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Wprowadzenie 
 

Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski przedstawiła nowy 
program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2005/2006. Jest on zatytułowany 
„Przywracajmy nadzieję ubogim”. 

 Nawiązując do tego programu chcielibyśmy zaproponować, aby nasze spotkania 
formacyjne skoncentrowały się na  misji głoszenia nadziei wszystkim, a zwłaszcza ubogim. 
Trzeba, abyśmy w świecie coraz bardziej bez-nadziejnym stawali się świadkami nadziei, 
która daje nam wiara w Chrystusa. Nadzieja płynąca z wiary i ubogacona chrześcijańską 
miłością jest największym darem, jaki możemy ofiarowywać tym, którym pragniemy służyć. 

Proponujemy, aby comiesięczne spotkanie grup parafialnych miało trzystopniowy 
schemat:  

1. katecheza, która może wygłosić kapłan lub inna osoba odpowiedzialna za zespół 
charytatywny;  

2. dyskusja na tematy zasugerowane katechezą, z próbą ukonkretnienia działań do 
podjęcia w bieżącym miesiącu;  

3. modlitwa wspólnotowa, kończąca spotkanie. 
 Byłoby dobrze, aby wszyscy uczestnicy spotkań zespołów charytatywnych wychodzili 

świadomi zadań, które warto podjąć w danym miesiącu. Chodzi o zastosowanie praktyczne 
tego, co zostało przedyskutowane. Bardzo ważną umiejętnością jest zastosowanie 
proponowanych treści w formacji osobistej i wspólnotowej.  



Katecheza wstępna 
 

Chrześcijańska cnota nadziei 
 

I. 
 

Człowiek nie może żyć bez nadziei. Niestety, jakby coraz jej w nas mniej. Coraz 
trudniej o optymizm życiowy, o jakieś pogodne spojrzenie w przyszłość. Wielu ludzi 
przeżywa swe życie w sposób bierny, ulegając łatwo przygnębieniu, depresjom. Nawet ludzie 
bardzo młodzi  potrafią być jakby „starzy”: zrezygnowani i zmęczeni. 

Niemniej jednak człowiek nie może żyć bez nadziei. Można utracić wszystko, ale 
nigdy zabić nadzieję. 

Wiktor Emanuel Frankl, austriacki psychoterapeuta, twórca szkoły logoterapeutycznej, 
mówi, że nadzieja, jest czymś nieodzownym, koniecznym do życia. Ludzie, którzy posiadają 
jakąkolwiek nadzieję, nawet najmniejszą, są silniejsi, łatwiej pokonują przeszkody życiowe, 
spokojniej radzą sobie z cierpieniem. To samo mówi nasze potoczne doświadczenie życiowe: 
żyjemy nadzieją. Mówimy o niej bardzo często, nieraz kilka razy dziennie, nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy: „Mam nadzieję, że córka zda maturę i dostanie się na studia”, „Mam 
nadzieję, że te lekarstwa mi pomogą”, „Mam nadzieję, że będziesz ze mną....”, „Mam 
nadzieję...”.  

Czym jest ludzka nadzieja? Jest spodziewaniem się jakiegoś dobra. Mając nadzieję, 
wierzę, że jutro, pojutrze będzie lepiej. Dokona się coś pozytywnego w moim życiu. Teraz 
odczuwam jakiś brak, niedostatek. W tym momencie coś mnie uwiera w sercu, coś gniecie ku 
ziemi, dźwigam jakiś ciężar. Ale mam nadzieję, że jutro przyniesie mi cos miłego. Jutro 
wszystko się zmieni, pójdzie łatwiej, zostanie rozwiązane, będzie mniej bolało... 
 Jesteśmy chrześcijanami. Wierzymy w Boga, który jest naszym Ojcem i troszczy się o 
nas, swoje dzieci. Ufamy jego ojcowskiemu sercu. Wiemy, że on czuwa nad nami w każdej 
chwili, jak matka nad małym dzieckiem. I dlatego posiadamy bezcenny skarb, którego nie 
mają niewierzący w Boga. Posiadamy nadzieję, która zawieść nie może i pełna jest 
nieśmiertelności. 

Pisze św. Piotr: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa 
na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego, i niewiędnącego, 
które jest zachowane dla nas w niebie” (1 P 3-4). 
 Bóg uczynił nam obietnicę. Dał nam nadzieję życia wiecznego, zbawienia, szczęścia, 
które nie przeminie nigdy. W „Wyznaniu wiary” codziennie wypowiadamy tę naszą nadzieję: 
„Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”. To ostatnia z 
prawd wiary, zawarta w Credo Kościoła, ale przez to wcale nie mniej ważna od pozostałych. 
 Jan Paweł II podczas ostatniej swej pielgrzymki powiedział: „Nasza nadzieja sięga o 
wiele głębiej, kieruje się bowiem ku Bożym obietnicom, które wykraczają daleko poza 
doczesność. Jej ostatecznym przedmiotem jest udział w owocach zbawczego dzieła 
Chrystusa. Może nam być poczytana za sprawiedliwość, jeżeli «wierzymy w Tego, co 
wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego» (Rz 4, 24)”. (Jan Paweł II, homilia podczas 
Mszy św. w Warszawie, 13 czerwca 1999, nr 2). 

Jakie podstawy ma nasza chrześcijańska nadzieja? Dlaczego żyjemy spodziewając się 
szczęścia wiecznego w niebie? 

Spróbujmy wyliczyć przynajmniej niektóre motywy naszej chrześcijańskiej nadziei. 
Pierwszym z nich jest niewątpliwie Bóg sam oraz Jego przymioty. Bóg, którego znamy z 
dziejów zbawienia i w którego wierzymy, jest Bogiem dotrzymanych obietnic. Starczy 



uważnie przeczytać Stary i Nowy Testament, aby zobaczyć, że Bóg nigdy nie wycofał się z 
danego słowa; dotrzymał wszystkie swe obietnice i przyrzeczenia.  

Obiecał w raju naszym rodzicom nadejście Zbawiciela, który „zetrze głowę węża” 
(Rdz 3,15) i naprawi wszystko i dotrzymał słowa. 
 Obiecał Noemu, że jeśli usłucha Jego głosu i zbuduje arkę - chociaż po ludzku sądząc 
wydawało się dziwactwem i czymś nierozumnym budowanie jej - zostanie ocalony z wód 
zagłady, i stało się tak. 
 Obiecał Izraelowi, że wyprowadzi go z Egiptu, z domu niewoli i da mu na własność 
ziemię przebogatą i piękną, i chociaż wypełnienie tej obietnicy zajęło Bogu czterdzieści lat z 
powodu niedowiarstwa i niewierności Żydów, to jednak Bóg dotrzymał słowa. 
 Przez swoich proroków i świętych zapowiadał kary za grzechy, ocalenie od zguby i 
błogosławieństwo - cały Stary Testament jest świadectwem Bożej wierności danemu słowu. 
 Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Nie jest bowiem jak człowiek, który może zmienić 
zdanie, żałować danej obietnicy, zniechęcić się w jej wypełnianiu czy po prostu zawieść. 
 Bóg Ojciec potwierdził swe pragnienie zbawienia poprzez dar swego Syna Jezusa.  

On to, jak wyznajemy w naszym Credo „dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z 
nieba i za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem”. Stał się jednym z nas, naszym 
bratem i przyjacielem. Ukrył swoje bóstwo, uniżył samego siebie, aby w naszym imieniu 
przebłagać Boga za grzechu, złożyć ofiarę dającą nam pojednanie i przywracającą nas do 
komunii z Ojcem niebieskim. Jako pierwszy przeszedł drogą cierpienia, śmierci krzyżowej 
przez bramę zmartwychwstania i powrócił do Ojca w niebie. Tym samym przetarł nam szlak i 
uczynił możliwym nasze wejście do nieba. Mówił na Ostatniej Wieczerzy, gdy żegnał się z 
uczniami: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W 
domu ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,1-3). 

