opluwałem Go w myślach, bluźniłem Mu, mówiłem, jaki jest 
żenujący i nic nie wart, bo jak to jest, że Bóg Miłosierny, Stworzyciel 
Wszechświata, tak potężny, nie potrafi pomóc jednej osobie. Przeklinałem...
Dopiero po wielu latach pomyślałem z powrotem o Kościele, o Mszy Świętej. 
Zacząłem się modlić, chodzić na msze. Prosiłem Boga o pomoc i o to, żeby 
sprawił, bym był szczęśliwy, by odmienił moje życie. Zacząłem oddawać 
każde cierpienie Panu Bogu.

Rok przed maturą zacząłem modlić się także do Matki Bożej. Szybko 
zobaczyłem owoce tej modlitwy. Niecały rok przed maturą Bóg postawił na 
mojej drodze piękną i wspaniałą dziewczynę, którą pokochałem i która mnie 
pokochała. Bałem się egzaminów maturalnych, nie wyobrażałem sobie, że je 
zdam, ale z jej pomocą i zawierzeniem Maryi podszedłem do nich z nadzieją 
i optymizmem. I zdałem!

Uwierzyłem w piękniejsze życie, życie z barwami i miłością. Był to jednak 
dopiero początek. Pewnego dnia w kościele w czasie Mszy Świętej prosiłem 
Boga o łaskę silnej wiary. Nie potrafiłem opisać mojego pragnienia względem 
Boga, ale wiedziałem, że chcę z Nim pójść. Po zakończeniu mszy podszedł 
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do mnie ksiądz Tomasz, człowiek, któremu zawdzięczam moje nawrócenie. 
Zobaczyłem w nim żyjącego Chrystusa, który podchodzi do mnie i podaje 
pomocną rękę. Zapytał, czy myślałem może o kapłaństwie. Odpowiedziałem 
ze zdziwieniem, że nie, ale bardzo chętnie bym poszedł na jakieś wykłady 
czy zajęcia. Wtedy dowiedziałem się o rozpoczętym dziesięciotygodniowym 
Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Przyszedłem na salkę  
w umówionym terminie. Już po pierwszym spotkaniu poczułem się szczęśliwy. 
Poznałem wspaniałych ludzi, autentycznych świadków Zmartwychwstałego 
Jezusa. Byli tacy mili, otwarci. Emanowała od nich prawdziwa miłość  
i dobroć. Nie była to tak zwana „niedzielna wiara”, ale Wspólnota osób 
zjednoczonych i żyjących dla Jezusa. Seminarium Odnowy Życia w Duchu 
Świętym odmieniło całe moje życie. Nauczyłem się modlić i rozmawiać  
z prawdziwym miłosiernym Bogiem i Jego Synem, którego nam dał, żeby  
z miłości dla nas umarł na krzyżu. Nauczyłem się słuchać Jego słów...

Jezus przemienił moje smutne życie w miłość i radość. Moim marzeniem 
teraz nie jest sport i odnoszenie sukcesów, ale On - sam Bóg we własnej 
Osobie. Jezus zagoił rany z całego życia, sprawił mocą Ducha Świętego, 
że czuję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Postawił na mojej 
drodze ludzi, w których widzę samego Boga, czystą Miłość, bez skazy. Dzięki 
seminarium odnalazłem Boga Ojca, który jest Miłością, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych, a także odnalazłem siebie - człowieka, który został 
stworzony na Jego podobiznę, po to, aby zwyciężać, a nie umierać i płakać.
Jezus otworzył mi oczy, pokazując, że On żyje i uzdrawia ze wszystkiego,  
co może cierpieć człowiek. Teraz, jeśli płaczę, to z radości i wdzięczności za to, 
że Jezus mnie odnalazł i uwolnił od kajdan śmierci.

Kocham Cię Jezu, jedyny Mistrzu! Jesteś dla mnie wszystkim!
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„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.” Jk 2,24

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.” Mk 10,52
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Wiara i uzdrowienie

Zgromadziliśmy się w naszym kościele dzisiaj, bo tak myślę, że 
przywiodła nas przede wszystkim nadzieja na to, że te prośby, które 
tutaj w naszych sercach przynieśliśmy, zostaną przez Miłosiernego Ojca 
w niebie wysłuchane. Zgromadziła więc nas wynikająca z owej nadziei 
wiara, której owocem jest przekonanie, że wszystko to: te wszystkie bóle, 
troski, cierpienia, z którymi tutaj  przyszliśmy- zostanie nam odjęte.

Wiara towarzyszyła również bohaterom Dziejów Apostolskich. 
Słyszeliśmy przed chwilą fragment opisu uzdrowienia chromego - 
uzdrowienia, które zostało dokonane przez dwóch apostołów:  Piotra  
i Jana. Udawali się, jak słyszymy, do świątyni. Wchodzili do świątyni  
przez bramę zwaną Piękną. Przy tej bramie siedział od lat kilkunastu 
człowiek chromy. (My nie rozumiemy dzisiaj tego sformułowania, 
ponieważ ono w języku polskim właściwie na co dzień w potocznej 
mowie nie występuje. Chromy to nie tyle kulawy, ile sparaliżowany, 
niemogący chodzić). Stąd leżał on przy Pięknej Bramie. To był człowiek 
obdarzony jakimś niedowładem nóg. Nie mógł po prostu tak jak każdy 
z nas ich używać, stąd leżał i żebrał. Żebrał o wartości materialne. I co  
dzieje się, kiedy obok niego przechodzą Piotr i Jan? To  dzieje się - taka 
sama scena jak i dzisiaj w wielu miastach (również i w naszym można  
to zaobserwować). Ktoś wyciąga do nas rękę, żeby dać mu parę groszy. 
To zrobił ów chromy, aby ci dwaj, którzy w jego mniemaniu byli ludźmi 
na tyle zamożnymi, że było ich stać na tę jałmużnę, aby mu dali. „Lecz 
Piotr (…) powiedział: <<Spójrz na nas.>> A on patrzył na nich, oczekując 
od nich jałmużny. <<Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale,  
co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!>> (…)  
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A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się  
i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc,  
skacząc i wielbiąc Boga” (Dz 3,5-8).

Moi Drodzy! Dostał znacznie więcej niż parę marnych miedziaków 
- dostał zdrowie. I zwróćcie uwagę: on nie prosił o nie. Nie tyle wiara 
chromego go uzdrowiła, ile wiara tych, którzy posługują. W tym 
wypadku - Piotra i Jana. Była tym czynnikiem, który spowodował ów 
cud. Apostołowie po prostu głęboko wierzyli w to, że to, co otrzymali 
- zesłanie Ducha Świętego, mogą dać innym, że mogą tym posługiwać. 
Zresztą Piotr i Jan złożą stosowne świadectwo o Jezusie: „Zabiliście  
Dawcę Życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy 
świadkami. I przez wiarę w Jego imię, temu człowiekowi, którego 
widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły” (Dz 3,15-16). Imię 
Jezusa Dawcy Życia przywróciło chromemu zdrowie, bo wiara w to, że 
ktoś w Jego imię może posługiwać charyzmatami, jest tym czynnikiem, 
który jest głównym powodem uzdrowienia.

Ci, którzy ciężko chorują - ich wiara też jest do tego potrzebna, bo 
trzeba mieć otwarte serce na przyjęcie Łaski. Ten chromy nie spodziewał 
się czegoś takiego, ale spodziewał się jakiegoś drobnego datku. Ufał w to, 
że może coś otrzymać. I ta mała ufność pozwoliła na to, żeby to ziarno 
Łaski w nim zakiełkowało. Ale to, co spowodowało uzdrowienie - to 
wiara i przekonanie tych, którzy posługiwali w Imieniu Jezusa. Wiara 
wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.  
Ta odrobina wiary, że dostanie miedziaka, spowodowała coś takiego.

Teraz, moi drodzy, wyobraźmy sobie, że nasza wiara, choć może 
większa, może mniejsza- trudno to oceniać - jest właśnie tym czynnikiem 
(mówię o osobach posługujących tu modlitwą wstawienniczą, która 
spowoduje czyjeś uzdrowienie). I dlatego też ci z was, którzy posługują 
tu - na tych mszach, muszą w to głęboko wierzyć, że Jezus jest w stanie 
dokonać naprawdę przemiany w życiu tych, których nam tutaj przysyła. 
A ci z was, którzy tu przychodzą, właśnie z takimi miedziakami jak ten 
żebrzący chromy, muszą mieć na tyle serca otwarte, aby ten dar przyjąć - 
aby przyjąć dar, jaki otrzymamy.

Moi drodzy, w tym tekście nazwano Jezusa Dawcą Życia. Myślę, że 
jest to jedno z najpiękniejszych określeń, jakim w Dziejach Apostolskich  
czy w ogóle w Nowym Testamencie określono Jezusa. Dawca Życia to jest 
ktoś, kto jest po prostu Bogiem. Dawać, moi drodzy, to czynić coś takiego, 
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co obdarowywanego uczyni lepszym, szczęśliwszym, zamożniejszym. 
Dawać, to znaczy czynić coś takiego, co spowoduje w tym człowieku 
obdarowywanym przez nas przemianę czy sytuacji materialnej, czy 
emocjonalnej. Zwróćcie uwagę, iż my dorośli - jeśli mamy kontakt 
z dziećmi, jeśli my dajemy czekoladowego cukierka dziecku - no, to 
widzimy, jak ono reaguje. Popatrzcie na twarz takiego dzieciaka - jest  
cały zaraz szczęśliwy - taka prosta emocja. Czekolada jest dobra,  
wszyscy ją z reguły lubimy - dzieci też, szczególnie właśnie dzieci  
i zaraz świat jest piękny i kolorowy. Dawca cukierków - tak można  
by było nazwać nas w tym momencie.

A Jezus daje nam życie, coś znacznie, znacznie większego niż 
czekoladowy cukierek. A my często tak wybrzydzamy na to życie.  
Tak często mówimy Panu Jezusowi: „Gdzie Ty jesteś?”, bo to nasze życie 
- takie „ukiszone” jak ogórek małosolny. Nie wyszło coś nam, ale to  
właśnie nam nie wyszło! Zwyczajnie w świecie nam nie wyszło! Ten 
Dawca Życia dał nam wszystko, co potrzebne do tego, aby życie było tak 
dobre jak wytęskniony w latach stanu wojennego cukierek czekoladowy.

Przepraszam, że używam takich porównań - takich może infantyl-
nych, ale to jest właśnie to. Z życia trzeba cieszyć się. Nieraz to życie może 
nas w negatywny sposób zaskoczyć: pojawi się choroba, pojawi się ból  
i cierpienie, ale to jest nadal życie. My je nadal mamy. Skoro je mamy, to 
znaczy, że musimy z tego, co jeszcze mamy, wykorzystać wszystko, aby 
- co zrobić? - osiągnąć życie wieczne: coś znacznie większego niż życie  
w doczesności. I wtedy spotkamy się naprawdę z Tym, którego nazywamy 
Dawcą Życia i zrozumiemy, czym naprawdę jest życie.

Moi drodzy, apostołowie, których czytamy w Dziejach Apostolskich,  
to byli ludzie, którzy dostali coś jeszcze bardziej szczególnego oprócz 
życia. To życie zostało wypełnione totalną obecnością właśnie Dawcy 
Życia. Ten Jezus, choć dawno odszedł sobie do nieba, obok nich był zawsze 
obecny. I oni w to głęboko wierzyli, i z tej wiary wynikało właśnie to, że 
ich życie było życiem, którym można było obdarować również innych. 
Oni coś ze swojego życia duchowego dawali innym w imię Jezusa, bo 
mieli bardzo głęboką wiarę.

I kiedy my dzisiaj  gromadzimy się w takich miejscach jak tutaj -  
w naszym kościele czy u Ojców Jezuitów, czy powiedzmy w sąsiedniej 
parafii, czy w kilku innych, np. Chrystusa Odkupiciela, czy w kilku innych 
miejscach tu - na terenie miasta, gdzie sprawowane są przynajmniej 
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od czasu do czasu tego typu msze, to powinniśmy sobie uświadomić, 
jak bardzo przypomina to ową scenę opisaną w Dziejach Apostolskich.  
Ktoś przechodził - w tym przypadku: Piotr i Jan - przez Piękną Bramę 
świątyni i chromy od urodzenia został, moi drodzy, uzdrowiony. Żebrzący 
człowiek, proszący o dobra materialne, został uzdrowiony, bo ci nie mieli 
najprawdopodobniej tych dóbr materialnych, tych miedziaków; dali to, 
co mieli - dali znacznie więcej. 

I teraz - zwróćcie uwagę - jak my możemy dać siebie znacznie więcej 
tym wszystkim, którzy obok nas chorują czy cierpią. Dzisiaj wspominamy 
w kościele powszechnym św. Alojzego. To jest taki święty, który jest 
jednym z patronów osób chorych - Jezuita, który zmarł w wieku 23 lat 
jako kleryk jezuicki. Jest patronem osób chorych, ponieważ chorymi 
opiekował się jako kleryk i od tych chorych zaraził się dżumą i na tę  
dżumę zmarł. Został wyniesiony bardzo rychło po swojej śmierci na 
ołtarze i jest właśnie czczony jako patron chorych.

Myślę, że to nie jest przypadek, że akurat dzisiaj wypadła ta msza, 
więc może dzisiaj poprośmy tego patrona chorych o to, aby tutaj dokonało 
się jakiegoś szczególnego rodzaju uzdrowienie, które będzie znakiem 
dla nas,  że nasza posługa rzeczywiście jest owocna. Będzie to dla nas 
wzmocnienie naszej wiary. Będzie również wzmocnieniem wiary tych, 
którzy tu przyszli. Amen

Jacek
Mam na imię Jacek i oddaliłem się od Boga w swoim życiu duchowym.  

W moim życiu w pewnym momencie nastał nawet czas, w którym nie 
uczęszczałem do kościoła w niedzielę i nie uczestniczyłem w Eucharystii. 

Wszystko zaczęło się w 2001 roku, kiedy po zdaniu matury opuściłem 
rodzinny dom i wyjechałem na studia do Lublina. Przebywając w domu 
rodzinnym, posługiwałem w kościele jako ministrant i lektor. Wtedy byłem 
związany z Bogiem i kościołem, natomiast jako student szukałem wspólnoty, 
którą znalazłem w Duszpasterstwie Akademickim KUL i przez krótki czas 
nawet podobało mi się w tej wspólnocie. W moim życiu zadziałał jednak 
zły duch, który sprawił, że odszedłem od niej. W okresie studiów miałem 
przyjaciółkę z dalekiego Laosu - buddystkę. Zły duch znalazł otwarte drzwi 
do mojego życia, oddalając mnie od Pana Boga, powodując, że zafascynowa-
łem się buddyzmem.
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Bóg jednak działał w moim życiu i nasze drogi z Wilejfon się rozeszły. 
Wróciła do Laosu, ponieważ komunistyczny rząd wymagał od niej powrotu 
do kraju po skończonych studiach pod karą ciężkiego więzienia, natomiast ja 
po zakończonej edukacji powróciłem do Łodzi. Właśnie w Łodzi Pan Jezus 
postawił na mojej drodze pewną dziewczynę ze Wspólnoty modlitewnej 
„Zawierzenie” z tej oto parafii Najświętszego Zbawiciela, która powiedziała 
mi o Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. W czasie seminarium 
zdałem sobie sprawę na spotkaniach i Mszach Świętych o Uzdrowienie,  
że zawdzięczam Panu Bogu to, że uchronił mnie przed kalectwem i utratą 
życia. Pierwszy taki przypadek miał miejsce, gdy wskakiwałem na ciągnik 
ogrodniczy. Niestety upadłem, a traktorek o ciężarze jednej tony przejechał 
mi po prawej nodze. Wszyscy świadkowie tego zdarzenia myśleli, że kość 
uległa złamaniu albo została całkowicie zgnieciona, jednak skończyło się 
tylko na rozległym wylewie podskórnym. Pan Bóg uchronił mnie przed 
kalectwem. Drugi taki przypadek miał miejsce, gdy zostałem postrzelony 
z palnej broni śrutowej w podudzie lewej nogi. Trafiłem do szpitala, gdzie 
lekarze chcieli amputować mi lewą nogę poniżej kolana. Pan Bóg również  
i w tym przypadku zadziałał, stawiając na mojej drodze chirurga o głębokiej 
pobożności i dużych umiejętnościach w chirurgii plastycznej, który wyleczył 
mi rany postrzałowe po śrutach. Trzeci przypadek miał miejsce, gdy zostałem 
zaatakowany w pracy przez nożownika. Tutaj także zadziałał Pan Bóg, dzięki 
czemu zostałem tylko lekko ranny w prawe przedramię. 