W rozmowie nocnej z Nikodemem Jezus odsłonił zbawczy plan Ojca wobec 
ludzkości: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,14). I dzieje Jezusa 
utwierdzają nas w nadziei. On bowiem nie tylko zapowiada życie wieczne, ale je obiecuje 
wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Mówił o sobie, że jest Dobrym Pasterzem, za którym idą 
owce, a On im daje życie wieczne (J 10,27).  

Po cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni, gdy nakarmił tłumy, Jezus nawiązując 
do wydarzenia pustyni i wyjścia z niewoli egipskiej, mówił o sobie: „Ja jestem chlebem 
żywym, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (...) Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (...) 
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51.54.58b). 

W nauczaniu Chrystusa słyszymy słowa pełne pociechy i umacniające nas w nadziei. 
On przyszedł, aby ocalić od śmierci i nicości. W rozmowie z Martą przed wskrzeszeniem 
Łazarza Jezus powiedział to wyraźnie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy 
we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” 
(J 11,25-26). On nie przyszedł na ziemię, aby niszczyć życie i potępiać ludzi, ale aby świat 
zbawić. Wszystkim głosił nadejście królestwa Bożego i do Niego zapraszał. 

Uczył o Bogu, jako o Ojcu, który wie, czego nam potrzeba i który czuwa nad nami w 
każdej sytuacji. 

Pamiętamy pełną mocy wypowiedź Jezusa dotyczącą próśb zanoszonych do Boga: „I 
Ja wam powiadam: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a 
otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu 
otworzą. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o 
rybę, czy poda mu węża? Lub też, gdy poprosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, 



choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba 
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,9-13).  

Jezus ukazuje dobroć Boga, który troszczy się o ludzi bardziej niż oni sami o siebie 
nawzajem. Wzywa nas do ufności, ponieważ Bóg w swej dobroci troszczy się o wszystkich i 
nikomu nie odmówił łaski zbawienia.  

W Ewangelii mamy zapewnienie, że jesteśmy w oczach Boga daleko więcej warci niż 
stado wróbli (por. Łk 12,7); tak, że nawet włosy na głowie naszej są policzone. Jeśli Bóg 
niepokoi się o nas w życiu ziemskim i pomaga zaspokoić nasze ludzkie potrzeby (Opatrzność 
Boża), to tym bardziej Bóg zatroszczył się o nasze szczęście wieczne. O zbawienie. Jezus, 
Dobry Pasterz, ukazywał swoimi czynami, postępowaniem przepełnionym miłością do 
słabych, grzesznych, ułomnych, niewidomych, że Bóg ma miłosierne serce, w którym 
znajduje litość dla ludzkiej słabości i nędzy. 

W Jego życiu ziemskim było wiele epizodów mówiących o darze zbawienia dla 
człowieka. Niemniej jednak najważniejszym wydarzeniem, najczytelniejszym znakiem 
nadziei jest dla nas Jego męka i zmartwychwstanie. Jeśli ktoś wątpi w to, że Bogu zależy na 
człowieku, jeśli ktoś nie dowierza ojcowskim obietnicom zbawienia, niech wczyta się w 
księgę krzyża. Krzyż to kotwica nadziei zbawienia i życia wiecznego. Starożytni chrześcijanie 
pozdrawiali znak krzyża zawołaniem „Ave crux - spes unica!” („Witaj krzyżu, jedyna 
nadziejo”). On jest niczym Arka Noego ocalająca chrześcijan od wiecznej zagłady. Jest 
bowiem znakiem miłości, która siebie samą złożyła za nas w ofierze. Jest ceną naszego 
odkupienia.   

„Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie 
raczej na tym, by się nawrócił i żył?” (Ez 18,23). „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 
szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). Ze swej strony Bóg nie okaże się nigdy opieszały 
czy leniwy. Zrobi wszystko, aby mogła wypełnić się Jego obietnica zbawienia i Jego 
wspaniały plan względem każdego z nas. Obyśmy tylko zechcieli z Nim współpracować. 

Trzeba zawierzyć Chrystusowi. Tego uczą nas święci, wspaniali chrześcijanie - ludzie 
zawierzenia i wielkiego posłuszeństwa Bogu. 

Świadkiem bezgranicznej ufności pokładanej w Chrystusie jest dla nas chociażby 
Alain Bombard, lekarz, biolog, samotnik podróżujący po morzach i oceanach. Pisze on o 
swojej nadziei: „Gdy miałem 28 lat wyruszyłem samotnie na morze. Jezus Chrystus nigdy 
mnie nie opuścił. Był jedynym oparciem, które nigdy nie zawodzi. Dzięki Niemu 
zrozumiałem, że trzeba zawsze kochać ludzi. Sądzę, że gdyby On nie był przy nas, ludzkość 
zmierzałaby ku zagładzie. Ponieważ On jest tu - zostaniemy ocaleni. A On jest tu”.  

Świadkiem nadziei płynącej z wiary jest ksiądz Cesare Bisognin, wyświęcony w 
wieku dziewiętnastu lat na specjalne przyzwolenie papieża Pawła VI. Był ciężko chory. 
Zmarł 28 kwietnia 1976 roku. W rozmowie z dziennikarzem daje wyraz swej nadziei i 
męstwa w obliczu kończącego się życia ziemskiego. Mówi: "Niewiele mam już dni przed 
sobą, lecz moje życie jest spełnione. Idę spokojnie w kierunku mojego grobu. Lekarze dają mi 
kilka dni życia. 

Wówczas dziennikarz: „- Nie ma nadziei?” - Jest, jest zmartwychwstanie. Miałem 
zawsze nadzieję, że Chrystus, który mnie powołał, umocni mnie tyle, że okażę się silniejszy 
niż warunki czasu i choroba. Jestem przekonany, że Chrystus nie opuszcza tych, którzy 
wchodzą na drogę cierpienia. Moja nadzieja sprowadza się do zaufania Bogu”. 



Spotkanie 1 – Grudzień 
 

Godność człowieka 
 

I. 
 

W miesiącu grudniu przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Ich najważniejszym 
bohaterem jest Chrystus, Słowo, „które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). 
Duchowo pielgrzymujemy w te dni radosne do Betlejem, aby raz jeszcze w ogromnym 
zdumieniu zatrzymać się na progu betlejemskiej stajni i trwać w osłupieniu. Bóg stał się 
człowiekiem. „Dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (Credo). 
 Kontemplujemy w te świąteczne dni cud Bożego przyjścia na świat i wypełnienie 
starotestamentalnych obietnic o „Emmanuelu - Bogu z nami” (zob. Iz 7,14). Orędzie Bożego 
Narodzenia idzie dalej. Odsłania przed nami całą prawdę o człowieku, jego godności oraz o 
Jego życiowym powołaniu. Chrystus stał się człowiekiem, aby wszyscy ludzie mogli stać się 
dziećmi Bożymi. 
 Kim jest człowiek? Skąd przychodzi i dokąd zmierza? Jakie są jego ostateczne 
przeznaczenia? Jaką wartość ma jego życie? Ludzie od samego początku stawiają sobie te 
pytania i próbują dać na nie wyczerpujące odpowiedzi. 
 Chrześcijanie z pytaniem o sens ludzkiego życia i o to, kim jest człowiek idą do Boga. 
To On stworzył świat i człowieka. To on, jak powie psalmista, zna dogłębnie tajemnicę 
człowieka: 
„Panie, przenikasz i znasz mnie,  
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.  
Z daleka przenikasz moje zamysły,  
Widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane.  
(…) Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.  
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.  
I dobrze znasz moją duszę,  
Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem,  
Utkany w głębi ziemi” (Ps 139,1-3. 13-15). 
 W Starym Testamencie mamy dwa opisy stworzenia człowieka: opis starszy, bardzo 
barwny, plastyczny, bogaty w szczegóły (Rdz 2,4-7) oraz opis późniejszy, bardziej 
abstrakcyjny (Rdz 1,26-27). Oba w sposób głęboki przekazują prawdę o człowieku. 
 Kim jest człowiek? 