Dzięki przejściu Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym we 
Wspólnocie „Zawierzenie” poznałem wspaniałych ludzi, odnalazłem miłość, 
sens i radość życia, a dziewczyna dzięki której poszedłem po raz pierwszy na 
Mszę Świętą o Uzdrowienie i pod jej wpływem przystąpiłem do seminarium, 
obecnie jest moją narzeczoną. Kolejnym momentem odkrywania miłości  
i radości płynącej od Boga były rekolekcje ignacjańskie - Fundament, dzięki 
któremu poznałem, jak piękna jest modlitwa Słowem Bożym. Obecnie w swoim 
życiu czerpię radość ze spotkań z Bogiem w modlitwie. Modlę się codziennie 
do Świętego Michała Archanioła o obronę przed złym duchem oraz do Ducha 
Świętego o siłę i wytrwanie w pełnieniu woli Bożej. Zrozumiałem też, jak 
wielka jest siła modlitwy. Wiele ważnych spraw powierzyłem Panu Bogu  
w modlitwie i zostałem wysłuchany. Codziennie dziękuję Bogu za dar wiary, 
za możliwość przeżycia Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym  
i za powołanie mnie do Wspólnoty „Zawierzenie”.
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Modlitwa

Ty jesteś dobry, jesteś moją nadzieją i radością.
Z Tobą nie boję się niczego. Jesteś moją miłością.
Prowadź mnie swoimi drogami, pragnę je poznać.
Strzeż mojego serca, aby było wolne w Tobie.
Wielka jest Twoja Łaskawość dla tych, co się Ciebie boją.
Oddaję Tobie samego siebie, moje myśli, moje pragnienia,
bo Ufam Tobie i pragnę Twojej Bożej pomocy i rady.
Wielka jest Twoja Miłość, większa od największego oceanu.
Wielka jest Łaska Twoja, większa od najwyższych gór. 
Otaczaj mnie swoją dobrocią, bo jesteś dla mnie słońcem otulającym 
swoimi promieniami.
Pragnę żyć w wiecznej szczęśliwości z Tobą.
AMEN

Marysia
Mam na imię Maria a Maryja, Matka Boska jest jakby moją Matką.  

Jest moją patronką od urodzenia, ponieważ urodziłam się 7 grudnia,  
w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Już jako 
mała dziewczyna byłam bardzo zafascynowana Maryją. Czciłam wszystkie 
Jej święta, wszystkie nabożeństwa majowe, na których bywałam właściwie 
codziennie. Koledzy, poszukując mnie nieraz mówili: oj, wiemy gdzie ta 
Marysia jest, chyba w kościele. I tak to Maryja mnie prowadziła. Często już 
jako młoda mężatka nawiedzałam maryjne sanktuaria: Licheń, Częstochowę 
a nawet Lurdes i Medjugorie. Pewnego razu obraz Maryi nawiedzał domy. 
Wówczas, a był akurat 29 grudnia 1974 roku, wraz z małżonkiem zawierzyłam 
moją rodzinę Maryi. Króciutko powiem jak to wyglądało, jak brzmiały moje 
słowa: „Rodzicielko Boża, Maryjo Niepokalana, świadomi własnych słabości, 
oddajemy Ci nasze ciała i dusze, modlitwy, wszystko czym jesteśmy i co 
posiadamy. Poświęcamy Ci naszą rodzinę. Bądź z nami Matko we wszystkich 
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naszych sprawach. Otaczaj nas swoją macierzyńską opieką. Prowadź do 
Twojego Syna i spraw, aby nasz dom był jego Królestwem. Umacniaj naszą 
dobrą wolę i przemień naszą rodzinę w żywą komórkę Kościoła”. 

Po tym zawierzeniu, właściwie każdą trudną sytuację, jaką miałam 
w rodzinie, każdy problem, każdą chorobę zawierzałam Maryi. I tak, około 
dwadzieścia lat temu lub krócej, zachorowałam na chorobę nowotworową. 
Wówczas pośpieszyłam oczywiście do Matki, do Maryi do Lichenia. Tam, 
przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, poczułam ogromną miłość Boga 
do mnie a jednocześnie chęć pozostania w służbie Maryi, która zapraszała 
mnie do stałej współpracy. Wówczas nie wiedziałam właściwie na czym 
miałoby to polegać, czy miałam pozostać w Licheniu? Pomyślałam sobie:  
co ta Maryja ode mnie chce? 

Myślałam nad tym, co obiecałam rzeczywiście powracając do zdrowia, 
bo wyzdrowiałam na ciele i duszy. No i nasza Matka, Maryja zaprosiła mnie 
do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej abym Jej służyła. Później zaprosiła 
mnie także do przyjęcia Szkaplerza czyli Szaty Maryi, jej szczególnej opieki. 
Maryja Matka, troszcząc się o mój rozwój duchowy, zaprowadziła mnie do 
Odnowy w Duchu Świętym, do księży jezuitów. Tam poznałam ojca Józefa 
Kozłowskiego i tam odbyłam Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. 
Później, w trakcie bardzo ciężkiej choroby mojej córki, ojciec Józef także 
modlił się w jej intencji. Wtedy zostałam zaproszona do ponownego odbycia 
seminarium. Poświęciłam je właśnie w intencji wyzdrowienia mojego 
dziecka. Jednak to seminarium odbyło się o dziwo tu, w tej naszej parafii. 
Wtedy początkowo działało tu stowarzyszenie, które później przekształciło 
się w Grupę Odnowy w Duchu Świętym Zawierzenie. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności, było to, że wszystko odbyło się 8 grudnia, to jest w dniu 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jej zaproszenie tu,  
do tej Wspólnoty, do tego kościoła. Tu także było zaproszenie dla mnie, 
o adopcję dziecka poczętego i tu właśnie po raz pierwszy taką adopcję 
rozpoczęłam. Było to około dziesięć lat temu. Taką drogę Maryja dla mnie 
wyznaczyła. 

Opieka Maryi trwa nadal. Obie moje córki i zięć są w Odnowie w Duchu 
Świętym, wszyscy odbyliśmy Seminarium, rekolekcje w Wolborzu. Maryja 
dba o rozwój duchowy nas, swoich dzieci i prowadzi nas ku Bogu. Wystarczy 
właściwie tylko chwycić się za ręce Maryi a Ona poprowadzi nas do  
swojego Syna. Przeczytałam teraz orędzie Maryi z Medjugorie, z marca,  
które było skierowane do Miriany. W nim Maryja bardzo pięknie nas 
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zaprasza. Przeczytam króciutko. „Drogie dzieci. Dzisiaj wyciągam do was 
ręce, nie bójcie się je przyjąć. One chcą wam dać pokój i miłość i pomóc 
wam w zbawieniu. Dlatego, moje dzieci, weźcie je, wypełnijcie moje serce 
szczęściem a ja was poprowadzę do świętości. Droga, którą was prowadzę jest 
trudna, pełna doświadczeń i upadków. Ja będę z wami i moje ręce będą was 
podtrzymywać. Bądźcie wytrwali, bo na końcu drogi będziemy mogli wszyscy 
razem w radości i miłości trzymać się za ręce z Moim Synem. Chodźcie ze 
mną, nie bójcie się.” Droga Maryjo, droga Gospo, nie boimy się. Twoje ręce, 
które do nas wyciągasz, chwytamy i już nigdy nie puścimy.

Świadectwo
To, co chcę opisać, wydarzyło się w mojej Parafii pod wezwaniem 

Najświętszego Zbawiciela piętnaście lat temu. Był to czas, kiedy nie 
celebrowano jeszcze tu mszy świętej o uzdrowienie. Byłam ciągle daleko od 
Pana Boga, mimo iż w sposób nagły straciłam męża i syna, który w chwili 
śmierci miał dziewiętnaście lat. Życie się dla mnie skończyło, świat się zawalił, 
myślałam tylko o tym, żeby odejść… Coś w moim wnętrzu mówiło mi jednak, 
że jeżeli nie chcę żyć, to muszę się wyspowiadać i to z całego życia, ponieważ 
nie robiłam tego ponad dwadzieścia lat. Byłam bardzo doświadczana przez  
Pana Boga, przez długie lata miałam wrażenie, jakby rozwiązał się worek  
z nieszczęściami, które kolejno na mnie spadały… Nie pamiętam, czy stało się 
to, o czym pragnę napisać tydzień czy może dwa tygodnie po mojej spowiedzi 
generalnej a dwa miesiące po śmierci mojego syna, ale zostałam uzdrowiona, 
dotknięta przez Pana Boga. Miałam bardzo pokrzywiony kręgosłup, nie mo-
głam stać nie trzymając się czegoś, czy nie opierając się o coś. Byłam na mszy 
świętej, klęczałam w trakcie Podniesienia Najświętszego Sakramentu i zaczął 
mnie bardzo boleć kręgosłup. Trwało to minutę albo dwie i był to ostatni 
ból, jaki doświadczyłam. W mojej parafii pod wezwaniem Najświętszego 
Zbawiciela, mnie, osobę nie znającą Pana Boga, dotyka Miłosierny Jezus  
i uzdrawia. Czyni cud w moim życiu. Pan odnalazł mnie i przygarnął do 
Swego Miłosiernego Serca, a ja w swojej rozpaczy i bólu odnalazłam Go  
i pokochałam. Teraz jestem pod parasolem Jego Miłości, chroniona, obdarowana 
pokojem i radością. Zanurzona w Bożym Miłosierdziu i szczęśliwa.
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„Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.” Ps 143,6

„Dziecko, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia!”  
       Syr 2,1
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Przez przebaczenie 
do uzdrowienia

Kochani, zapewne każdy z nas słyszał twierdzenie, że Bóg jest 
Miłością i Miłosierdziem. Wiemy również, że miłość to jest podstawowa 
cecha Boga. Bóg jest pełnią Miłości, ale równocześnie jest pełnią 
Sprawiedliwości. Żadna z tych cech nie dominuje nad inną, ale jedna  
z nich jest matką pozostałych. Właśnie Miłość i Miłosierdzie są źródłem 
Bożej Sprawiedliwości, Wszechwiedzy, Dobra i Piękna. Szczególnie ci, 
którzy prowadzą życie duchowe, doświadczają, że Bóg jest Miłością.

Pięknie i dobrze jest nam z tą prawdą do momentu, gdy nie przydarzy 
się nam coś niezwykle trudnego, kiedy nagle nam wszystko zawali się  
i nasze plany, marzenia wezmą w łeb. Myślę, że wielu z nas przeżyło takie 
momenty, kiedy nasza wiara została wystawiona na próbę: wiara w to, że 
Bóg jest Miłością i Miłosierdziem. Któż z nas przeżywszy kilkadziesiąt lat 
nie zadał takiego pytania: „Jak to jest Panie Boże? Jesteś taki pełen miłości, 
miłosierdzia i dobra, a mnie spotykają takie trudne doświadczenia…” 

Myślę, że przed wiekami bardzo ładnie na to pytanie odpowiedział 
św. Augustyn: „Miłosierdzie nie zawsze polega na dawaniu tego, co 
mogłoby być dla nas lub w naszych oczach pożyteczne.” Św. Augustyn 
przeszedł w swoim życiu moment zawahania w wierze, gdy stracił 
swojego ukochanego syna. Syn był pięknym młodzieńcem i rósł na jego 
oczach na mądrego człowieka, a Pan Bóg mu go zabrał. To bardzo trudne 
doświadczenie dla rodzica, kiedy musi pożegnać swoje jedyne dziecko. 

Tego typu doświadczenie niekoniecznie musi być związane ze 
śmiercią kogoś bliskiego, może być też związane z jego ciężką chorobą. 
Wszystko było pięknie i dobrze, byliśmy zdrowi i sprawni, tak nam  
w życiu wszystko dobrze układało się, snuliśmy plany na przyszłość,  
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a tu nam wszystko zawaliło się! Gdzie tu Boże miłosierdzie? Ten 
scenariusz powtarza się w życiu wielu ludzi. Człowiek przechodzi przez 
trudne życiowe doświadczenia, ponieważ, gdyby nie przeszedł przez nie, 
nigdy by nie doświadczył Bożej miłości. Twierdzenie, że Bóg jest Miłością 
i Miłosierdziem, byłoby czystą teorią ,gdybyśmy tego nie doświadczyli.  
Aby zrozumieć, jak bardzo Bóg nas kocha, potrzeba doświadczyć bólu  
i cierpienia. 

Chrześcijaństwo nie jest religią akceptującą cierpienie - wprost 
przeciwnie: cierpienie jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Przez 
grzech cierpienie zostało wpisane w ludzkie życie, dlatego chrześci-
jaństwo jest religią, która z faktu, że ludzie cierpią, wyciąga takie wnioski: 
ze zła rodzi się dobro dla nas. 

W czasie ostatnich dni wpadła mi w ręce książka o stygmatykach, 
czyli o ludziach, którzy doświadczyli niezwykłej łaski noszenia na ciele 
ran Chrystusa i czucia bólu, jakiego doświadczył Zbawiciel. Pierwszym 
stygmatykiem historycznie potwierdzonym był św. Franciszek z Asyżu. 
W okresie 2000 lat takich stygmatyków było wielu, np.: Marta Robin  
i Ojciec Pio, których stygmaty są potwierdzone dokładnymi badaniami 
medycznymi. Przykłady te stanowią szczególny rodzaj cierpienia, będą-
cego znakiem Bożej łaski, dającego stygmatykom radość serca, mimo 
potężnego bólu fizycznego. Tajemnica cierpliwego znoszenia wielkiego 
bólu tkwi w tym, że były to osoby, które żyły w pełnej łączności z Bogiem 
i posiadały umiejętność przebaczania tym, którzy ich zranili. 

Człowiek powinien przebaczyć, szczególnie kiedy cierpi, ponieważ 
wiele chorób fizycznych bierze swój początek ze zranień wyniesionych  
z dzieciństwa i krzywd dokonanych przez ludzi. Niejednokrotnie 
pierwsze sygnały choroby pojawiają się w momencie konfliktu, który 
może z czasem wygasnąć, ale zranienie i ból psychiczny pozostają. 
„Ile razy mamy przebaczyć?” - padło pytanie do Jezusa. „Czy aż 7 
razy?” Jezus odpowiada, że aż „77 razy”, czyli zawsze mamy obowiązek 
przebaczyć. 

Boże Miłosierdzie jest tak wielkie, że nam i naszym krzywdzicielom 
Bóg jest w stanie wszystko wybaczyć, nawet taki grzech, którego wielkość 
jest niewyobrażalna. Jeśli my wybaczymy innym, to wybaczenie jest 
kluczem do naszego uzdrowienia. Uzdrowienie fizyczne zaczyna się od 
uzdrowienia ducha, ponieważ ciało choruje dlatego, że człowiek nie ma 
zdrowego ducha. 
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Długość życia zależy od warunków, w których człowiek żyje, czyli  
od spokojnego trybu życia - bez konfliktów i stresu - często ubogiego, 
ale w  bliskości  z Bogiem. Życie w bliskiej łączności z Bogiem powoduje,  
że w naszych sercach jest radość, pokój i duża odporność na cierpienia 
ducha i ciała. Wszelkie doświadczenia łatwiej jest nam znosić i łatwiej 
przebaczyć, jeśli przeżywamy je w łączności z Bogiem, dlatego w szcze-
gólny sposób prośmy Boga o łaskę umiejętności przebaczania i wiarę  
w to, że Bóg jest pełen Miłości i Miłosierdzia. Niech ta przemieniająca 
nasze serca wiara w Boga pełnego Miłości i Miłosierdzia uleczy nasze 
ciała. Amen.