Jest dziełem Bożym, najdoskonalszym ze stworzeń. Podkreśla to fakt, że został 
stworzony jako ostatni i po dłuższym namyśle Bożym. Zawdzięcza swe istnienie wyłącznie 
Bogu. U początku życia człowieka stoi pragnienie Boga, aby człowiek powstał. Nikt nie może 
czuć się władcą swego życia: jest ono darem Stwórcy. 

Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. Jest obrazem Boga. Hebrajskie 
słowo selem – oznacza zawsze dokładna kopię czegoś, wierną reprodukcję. Ta myśl o 
podobieństwie człowieka do Boga została wzmocniona w tekście biblijnym przez użycie 
drugiego określenia – demut (hebr. podobny nam, taki sam). 

Człowiek zatem wyłania się ze świata, przynależąc do niego (z prochu ziemi wzięty). 
Jak świat jest kruchy i przemijający, niedoskonały i wymagający opieki. A drugiej strony 
człowiek nosi w sobie podobieństwo do Boga. Ma w sobie „tchnienie życia” (Rdz 2,7). 
Wyrasta z ziemi, a jednocześnie ją przerasta. Człowiek będący wierną ikoną Stwórcy 
reprezentuje Go wobec stworzenia, natomiast wobec Boga zostaje Jego sługą i kapłanem. 
Oddaje Bogu cześć i wypełnia Bożą wolę. 

Niezwykła pozycja człowieka w świecie stworzonym zdumiewa Psalmistę. Woła: 



„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,  
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:  
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?  
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,  
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;  
złożyłeś wszystko pod jego stopy:  
owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,  
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,  
wszystko, co szlaki mórz przemierza” (Ps 8, 4-9). 

Podobnie i Mędrzec starotestamentalny zachwyca się wyjątkowością człowieka wśród 
innych dzieł Bożych: „Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Odliczył ludziom 
dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. 
Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Uczynił ich groźnymi 
dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Otrzymali używanie 
pięciu władz Pana, jako szósty darował im po części umysł, a jako siódmy - rozum 
tłumaczący użycie władz Jego. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do 
myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich 
sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. I dał im przez wieki chełpić się swoimi 
dziwami. Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać” (Syr 17,1-10). 

Bóg stworzył człowieka, jako istotę zdolną do dialogu zarówno ze światem, sobie 
podobnymi istotami, jak też i ze swoim Stwórcą. To dzięki rozumowi człowiek może poznać 
prawdę o tym, że Bóg jest i jaki jest. A dzięki swej woli może zając osobiste stanowisko 
wobec tej prawdy. Może pozostać obojętny na Boże istnienie, odrzucić Boga, albo wejść z 
Nim w kontakt. Rozumność i wolność człowieka, w których wyraża się podobieństwo do 
Boga uzdalniają go do dialogu ze Stwórcą. Może on nie tylko poznać Boga, ale Go ukochać i 
poddać swoją wolę Jego woli. Człowiek w Bogu, w zjednoczeniu z Nim może znaleźć własne 
szczęście. 
 Pełnie prawdy o człowieku odsłonił Bóg w Jezusie Chrystusie, który stał się 
człowiekiem. Jeśli chcemy poznać dogłębnie prawdę o nas i naszym losie, trzeba, abyśmy 
rozważali tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, i wsłuchali w to, co o człowieku ma nam do 
powiedzenia Chrystus. „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakiś 
tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i 
miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i 
grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego 
wejść z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i 
Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas 
zaowocuje on nie tylko samym uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą 
samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak 
potężnego Odkupiciela (por. hymn Exultet z Wigilii Wielkanocnej), skoro Bóg „Syna swego 
Jednorodzonego dał”, aby on, człowiek „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 316). (Jan 
Paweł II, Redemptor hominis, nr 10). 

W osobie Chrystusa jaśnieje pełnym blaskiem piękno i wielkość człowieczeństwa. W 
Nim także każdy człowiek staje się „nowym stworzeniem” (zob. 2 Kor 5,17), dzieckiem 
Bożym. Autor Listu do Rzymian mówi, że Jezus jest pierworodnym między wielu braćmi 
(por. Rz 8,29). W Chrystusie każdy może zrozumieć i doskonale wypełniać, poprzez dobre 
czyny, swoje powołanie do wolności w posłuszeństwie prawu Bożemu zawartemu w 
przykazaniu miłości Boga i bliźniego. „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, 
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 



bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, 
Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 
8,13-17). 

Św. Jan Ewangelista zwracając się do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa pisze: 
„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i 
rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1).  

Dziecięctwo Boże zobowiązuje uczniów Chrystusa do życia na miarę tej godności. 
Przypomina o tym św. Paweł: „Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się 
stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i 
przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie” (Flp 2,14-15). 

Godność dziecka Bożego jest nie tylko niezasłużonym darem, ale także i zadaniem. 
Skoro wiemy, kim jesteśmy, trzeba, abyśmy żyli „na poziomie” otrzymanej godności. Sam 
Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy nie przeżywali naszego życia nijako, ale w sposób 
szlachetny i piękny. Chrystus przypomina swoim uczniom, że mają być „światłem świata i 
solą ziemi” (zob. Mt 5,13-14). Przed nimi stawia też trudne zadanie: „Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).  
 

III. 
 

Rozważamy tajemnicę człowieka, jego godności w oczach Boga i wielkości. Wiemy 
już, kim jest człowiek. Problem polega na tym, że łatwo nam przyjąć prawdę o godności 
człowieka w sposób „abstrakcyjny” lub ograniczony. 
 Abstrakcyjny - gdy myślimy o człowieku nie widzimy oczyma wyobraźni kogoś o 
konkretnej twarzy, ale człowieka abstrakcyjnego, „ogólnego” na tyle, że nie posiada twarzy, 
ani głosu, ani nie możemy się z nim osobiście spotkać. Tymczasem pewien problem stwarza 
nam dostrzeżenie nie godności każdego człowieka, ale tego właśnie, z którym rozmawiamy, 
albo widzimy.  
 Jeszcze trudniej dostrzec dziecko Boże w człowieku uwikłanym w nałogi, 
posiadającym trudny charakter, zniekształconym przez chorobę lub starość. 
 Często spotykamy się z ludźmi o zniekształconych, zatartych rysach Bożych. Trudno 
doszukać się nam podobieństwa do Boga w twarzy bezrobotnego mężczyzny, 
nadużywającego alkoholu. Trudno pomyśleć, że dzieckiem Bożym jest ktoś, kto nie potrafi 
się zachować przyzwoicie, natrętnie domaga się wsparcia materialnego albo grubiańsko 
traktuje innych. 

Zwłaszcza osobom zajmującym się udzielaniem pomocy ubogim i potrzebującym 
łatwo jest wpaść w rutynę i widzieć w tych, którzy do nich przychodzą męczących petentów, 
„problemy do załatwienia”, „potrzeby do zaradzenia”. 
 W tym miesięcy możemy zwrócić uwagę na nasz sposób traktowania bliźnich. Warto 
byłoby zwrócić uwagę na postawę szacunku należnego każdemu człowiekowi. Bez względu 
na to ile ma lat, płeć, jaki jest jego status ekonomiczny czy społeczny, jak się prowadzi i 
czego od nas chce, każdy ma prawo do naszego szacunku. 
 Nikim nie możemy gardzić ani też traktować lekceważąco. Zwróćmy, więc uwagę na 
to, w jaki sposób zwracamy się do naszych podopiecznych. Szczególnie starajmy się 
wyeliminować zachowania aroganckie, nieuprzejme, urażające poczucie czyjejś godności 
osobistej. 
 Drugą cnotą, wartą pielęgnowania jest umiejętność dobrego mówienia o innych. Tej 
umiejętności uczy nas apostołka miłosierdzia Bożego św. Faustyna. W 1933 roku, w czasie 
rekolekcji przygotowujących ją do złożenia ślubów wieczystych w Krakowie, Faustyna 



uczyniła postanowienia, które dotyczyły praktykowania miłości bliźniego. Jedno z nich 
dotyczyło tego, że tego, że będzie starała się nie mówić źle o innych, zwłaszcza w ich 
nieobecności. Chciała bronić dobrego imienia sióstr, zagrożonego przez obmowy czy 
niepotrzebne krytyki. 



Spotkanie 2 – Styczeń 
 

     Dostrzegać ubogich 
 

I. 
 

Świat, w którym żyjemy jest pełen paradoksów. Obserwujemy szybki rozwój 
naukowy i techniczny. Ludzie coraz więcej wiedzą o sobie i świecie. Trudno dzisiaj byłoby 
wyliczyć wszystkie osiągnięcia myśli ludzkiej. Wydłuża się czas życia i jego jakość. 
Zauważamy pewną niebezpieczną polaryzację, żeby nie powiedzieć segregację, obecna nie 
tylko w skali poszczególnych społeczeństwa, ale całych narodów. Świat coraz wyraźniej 
dzieli się na tych, którzy są bardzo bogaci, mają dostęp do dobrodziejstw postępu 
technicznego i korzystają z tego, co może ofiarować im rozwój nauki oraz na tych, którzy są 
pozbawieni dostępu do owoców ludzkiej myśli. Z jednej strony żyją ludzie syci, a z drugiej 
strony w dalszym ciągu istnieje hańbiące ludzkość zjawisko głodu. Widzimy super szybki 
rozwój techniczny przy jednoczesnym niedorozwoju całych kontynentów. Na świecie żyją 
ludzie, kotnych jedynym zmartwieniem są zmarszczki na czole, a obok egzystują tacy, którzy 
martwią się oto, jak bez pieniędzy przeżyć do jutra. Cale narody żyją w pokoju, a 
jednocześnie niedaleko ich wybuchają konflikty zbrojne i wojny. 
 Jan Paweł II w Novo millennio ineunte pisze: „W naszej epoce wiele jest bowiem 
potrzeb, które poruszają wrażliwość chrześcijan. Nasz świat wkracza w nowe tysiąclecie 
pełen sprzeczności, jakie niesie z sobą rozwój gospodarczy, kulturowy i techniczny, który 
niewielu wybranym udostępnia ogromne możliwości, natomiast miliony ludzi nie tylko 
pozostawia na uboczu postępu, ale każe się im zmagać z warunkami życia uwłaczającymi 
ludzkiej godności. Jak to możliwe, że w naszej epoce są jeszcze ludzie, którzy umierają z 
głodu, skazani na analfabetyzm, niemający dostępu do najbardziej podstawowej opieki 
lekarskiej, pozbawieni domu, w którym mogliby znaleźć schronienie? 

 Ten krajobraz ubóstwa może poszerzać się bez końca, jeśli do starych jego form 
dodamy nowe, dotykające często także środowisk i grup ludzi materialnie zasobnych, którym 
wszakże zagraża rozpacz płynąca z poczucia bezsensu życia, niebezpieczeństwo narkomanii, 
opuszczenie w starości i chorobie, degradacja lub dyskryminacja społeczna” (nr 50). 
 Taki dychotomiczny podział na bogactwo i biedę spotykamy także na mniejszą skalę. 
Wystarczy, byśmy rozejrzeli się wokół w naszym sąsiedztwie, parafii, mieście czy wiosce. 
Spotkamy ludzi bogatych, którzy mogą sobie na wszystko pozwolić i ubogich, nawet 
żyjących w nędzy, którzy walczą o przetrwanie i dla których zapewnienie sobie pożywienia 
jest najważniejszą troską dnia. Są tacy, którzy żyją w luksusowych warunkach i tacy, którzy 
żyją w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia, uwłaczających ludzkiej godności. 
 Wiele moglibyśmy mówiąc o bezrobociu w Polsce, zwłaszcza wśród młodzieży. Staje 
się ono problemem dotykającym całe rodziny. To zjawisko możemy rozpatrywał nie tylko w 
kategoriach społeczno-ekonomicznych, ale przede wszystkim jako dramat konkretnych ludzi. 
Bezrobocie nie tylko przekłada się na sytuację materialną osób nim dotkniętych, ale ma 
swojej reperkusje psychologiczne. Oznacza przecież swoiste wykluczenie społeczne, 
ogranicza możliwości, jest przyczyną niskiej samooceny. Przez bezrobotnych postrzegane jest 
najczęściej jako dowód ich nieprzydatności, nieudolności, niższości wobec tych, którzy mają 
pracę. Oznacza ono brak godziwych źródeł zarobkowania, niemożność utrzymania rodziny na 
przyzwoitym poziomie, przekreśla szanse ich dzieci na zdobycie lepszego wykształcenia. 
 Innym zjawiskiem, które na trwałe wpisało się w pejzaż polskiej biedy jest brak 
godziwych warunków zamieszkania. Spora grupa osób mieszka w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych dla życia. Wiele osób, zwłaszcza starszych czy rodzin 
wielodzietnych boryka się z problem zdobycia pieniędzy na opłacenie czynszu, znalezienie 



środków na zakup opału na zimę. Poważnym problemem stała się bezdomność osób 
opuszczających więzienie, które często nie mają do kogo i gdzie wrócić czy też 
wyeksmitowanych za niepłacenie czynszu. Bezdomność stała się realnym zagrożeniem dla 
wielu najuboższych rodzin, które z różnych przyczyn nie przystają do gry rynkowej. 
 Choroba, niepełnosprawność, postrzegane są bardzo często w kategoriach osobistej 
klęski, traktowane jako coś upokarzającego i wstydliwego. W społeczeństwie, które  
bałwochwalczo podchodzi do zdrowa, sił fizycznych, młodości i zewnętrznego wyglądu nie 
ma miejsca na słabość.  Podobnie jest też ze starością. Ludzie starsi spychani zostają na 
margines życia rodzinnego i społecznego, skazani na opuszczenie i samotność. Niestety dla 
wielu osób starość nie oznacza „złotej jesieni życia”, ale ubóstwo i zapomnienie. 
 Źródłem biedy jest pijaństwo lub alkoholizm w rodzinach. To „stara bieda”, często 
dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Wnosi w życie rodzin, zwłaszcza dzieci i młodzieży 
wiele cierpienia. Zabiera radość dzieciństwu. Utrwala negatywne wzorce postępowania  
i często przekreśla szanse na normalne życie. Z pijaństwem często idzie w parze przemoc w 
rodzinie. Jest to dramat, którego najczęściej ofiarami są kobiety i dzieci. 
 Obok pijaństwa innym nieszczęściem społecznym i źródłem ludzkiej udręki są 
uzależnienia, zwłaszcza występujące wśród młodzieży. Narastającym problemem jest 
uzależnienie od narkotyków. Dostęp do nich staje się coraz łatwiejszy. Sięga po nie nawet 
młodzież gimnazjalna. Wśród dorosłych szerz się zjawisko lekomanii. 
 Można jeszcze długo wyliczać coraz to nowe obszary cierpienia i ubóstwa 
materialnego i duchowego. Najważniejsze jest to, byśmy chcieli je widzieć i rozumieli ich 
źródła. Zdarza się, bowiem bardzo często, że świadomie lub nieświadomie staramy się 
„ślepnąć” wobec nich, odsuwać się od tych zjawisk. Ponieważ nas nie dotyczą bezpośrednio, 
wolimy udawać, że nie istnieją.. 
 Czasami nasza postawa obojętności wobec negatywnych zjawisk w życiu społecznym 
bierze się z pragnienia ocalenia „świętego spokoju” oraz niechęci do zaangażowania się. 
Wielu z nas mówi sobie „mam własne kłopoty”, „nie warto się mieszać”, „i tak nic się nie da 
zrobić”. Obecnie trudno o społeczników. Większość ludzi zamyka się w małym kręgu 
znajomych, własnej pracy, domu. Ocala to, co wydaje się najważniejsze: własną prywatność. 
Inni ludzie wchodzą w grę o tyle, o ile w jakiś sposób z nimi się stykamy, „nas dotyczą”. 
 Zwłaszcza ludzie młodzi, łatwo ulegają przekonaniu, że przerasta ich ta sytuacja i nie 
pozostaje im nic innego, jak wybór bierności. 
  