Irena
Mam osiemdziesiąt lat i chcę złożyć świadectwo tego, jak spotykałam Boga  

w czasie mojego długiego życia, które mi ofiarował Pan Bóg. 
Moje dzieciństwo - co prawda krótkie, a jednak wspaniałe - przeżyłam 

w rodzinie katolickiej, w której od pokoleń cała rodzina zaangażowana była 
w życie religijne, (przykładem jest brat mojego ojca, który był księdzem). 
Razem z rodzicami i rodzeństwem od dziecka spotykałam Boga w kościele, 
również w majowy wieczór przy kapliczce wiejskiej na wspólnie odmawianej 
litanii do Matki Boga oraz wspólnym śpiewie „Chwalcie łąki umajone”. 
Nadeszły straszne czasy okupacji hitlerowskiej, kiedy to straciłam rodziców, 
których zastąpił mi Bóg Ojciec i Matka Jezusa. To Oni postawili na mojej 
drodze dobrych ludzi, którzy czasem dali kromkę suchego chleba sierocie. 
Mroczne czasy ustroju komunistycznego, którego celem było między innymi 
zwalczanie Kościoła, przeżyłam dzięki Bogu, którego wpoili mi rodzice,  
a On sam szukał zbłąkanej owieczki. Zamieszkałam obok kościoła Jezuitów, 
gdzie po pracy wstępowałam na „Zdrowaśkę” i wpatrywałam się w oblicze 
Jezusa.

Wreszcie wkroczyłam w wiek emerytalny. Miałam dużo wolnego czasu  
i szukaliśmy się z Bogiem wzajemnie. Wyjeżdżałam na pielgrzymki do miejsc, 
w których On mieszkał i tam spotkałam swojego Jana. Tak jak w Ewangelii 
Świętego Jana 21, 1-8, w której Jan mówi do Szymona Piotra „To jest Pan”,  
tak samo ja wspólnie z koleżanką pielgrzymkową spotykałyśmy i pokazy-
wałyśmy sobie Pana. To ona przyprowadziła mnie do grupy modlitewnej,  
w której wszyscy szukają Boga, starając się żyć zgodnie z Ewangelią. 
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Sylwia
Mam na imię Sylwia i chcę wam powiedzieć, że odkąd zaufałam Bogu, On 

udziela mi pogody Ducha w przyjmowaniu spraw, których nie mogę zmienić, 
odwagi w przemianie tych, na które mam wpływ i pomocy ludzi, których  
w różnych sytuacjach stawia na mojej drodze. Sprawia, że potrafię kochać 
świat i ludzi takimi jacy są, a nie jakby mi się podobali. Potrafię również 
wybaczać zranienia, których doznałam. 

Pan porządkuje wszystkie sprawy na miarę tego, jak Mu ufam i poddaję 
się Jego woli. Sprawia, że mimo wielu trudności i kłopotów mogę żyć 
szczęśliwie. Teraz wiem, że Bóg kocha mnie i każdego z nas. Trzeba Mu tylko 
na to pozwolić. Chcę Mu dzisiaj za tę miłość i opiekę podziękować. Kocham 
Cię Boże i nie lękam się, bo jesteś ze mną.

Spotkanie Boga we wspólnocie to coś zupełnie innego niż chodzenie  
w niedzielę do kościoła na Mszę Świętą. Wspólnota to wspólne spotykanie 
Boga na sesjach formacyjnych, forach charyzmatycznych, wspólna modlitwa, 
ale przede wszystkim zaproszenie do uczestniczenia w Seminarium Odnowy 
Życia w Duchu Świętym. Po jego ukończeniu otrzymałam łaskę daru mojego 
powtórnego narodzenia się w Duchu Świętym i zrozumiałam, jak bardzo był 
mi w życiu potrzebny Jezus i Jego nauka. Seminarium otworzyło mi oczy 
na ogromną miłość Jezusa, którego rany uzdrowiły moje rany, ale również 
pokazało, jak mało było we mnie pokory i miłości do Jezusa i innych ludzi. 
Seminarium spowodowało, że poczułam się zaproszona przez Jezusa do 
współpracy. Otrzymałam od Ducha Świętego charyzmaty dające mi odwagę 
do rozmowy z Bogiem oraz braćmi. Duch Święty zachęcił mnie do ukończenia 
ćwiczeń ignacjańskich, które jeszcze bardziej otworzyły mnie na Jezusa.  
On wysłał mnie na służbę do mojej nieuleczalnie chorej niewidomej siostry. 
Przy niej zrozumiałam, jak bardzo Jezus mnie miłuje, dźwigając razem ze 
mną krzyż. Na starość Bóg coraz bardziej oczyszcza moje serce, a krzyż zbliża 
mnie do Boga. Krzyż staje się coraz cięższy, ale moja wiara upewnia mnie  
w tym, że moje prośby będą wysłuchane. Dlatego modlę się o wszystko, co mi 
jest potrzebne w każdym wieku, bo po rozmowie z Panem łatwiej jest żyć… 
Na zakończenie, Bracia moi, proszę was, nie bójcie się starości, przyjdźcie do 
szkoły Jezusa, który wszystkich przygarnia - odczujecie, tak jak ja odczuwam 
- miłość Ojca. Dostaniecie pełnię łask oraz moc do działania.
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Ania
Chciałam tu złożyć świadectwo o wielkiej miłości i miłosierdziu Pana 

Boga, które mnie dotyczy. Przez wiele lat uważałam, że jestem osobą, na której 
Panu Bogu nie zależy, ale teraz chcę zaświadczyć o Jego miłości, o tym jak 
wchodzi do mojego życia poprzez Słowo, które kierował do mnie w różnych 
momentach mojego życia, wtedy gdy mówił mi, że „nie potrzebują lekarza 
zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”. Pragnę Pana Jezusa wielbić za to, że On 
jest Bogiem, który dotyka, przemienia a ja jestem tego świadectwem. Pragnę 
potwierdzić Jego wielkie miłosierdzie, pragnę potwierdzić Słowo, które 
znalazłam w świadectwie Faustyny, kiedy skarżyła Mu się, że już wszystko 
Mu oddała, a Pan Jezus powiedział: „nie oddałaś mi swojej nędzy”. To jest 
dla mnie świadectwem tak wielkim, jak Słowo Jezusa, które przemienia serce 
i dotyka. I pragnę Cię Panie Jezu uwielbić za Twoje Słowa, które kierujesz  
w modlitwie. Pragnę Cię uwielbić również za to, że przyprowadziłeś mnie 
do Wspólnoty Modlitewnej, za to, że Twoje Słowo, które kierujesz jest 
chlebem, którym się można dzielić. Pragnę Cię uwielbić Panie Jezu również 
za to, że dałeś mi odwagę, aby o tym świadczyć, aby świadczyć o Twojej 
miłości. Pragnę Cię Panie Jezu uwielbić za to, co uczyniłeś w moim sercu, 
za to co czynisz w mym sercu i za te wszystkie Słowa, które kierujesz do nas 
wszystkich. Chwała Ci Jezu.
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„Zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.” 
        J 8,51

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Mt 8,26
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Uzdrowienie fizyczne  
i duchowe

Jezus w czasie swego nauczania - tych trzech bez mała lat publicznej 
działalności - kilkakrotnie mówił, po co właściwie przyszedł na ziemię. 
Dzisiejsza Ewangelia, która opowiada o pobycie Jezusa w Nazarecie, 
zawiera właśnie takie słowa, że są wyjaśnieniem tego niezwykłego 
zjawiska, jakim był Bóg - Człowiek Jezus Chrystus. Usłyszeliśmy cytat 
z Księgi Izajasza - cytat, który mówi o tym, iż to właśnie Jezus jest 
tym, na kim spoczął Duch Pański. Jest Tym, który przyszedł dawać 
między innymi więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie,  
a tych, którzy są uciśnionymi, aby odsyłał wolnymi. 

Te słowa odnoszą się do samego Zbawiciela, a On je odniósł do  
Siebie i nie tylko odniósł, ale trzy lata publicznej działalności są tego 
wyrazem, dowodem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj naszą uwagę skupili 
właśnie na tych słowach Księgi Izajasza. Moi drodzy, Jezus nie mamił  
ludzi, którzy się z Nim stykali. Był najczęściej odbierany jako zwykły 
człowiek, obdarzony jednak niezwykłymi talentami, zdolnościami, 
charyzmatami.  Ci ludzie widzieli, co czyni Jezus na potwierdzenie swego 
nauczania. 

Jezus, jak mówiła Ewangelia, wielokrotnie uzdrowił, między 
innymi przywrócił im zdrowie - w sensie fizycznym: ślepcy zaczynali 
widzieć. To sformułowanie z Księgi Izajasza, że niewidomym Jezus 
przynosił przejrzenie, jest bardzo często interpretowane, że Jezusowi 
najprawdopodobniej nie chodziło wcale o to, że uzdrawia ślepców 
w sensie fizycznym, tylko o to, że ci, którzy zetknęli się z Jezusem, 
uzyskiwali, wydaje się, znacznie więcej niż tylko fizyczne widzenie. 
Oni po prostu zaczynali rozumieć, po co żyją. Ich życie nabierało 
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sensu. I zwróćcie uwagę, bo zapewne wielokrotnie słyszeliście takie 
sformułowania, że Jezus żyje, że Jezus działa nadal. Jezus faktycznie żyje  
i działa nadal i w wyjątkowych sytuacjach uzdrawia fizycznie, na przykład 
obdarza zdrowiem. 

I taki szczególny przykład uzdrowienia fizycznego ze ślepoty doko-
nany przez Ojca Pio - ucisk biociała w imię Jezusa. Przez tego człowieka 
działał Jezus, mianowicie przyprowadzono kiedyś Ojcu Pio dziewczynę 
ślepą od urodzenia, która urodziła się z pewną wadą genetyczną - 
nie posiadała nerwów wzrokowych, więc uzdrowienie nie wchodziło  
w ogóle w grę, ponieważ nie da się odtworzyć nerwu wzrokowego.  
I Ojciec Pio w imieniu Jezusa ją uzdrowił, ta kobieta zaczęła widzieć, 
tak jak normalny człowiek widzi. I co ciekawe, kiedy została poddana 
badaniu, okazało się, że ona widzi i nadal nie ma nerwów wzrokowych. 
W sensie medycznym jest to zjawisko zupełnie niewytłumaczalne - 
jak można widzieć będąc ślepcem? Bo ona jest faktycznie ślepcem, ale 
ona widzi, widzi tak jak każdy normalny człowiek. I to jest właśnie 
uzdrowienie natury fizycznej - spektakularne, dokonywane bardzo 
rzadko. W wieku XX może Ojciec Pio w imieniu Jezusa tego dokonał, 
abyśmy to właśnie podawali jako przykład żyjącego nadal Jezusa. 

Ale przecież to, co człowiek zyskuje po spotkaniu ze Zbawicielem,  
owo przejrzenie duchowe wielokrotnie dorównuje, jeśli chodzi o skutki 
dla tego człowieka,  uzdrowieniu fizycznemu. I, moi drodzy, można 
by było tutaj przytaczać pewną ilość przykładów, całą masę tego typu 
uzdrowień, kiedy ci, którzy byli ślepcami: wierzyli, tak jakby Boga nie 
było, zetknąwszy się z działaniem Zbawiciela i Jego Słowa, zaczynali 
widzieć - widzieć, po co idą przez życie, dokąd zmierzają, jak wyglądała 
ich droga do tej pory i jak ta droga ma w przyszłości wyglądać. Oni to 
zobaczyli. 

I tak jak tutaj siedzimy, to przynajmniej pewna część z nas ma za 
sobą tego typu doświadczenia- jak ci niewidomi, co przejrzeli - uzyskali 
widzenie sensu swego życia i widzenie punktu, do którego zmierzają 
przez swoje życie. I zobaczyli, zrozumieli, że tym punktem jest po prostu 
Bóg. I myślę, że - tak jak powiedziałem - kilkoro mogłoby tutaj stanąć  
i śmiało opowiedzieć historię życia po tym właśnie przejrzeniu.

Moi drodzy, drugie sformułowanie w tym tekście Słowa, na 
które bacznie powinniśmy zwrócić uwagę, to jest Słowo: „(…) abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi” (Łk 4,18). Uciśniony człowiek, to również 
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ten człowiek zniewolony, chociażby przez nałogi. Zwróćcie uwagę,  
że w tych intencjach, prośbach, które tutaj składacie na karteczkach,  
w zakrystii, w pudełku na stoliku, są prośby tego typu: „Aby przestać 
być uciśnionym”; „Proszę bardzo o uleczenie z nałogu alkoholizmu”; 
kilka o „uzdrowienie zaburzonych relacji w rodzinie” (też całkiem dużo 
by się tutaj znalazło takich próśb). To wszystko jest formą  i przejawem 
zniewolenia. I patrzcie, jak wielu z nas również wyzwoliło się z tego. 

Ja sam - tak, byłem - moi drodzy, 25 lat w niewoli nałogu - 25 lat przez 
głupi nałóg! (Ci, którzy z was palą, to wiedzą, że to po prostu nic nie daje). 
Ani to nie smakuje, śmierdzi to, za przeproszeniem, cuchnie w mieszkaniu, 
wszystko przesiąknięte dymem, zapachem nikotyny. Kiedy wróciłem do 
domu, moja kurtka pachniała jeszcze 2 dni, pachniała tą nikotyną. Tak 
sobie wtedy zdałem z tego sprawę, Matko Boża!  Pomyślałem sobie, jak 
trzeba było być zniewolonym przez głupi nałóg, żeby przez te 25 lat palić 
papierosy! 

A teraz pomyślcie sobie, jeżeli to wy przeżywacie, na przykład dramat, 
dramat alkoholizmu - w sobie, wśród swoich najbliższych. Czym jest taki 
nałóg niepanowania nad swoim instynktem? (Bo też jest taki nałóg  i też 
są tacy, którzy są nim  zniewoleni). Jakie dramaty wtedy  wytwarzają się, 
jak nisko  staczamy się, aby zaspokoić właśnie nałóg, jak często właśnie 
czują się być tymi uciśnionymi;  przez kogo? Najczęściej przez samych 
siebie - przez swoje życiowe wybory. I patrzcie, co  dzieje się w życiu 
wielu ludzi. I przychodzi dzień, kiedy po prostu ma się dosyć, chociażby 
tego smrodu nikotyny. I prosi się Pana Jezusa o to: „ No, wreszcie mnie  
z tego uwolnij”.

Pan Jezus przychodzi z siłą wyzwolenia i człowiek przestaje być 
uciśniony, ale tylko wtedy, jeśli coś go takiego spotyka, taki właśnie dar: 
bycia wolnym od nałogu. A mówię o tym, ponieważ nigdy na tej Mszy 
Świętej nie mówiłem o tego typu historiach. Nagle rozumiem, jak wielka 
jest moc Boża! Często, moi drodzy, to przychodzi znienacka i coś,co było, 
z czym człowiek borykał się przez lata całe, dziesiątki lat, przestaje być 
problemem, bo spotkało się Zbawiciela, aby otworzył się człowiek na to 
działanie. Często trzeba być u kresu duchowych sił, żeby otworzyć się na 
działanie Łaski. 

Moi drodzy, warunkiem właśnie takiego doznania tych łask 
bycia wysłuchanym, jest otworzyć się na działanie Łaski. My często 
przychodzimy – słuchajcie – tutaj na tę Mszę Świętą. Niektórzy z was 
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przychodzą nawet zablokowani na Łaskę Bożą. Ciężko chorujecie – 
w sensie fizycznym, ale przychodzicie zamknięci na działanie Łaski. 
Nie wierzycie w to, że Jezus może uzdrowić i dlatego nie jesteście 
wysłuchiwani! 

Ta historia pobytu Jezusa w Nazarecie kończy się pięknym 
sformułowaniem, moi drodzy - On tam nie dokonał żadnego cudu! 
Dlaczego? - ponieważ Nazarejczycy Go znali od małego chłopca  
i wiedzieli, że to jest Ten syn cieśli, który latał po uliczkach i rozrabiał,  
bo pewnie rozrabiał. Po prostu potraktowali Go jako kolejnego, 
wędrownego nauczyciela, który wygłosił piękne kazanie na temat tekstu 
Izajasza i Syna Bożego. I tyle to było, i tylko tyle. I dlatego Jezus nie 
mógł tam nic więcej dokonać, ponieważ oni nie wierzyli w to, że to jest 
Zbawiciel. Byli zamknięci na działanie Łaski. 

Wielu z nas przypomina tamtych właśnie ludzi. Niby wierzymy, 
bo tak nas wychowano; mało tego - przychodzimy, kiedy coś tam 
przeżywamy trudnego, ale nie potrafimy uwierzyć. No i teraz to jest 
nasza wina. Możemy nie wierzyć - to nie jest nasza wina - bo wiara jest 
Łaską. Wiara jest Łaską i nawet to, że człowiek otworzy się na działanie 
Łaski, jest też łaską. Co zrobić, żeby otworzyć się na działanie Łaski ? Po 
prostu - zawierzyć Bogu !