II. 
 

„Trzeba, aby w obliczu tej sytuacji chrześcijanin uczył się wyrażać swą wiarę w 
Chrystusa przez odczytywanie ukrytego wezwania, jakie On kieruje do niego ze świata 
ubóstwa. W ten sposób będzie można kontynuować tradycję miłosierdzia, która już w 
minionych dwóch tysiącleciach wyraziła się na wiele różnych sposobów, ale która obecnie 
wymaga może jeszcze większej inwencji twórczej. Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia 
miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność 
bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie 
był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” 
(Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 50). 

Jan Paweł II przypomniał nam, że nie możemy nie dostrzegać ubogich i 
potrzebujących pomocy. Oni są wśród nas. Może nie zawsze mają odwagę o pomoc prosić. 
Może nieraz wstydliwie ukrywają swoją niedolę, gdyż trudną sytuację, w jakiej się znaleźli 
uważają za upokarzającą przegraną, potwierdzenie ich nieudolności życiowej. Nie każdy ma 
odwagę prosić o pomoc. Czasami tylko dlatego, że nie chce innym zaprzątać głowy swoimi 



problemami. Ubodzy są wśród nas i, jak mówi Chrystus: „Ubogich zawsze mieć będziecie” 
(zob. Mt  26,11). 

Ewangelia zobowiązuje nas do tego, żebyśmy ich „widzieli”. Nie chodzi tu o 
widzenie, rozumiany jako dostrzeganie kogoś, jego problemów i potrzeb. Takie spojrzenie, 
jakim ogarnia petenta urzędniczka przy biurku, albo sprzedawca w sklepie. Nie chodzi tu o 
spojrzenie, które odnotuje obecność, a następnie doprowadzi do „rozwiązania problemu”. 
Dostrzec człowieka ubogiego i potrzebującego to spojrzeć na niego oczyma Boga. Trzeba 
wzroku tak uważnego, by zobaczyć w nim brata, kogoś, za kogo Bóg czyni mnie 
odpowiedzialnym. 
 Dostrzegać ubogich oznacza również widzieć w nich przychodzącego do nas 
Chrystusa. On sam powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).  

Św. Faustyna Kowalska opowiada w swoim Dzienniczku, że pewnego razu, gdy 
pełniła funkcję furtianki w klasztorze przyszedł do furty młody człowiek, zmarznięty, w 
podartym ubraniu i poprosił o coś ciepłego do zjedzenia. Faustyna ofiarowała mu trochę zupy 
i chleba. Gdy odbierała od niego kubek, spostrzegła, że jest to sam Jezus (Dzienniczek, nr 
1320). 
 

III. 
 
W Ewangelii bardzo często mówi się o spojrzeniu Jezusa. Jezus spogląda na tych, 

którzy do Niego przychodzą, którzy Go tłumnie otaczają. Wzrok Jezusa, czysty i czujny 
dostrzega w tłumie potrzebujących pomocy. Jezusowe spojrzenie wnika daleko, poza to, co 
jest zewnętrzne, co widać. Jezus patrzy w głąb duszy człowieka z miłością, niepokojem, 
zatroskaniem o dobro. Czyste spojrzenie Jezusa wykraczało poza to, co jest pozorne, 
zewnętrzne, prefabrykowane, aby ukryć przez innymi prawdę serca. Patrzy uważnie i 
dostrzega nie tylko kalectwo, ubóstwo czy smutek tych, którzy przychodzą do Niego. Widzi 
ich samych; ich człowieczeństwo i dziecięctwo Boże. Dlatego patrzy na każdego człowieka z 
szacunkiem. Będąc uczniami Chrystusa mamy od Niego przejąć właśnie taki sposób patrzenia 
na człowieka. Spojrzenie wnikliwe, zaangażowane, zrodzone z bezinteresownej miłości. 
 Jak my powinniśmy patrzeć na bliźnich? Ponieważ ludzki wzrok jest wybiórczy, to na 
co najpierw winniśmy zwrócić uwagę? Co dostrzegać?  

Może warto byłoby w tym miesiącu zdecydować się ma swoisty duchowy „trening” 
wzroku? Polegałby on na tym, że będziemy starali się spoglądać na ubogich i potrzebujących 
pomocy poprzez pryzmat wiary, która nas uczy, że każdy z nich został „stworzony na obraz i 
podobieństwo Boże” i jest dzieckiem Bożym, a naszym bratem w Chrystusie. 

Drugim pożytecznym ćwiczeniem byłoby podjęcie próby pohamowania naturalnej 
skłonność do oceniania (najczęściej negatywnego) tych, którzy do nas przychodzą. 

Trzecim zaś zadaniem, które możemy podjąć jest modlitwa dziękczynna za to, że 
Chrystus pozwala nam spotkać siebie i sobie służyć w naszych braciach.  
 
   



Spotkanie 3 - Luty 
 

Opatrzność Boża 
 

I.  
 

Patrząc na to, co dzieje się w świecie w ostatnich latach wiele osób może ulec 
przygnębieniu i lękowi o swoją przyszłość. Świat nie należy do najszczęśliwszych. Zewsząd 
słyszymy o cierpieniu i złu, krzywdzie. Ludzkość trapią rozmaite kataklizmy: trzęsienia 
ziemi, powodzie. Do zniszczeń, które wywołują katastrofy naturalne dochodzą jeszcze 
zniszczenia wojenne oraz zniszczenia środowiska naturalnego będące owocem ludzkiej 
bezmyślności. Rozwijają się choroby cywilizacyjne. W świecie współczesnym rozrasta się 
cywilizacja śmierci, której pierwszymi ofiarami są najsłabsi. Do tego dochodzi jeszcze 
problem przestępczości, poczucia bezsensu życia, rozpaczy. Oprócz tych nieszczęść, które 
pojawiają siew skali światowej czy narodowej, możemy mówić o rozmaitych nieszczęściach, 
które trapią poszczególne rodziny czy nawet pojedyncze osoby. Trudno byłoby nam znaleźć 
takich, którzy na nic nie narzekają. To wszystko może prowadzić do załamania we wierze i do 
utraty nadziei. Zauważa to Ojciec Święty: „Świat potrzebuje dziś nadziei i szuka nadziei! Ale 
czy dramatyczna historia naszego stulecia: wojny, zbrodnicze ideologie totalitarne, obozy 
koncentracyjne i gułagi [czy to wszystko] nie skłania raczej do ulegania pokusie zniechęcenia 
i rozpaczy? Pascal napisał kiedyś, że poznanie przez człowieka swej własnej nędzy rodzi 
rozpacz (por. Myśli, 75). Aby odkryć nadzieję, trzeba zwrócić wzrok ku górze. Dopiero 
poznanie Chrystusa — dodaje Pascal — wyzwala od rozpaczy, bo w Nim poznajemy nie 
tylko naszą nędzę, ale i naszą wielkość”. (Jan Paweł II, przemówienie wygłoszone na 
Uniwersytecie Toruńskim, 7 czerwca 1999 r, nr 3). 

Istnienie zła w świecie nie jest dla ludzi wierzących wyłącznie problemem o 
charakterze społecznym, politycznym czy psychologicznym. Jest problemem wiary. 
Niesprawiedliwość, porażka, brak satysfakcji w życiu, cierpienie rodzą pytanie nie tylko o 
bezpośrednie przyczyny, ale o miejsce Boga w naszej rzeczywistości. Niektórzy w obliczu 
istniejącego zła wątpią w Bożą obecność.  

Jak pogodzić istnienie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego z dobrocią i miłością 
Boga? Jak wytłumaczyć to, że świat, w którym żyjemy pełen jest niedoskonałości? Czyżby 
rację mieli Ci, którzy twierdzą, że Bóg, (jeśli istnieje) nie interesuje się życiem człowieka i 
świata? 
 Zło prowokuje wiele pytań: o sens, o istnienie Boga, o naszą przyszłość. Są to pytania 
bolesne, zwłaszcza wtedy, gdy osobiście przeżywamy lęk o swe zdrowie, pracę, o to, by nic 
złego nie stało się naszym bliskim…. Co o tym wszystkim sądzić? Jak spojrzeć w przyszłość? 
Jak wytłumaczyć sobie dziwne koleje losu, które nam się przytrafiają? 

Próbując znaleźć odpowiedź na te pytania oderwijmy się od tego, co jest od świata i 
skierujmy wzrok ku Bogu. Kościół podaje nam do wierzenia wiele prawd. Jedną z nich, może 
nieco pozostającą na uboczu jest prawda o Bożej Opatrzności, czyli o tym, że Bóg 
stworzywszy świat nie pozostawił go samemu sobie i o nim nie zapomniał, ale czuwa nas 
swoim dziełem. W sposób szczególny opiekuje się koroną stworzenia – człowiekiem. 

Nie tylko w dalszym ciągu daje mu byt i istnienie, ale w każdej chwili podtrzymuje go 
w istnieniu, pozwala mu działać i prowadzi go do jego celu (por. KKK 301). To, co Bóg 
stworzył jest dobre i doskonałe. Niemniej jednak stworzenie „nie wyszło całkowicie 
wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone „w drodze” (in statu viae) do ostatecznej 
doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą Opatrznością 
nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do tej doskonałości” 
(KKK 302). 



Całe dzieje biblijne dają nam podstawę do tego, aby sądzić, że Bóg troszczy się w 
każdej chwili o swe dzieło. Ta „troska Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia; 
obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii” 
(KKK 303). Historię człowieka, rozważaną w wymiarach kosmosu i wymiarach osobistych 
można porównać do cierpliwego układania mozaiki z maleńkich kamyków. Nie wszystko w 
niej jest od razu zrozumiałe; nie zawsze patrząc na niedokończone dzieło możemy domyśleć 
się ostatecznego obrazu, który wyłoni się pod koniec pracy artysty. Niemniej jednak jest w 
tym wszystkim jakaś myśl; jakiś cel, znany twórcy. Podobnie jest i z Bogiem Ojcem. On 
współtworzy z człowiekiem historię świata i prowadzi ludzkie dzieje do szczęśliwego celu - 
zbawienia. 

Tak więc w życiu przeżywamy różne momenty. Toczy się ono drogami nie zawsze 
szerokimi, znanymi, pomyślnymi. Często sens poszczególnych wydarzeń, ich odniesienie do 
ostatecznego celu życia człowieka i dziejów całej ludzkości odsłoni się dopiero przy końcu 
świata, gdy przyjdzie Jezus w swej chwale jako Sędzia i Zbawiciel. Gdy Bóg Ojciec 
zdecyduje o nadejściu godziny Sądu Ostatecznego „przez swego Syna Jezusa Chrystusa 
wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie 
dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego 
Opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd Ostateczny objawi, że 
sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez 
stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci” (KKK 1040). 

 
II. 

 
Pismo Święte wielokrotnie uczy o Bożej Opatrzności. Bóg, pomimo rozlicznych 

przeszkód stawianych przez szatana i grzech człowieka, z powodzeniem realizuje swoje 
zbawcze plany. Trzeba tu przywołać całą historię zbawienia rozpoczynająca się już od 
obietnicy zesłania Zbawiciela w raju (por. Rdz 3,15). Ludzie doświadczali na sobie skutków 
zła i grzechu, chociaż Bóg nie stworzył zła i nie jest w żadnej mierze odpowiedzialny za jego 
istnienie w świecie. Wszystko, co Bóg stworzył było dobre! Skąd zatem zło? Księga Rodzaju 
odpowiada, że ma ono źródło w zawiści szatana - kusiciela -, i w grzechu nieposłuszeństwa 
człowieka względem Boga. Ale - i to jest najważniejsze pouczenie tej Księgi -  Stwórca nie 
zostawił ludzi w grzechu i cierpieniu. Zapowiada ostateczne zwycięstwo nad szatanem, a 
zatem i grzechem - i to przez samego człowieka: potomstwo Niewiasty zmiażdży głowę węża 
(zob. Rdz 3,15). 

Cała historia ludzkości po grzechu pierworodnym, a szczególności dzieje Izraela, 
odsłania prawdę o zbawczej woli Boga, o Bożej opiece i Jego ojcowskiej miłości. Pan Bóg 
nie pozostawił Żydów w beznadziejnej sytuacji wyniszczenia w niewoli egipskiej. 
Zatroszczył się o swój lud na pustyni. Wielkim znakiem Bożej opieki było nadanie Izraelowi 
prawa na Synaju. Nie musieli błądzić w niewiedzy i szukać dobra moralnego po omacku. Bóg 
posyłał do nich proroków i nauczycieli. Wyzwalał z niejednej opresji, klęski czy groźby 
zagłady. Strzegł przed nieprzyjaciółmi i walczył w ich obronie. 

Przytoczmy tu z wielu możliwych do znalezienia przykładów historię Estery i 
Mardocheusza z Księgi Estery. Haman, wielki wezyr królestwa perskiego zaplanował zagładę 
całego narodu wybranego. Estera, będąc wybranką króla Persji Kserksesa, zaufawszy Bogu, 
uprosiła odwrócenie nieuchronnej klęski. Bóg ocalił swój naród wysłuchawszy modlitw 
pokornej królowej i zniweczył zgubne plany wrogów Izraela (Est 1,1-8,17). 

Opatrzność Boża ukazuje się również w historii poszczególnych osób. Chociażby 
przywołajmy historię Józefa (Rdz 37-48). Został on sprzedany w niewolę przez własnych 
braci i znalazł się w Egipcie. Bóg go jednak nie opuścił. Co więcej - wydawałoby się, że jego 



życie to przypadkowy szereg niepowodzeń czy cierpień. On jednak w zamiarze Bożym stał 
się ratunkiem dla swoich najbliższych: dla ojca i braci.  