I przychodzi moment, kiedy człowiek zawierzy i powie: „Już dosyć,  
ja jestem bezsilny, nie jestem w stanie nic zrobić”, i wtedy właśnie 
przychodzi Jezus ze swoją pomocą. To jest z jednej strony bardzo 
przykre uczucie, gdy człowiek osiąga taki moment, kiedy już nic się  
nie pomoże, a z drugiej strony jest to doświadczenie, które powoduje, 
że nagle rozumiemy to sformułowanie tak popularne w Odnowie  
w Duchu Świętym: „Jezus żyje!” to nie jest tylko piękne określenie, ale 
rzeczywistość. 

Z Bogiem! Amen
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Krzysiek
Mam na imię Krzysiek, mieszkam w Łodzi, mam pięćdziesiąt jeden lat. 

Przez ponad dwadzieścia lat, bardzo mało czasu znajdowałem dla Pana 
Boga. Właściwie nie potrafiłem Go znaleźć. Trudno było mi się skupić na 
eucharystii. Ciałem byłem w kościele a myślami poza nim. Moje poranne 
„Ojcze nasz” ograniczało się do próśb i wymagań. Mówiłem o sobie,  
że jestem wierzącym, ale nie praktykującym. Od pewnego czasu wiem,  
że jest to niemożliwe. Bo jak można Kogoś kochać , a nie chcieć go widzieć 
i rozmawiać z Nim? 

W moim małżeństwie nie było Pana Boga. Moja pogoń za pieniędzmi  
i troska żony o dom nie wystarczyły. Małżeństwo rozpadło się. Rzeczywiście 
nastał w nim mól i rdza. Postanowiłem jechać do sanatorium, tyle się 
nasłuchałem o rozwiązłości życia w nim. A co? Bardzo szybko zaintereso-
wała się mną piękna dziewczyna. Tak! Nie ja, lecz ona. Zaczęły się wspólne 
spacery i modlitwy. Dzięki Basi odmówiłem różaniec po dwudziestu 
latach. Przy pierwszym różańcu były cztery osoby, przy czwartym 
dziewięć. Ponieważ Baśka mieszka w Warszawie, umówiliśmy się za rok. 
Zamieszkaliśmy u sióstr elżbietanek w Kudowie. Pokój mój nazywałem 
„izolatką”, mały, biały z lampką sygnalizacyjną nad drzwiami (pewnie 
siostry prowadziły wcześniej jakąś pomoc dla chorych) i z krzyżem nad 
moim łóżkiem. Pokój mój znajdował się tuż nad kaplicą i któregoś razu 
pomyślałem… Panie Jezu nigdy nie mieszkałem i nie byłem tak blisko 
Ciebie. Przecież od tabernakulum w linii prostej dzieli mnie nie więcej jak 
osiem metrów. Następnego dnia, gdy odpoczywałem po hydroterapii i stan 
ten nazywałem letargiem (nie wiedziałem jeszcze o medytacjach) poraził 
mnie ciepły, jasny strumień światła, jakby zza chmur. Snop światła pojawił 
się z krzyża znajdującego się nad moim łóżkiem. Było tam wiele miejsc, 
jednak On pojawił się z krzyża.

 Pobiegłem do pokoju Baśki. Co to może znaczyć, pytam? Krzysiek, 
bo Pan Jezus ciebie chce! Czemu nie pójdziesz do spowiedzi? Czemu nie 
przyjmiesz Pana Jezusa? Powiedziałem, cicho Baśka, już jestem blisko. 
Minęły trzy tygodnie. Poprosiłem o spowiedź po dwudziestu pięciu latach. 
Umówiliśmy się na następny dzień i słowa młodego kapłana „witaj bracie” 
dzwonią mi w uszach i wciąż je słyszę. Za pokutę otrzymałem litanię „do 
Wszystkich Świętych”. 
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Weronika
Chciałabym złożyć świadectwo tego, w jaki sposób Bóg przemówił do mnie 

przez Swoje Słowo. Było to już dość dawno temu. Miałam wtedy dwadzieścia 
kilka lat. Był to bardzo trudny czas w moim życiu. Oddaliłam się od Boga  
i co najmniej od dziesięciu lat nie chodziłam nawet do kościoła. Wiele spraw 
bardzo mi się zagmatwało - osobistych, rodzinnych, w pracy. Życie zaczęło 
mi się wtedy wydawać niezwykle skomplikowanym i nieuporządkowanym 
chaosem. Nie potrafiłam się w tym wszystkim odnaleźć. Pewnej niedzieli, 
nie wiem dlaczego, postanowiłam pójść do kościoła. I przeżyłam olśnienie. 
Słowa odczytywane w trakcie mszy, docierały do mnie z taką jasnością  
i prostotą, że aż porażały. Czułam jakby były skierowane właśnie do mnie, 
aby ukazać mi rozwiązanie wielu problemów. Taki odbiór Słowa Bożego 
powtarzał się później wielokrotnie. Zrozumiałam wtedy, że wiara niczym 
reflektor może rozjaśnić moje życie i rozwiązać sprawy, które dotąd wydawały 
mi się niezwykle zagmatwane. Dotąd nie zdawałam sobie z tego sprawy, 
jednak teraz widzę, że to olśnienie Słowem Bożym, jakie przeżyłam, było mi 
dane przez Pana Boga, aby wyciągnąć mnie z tego beznadziejnego zamętu 
duchowego, w jakim się znajdowałam. To doświadczenie spowodowało 
ożywienie mojej wiary i zapoczątkowało mój powrót do Kościoła.

W mojej książeczce do pierwszej komunii świętej nie było takiej litanii. 
Odmówiłem dwie inne: do Serca Jezusowego i do Matki Bożej w tej intencji, 
a książeczkę dla „dużych” postanowiłem kupić sobie w poniedziałek. 
Następnego dnia po przyjęciu Pana Jezusa do serca, po przyjściu z pracy 
włączyłem telewizor. Przełączałem z kanału na kanał, aż nagle zatrzymałem 
się na jednym z programów. Była to pierwsza liturgia z sanktuarium 
Matki Bożej w Licheniu i słyszę: „A teraz odmówmy litanię do Wszystkich 
Świętych.”. W domu byłem nie dłużej niż dwie minuty. Upadłem na kolana, 
odmówiłem swoją pokutę, choć było mi trudno - płakałem. Dziś? Pewnie 
dużo mi brakuje, ale podczas codziennej modlitwy używam słów: Dziękuję 
Ci Panie Jezu, że upomniałeś się o mnie, bądź moim pomostem do swojego 
Ojca. Dziękuję ci, że owcę, która była na uboczu wziąłeś do swojego stada. 
Niejeden powie, że to był przypadek. A jednak nie! Byłbym co najmniej 
nie rozważny, gdybym nie widział, nie chciał widzieć tego, co dał mi Pan.
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„Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana.” Ps 142,2

„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.” Ps 34,9
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Wiara. Nadzieja. Miłość.  
Budowanie Królestwa Bożego

Kochani moi, przybyliśmy dzisiaj do tego kościoła, ponieważ 
przywiodła nas tutaj nadzieja na to, że może w sposób duchowy lub 
fizyczny doświadczymy obecności Boga oraz Jego działania w stosunku 
do nas. Nadzieja ta zapewne zrodziła się w naszych sercach, a jest ona 
wynikiem miłości Boga do nas. Bóg nas kocha i kiedy przychodzą dla 
nas chwile trudne,wzbudza w nas nadzieję. Nadzieja i miłość z kolei 
prowadzą do wiary - wiary, która wydaje się, że jest warunkiem  tego, 
aby uzdrowienie nastąpiło. Oczywiście dla Boga nie ma nic niemożliwego 
i nawet niewierzący może zostać uzdrowiony, ale gdy się przyjrzymy 
tekstom ewangelicznym, to widać wyraźnie, że Jezus uzdrawia tych, 
którzy wierzą w Jego moc, którzy mają otwarte serca na Jego działanie.

Dzisiejsza Ewangelia, fragment według świętego Mateusza jest 
dobitnym tego przykładem. Bohaterami tej perykopy ewangelicznej są 
różne postacie. No, przede wszystkim Jezus, dwaj niewidomi, opętany 
przez ducha niemocy, tłum ludzi, faryzeusze, uczniowie Jezusa. 
Wszystkie te postacie powinny być dla nas niezmiernie interesujące, 
ponieważ w Ewangeliach wszyscy Ci, którzy tam są opisani i wszystko 
to, co tam jest przedstawione, nie jest opisane bez powodu. To nie jest 
przypadkowa sytuacja. Jezus nigdy nie uczynił nic przypadkowego  
i ewangeliści, którzy tworzyli Ewangelie, nic przypadkowo nie zapisali, 
tylko to, co ma według nich znaczenie , co faktycznie przemawia do nas 
po dzień dzisiejszy. 

To przyjrzymy się tym postaciom, bohaterom tej perykopy. Jest 
to przede wszystkim Jezus. Jezus w Ewangeliach i w tym fragmencie 
jest pokazywany przede wszystkim jako wędrowny Nauczyciel, jako 
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ktoś, kto do innych przychodzi, ale jednocześnie jako ktoś, za kim inni 
chodzą.  Proszę zwrócić uwagę, moi drodzy, nawet jak rozpatrujemy 
swoją łaskę życia, jakże często było  tak, że to Jezus do nas pierwszy 
przyszedł i to myśmy później zaczęli za Nim wędrówkę. A przyszedł  
w takim momencie, kiedy nam się wszystko właściwie w życiu 
nie udawało. To wtedy nagle gdzieś nasza świadomość, serce nam 
podpowiedziało, że jest ktoś, kto może mi pomóc, kto może zadziałać 
w taki sposób, że coś, co jest złego w moim życiu, zmieni się. Wtedy 
zaczęliśmy wędrówkę za Jezusem. 

Jezus jest przykładem dla nas również tego, jak być wiernym 
swojemu powołaniu, bo Jezus jest wierny swojemu powołaniu. Przez całe 
bez mała trzy lata działał,  będąc świadomym finału owego działania, bo 
przecież Jezus to jednocześnie Bóg i w swej boskości doskonale wiedział, 
co Go czeka. Jego Człowieczeństwo też o tym doskonale wiedziało. 
Jezus wiedział, że zmierza na Golgotę, dobrze przy tym czyniąc innym 
i to, że ci, którzy dobro od Niego otrzymali, będą również tymi, którzy 
przyczynią się do Jego śmierci, jednak ta śmierć będzie wyrazem Jego 
miłości do ludzi. 

Śmierć Jezusa, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie 
Ducha Świętego będą zwieńczeniem Jego działalności. Bez tego nie 
mogłyby się otworzyć bramy Raju. My bez tego, bez tej ofiary nie 
moglibyśmy  dzisiaj tutaj się zebrać, dlatego Jezus jest wierny swojemu 
powołaniu. Po to się narodził, aby bramy Raju otworzyły się; po to się 
narodził, abyśmy my po dwóch tysiącach lat  tutaj zebrali się i mieli 
w sobie ową nadzieję na to, że jeśli Go poprosimy, to zostaniemy 
wysłuchani. Jezus uzdrawia. W tej perykopie ewangelicznej mamy 
uzdrowienie niewidomych.

Kiedy rozważaliśmy we wtorek w grupie ów tekst, to jedna z osób 
zadała bardzo istotne pytanie, a właściwie zwróciła uwagę na istotną 
sprawę w tym tekście: „Jak to się stało, że tych dwóch niewidomych 
umiało za Nim chodzić? Przecież są niewidomi, a oni za Nim idą.” 
Oczywiście my możemy domniemywać, że przecież to nie byli tylko  
ci niewidomi. To był tłum ludzi; to był jakiś tam szum; to były jakieś 
głosy. Oni doskonale mają rozwinięte inne zmysły. Potrafili wyczuć 
miejsce obecności Jezusa.

Z drugiej strony, słuchajcie, kiedy tak w porządku duchowym 
popatrzymy na te postacie, to najprawdopodobniej przyczyną, dla 
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której bezbłędnie trafili do Jezusa, było to, iż wiedzieli, że tylko Jezus  
jest w stanie zaradzić ich kalectwu. Właśnie to ich pchało w stronę Jezusa 
- przekonanie, że, moi drodzy, jeśli zakrzykną: „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nad nami!” (Por. Mt 9,27), On się nad nimi ulituje.

Kochani, jak się odprawia mszę dla dzieci, to wiecie, dzieci mówią 
o księdzu na głos. Ja poproszę was dzisiaj o to, żebyście zachowali się 
jak dzieci, żebyście głośno, tak jak dzieci, chórem powiedzieli to jedno 
zdanie: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!” Śmiało! - „Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nad nami!” Jeszcze raz! - „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nad nami!”- I wtedy Jezus zadał pytanie: „Wierzycie, że mogę 
to uczynić? - Tak, Panie, wierzymy!” (Mt 9,28) - Na głos! – „Tak, Panie, 
wierzymy!

Dlaczego ja to zrobiłem? - słuchajcie, dlatego że człowiek nie raz 
musi na głos krzyknąć, żeby uwierzyć. Musi zwerbalizować swoją myśl.  
Musi usłyszeć swój głos, będący niejednokrotnie głosem rozpaczy,  
i dlatego Jezus nad nimi się ulitował. Proszę zwrócić uwagę, co Jezus 
po tym, jak uzdrowił owych niewidomych, uczynił. Zakazał im o tym 
mówić. No, dziwne. - Prawda? Dziwne tym bardziej, jeśli przyjrzymy się 
następnej postaci, która została tam uzdrowiona. 

Otóż tam był również opętany duchem niemocy. Był niemową ten 
opętany. Zły duch nie pozwalał mu mówić. I co Jezus robi? Jednym nie 
pozwala rozgłaszać- w sumie wspaniałej wieści - o ich uzdrowieniu,  
a innemu daje dar mowy po to, żeby o tym opowiadał. Dlaczego tak 
Jezus robi? 

Zastanawiając się nad tym pytaniem, które sam sobie postawiłem, 
udzieliłem następującej odpowiedzi: nie wiem, dlaczego Pan Jezus tak 
zrobił. Nie siedzę w Jego umyśle. Ja  tylko mogę się domyślać, dlaczego 
była taka właśnie Jego prośba. Otóż Jezus - dokładnie znając ludzką 
psychikę - zakazał im mówić głośno po to, żeby o tym opowiedzieli 
szeptem innym. (Nie ma lepszej metody na rozgłoszenie pewnej 
wiadomości, jak wiadomość szeptana z ucha do ucha: „Słuchaj Wiola, 
Basia zrobiła to czy tamto”. Cała kamienica natychmiast wie, w ciągu 
godziny, co się wydarzyło). Wbrew pozorom Jezusowi bardzo zależało 
na tym, by ludzie  dowiedzieli się , że On uzdrawia - nie dla  próżnej 
chwały - tylko po to, żeby ludzie  wokół Niego się gromadzili,bo wtedy 
budowało się Królestwo Boże. 
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I dzisiaj, moi drodzy, my gromadzimy się wokół Jezusa z pewnymi 
prośbami, które wynikają z naszych niejednokrotnie bardzo trudnych 
sytuacji i niektórzy z nas doznają uzdrowień,  bo przecież świadectwa, 
składane również w tym Kościele, wyraźnie o tym mówią. Jest to czynione 
przez Jezusa z bardzo prostej przyczyny, aby było budowane Królestwo 
Boże w nas i w innych. Ci, którzy doznali takiej łaski uzdrowienia lub  
byli świadkami uzdrowień, mają - wydaje mi się - wręcz religijny obo-
wiązek o tym opowiadać, o tym świadczyć. 

Moi drodzy, wiara - tak jak powiedziałem na początku - wydaje się, 
że jest pewnym warunkiem  tego, aby nastąpiło uzdrowienie. Wiara 
jest niczym innym, tylko uznaniem faktu, że Bóg jest oraz otwarciem 
naszego serca na Jego działanie. Jeśli człowiek wierzy w to, że Bóg  
działa, to otwiera swoje serce. Wtedy następuje wylanie łask Ducha 
Świętego, wtedy mają miejsce uzdrowienia i uwolnienia z wszelkich 
słabości. Jak mówi ten fragment Pisma Świętego, to wówczas jest 
budowane Królestwo Boże. 