„Jednak nie trapcie się już teraz i nie wyrzucajcie sobie, że mnie tu sprzedaliście - 
powie Józef, gdy da poznać się swoim braciom - gdyż sam Bóg wysłał mnie przed wami dla 
zachowania was przy życiu” (Rdz 45,5). Uratował ich przed głodem. Stał się mężem 
opatrznościowym dla swego narodu. 
 Podobnie układały się tragiczne losy biblijnego Hioba. Zdawać by się mogło, że jego 
życie jest przegrane: traci swe dzieci, cały majątek, zdrowie... Doświadcza klęski za klęską. 
Niemniej jednak nie zwątpił w Boga. Możemy uczyć się od niego jak nie zatracić nadziei w 
najgorszych sytuacjach. „Ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem 
me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje 
oczy ujrzą, nie kto inny” (Hi 19,25-27). Bóg o nim nie zapomniał i po okresie nieszczęść 
nastał w jego życiu błogosławiony czas szczęścia (zob. Hi 41,10-16).  

Bożej opieki doznała Zuzanna. Bóg ujął się za nią i nie dozwolił, aby spotkało ją 
nieszczęście. Ufnie powierzyła się Bogu, i obronił ją przez przewrotnością dwóch starców 
(zob. Dn 13, 1-64). 

Boża Opatrzność czuwała nad młodym Danielem. W nagrodę za swą wierność i 
trwanie we wierze Bóg wyprowadził Daniela z sytuacji krańcowych. Ratował mu życie nawet 
w jaskini lwów! (zob. Dn 6,24). 

W całej Biblii znajdujemy wiele zachęt do zawierzenia Bogu, zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych, po ludzku sądząc beznadziejnych. 

W Księgach mądrościowych spotykamy ustawiczną zachętę do pokładania ufności w 
Bogu. On jest Ojcem, który czuwa nad swoimi dzieci. Nie jest kimś obojętnym na cierpienia 
tych, którzy Mu zaufali. Jakże mądre i pełne spokoju są pouczenia Syracha, które kieruje do 
ludzi przeżywających w swoim życiu trudne chwile. Ktoś, komu się teraz nie wiedzie, kto 
cierpi, przeżywa rozmaite trudności nie powinien się zniechęcać, pogrążać w melancholię, 
apatię, wątpić w swe siły czy tracić wiarę w Boga. Nie! Mędrzec natchniony mówi, że musi 
na to wszystko, co się dzieje spojrzeć z perspektywy nie chwili bieżącej, ale jakby  
z perspektywy całości swego życia. Ma patrzeć na to, jak się to wszystko może zakończyć:  
„Zachowaj pokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, 
Abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, 
A w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 
(....) 
Bądź Mu wierny a On zajmie się tobą, 
Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, 
A nie przepadnie wasza zapłata. 
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, 
Wiecznego wesela i zmiłowania! 
 Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: 
Któż zaufał Panu, a został zawstydzony? 
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? 
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?” (Syr 2, 2-4.6-10) 

To zachęta do wytrwałości we wierze. Do stałości i cierpliwości. Jakże byłoby dobrze, 
gdybyśmy zapamiętali te słowa Syracha i wracali do nich, zwłaszcza w momentach 
naznaczonych cierpieniem. Pomogłoby to nam w jakimś spokojnym, zrównoważonym 
podejściu do tego, co się w naszym życiu dzieje. Trzeba ufać Bogu i starać się żyć w 
przyjaźni z Nim. 



Czytamy w Księdze Mądrości: „A sprawiedliwi żyją na wieki; i staranie o nich u 
Najwyższego. Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk Pana; osłoni ich 
bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem” (Mdr 5,14-16).  

Tak naprawdę przyjaciele Boga nie mogą mieć przegranego życia! Może Bóg 
prowadzić ich drogą chorób, niedostatku, samotności, cierpienia spowodowanego przez 
innych...., ale do nich należy szczęśliwa przyszłość. „A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga 
i nie dosięgnie ich klęska. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za 
nieszczęście i odejście ich za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choćby nawet w ludzkim 
rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu 
dostąpią dóbr wszelkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł godnymi siebie. (....) Ci, 
którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem 
i miłosierdzie dla jego wybranych” (Mdr 3,1-5.9). Nawet cierpienie i istnienie zła nie 
zachwieją sprawiedliwym, który ufność pokłada w Bogu jako Ojcu. Gwarantuje Psalmista w 
imieniu samego Boga temu, kto w Panu pokłada swą nadzieję: 

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; 
Osłonię go, bo uznał Moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
I będę z nim w utrapieniu, 
Wyzwolę go i sława obdarzę. 
Nasycę go długim życiem 
I ukażę mu Moje zbawienie” (Ps 91,14-16). 
Także Nowy Testament zawiera naukę o Bożej Opatrzności. Jezus uczy o Bożej, 

opiece i wzywa do traktowania Boga jako kochającego i będącego blisko Ojca. Wyzwala z 
poczucia przypadkowości w życiu i niepewności przed jutrem. Uczy cierpliwej i spokojnej 
postawy zawierzenia Ojcu, nawet wobec niepowodzeń, klęsk i cierpień. Powierzenie się 
Opatrzności Ojca niebieskiego ma moc wyzwalającą z lęku. Uwalnia chrześcijanina z 
niepokoju o jutro. Mówi: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie co będziemy jeść? Co 
będziemy pić?.... Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o Królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 
6,31-33; por. Mt 10,29-31). 

Bóg stworzył nie po to, aby zatracać, ale ocalać od zguby. Bóg sam wszystko 
prowadzi do pełnej doskonałości i ostatecznego celu. Opatrzności Bożej nie mogą udaremnić 
nawet winy i błędy człowieka. 

Jezus uczy wierzyć Opatrzności Boga i wzywa do zadbania o to, co jest w życiu 
chrześcijanina najważniejsze. Mówi do swoich uczniów, że trzeba zatroszczyć się przede 
wszystkim „o królestwo Boga i jego sprawiedliwość”, o nie zabiegać tylko o dobra tego 
świata (Mt 6,19-34).  

W modlitwie „Ojcze nasz” znajduje się prośba o chleb powszedni (Łk 11,3). W 
Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy takie wyjaśnienie tej prośby: „Ojciec, który 
daje nam życie, nie może nam nie dać pokarmu koniecznego do życia, „stosownych” dóbr 
materialnych i duchowych. W Kazaniu na Górze Jezus podkreśla tę synowską ufność 
współdziałającą z Opatrznością naszego Ojca (Mt 6,25-34). Nie zachęca nas do jakiejś 
bierności (por. 2 Tes 3,6-13), lecz chce nas wyzwolić od wszelkich niepokojów i kłopotów. 
Takie jest synowskie zdanie się dzieci Bożych na Ojca: Tym, którzy szukają Królestwa i 
sprawiedliwości Bożej, przyrzeka On udzielić wszystkiego w nadmiarze. W rzeczywistości 
wszystko należy do Boga: temu, kto posiada Boga, nie brakuje niczego, jeśli sam należy do 
Boga” (KKK 2830). 
  

III. 
 



Wiara w Opatrzność Bożą to nie przekonanie o jakimś ślepym przeznaczeniu czy 
nieuchronnym losie. Jest to wiara w Boga, który jest mądry, potężny i bliski każdemu 
człowiekowi. Jest kochającym Ojcem. Odpowiedzią na taką postawę Ojca - postawę miłości i 
zatroskania - może być z naszej strony jedynie dziecięce, ufne, nieograniczone zaufanie. Jest 
to zaufanie Temu, który czuwa nad światem i jest Panem historii świata i człowieka. On sam 
wzywa swe dzieci do odpowiedzialnego działania i liczy się z nim prawdziwie w swoich 
odwiecznych planach. Zachęca nas św. Piotr: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, 
gdyż Jemu zależy na was” (1 P 4,7). 
 Trzeba ożywić w sobie wiarę w Opatrzność Bożą szczególnie w sytuacjach 
krytycznych, trudnych, naznaczonych cierpieniem. Może w takich momentach wydaje się 
nam, że Bóg jest daleko, że nie słyszy naszych próśb, nie widzi naszego lęku, nie interesuje 
się nami. Bóg jest dziwny w swoich zrządzeniach i zdumiewający. Dając życie ludziom, jako 
istotom wolnym i rozumnym dopuścił, by na świat wkroczyło zło. Jednocześnie jednak 
pozwala je przezwyciężyć i czyni z niego drogę ostatecznego triumfu dobra. 