Ta perykopa skończyła się pięknym zdaniem będącym wezwaniem 
do budowania Królestwa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” 
(Mt 9,37). To po to Jezus uzdrawiał i uzdrawia dzisiaj, aby ci robotnicy 
mieli o czym mówić, by ich kieszenie były pełne ziarna, żeby poszli  
w świat i opowiedzieli, co widzieli, czego doznali.  Wtedy będzie 
budowane Królestwo.

Stasiek
Tak, ja niewątpliwie mam pewien wewnętrzny imperatyw, o którym 

mówił ksiądz, jednak proszę o wyrozumiałość, bo przychodzi mi to  
z wielkim trudem. Mam na imię Stasiek. Chciałbym dziś podzielić się  
z wami świadectwem mojej wiary. Nie jest to łatwe, ponieważ nie stało się 
to w jednym akcie w sposób nagły, ale w długotrwałym procesie, który wciąż 
trwa. Pan mnie przemienia i dokonuje we mnie wewnętrznej przemiany - 
przemiany mojego serca. A dzieje się to na płaszczyźnie mojego osobistego 
spotkania z Jezusem w Eucharystii. To właśnie we Mszy Świętej, tu, na 
ołtarzu, dzieje się każdego dnia coś zupełnie niezwykłego i wyjątkowego. 
W tym najważniejszym dla mnie, w tej najważniejszej chwili dnia Bóg 
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pozwala mi przyjść do siebie i właściwie sam mnie odwiedza i nawiedza, 
jednocząc się ze mną. Dawniej kiedy w zachwycie przychodziłem na mszę 
świętą z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, tak bardzo dobrze się tutaj 
czułem, w bliskości Boga. Pan Bóg jednak pokazał mi, że nie w ludziach 
tkwi sama istota Eucharystii, ale w osobistym spotkaniu z Nim właśnie.

A dzisiaj do tego, aby się spotkać z Bogiem już nie potrzebuję nawet osób 
bliskich mojemu sercu. Otrzymałem dar umożliwiający osobiste spotkanie 
z Panem. Jest to taki cudowny czas, kiedy na chwilę przymykam oczy  
i w cichości swojego serca, zapraszam Go do siebie. I ja wiem, że On tutaj 
jest, On na mnie czeka, On mnie kocha, bo Bóg jest miłością. I dzisiaj 
wiem, że otrzymałem taki wielki dar szczególnego, osobistego przeżywania 
Eucharystii. Dlatego dziękuję Bogu za łaskę osobistego, intymnego spotkania, 
na ołtarzu, kiedy sam Jezus daje mi siebie. I pojąłem, że właściwie, aby się 
spotkać z Panem, niepotrzebni są nawet ci bliscy. Wystarczę ja i Bóg.

Anna
Jestem parafianką od trzydziestu trzech lat. Do niedawna Grupa  

a obecnie Wspólnota Zawierzenie istnieje w naszej Parafii od siedmiu lat.  
O to, co sądzę o modlitewnym wstawiennictwie o uzdrowienia, jako pierwszy 
zapytał mnie przed laty ksiądz Tomasz. Wówczas nie zdawałam sobie 
sprawy, jak wielkie to łaski, gdy dwie lub trzy osoby modlą się w tej samej 
intencji. Często uczestniczyłam w tych spotkaniach prosząc Pana Jezusa,  
by wysłuchał mnie w intencjach: mojej rodziny, dzieci, wnuczek, przyjaciół 
i znajomych. Słuchałam pilnie świadectw osób, które zostały dotknięte przez 
Pana Jezusa - były to uzdrowienia dotyczące chorych na ciele, także na duszy. 
W tym roku czekała mnie długa podróż i rozłąka z rodziną - zgłosiłam się 
na Rekolekcje zamknięte w Olszy - z mocnym postanowieniem wyciszenia 
i umocnienia na duszy. Moje doznania w czasie bogato opracowanych  
i przygotowanych tematycznie rekolekcji przeszły moje oczekiwania. 
Czas był dobrze zagospodarowany: rano odbywała się osobista Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, wspólna Jutrznia, konferencja nad treściami 
Pisma Świętego Starego Testamentu - głoszona przez animatorów lub 
kapłana – którzy potrafili wyjaśniać każde Słowo, dzięki czemu Pismo 
Święte stawało się zrozumiałe. Rekolekcje zapewniały również dużo śpiewu 
w wykonaniu zespołu i nas wszystkich. Były także osobiste rozmowy  
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Paweł
Nawrócenie było punktem zwrotnym w moim życiu. Od tego momentu 

wszystko się zmieniło, Pan Jezus zaczął być na pierwszym miejscu. Służenie 
Panu wychodzi mi oczywiście raz lepiej raz gorzej. Tak więc nawróciłem się 
i zacząłem walczyć, to znaczy ewangelizować, dzięki łasce eliminować wady, 
modlić się. Nawracać siebie i innych. 

W życiu przychodziły chwile zwątpienia, wiedziałem jednak, że buduję 
na skale, na Jezusie. Wiedziałem, że Bóg wyposaża mnie w pewne narzędzia 
do budowania, jednak czasami czułem jak ktoś mi je wytrąca. A to, gdy 
ktoś wyśmiewał moją religijność lub gdy miałem wrażenie, że jestem 
chyba jedynym wierzącym, bo przy niemal każdej rozmowie okazywało się,  
że druga osoba jest zdziwiona, że ktoś w ogóle porusza temat Boga.  
Nie poddawałem się jednak i dalej budowałem własną wiarę, choć byłem 
w tym osamotniony. Aż pewnego razu ktoś namówił mnie do przyjścia na 
spotkanie wspólnoty modlitewnej. Nie będę mówił kto to był, ale chciałbym 
podziękować jeszcze raz księdzu Tomaszowi. Wtedy moje budowanie życia 
w oparciu o Pana Jezusa nabrało innej jakości. Wyobraźmy sobie, że na 
Skałę, na której chciałem budować przychodzi dajmy na to pięćdziesiąt osób. 
Ja miałem jedynie wiertarkę i młotek, tymczasem na miejsce zjeżdża pomoc 
ze specjalistycznym sprzętem. Te pięćdziesiąt osób już od dawna buduje na 
takiej Skale i wie jak to się robi, ma wprawę. Mogę na nich liczyć. W grupie 
tej jest osoba, która całe życie poświęciła aby pomagać innym i która ma 

z animatorami i księdzem Tomaszem - na temat modlitwy medytacyjnej 
i dziękczynienia za otrzymane łaski od Pana Jezusa. W tych rekolekcjach 
uczestniczyło osiemnaście osób, animatorzy musieli swoje wystąpienia 
przygotować dużo wcześniej. ponieważ były merytoryczne i budziły mój 
podziw i uznanie. Następnie przyszedł czas na przygotowanie się do 
Sakramentu Spowiedzi - Pokuty - w całkowitej ciszy przez jedną dobę. 
Spowiedź Święta w plenerze była dla mnie głębokim przeżyciem. Także 
udział w osobistych świadectwach - całej Wspólnoty oraz księdza Tomasza 
- utwierdziły mnie w potrzebie uczestniczenia we Wspólnocie - co też 
wyraziłam. Z bogatych przeżyć osobistych - doświadczam - im więcej się 
daje siebie - stokrotnie więcej się otrzymuje. Tak jest w moim życiu, za co  
z serca Panu Jezusowi dziękuję.
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specjalne względy u Skały (czyli ksiądz). Jest kierownik (czyli lider), który 
dba o właściwy kierunek budowy. Są ekipy, które mają swoje konkretne 
zadania. Jedni mają zbudować płot, żeby zapobiec niebezpieczeństwom  
z zewnątrz. Są i tacy, którzy dbają o to, aby na budowie był porządek  
i milej się pracowało. Inni ułatwiają pracę śpiewem i grą. Jeszcze inni mają 
za zadanie przyrządzić pyszne jedzenie w czasie przerwy obiadowej. Kolejni 
są wyspecjalizowani w wspieraniu dachu i witaniu kolejnych chętnych do 
budowy. Następni zajmują się ubogimi z całej okolicy. Wszyscy starają się 
jak mogą, żeby drugiemu było jak najlepiej, żeby jak najbardziej umilić mu 
pracę. Czy trzeba się dłużej zastanawiać nad tym, czy wspólnota do rozwoju 
duchowego jest NIEZBĘDNA? W moim przypadku wyglądało to właśnie 
tak, jak przed chwilą opisałem. Dzięki wspólnocie, Bóg wkroczył jeszcze 
bardziej do mojego życia i mojej codzienności. Sama obecność we wspólnocie 
sprawia, że bardziej chce mi się rozwijać duchowo, bo wtedy mogę lepiej 
służyć innym. 

Wiadomo, że Jezus jest skałą, JEDNAK taką skałą w ludzkim wymia-
rze jest właśnie wspólnota. Do Skały - Jezusa należy przytwierdzić skałę -  
wspólnotę: TO PRZYNOSI EFEKTY DUŻO WIĘKSZE, NIŻ GDYBYŚMY 
DO SKAŁY - JEZUSA PRZYTWIERDZILI OSOBNE KAMYCZKI  
W  POSTACI OSÓB, KTÓRE NIE TWORZĄ WSPÓLNOTY
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„Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie 
tej górze: <<Przesuń się stąd tam!>> i przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla 
was.” Mt 17,20

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,  
a otworzą wam.” Łk 11,9
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Bóg nie opuszcza w cierpieniu

Kochani, jakże często niektórzy z nas uważają, że znajdują się  
w beznadziejnej sytuacji lub że ktoś z naszych bliskich jest w położeniu 
bez wyjścia. To może dotyczyć osób, które cierpią na nieuleczalne 
choroby lub ludzi, których życie znalazło się w niebezpieczeństwie. Taką 
równie trudną sytuacją jest też kalectwo fizyczne, np. uraz kręgosłupa. 
Często też mówimy wręcz o katastrofalnym stanie, kiedy w wieku 50 lat 
tracimy pracę i nie mamy perspektyw na znalezienie następnej.

Dzisiejsze czytanie pokazuje nam człowieka, który znajduje się  
w pozornie beznadziejnej sytuacji. Oto prorok Izajasz przychodzi do 
Ezechiasza i oświadcza, że  Pan oznajmia mu, iż on  wkrótce umrze. 
Ezechiasz przejęty tym oświadczeniem proroka rzewnie zapłakał, bo 
to była dla niego beznadziejna sytuacja. Ponieważ Izajasz był wielkim 
prorokiem i przemawiał przez niego Bóg,więc jego słowa musiały 
być prawdziwe, w tamtych czasach bowiem ludzie bez powodu  
nie powoływali się na Boga. 

Wielu z nas usłyszało kiedyś podobny wyrok, np.: „Pozostały ci 3 
miesiące życia” i również zapłakało z tego powodu. Ezechiasz zapłakał, 
ale pogodził się z wolą Bożą, ponieważ był człowiekiem głębokiej wiary 
i wiedział, że ten dzień i tak musi kiedyś nadejść. Wszyscy musimy 
przejść przez śmierć i jej doświadczyć, Ezechiasz nie zbuntował się, 
lecz pogodził  z wolą Boga, dlatego też Pan ponownie posłał do niego 
Izajasza, by ten oznajmił mu, że Bóg zmienił werdykt i daje Ezechiaszowi 
jeszcze 15 lat życia. 

Kochani, ja w swoim życiu spotkałem się z podobną sytuacją.  
W pierwszej parafii, w której pracowałem, któregoś dnia przyszła do 
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mnie kobieta na rozmowę. Oświadczyła, że ma raka płuc i jest w ciąży. 
Lekarze, aby ocalić  jej życie, zaproponowali  dokonanie aborcji, lecz 
ona się nie zgodziła. Kobieta ta miała już 2 małych synków i kolejne 
dziecko też było chłopcem. Prosiła Pana Boga tylko o jedno, aby mogła 
zobaczyć, jak jej synowie stają się mężczyznami. Doczekała się spełnienia 
tej prośby – dostała jeszcze ok. 15 lat życia. Wierzyła w słuszność swej 
decyzji i w to, że Pan Bóg ją wysłucha.

Nie ma beznadziejnej sytuacji! Są tylko sytuacje pozornie bez wyjścia! 
Sytuacja beznadziejna to taka, po której już nic nie ma. Nawet jeżeli 
musimy umrzeć, to przecież my odchodzimy do Boga. Jeżeli jesteśmy 
ludźmi wierzącymi, to- chociaż trudno nam się pogodzić ze śmiercią, bo 
rodzi się w nas naturalny opór przeciw temu - odchodzimy do lepszej 
rzeczywistości i powinniśmy  cieszyć się z możliwości życia wiecznego 
z Bogiem w Niebie. Wówczas nasza choroba nie ukaże się nam jako 
bestia, która chce nas pożreć, tylko jako coś, co może nas doprowadzić 
do zbawienia. Taka sytuacja jest czymś, co powinno nas mobilizować 
do zbliżania się ku Bogu. Jeżeli nawet jesteśmy ciężko chorzy, to śmierć 
nie kończy naszego życia. Zawsze trzeba nosić w swoim sercu nadzieję, 
że nasze życie będzie trwało wiecznie w łączności z Bogiem - między 
innymi po to się tu spotykamy.

Tych uzdrowień  fizycznych w naszej  Świątyni  jest stosunkowo 
niewiele, ale są one świadectwem dla innych, aby uwierzyli, że Bóg jest 
w stanie zrobić absolutnie wszystko! Spotykamy się tutaj, by pogłębić 
naszą wiarę, żeby tym, którym trudno jest uwierzyć - poprzez nasze 
świadectwo i modlitwę- szeroko otworzyć oczy, aby zobaczyli, poczuli, 
że Bóg jest przy nich szczególnie wówczas, kiedy cierpią.
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Jadwiga
Chciałabym podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami i przemyśle-

niami dotyczącymi naszego życia tu na ziemi i przejścia do wieczności. Od 
roku zajmuję się jako wolontariusz „Caritas” opieką nad ludźmi chorymi 
terminalnie. Są to ludzie u schyłku swojego życia, przeważnie chorzy na 
nowotwór. Dwa lata temu przygotowywałam się do tej posługi podczas 
kursu, a potem odbyłam półroczną praktykę. Zastanawiałam się, czy  
w otaczającym nas świecie nie znajdę przykładu na przejście z jednej 
formy życia na drugą, lepszą. Bo przecież Jezus obiecał nam życie wieczne 
lepsze od tego tu na ziemi. Przyroda to głos Boga przemawiającego do nas.  
I wtedy przyszło mi na myśl porównanie naszego życia do życia gąsienicy  
- larwy motyla. Pomyślałam, że tu na ziemi jesteśmy jak gąsienice,  
brzydkie i bezkształtne, które na koniec swojego życia zostawiają swój  
kokon i przeistaczają się w pięknego motyla, który dopiero teraz może  
cieszyć się wolnością i swobodą. 

Bóg mówi do nas również przez drugiego człowieka spotkanego niby 
przypadkowo. Odbywając praktykę w szpitalu Jana Bożego na oddziale 
paliatywnym, poznałam panią Jadwigę, moją imienniczkę, chorą na 
nowotwór piersi. Jej choroba była w zaawansowanym stanie, nie pozwalając 
na podniesienie się z łóżka. Obok niej leżała kobieta w ciężkim stanie, co 
chwilę przychodziła do niej pielęgniarka albo lekarz. Ja usiadłam przy 
pani Jadzi i rozmawiałam z nią. Widziałam nad jej łóżkiem obrazek Jezusa 
Miłosiernego. Pani Jadzia wyjęła różaniec z torebki i powiedziała mi,  
że ludzie się z niej śmieją, gdy go odmawia. Wtedy powiedziałam jej, że  
nie wolno się śmiać z różańca i wyjęłam swój, który noszę zawsze przy 
sobie i zaproponowałam odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia za nią  
i za chorą leżącą obok. Gdy skończyłyśmy modlitwę, pani Jadzia wyciągnęła 
do mnie rękę i powiedziała, że widzi obok mojej głowy odlatującego motyla. 
Chciała nawet go dosięgnąć, ale on był coraz dalej, aż zniknął. Ja obróciłam 
głowę, ale nic nie zobaczyłam. Potem jeszcze raz przyszłam przed odejściem 
ze szpitala do tego pokoju, żeby pożegnać się z panią Jadzią i przy łóżku 
obok widziałam pielęgniarkę odmawiającą różaniec - to znak, że chora nie 
żyje. Zapamiętałam to zdarzenie. 

Motyle, które przypominają mi ludzkie dusze ulatujące do innego 
świata, również widziałam dwukrotnie: 25 grudnia 2010 i 25 grudnia 2011 
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Krystyna
Zapewne nie raz spotkałam Jezusa, bo przez całe życie wierzyłam, że 

żyje. Kiedy przebywałam w szpitalu, a było to 17 października 2008 roku, 
i czekałam na operację piersi z groźbą amputacji wywołaną przez złośliwy 
guz, leżąc w łóżku, ujrzałam bliską mi osobę, która kilka lat temu odeszła 
ode mnie umierając. Był to nie tyle sen, co raczej jawa. Była tak blisko 
mnie skryta za woalem, bardzo pogodna i współczująca mi, że nie 
miałam wątpliwości, że to sam Pan Jezus. Zabieg operacyjny odbył się  
w piątek o godzinie 15.00. Wywieziono mnie z sali operacyjnej w godzinie 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Dzień po zabiegu o tej samej godzinie 
zjechałam do kaplicy z drenami, pojemnikami, nie mówiąc nic nikomu 
na oddziale. Kiedy odmawiałam koronkę przed obrazem Pana Jezusa 
Miłosiernego, zauważyłam jak Pan Jezus poruszył palcami prawej ręki  
i błogosławił mnie. Od tamtej pory ufam mu do końca, wiem, że jest blisko 
mnie i wysłuchuje moich próśb wskazując mi drogę. 

Panie Jezu, nie pozwól żebym się kiedykolwiek od Ciebie oddaliła.

Bożena
Panie Jezu, Mam na imię Bożena. Chciałam podziękować Panu Bogu 

za cuda, które sprawił w moim życiu i za to, że potrafię je dostrzec. Chcę 
podziękować za Jego łaskę, za opiekę i za miłość. Dwa lata temu popadłam  
w długi i nie wiedziałam, co dalej robić. Prosiłam Pana Boga: Boże 
uratuj mnie, bo moja pensja nie wystarcza nawet na pokrycie połowy 
tych długów. I Pan Bóg pomógł, dał mi siłę, dał nadzieję i dał możliwość 
podjęcia dodatkowych etatów. W sercu mam wdzięczność dla ludzi, którzy 
mi pomogli, a przede wszystkim dla Boga, który stworzył mi możliwości. 
Pracowałam całe dwa lata i w końcu przyszedł czas, że nie miałam dłużej 
siły i nie wiedziałam, co będzie dalej. Mówiłam do Boga: widzisz, że się 

roku w naszym kościele Najświętszego Zbawiciela. Przylatujące, aby się 
nam objawić w dzień Bożego Narodzenia. Widziałam je nie tylko ja, ale  
i pozostali, co pozwoliło mi na upewnienie się, że to nie było przewidzenie.
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staram, ale już nie daję rady. Ja tylko pracuję, nie mam życia, prawie 
nie jestem w domu - pomóż, powiedziałam, sama już nie potrafię. I Pan 
Bóg przyszedł mi z pomocą. Na ostatniej mszy w intencji uzdrowienia, 
ostatecznie oddałam wszystko Panu Bogu. Powiedziałam: Boże ratuj, 
ratuj, bo tylko Ty mi możesz pomóc. Ja nie widzę sensu dalszej pracy, 
boję się, jestem słaba. I Pan Bóg zadziałał tak, że dał mi moc, żeby zerwać 
z tą sytuacją i zrobić coś w życiu, dając mi do tego możliwości. Okazał 
łaskę, pokazał co mam dalej robić. Pomoc przyszła od ludzi, ale i przez to,  
że Bóg mnie zmienił. Odmienił moje serce, dał siłę i dał moc, żebym podjęła 
trudne życiowe decyzje i żebym przestała się bać. Stało się to w pierwszy 
dzień Adwentu. To było takie symboliczne, żeby przypominać mi całe życie,  
że to nie ja wymyśliłam. To była pomoc od Boga i od tego czasu jest we 
mnie siła, jest we mnie nadzieja i radość, że będę mogła żyć z wiarą w to,  
że wypełniam wolę Bożą, że wreszcie będę mogła zająć się rodziną, pracować, 
ale pracować tak, żeby dawało mi to satysfakcję i żeby chwalić Pana Boga 
w każdym momencie swojego życia i dziękować Mu. Panie Boże, dziękuję 
Ci za Twoją miłość do mnie, za to, że choć jestem słaba, że błądzę, Ty mnie 
podnosisz. Dziękuję Ci Panie Boże.

Modlitwa

Maryjo, Matko Miłości,
Dziękuję za Twoją obecność za to, że JESTEŚ.
Dziękuję, że słuchasz i spełniasz moje pragnienia.
Jesteś moją Czarodziejką daną przez Boga.
Moja nadzieja w Twoim Matczynym Sercu i w dłoniach, które zawsze 
wskazują na Jezusa.
AMEN
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„Miłość (…) nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.” 1Kor 13,5

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.” Mt 5,12
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Prawo Dekalogu - dotyk 
Bożej Łaski

Kochani moi! Kiedy Mojżesz otrzymał Dekalog, kto wie, czy 
przypuszczał, co właściwie dostaje od Boga i jakie konsekwencje to 
wydarzenie przyniesie w przyszłości. Czas Mojżesza dawno minął, 
czas jego synów i tamta epoka minęły. Moi drodzy, my nadal uznajemy 
to prawo - prawo Dekalogu, które wówczas zostało nadane ludzkości  
i wiemy, że każda próba zanegowania tego prawa kończy się fatalnie, jest 
bowiem złem. Każda natomiast próba zachowania Bożych przykazań, 
wcielenia ich w życie, usiłowanie zachowania  nakazów Bożych przynosi 
błogosławione skutki, albowiem jest dobrem. 

To prawo, choć różnie formułowane, literalnie obowiązuje we 
wszystkich kręgach cywilizacyjnych. Wszędzie jest coś takiego jak Boże 
przykazania. One czasem nie nazywają się Bożymi przykazaniami, ale to 
prawo etyczne występuje. Człowiek wie, że nie wolno bezkarnie zabijać 
drugiego człowieka. Ma świadomość tego, że nie wolno nadużywać 
sfery erotycznej. Wie, że trzeba szanować cudzą własność. Zdaje sobie 
sprawę, że trzeba czcić ojca, matkę swoją. Wie, że musi być rodzina, 
gdzie jest mąż i żona - to warunek dobrego wychowania następnych 
pokoleń. Nawet ci, którzy  nie wychowują się w rodzinach religijnych, 
mają jakby naturalnie dane to prawo - jest ono przekazywane z  pokolenia 
na pokolenie. I w większości my to prawo zachowujemy, bo zgadzamy 
się z tym, że jest  słuszne. 

Problem zaczyna się wówczas, kiedy pojawia się tendencja do 
zanegowania owego Bożego prawa. Dzisiaj istnieją realne siły nawet 
w wymiarze politycznym- już nie mówiąc o jakichś ideologiach czy 
filozofiach- które próbują zanegować Boże prawo zawarte w Dekalogu.
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Ostatni przykład wypowiedzi prymasa, który podczas jednej  
z uroczystości przywołał przykład kobiety, która wystąpiła przeciw 
rządowi polskiemu z oskarżeniem, że okoliczności czy też prawo polskie 
zmusiło ją do urodzenia dziecka, a jedyną konsekwencją zdrowotną  
dla tej - tak dziwnej - matki było to, że musiała kupić okulary za tysiąc 
złotych(!) Nie było wówczas właściwie takiego dziennika, w którym by 
nie skrytykowano prymasa. 

Z drugiej strony te same dzienniki kilka dni wcześniej pisały szeroko 
o tym, że jakiś zwyrodniały tatuś w Austrii uwięził swoją córkę i spłodził 
z nią kilkoro dzieci. 

Oba te przykłady są odzwierciedleniem złamania prawa Bożego  
i konsekwencji nieprzestrzegania go (które są po prostu złe). Nawet 
jeśli tej kobiecie nic właściwie się nie stało - poza tym, że musiała 
kupić nowe okulary - to co stanie się z jej córką za ileś lat, jeżeli ona 
przeczyta te artykuły (bo będą tacy, którzy jej to pokażą). I kto komu 
piekło zgotował? Jak ona później będzie z tą matką rozmawiała? Takie 
są właśnie konsekwencje złamania prawa Bożego.

Rodzi się problem w relacji człowieka do Boga, a właściwie odwrotnie 
- Boga do człowieka. Co zrobi Bóg? Co zrobi Bóg z taką matką, z takim 
ojcem? Co zrobi z nami? Może my też jesteśmy bardzo grzeszni? 
Co z nami zrobi, jeśli złamaliśmy Jego prawo? 

Bóg jest miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. 
Powtórzę jeszcze raz tekst z Księgi Wyjścia. To jest tekst, będący 
fragmentem opisu dawania Mojżeszowi Dekalogu: ,,Bóg jest miłosierny, 
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). Skoro taki 
jest Bóg, to taka matka i ojciec, nawet jeśli tak bardzo upadli i złamali 
przynajmniej kilka przykazań, to wcale nie oznacza, że będą potępieni, 
bo Bóg jest miłosierny. Bóg zna ludzką słabość. Bóg jest Bogiem  
miłości. 

Według nas Mojżesz żył w okrutnych czasach. Ci ludzie byli 
naprawdę okrutni. Dzisiaj - nawet po tysiącach lat poziom rozwoju 
cywilizacji Egiptu zadziwia nas, ale z drugiej strony - pod względem 
relacji człowieka do człowieka ta cywilizacja była bardzo okrutna. Tam 
człowiek nie był podmiotem, a przedmiotem, który można było kupić 
oraz zabić. Co zmieniło się w tym momencie, kiedy Mojżesz otrzymał 
Dekalog? Zostało ludzkości dane prawo: religijne i moralne, gdzie 
człowiek zamiast przedmiotem stał się podmiotem prawa, bo Bóg jest 
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miłosierny, litościwy i cierpliwy. Bóg czeka na to, że powrócimy do 
Niego i pożałujemy za swoje ewentualne grzechy w życiu.

Kiedy św. Paweł przygotowywał list do Koryntian, którzy byli 
tylko trochę lepsi od starożytnych Egipcjan, to napisał im: ,,Dążcie do 
doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, pokój zachowujcie, jedno 
myślcie , bowiem Bóg jest Bogiem miłości i pokoju” (2Kor 13,11).

My mamy, kochani, dążyć do doskonałości. To jest właśnie nasz cel. 
Tu osiągnąć doskonałość duchową w takim zakresie,w jakim to jest dla 
nas możliwe. Ten zakres dla każdego jest inny, bo każdy z nas, będąc 
człowiekiem, niesie ze sobą swoje ogromne bogactwo, swoją wielką 
indywidualność - również to, co jest złe w nas, dlatego też dla każdego  
z nas stopień doskonałości - mówiąc inaczej: stopień świętości - jest 
bardzo indywidualną sprawą. 

Podstawowym warunkiem zbawienia nie jest zachowanie prawa 
etycznego, ale według nauczania św. Pawła apostoła tym warunkiem jest 
kwestia wiary. Oczywiście wiara jest matką uczynków, ale jeśli człowiek 
naprawdę wierzy, to spotyka Boga. To spotkanie jest niejednokrotnie tak 
brzemienne w skutki, jak chociażby spotkanie Mojżesza z Bogiem, kiedy 
Bóg objawił się jemu pod postacią gorejącego krzewu. To spotkanie jest 
tak przełomowe, że zupełnie nas zmienia. My po prostu zobaczyliśmy, 
zostaliśmy dotknięci łaską - to nas przemienia.

I wtedy również przychodzi potrzeba zachowywania Bożych 
przykazań. My widzimy tę zależność: jeśli ja Boga spotkałem, uwie-
rzyłem, to po prostu nie wypada Bożych przykazań nie zachowywać. 
My wtedy wiemy, że Boga, który jest miłosierny, litościwy, cierpliwy, 
bogaty w łaskę i wierność, po prostu jakby zdradzamy jak kogoś bardzo 
bliskiego, jak matkę czy ojca. Zachowujemy Boże prawo,dlatego że 
pragniemy  podobać się Bogu i nie chcemy stracić więzi z Nim. Ta więź 
jest dla nas znacznie bardziej atrakcyjna niż pokusy tego świata. 

Kochani moi! Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Świętej. To jest 
taki dzień, kiedy wspominamy bogactwo duchowe Boga - Tego Boga  
w trojaki  sposób objawiającego się nam ludziom jako: Ojciec, Syn 
Boży i jako Duch Święty, działającego w nas i przez nas. Chwalmy Go, 
kiedy robimy znak krzyża w imię Trójcy Świętej: w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego , wypowiadając bardzo prostą modlitwę: Daj nam 
Panie zachować Boże przykazania, aby nam się dobrze żyło, abyśmy się 
zbawili i  uświęcili przez to innych.
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Karol
Mam dziewiętnaście lat, we wspólnocie jestem - od czterech. Seminarium 

Odnowy Życia do tej pory przeżyłem dwukrotnie. Chciałem dziś podzielić się 
z wami tym, jak odkryłem Boga na nowo, jak Go poznałem. Od dziewiątego 
roku życia jestem ministrantem. Moja rodzina jest wierząca, praktykująca  
w niedzielę i święta, więc z Bogiem zapoznany byłem, choć był to Bóg daleki, 
obcy, skryty gdzieś w kościele, w tabernakulum. Sakrament spowiedzi był 
dla mnie obowiązkiem przykrym, pełnym wstydu i lęków. W dodatku ani 
Eucharystia, ani sam sakrament, nie zmieniały nic w moim życiu.

Nie tyle przeżywałem, co wypełniałem obowiązek. Również seminarium 
to z początku był przykry obowiązek - myślę tutaj o drodze na pierwsze 
spotkanie, choć z czasem wszystko się zmieniło. Początkowo przyciągali 
mnie ludzie i atmosfera, która tam panowała. Po skończonym seminarium 
powiedziałem: Szkoda, że to już koniec, lecz członkowie Wspólnoty 
„Zawierzenie” odpowiedzieli mi: Och! Nie, to dopiero początek. Lecz 
moje myśli były zupełnie przeciwne. Bóg działał powoli. Na początku nie 
widziałem żadnego owocu - a przynajmniej tak mi się tylko wydawało. 

Z początku po seminarium zostało mi uczęszczanie -najpierw w kościele, 
później w zespole. Następnie zacząłem chodzić na spotkania wspólnoty, 
próby zespołu, jeździć na posługi i tak się zaczęło. Byłem coraz bliżej Boga, 
który zaczął mnie pociągać, zapraszać, co z chęcią przyjmowałem. Bóg 
zamienił się w Przyjaciela, Miłość, został ze mną tam, gdzie dotąd Go nie 
było. W Sakramencie Pokuty - a dokładnie w wylewach miłości - obecny 
jest Bóg. Czuję, że mnie kocha. Gdy tylko zdarzy się grzech, moje serce 
potrzebuje Jego miłości.

Teraz dla mnie Bóg jest żywy. Miał dla mnie konkretny plan, który 
przeprowadził i prowadzi dalej. Daje mi miejsca, w których chce, abym Mu 
służył. Dużo tego, ale dziękuję Bogu, że chce się posługiwać takim słabym 
narzędziem i że mnie potrzebuje.

To wszystko nie przyszło od razu, ale Bóg dawał mi tyle, ile na dany 
czas było mi trzeba. Dziękuję Mu za Jego plan w moim życiu.

Najpiękniejszym owocem uczestnictwa w seminarium było spotkanie 
Boga żywego, a co za tym idzie, każdego dnia daje mi nowe wyzwania, 
dzięki którym przemienia mnie i moje życie. 
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Marysia
Mam na imię Maria. Moje dzieciństwo i młode lata były okresem bardzo 

szczęśliwym, ponieważ przebiegały w wielkiej miłości i obfitości łaski Bożej. 
Wszystko to zbliżało mnie do Boga i sprawiało wielką radość. Wszystko 
to jakby się skończyło w chwili wkraczania w dorosłe życie. Trzydzieści 
lat tragicznego życia, w ciężkich grzechach, bez Kościoła, bez modlitwy. 
Jedynym, co w tym czasie robiłam, była modlitwa do Matki Bożej, odma-
wiana wyłącznie w trudnych sytuacjach życiowych. Robiłam tak dlatego,  
że czułam Jej opiekę. Myślę, że ta sytuacja trwałaby do dzisiaj, gdyby Pan 
nie posłużył się narzędziem, jakim był mój syn, który wielokrotnie prosił 
mnie o spowiedź i na jego usilną prośbę i w zasadzie dla niego, poszłam 
do spowiedzi po trzydziestu latach. Doświadczyłam wielkiej miłości 
miłosiernej Pana Jezusa, otrzymałam sumienie na pokutę za wszystko złe, 
co wyrządziłam. Ten czas w zasadzie był smutny. Nic mnie nie cieszyło, 
zawsze za czymś tęskniłam, czegoś mi w życiu bardzo brakowało. Dzisiaj 
wiem, że brakowało mi miłości Pana Boga. Po tej spowiedzi w zasadzie 
niewiele się zmieniło. Cały czas były trudności, świadomość, że znowu jest 
niedziela i znowu trzeba iść do kościoła. I tak to trwało aż do momentu, kiedy 
pięć lat temu przeprowadziłam się i stałam członkinią tej parafii. Polubiłam 
ten kościół, przyszłam tu oczywiście za namową mojego syna, który mówił 
mi, że tu jest tak ładnie i warto byłoby tu chodzić. I zawierzyłam Matce 
Boskiej, wówczas tak świadomie, siebie i swoich bliskich. 

I wtedy wszystko szybko się potoczyło. Ksiądz do nas przyszedł po 
kolędzie i zaproponował mi uczestniczenie w spotkaniach Grupy Modlitew-
nej raz w tygodniu. Oczywiście byłam niechętna, bo to Grupa Modlitewna, 
a ja nie lubię się modlić. Jednak zaczęłam chodzić na spotkania. Przełomem 
było Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, kiedy dotarło do 
mnie to, co powiedział Pan Jezus: „To nie wy mnie wybraliście, ale ja was 
wybrałem”. Poczułam tak wielką miłość do Pana Jezusa za to, że jednak 
nie odrzucił mnie i pomimo tego, że już dawno mogłam być zniszczona, 
otrzymałam wielką szansę. Skończone seminarium zaowocowało darami 
Ducha Świętego; to była radość, pokój i szczęście, które w zasadzie trwają 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Potem były kolejne rekolekcje, w których 
Pan Jezus mówił mi niesamowite rzeczy skierowane do mnie. Pierwsze słowa 
pochodziły z Księgi Izajasza, w której Bóg mówi; „Nie bój się. Przychodzę 
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ci z pomocą. Nie lękaj się. Prowadzę cię Jakubie.” Odebrałam to jako wielką 
miłość Ojca, Boga Ojca do swojego dziecka. Następne słowa, które do mnie 
bardzo przemówiły, to te, które powiedział Pan Jezus: „Lisy mają nory, ptaki 
mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć”. W związku  
z tym poczułam się w obowiązku, aby umiłować, ukochać Pana Jezusa  
za to, że też był taki samotny w ziemskim życiu. Poza tym, cóż jest 
ważniejsze niż przyjść do mnie, powiedział Jezus. Powiedział również: czyż 
można się lękać takiego biednego, małego Bożego Baranka? 

To wszystko zaowocowało tym, że zaczęłam codziennie uczestniczyć  
w Eucharystii. Jeszcze wiele mogłabym opowiadać choćby dlatego, że  
zawsze powtarzam, że Pan Jezus jest wielką radością, wielkim szczęściem. 
Dla jego wyznawania, tu na Ziemi nie zniechęcają mnie trudności, złe 
samopoczucie czy dolegliwości. Mam już przedsmak tego, co Pan Jezus 
może ofiarować tutaj na Ziemi, przez wstawiennictwo Matki Bożej, która 
doprowadziła mnie do Pana Jezusa. 

Modlitwa

Boże Trójjedyny, jesteś moim miłowaniem w Jezusie Chrystusie.
Pragnę Twojej Miłości, Wszechmocy.
Oddaję Tobie brzydotę swojego życia, Ty o niej zapomnisz.
Wiem, że z bagażem moich grzechów, jestem Twoją Miłością.
Uczysz mnie przebaczać.
Twoje serce jest moim ukojeniem.
Dzięki Twojej Miłości promienieję radością.
Zawierzam samą siebie Tobie na ZAWSZE,
bo wiem, że Ty pragniesz mnie na ZAWSZE.

AMEN
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Służenie mamonie i Bogu

Kochani moi! Kiedy szukałem interpretacji owej opowieści Jezusa: 
wezwania do tego, aby zbytnio się nie troszczyć o dzień powszedni, 
o to, co się wydarzy, ku swojemu zdumieniu odkryłem, że właściwie 
tylko to tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, którym my posługujemy się na 
co dzień, które jest w liturgii Kościoła, w ten sposób tłumaczy to zdanie. 
Wszystkie inne tłumaczenia na język polski - a jest ich kilkanaście - 
tłumaczą zupełnie inaczej, innym słowem to sformułowanie. To zdanie 
brzmi: ,,Nie martwcie się (…)” (Mt 6,25). I myślę, że chyba lepiej oddaje 
to, o co chodziło Jezusowi. Bo przecież brak troski, to jest pewna forma 
nieporządku moralnego. No, jak można się nie troszczyć? Przecież świat 
jest tak, a nie inaczej skonstruowany i wcale tak bardzo nie różnił się  
za czasów Jezusa. Trzeba zarabiać, pracować,  w coś się odziać, trzeba 
coś do garnka włożyć. Problem nie polega  na troszczeniu się - które jest 
raczej pozytywne - tylko na tym, aby się za bardzo nie martwić, żeby za 
bardzo nie przywiązywać wagi do tego, o czym mowa w jednym z tych 
zdań, które wcześniej padły - w owym wezwaniu: ,,Nie możecie służyć 
Bogu i mamonie”. (Mt 6,24) Nie można służyć - jak mówi Pismo Święte 
- dwóm Panom naraz.

Przyjrzyjmy się pewnym postawom. Jeśli człowiek rzeczywiście jest 
taki zabiegany , poświęcający się swojej pracy, karierze, to z reguły osiąga 
jakiś sukces w swoim życiu zawodowym (przynajmniej taki materialny). 
I co z tego? Czy jest szczęśliwy? Czy tacy ludzie są szczęśliwi?  
Tak naprawdę nie są szczęśliwi.

Często omawiając ten fragment Ewangelii przywołuję takie 
zdarzenie, które sam przeżyłem przed wieloma laty, pracując w jednej 
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z łódzkich parafii, gdzie była dzielnica zamieszkała przez ludzi bardzo 
zamożnych- jak na tamte czasy. A było to wiele, wiele lat temu: na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Spotykałem się tam niejednokrotnie 
z takimi postawami ludzi, którzy właściwie nie mieli nic wspólnego  
z religią, Kościołem i wiarą. Oni przyjmowali księdza po kolędzie, dlatego 
że występował u nich mechanizm presji społecznej. Nie wypadało po 
prostu księdza nie przyjąć. 

Będąc w jednym z takich domów, poznałem osobę , która stała na 
czele bardzo dużego - już wówczas sprywatyzowanego - zjednoczenia. 
Poproszono mnie, żebym poświęcił nową, dobudowaną część tego domu, 
Tam znajdował się bardzo duży salon, w którym wisiały cztery obrazy 
namalowane przez jednego z najwybitniejszych rosyjskich artystów. 
Przedstawiały cztery bukiety różnic więcej. Były rzeczywiście piękne.  
Do tych obrazów zostało wszystko dobrane, łącznie z dywanem  
i obiciami mebli, które były specjalnie tkane. Kosztowało to majątek  
i było piękne. Tylko problem polega na tym, że już wówczas rzuciła 
mi się w oczy pewna postawa tych ludzi. To dla nich prawie że było 
sensem życia. I co się okazało? Nie minęło wiele czasu, gdy ten człowiek 
umarł. Następna kolęda wyglądała zupełnie inaczej. Wdowa po zmarłym 
wprowadziła mnie do tego pięknego salonu i bardzo narzekała na to, 
jak głupio spędzili życie: nie nacieszyli się sobą, tak biegali za tymi 
obrazami, meblami, dywanami i w sumie to zmarnowali życie:

I to jest dobry wniosek, bo w życiu nie o to chodzi. Taki sukces  
w wymiarze materialnym jest tylko dodatkiem, bo nie możemy służyć 
mamonie i Bogu jednocześnie. My mamy służyć Bogu, co nie oznacza, że 
mamy się skazać na biedę. Bóg nadal musi być w centrum naszej duchowej 
uwagi. I nie wystarczy poprosić raz do roku księdza, żeby pobłogosławił 
mieszkanie i w ten sposób spełnić swój religijny obowiązek. Wy żyjecie 
wśród innych ludzi i sami znacie masę takich przykładów. Mówcie im, 
że tak nie powinni postępować, bo później przychodzi taki dzień, gdy 
nagle okazuje się, że to wszystko, za czym biegaliśmy, było pozbawione 
większego sensu.  My mamy martwić się o to, co istotne - o naszą relację 
z Bogiem. 

Zwróćcie uwagę, jak ludzie, którzy się nie martwią, a często 
podejmują wielkie zadania w budowaniu Królestwa Bożego,podobnie 
jak te lilie polne, dostają od Boga prawie że wszystko. Wszyscy znamy 
historię św. Maksymiliana. Niektórzy, podejrzewam, byli po wielekroć 
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w Niepokalanowie i znają historię tego klasztoru, który istnieje po 
dzień dzisiejszy, rozkwita i rozwija się. A przecież wtedy, kiedy św. 
Maksymilian zaczynał budować klasztor w Niepokalanowie, nie miał 
nic poza kilkoma morgami błotnistej ziemi na skraju wsi. Trzeba było 
być szaleńcem, żeby to zrobić. A on to zrobił; podjął się tego zadania.  
W ciągu kilkunastu lat powstało osiedle mnisze i ogromna drukarnia, 
która istnieje do chwili obecnej. 

Trzeba naprawdę nieraz wczuć się w rolę takiego kwiatka i pomyśleć 
sobie, że skoro on tyle dostał i jest tylko bezmyślną rośliną, to ile ja mogę 
dostać- obdarzony takimi, a nie innymi zdolnościami, umiejętnościami, 
darami od Boga - jeśli tylko Mu zaufam i przestanę się w końcu martwić. 
Jeśli to służy zbożnemu celowi, otrzymam to od Boga. My możemy 
dostać wszystko, co potrzebne jest nam oraz innym do zbawienia. 
Możemy dostać wiele łask, które uświęcą nas i innych. A przez to,  
że nie będziemy  zamartwiać się , co do tego przysłowiowego garnka 
włożymy,  w co się ubierzemy, po prostu będziemy mieli spokój ducha.

Dobrze jest nieraz zaobserwować osoby - nie tylko kobiety - które 
robią zakupy w sklepach, w wielkich galeriach. Zwróćcie uwagę, ile 
niektóre osoby poświęcają czasu na robienie zakupów. Często stracą na 
to pół dnia. Pomyślcie , co by było, jeśliby te pół dnia wykorzystano 
chociażby na inny cel: na pracę w domu, na relacje z dzieckiem. Nieraz 
warto popatrzeć na nasze życie rodzinne. O co my się tak naprawdę 
martwimy? W jakim celu tak biegamy? Już nie mówiąc o tym, co by się 
stało z naszym życiem duchowym, gdyby te kilka godzin spędzić na 
modlitwie, rozmowie z Bogiem. 

Nieraz warto popatrzeć na siebie, jak my postępujemy; jak my nie 
zawierzamy Bogu; jak my uważamy, że jesteśmy tymi, którzy będą 
najlepiej kierować swoim życiem, nic nie oczekując od Boga - wprost 
przeciwnie, uważając, że wszystko załatwimy sami. Nie, Bogu trzeba 
ufać, do końca trzeba Mu zaufać. Należy zrozumieć jedno. Skoro Bóg  
powołał nas do życia, istniejemy w konkretnym czasie, w danym miejscu, 
wśród konkretnych ludzi, to istniejemy dlaczego i po co? Jeśli teraz 
odpowiemy sobie na to pytanie: ,,Po co?”, zrozumiemy, że dostaniemy 
wszystko, co nam do zbawienia i życia doczesnego  potrzebne. 

Na czym polega mechanizm bierności, braku zaufania do Boga? 
Człowiek, który znajdzie się w trudnej sytuacji, poddaje się, a gdyby 
ufał Bogu, to znalazłby siłę do tego, żeby tę trudną sytuację zmienić,  
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na przykład poszukać pracy. Nadal spotyka się ludzi, którzy są  
zupełnie bierni, nie wykazują jakiejkolwiek inicjatywy, nie przyjdą 
również nawet tutaj - do Kościoła, aby poprosić Boga o zmianę tej 
sytuacji, bo jak Go poproszą, to Pan Bóg im powie: Wstań, idź i poszukaj, 
a Ja ci pokażę, gdzie to znajdziesz - taką czy inną łaskę (Por. Dz 9,6).

Trzeba Bogu zawierzyć i nie martwić się, i nie troszczyć się zbytnio, 
bo ta troska zasłania nam Bożą rzeczywistość. A my mamy służyć Bogu.

Ewa i Ania
Mam na imię Ania i na mszach o uzdrowienie w naszej wspólnocie  

w zawierzeniu posługuję modlitwą poznania, modlitwą od mikrofonu, 
i kiedy zaproponowano mi na spotkaniu przygotowawczym do tego dnia 
skupienia, żebym powiedziała świadectwo, pomyślałam, że tak naprawdę tej 
modlitwy w Duchu Świętym uczyłam się razem z moją przyjaciółką Ewą. 
Dlatego dzisiaj chciałybyśmy obie zaświadczyć o naszej przyjaźni w tej 
posłudze i podziękować tym świadectwem Jezusowi za to, że dał mi osobę, 
z którą mogłam się uczyć. Jak się później okazało, i dzisiaj mogę o tym 
zaświadczyć, była to dla mnie bardzo trudna nauka, wymagająca poddania 
całej siebie i odnajdywania w każdym momencie swoich słabości i grzechu, 
a dzięki Ewie mogłam tę naukę przejść aż do tego momentu i przetrwać 
wiele trudnych chwil. Dlatego pozwólcie, że to świadectwo złożymy razem.

Ewa: Mam na imię Ewa i razem z Anią wchodzę w skład grona 
animatorów tej grupy. Ania powie o modlitwie poznania, którą posługujemy 
na mszy o uzdrowienie i o naszej wspólnej modlitwie. Ja powiem o moim 
rozwoju modlitwy i o tym, w jaki sposób mogłam na pewnym etapie 
pomóc Ani, a może i innym osobom, o których nie wiem. Przez dość 
długi czas moja modlitwa osobista była zbyt uboga i jakby „zewnętrzna”. 
Oczywiście miało to wpływ na modlitwy we wspólnocie, której brakowało 
spontaniczności, poddawaniu się działaniu Ducha Świętego. Przechodziłam 
etapy ożywienia życia modlitewnego, ale gdy przychodziły trudności 
zewnętrzne lub wewnętrzne, brakowało mi wierności, co sprawiało, że 
się poddawałam. Taka modlitwa pozwalała mi wracać do Boga i odnawiać  
z nim relacje, ale nie pozwalała mi otwierać się na jego miłość na tyle. aby 
zmieniać się wewnętrznie i mieć wpływ na zmiany postawy innych, na 
przekazanie wiary. Ta sytuacja zaczęła się w pewnym momencie radykalnie 
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zmieniać. Zauważyłam, że głębsza i wierna modlitwa osobista pozwala mi 
wnosić więcej w modlitwę wspólnotową, a jednocześnie modlitwa Słowem 
Bożym przechodzi przez mój rozum głębiej do serca. Mniej więcej na tym 
etapie życia duchowego zaczęłam regularnie posługiwać wraz z Markiem  
i Anią modlitwą poznania na mszy o uzdrowienie. Ta posługa coraz bardziej 
otwierała mnie na relacje z Bogiem i z ludźmi, a szczególnie na stosunki 
z Anią. Potem zaczęłyśmy się z Anką częściej modlić, bo byłyśmy do tego 
przynaglane. Modlić w różnych intencjach, głównie nie osobistych, lecz 
wspólnotowych, które były nam w jakiś szczególny sposób pokazywane.  
To było i wciąż jest niesamowite. To sam Jezus słowem z Ewangelii uczył 
nas, w jaki sposób i za co mamy się modlić na co dzień, przed mszą  
o uzdrowienie i podczas samej mszy, choć łączyło się to czasem z dużym 
cierpieniem i ofiarą z naszej strony. Ofiarą i cierpieniem wewnętrznym. 
Trwałyśmy jednak w tej modlitwie i wzajemnie byłyśmy umacniane przez 
Słowo Pana. Tak jest do dziś. Każda nasza rozmowa jest głębią zanurzoną 
w Bogu, jest modlitwą.

Ania: A teraz chciałabym powiedzieć, jak się uczyłam i co rozumiem 
przez modlitwę poznania. Sama dochodziłam do tych wniosków, dlatego 
wybaczcie, że... Otóż jest to dla mnie towarzyszenie naszemu Panu 
Jezusowi, który modli się za nas i w nas, w Ojcu. Jemu to Ojciec wymierza 
sprawiedliwość przyjmując Jego przeczystą ofiarę jako okup za nasze 
zbawienie. Modlitwa, do której zaprasza nas Jezus jest modlitwą życiem, 
czyli odnajdywaniem Słowa Bożego, jego sensu w radościach i trudach życia 
i dochowaniem wierności. Wspólne stawanie do modlitwy w Duchu Świętym 
było odkrywaniem, że kiedy się modlimy, czy to w intencji uzdrowienia na 
mszach, czy też w poznanych intencjach naszej grupy, to decydujemy się  
w wolnej woli na złożenie ofiary z siebie, to znaczy ofiary własnej, z własnej 
woli poddając ją Bogu i przyjmując oczyszczenia, czyli łaski trudne, aby 
jednoczyć się w Jego Miłosierdziu. Jest to jedność stworzenia ze Stwórcą 
w posłuszeństwie, przez łaskę pokory i ufności w zawierzeniu - siebie  
i innych Bogu Ojcu. Oczywiście stawając razem jedno obok drugiego wraz  
z Bogiem w modlitwie, odkrywałyśmy własne słabości, całą swoją grzeszność, 
sięgając niekiedy granic rozpaczy, która kryje się w bezsilności. Uczyłyśmy 
się w pokoju i nadziei, że moc w słabościach się doskonali. Uczyłyśmy się 
zatem, że nie wolno pogrążać się w utrapieniu i w bólu, gdyż jesteśmy 
z niego wydźwigane w Chrystusie Jezusie. W modlitwie w Nim i przez 
Niego zmartwychwstajemy. W Panu naszym Jezusie odkupienie już jest 
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dokonane i otwarta jest brama wysłuchania, brama modlitwy. I dlatego teraz 
pozwólcie, korzystając... Jeszcze może Ewa, tak? Chciała coś powiedzieć 
zanim zaczniemy modlitwę...

Ewa: Przepraszam, że przekraczam czas, ale chciałabym powiedzieć  
o czymś bardzo ważnym. W którymś momencie zauważyłyśmy z Anią,  
że nasze modlitwy są wysłuchiwane. Pan Bóg zaczął zmieniać nas, a przez 
to i innych. Teraz widzę też skuteczność swojej osobistej modlitwy. Bo to 
nie jest tak, że wystarcza modlitwa wspólna, najważniejsza jest ta osobista. 
A gdy się widzi jak zostaje wysłuchana, to wiara rośnie. Modlitwa w tej 
chwili powoduje wzrost mojej wiary, bo tak naprawdę Pan Jezus w każdej 
relacji chce być na pierwszym miejscu. Myślę, że poznałam też smak czystej 
więzi duchowej, jaka łączy mnie z Anką i takiej przyjaźni braterskiej opartej 
nie na naszej ludzkiej zwykłej słabości, ale na relacji z Bogiem. Jesteśmy 
z Anią otwarte i gotowe do budowania takich relacji z każdą osobą, która 
jest na nią otwarta. Ta więź zakłada miłość wzajemną, troskę, akceptację  
i zrozumienie oraz dzielenie się tym, co pochodzi od Boga, czyli tym co  
w nas jest dobre, jest jego łaską. Ania: I właśnie teraz może wspólnie z Ewą 
stańmy do modlitwy za nasze grupy wspólnotowe, które tutaj reprezentujemy 
i powierzmy Maryi, Jej macierzyńskiemu sercu, nas i wszystkie wspólnoty  
w Duchu Świętym. Przez Jej wstawiennictwo prosimy Cię Panie Jezu 
odnów oblicze naszych wspólnot, umocnij Swoją łaską wzajemne więzi 
między Tobą, a nami. Poślij tam swego Ducha, abyśmy mogli budować 
jedność na wzór Trójcy Świętej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. 
Totus tuus Maryjo. 

Weronika
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. (Kościół: Na wieki wieków, 

amen.) Nazywam się Weronika. Jestem w grupie Zawierzenie cztery lata. 
Obecnie jestem animatorem i w czasie mszy świętych o uzdrowienie w 
tutejszym kościele posługuję modlitwą wstawienniczą. W grupie Zawierzenie 
przeżyłam wielką przemianę duchową i swoje nawrócenie. Jeszcze cztery 
lata temu, zanim przyszłam do grupy, byłam tak zwanym niedzielnym 
katolikiem, a Pan Bóg był daleko i nie czułam, aby interesował się moimi 
sprawami, choć i ja się Nim zbytnio nie interesowałam. Żyłam sobie według 
własnego planu i własnych pomysłów. 
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Pierwszy raz odkryłam, że Pan Bóg nas wysłuchuje podczas Semi-
narium Odnowy Życia w Duchu Świętym, które przeżyłam w naszej grupie. 
Zaraz po nim wyjechałam na rekolekcje do Wolborza „na fundament”. 
Po raz pierwszy uczestniczyłam tam w Eucharystii czując, że Jezus jest 
blisko. Nie chodziłam wcześniej na msze o uzdrowienie do ojców Jezuitów, 
więc Eucharystia w grupie odnowy w Wolborzu była dla mnie wielkim 
przeżyciem. Po raz pierwszy poczułam tam, że ludzie, którzy są ze mną na 
mszy świętej są mi bliscy, że łączy nas miłość do Jezusa. Sposób modlitwy, 
jaki tam zobaczyłam był dla mnie niezwykłym odkryciem. Równocześnie 
czułam bardzo silnie obecność Jezusa. 

Po powrocie do Łodzi zaczęłam co miesiąc uczestniczyć w mszach 
świętych o uzdrowienie u ojców Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza i w 
mszach świętych o uzdrowienie odbywających się w naszym kościele. Każda 
z tych mszy jest czymś niezwykłym i cudownym. Podczas zwykłej mszy 
niedzielnej, ludzie niby są razem w kościele, ale nie czują się wspólnotą. 
Ja również czuję się wtedy sama wśród obcych mi ludzi. Cud mszy  
o uzdrowienie polega na tym, ze wszyscy obecni są sobie bliscy, wszyscy są 
braćmi. Wszystkich łączy miłość, której źródłem jest Jezus i Duch Święty.  
W czasie mszy o uzdrowienie w naszym kościele, jak już mówiłam, posługuję 
modlitwą wstawienniczą. Odczuwam wtedy wielką jedność ze wszystkimi 
obecnymi. Proszę Jezusa w intencji osoby nad którą się modlę, przeżywam 
głęboko jej cierpienie i wstawiam się za nią całym sercem, najlepiej jak 
potrafię. Nie mówię tego, aby robić sobie reklamę, ale aby zaświadczyć, 
że na tych mszach świętych działa Duch Święty i działa cuda. Na tych 
Eucharystiach czuję, że jesteśmy wspólnotą. 

Marysia
Zastanawiałam się, jakie świadectwo dać o miłości Pana, bo wiele tej 

miłości mi okazał w życiu. Gdy przyszłam tutaj na mszę, tu przed obrazem 
Pana Jezusa bardzo mocno dotarło do mnie, że zostałam stworzona przez 
Boga z miłości. Uświadomiłam sobie, że to nie ja zechciałam powstać i żyć, 
to było wyłącznie Jego dzieło. Uzmysłowiłam sobie, że stworzył mnie z tej 
miłości. Dał mi życie, obdarzył mnie wieloma darami po to, abym Mu służyła.  
To było tak mocne przeżycie. Potem przyszła refleksja: jak odpowiadam na 
ten wielki dar życia, który Pan mi dał. Właściwie to powinnam nieustannie 
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dziękować, być wdzięczna i za smutek i za radość, które mnie spotykają, 
ponieważ Pan wie najlepiej co mi potrzeba i jaką drogą mam iść. Ja natomiast 
dodatkowo sądziłam, że podczas tej drogi Pan zawsze poda mi dłoń.  
Ile razy marudziłam. Nie podobały mi się te trudności i kłopoty, to, że nie 
zawsze było tak, jak chcę. I uświadomiłam sobie, że swoim postępowaniem 
wiele razy napełniałam Boga goryczą. Kiedyś, jeszcze zanim wstąpiłam do 
Wspólnoty, żyłam tak, jak sama chciałam i tak musiało być zawsze. Jednak, 
odkąd należę do Wspólnoty, wszystko się zmieniło. Teraz ciężej jest mi żyć 
bez Pana Boga, chociaż nie do końca. 

W moim życiu miał miejsce czas, kiedy usiłowałam sama sobie 
poprawić byt, sama sobie zapewnić szczęście, samemu wszystko poukładać. 
Twierdziłam, że sobie poradzę. Przyszła mi wtedy do głowy refleksja. 
Czytałam książkę o upadku anioła, który dostał się do piekła. Tam dowiedział 
się, że jego upadek zaczął się w chwili, kiedy przestał ufać Bogu. Kiedy 
twierdził: Panie Boże, przecież Ty nie wiesz co robisz stwarzając człowieka. 
Ty sobie tym zaszkodzisz. Przestał ufać Bogu i od tego momentu zaczął 
się jego upadek. Zakończony, wszyscy wiemy, strąceniem go do piekła. 
Zastanowiło mnie również to, że tym samym skusił Adama i Ewę - 
właśnie tym brakiem zawierzenia Bogu. Że oni zrobili po swojemu, że Ewa 
pomyślała, że właściwie dlaczego nie. Gdyby tak wzięła pod uwagę, że Pan 
Bóg zrobił to z miłości, że nie pozwolił czegoś tam w raju skosztować - tylko  
z miłości. Ewa podjęła decyzję, która również stanowiła brak zawierzenia 
Bogu. I tak sobie myślę, że tego typu postawy, brak zawierzenia z mojej 
strony, ze strony człowieka, jest przyczyną wielkiego bólu. Natomiast każde 
nasze zawierzenie wywołuje radość. Miałam w życiu wiele razy momenty,  
w których na coś chciałam zareagować, jednak kiedy się chwilę zastanowiłam 
i oddałam wszystko Bogu, odczuwałam pokój i radość i oczywiście wszystko 
kończyło się dobrze. Pomyślałam także, że mistrzynią takiego zawierzenia 
była Maryja. Ona jest największą mistrzynią. Trzeba nam wpatrywać 
się w Nią cały czas, ponieważ Jej życie nie było lekkie ani łatwe. Wiele 
razy po ludzku mogła powiedzieć dość, szczególnie kiedy musiała znosić 
ból, który jest najcięższy dla człowieka, dla matki tu na ziemi, mianowicie 
gdy musiała patrzeć na śmierć swojego Syna. Ale Jej zawierzenie trwało. 
Muszę przyznać, że Maryja często pomagała mi w życiu. Chciałam jeszcze 
podzielić się z wami, krótkim świadectwem. Kiedy wróciłam po ciężkim 
tygodniu rekolekcji ignacjańskich, był Dzień Zwiastowania. Otworzyłam 
Ewangelię, przeczytałam scenę Zwiastowania i weszłam w kontemplację 
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ewangeliczną. Będąc tam wyobraźnią, przenosząc się do domku w Nazarecie, 
zastanawiałam się, po co ja tutaj jestem. Przecież zaraz przyjdzie Anioł  
i tylko przeszkadzam. On ma przekazać Matce Boskiej przesłanie od Boga. 
Wtedy ta młoda dziewczyna, którą widziałam, podeszła do mnie i usłyszałam 
słowa: będziemy przyjaciółkami, chcesz? To było największe zaproszenie 
do tego, żebym na zawsze wzięła Jej rękę, zapatrzyła się w Nią i tak jak 
Ona zawierzyła Bogu. Bo myślę, że Matka Boska jest obrazem człowieka 
nieskażonego przez grzech. Jest kobietą, w całym tego słowa znaczeniu, nie 
taką jaką pokazuje nam świat, ale taką jaką stworzył Bóg. I trzeba, abyśmy 
zapatrzyli się właśnie w Matkę, która jak wiem z własnego doświadczenia, 
zawsze prowadzi do Syna. I chwała Panu za to, że dał nam Matkę i że  
w ostatnich słowach swojego ziemskiego życia zatroszczył się o to, żeby Ona 
była naszą Matką. Ponieważ wiedział i wie nadal, że nasze życie nie jest 
łatwe i że bardzo potrzebujemy Jego pomocy i pomocy Jego Matki, która nas 
bardzo mocno kocha.

Chwała Panu.

„Moja modlitwa”

Duchu Święty, niezgłębiona Tajemnico, Tchnienie Boga
 przy stwarzaniu świata i człowieka.
 Stwórca ukształtował istotę ludzką
 na swój obraz i podobieństwo.
 Jesteśmy zatem odbiciem samego Boga 
 - to niesamowite i zobowiązujące!
 Mimo naszych ułomności i wad dajesz
 nam szansę, powołujesz nas do świętości.

• Pomagasz nam w tym nieustannie, Duchu Święty! 
 Od początku w tej ziemskiej wędrówce
 prowadzisz ludzi do zbawienia - do Nieba.
• Kierujesz i przewodzisz Kościołem przez
 tysiąclecia.
• Z Tobą wszystko nabiera dynamizmu - 
 inspirujesz do działania!
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• Byłeś Natchnieniem Proroków - mówiłeś
 przez nich i wypełniasz obietnice.
• Dajesz Siłę i Moc Apostołom i Uczniom
 w odważnym głoszeniu Dobrej Nowiny.
• Jesteś 3 Osobą i Pieczęcią Trójcy Świętej.

Duchu Święty, ofiarowujesz nam swoje bezcenne Dary:
 mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność,
 roztropność i bojaźń Bożą.

• Owoce Twojego działania to: miłość, radość,
 jedność, zgoda i pokój, wierność, dobroć,
 cierpliwość i opanowanie.
• Uczysz nas modlić się i rozmawiać z Bogiem.
• Dajesz pewność i poczucie bezpieczeństwa

Duchu Święty - Odnowicielu - z Tobą stajemy się innymi ludźmi!
 To Ty przemieniasz pustynię mego serca
 w kwitnący żywą wiarą ogród.

-  Pocieszycielu w smutkach i strapieniach.
• Uzdrawiasz nas i pokrzepiasz - leczysz
 choroby, goisz zranienia i blizny duchowe.
• Działasz jak Błyskawica rozświetlająca
 nasz umysł, jak Grom przecinający 
 najtrudniejsze węzły naszych problemów
 i wszystko w jednym momencie staje się
 jasne i proste!

Duchy Święty jesteś:
-  Wiatrem, który z siłą cyklonu zmienia
    bieg dziejów;
- Tęczą - Nadzieją naszego szarego życia -
    nadajesz mu barwy i sens;
- Ogniem oczyszczającym i zapalającym
    serca miłością i wiarą;
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- Wodą Żywą obmywającą naszą duszę -
    dajesz jej życie;
- Słońcem i Jasnością dla duszy - sprawiasz,
    że staje się piękna;
- Pochodnią w mrocznym labiryncie
    tego świata;
- Drogowskazem na drodze naszego życia;
- Głębią, której nie są w stanie
    ogarnąć słowa …

  Chwała Tobie na wieki!

   Elżbieta Kochanowska



79Msza Święta - uzdrowienie duszy i ciała

Indeks świadectw

Ania    39
Anna     52
Bożena     59
Dagmara Katarzyna    14 
Ewa i Ania    71
Irena    37
Jacek    29
Jadwiga    58
Karol    65
Krystyna    59
Krzysiek    45
Marysia    31 
Marysia    66 
Marysia    74
Paweł    53
Piotr    22
Stasiek    51
Sylwia    38
Świadectwo    33
Weronika    46
Weronika    73
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