„Bóg wszechmogący... ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby 
nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich stworzeniach, jeśli nie byłby na tyle potężny i 
dobry, by wyprowadzić dobro nawet z samego zła” (Św. Augustyn, Enchiridion de fede, spe 
et caritate, 11,3).  

Dobro zawsze zwycięża. Nie możemy dać się zastraszyć złu gdyż wszystko jest w 
ręku Boga. Z naszej strony Bóg ma prawo do zaufania i dziecięcego powierzenia się Jemu. 
Do tego, abyśmy z Karolem de Focoucauld powtarzali codziennie: 

„Ojcze, 
Zdaję się na Ciebie, 
Zrób ze mną, co Ci się podoba. 
Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. 
Jestem gotów na wszystko, 
Byleby Twoja wola spełniła się we mnie 
I we wszystkich Twoich stworzeniach. 
Nie pragnę nic więcej, mój Boże. 
W ręce Twoje oddaję ducha mego. 
Z całą miłością mego serca, 
Bo Cię kocham. 
Potrzebą mej miłości jest oddać się całkowicie 
W Twe ręce, 
Bez reszty, 
Z ufnością nieskończoną, 
Bo ty jesteś moim Ojcem”. 
 Z największego zła, jakiego kiedykolwiek dopuściła się ludzkość - z grzechu 

bogobójstwa na Golgocie - Bóg Ojciec wyprowadził największe dobro dla ludzi. Dał nam 
zbawienie. Autor Listu do Rzymian wypowiedział bardzo pocieszającą prawdę: „Bóg z tymi, 
którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). Tę prawdę potwierdza 
doświadczenie życiowe wielu świętych. Święta Katarzyna za Sjeny przyglądając się jakimi 
koleinami biegnie ludzkie życie powiedziała: „Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest 
skierowane ku zbawieniu człowieka, Bóg czyni wszystko tylko w tym celu” (Św. Katarzyna 
ze Sjeny, Dialoghi, IV, 138). Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem pocieszał swą 
ukochaną córkę, że „Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego 
On chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze” (Tomasz 
More, List do Alice Alington Margaret Roper). Bóg wie lepiej od nas samych, czego 
najbardziej nam potrzeba i zaradzi temu.  



 „Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Opatrzności są dla nas 
często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy 
Boga "Twarzą w twarz" (1 Kor 13,12), w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje 
stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze 
względu, na który stworzył niebo i ziemię” (KKK 314).  

Pamiętajmy o słowach zachęty świętej Teresy z Avila: 
„Niech nic cię nie niepokoi. 
Niech nic cię nie trwoży. 
Wszystko przemija, 
Tylko Bóg się nie zmienia. 
Cierpliwość otrzyma wszystko. 
Kto posiadł Boga, temu nic nie brakuje: 
Bóg sam mu wystarczy! 
Niech twoim pragnieniem 
Będzie ujrzenie Boga, 
Twoim lękiem - Jego utrata, 
Twoim bólem - Jego brak w twoim życiu, 
Twoją radością - to, 
Co może do Niego cię sprowadzić, 
W wtedy będziesz żył w wielkim pokoju”. 
 Co może być naszym zadaniem w tym miesiącu? 
 Po pierwsze nie narzekać na swój los, nie użalać, że jest źle, ciężko, trudno…, że nie 
chce się już żyć. Narzekanie nie sprawi, że nasze problemy znikną albo staną się mniejsze. 
Może jedynie osłabić ducha w nas i tych, wśród których narzekamy. 
 Po drugie ćwiczmy się w dostrzeganiu pozytywnych rzeczy w naszym życiu i za nie 
Bogu dziękujmy. Nie chodzi tutaj o wyszukiwanie „na siłę” dobra, ale o docenienie tego, co 
Bóg ofiarowuje nam i naszym bliźnim. Bywa tak, że pewne rzeczywistości uważamy za 
„normalne”, „zwyczajne”, „oczywiste”. Nie robią na nas wrażenia i tak naprawdę mało je 
cenimy. Czasami dopiero trzeba coś utracić (na przykład zdrowie), aby to do strzec i docenić. 
Uczmy się dziękować nawet za najmniejsze dobro. 
 

„Boże, który nam pozwalasz nazywać siebie naszym Ojcem i nakazujesz jak do Ojca 
udawać się w każdej potrzebie. Wysłuchaj nas, gdy wzywamy na pomoc Twojej Opatrzności. 
Pamiętaj o nas w potrzebach naszych.  

Ty, który nie zapominasz o liliach polnych i ptakach niebieskich, nie daj nam zginąć w 
utrapieniach, jak nie opuściłeś Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu i jak nie pozwoliłeś 
zginąć młodemu Danielowi w piecu ognistym czy jaskini lwów.  

Tam, gdzie rozum ludzki jest bezradny, tam jedno tchnienie Twoje potrafi największą 
tragedię zamienić w prawdziwe szczęście. Kto się w Twoją opiekę powierzy, temu włos z 
głowy nie spadnie.  

Kogo Ty zechcesz ocalić, będzie na zawsze bezpieczny. Ani zły człowiek, ani 
choroba, ani złowroga przygoda nic złego jemu uczynić nie mogą. 

 Polecam Ci Boże siebie samego, rodzinę moją i wszystkich moich bliskich, prosząc, 
abyś zdjął ciężar utrapień, jakie za grzechy nasze dźwigać musimy.  

Usłysz, Panie, moje wołanie i uratuj nas, jak uratowałeś Noego i jego bliskich z 
odmętu potopu i wielu świętych twoich: Mojżesza, Jonasza, Dawida.  

Wzbudź w nas Panie niezachwianą ufność, abyśmy nie upadali na duchu, gdy dotknie 
nas niedostatek, choroba lub ciężka zgryzota nawiedzi.  

Przybądź nam z pomocą, gdy będziemy o nią wołać do Ciebie. W Tobie Panie jest 
cała nadzieja nasza i wybawienie. Tobie chwała na wieki. Amen”. 



 
Spotkanie 4 – marzec 

 
Jezus – ubogi pośród ubogich 

 
Wybór życia prostego i ubogiego jest wyborem samego Jezusa.  
Przyszedł On na świat nie w rodzinie bogatej, możnej, ale ubogiej, cieśli z Nazaretu. I 

w tej rodzinie Jezus spędził większość swego ziemskiego życia.  
Narodził się nie w jakimś sławnym miejscu, w metropolii takiej jak Jerozolima, 

Ateny, Rzym, ale w Betlejem, w warunkach skrajnego ubóstwa. Już w wieku niemowlęcym 
stał się uciekinierem, prześladowanym przez lękającego się o swą władzę króla.  

Jezus żył ubogo wzrastając pośród ubogich. Jak sam powiedział o sobie: „Lisy mają 
nory, a jaskółki gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę mógł oprzeć” (Mt 8,20). 

W swoim Kazaniu na Górze ogłosił błogosławionymi ubogich w duchu (zob. Mt 5,3) 
oraz skierował surowe „biada wam” (zob. Łk 6,24) do tych, którzy w egoistycznie korzystają 
z bogactwa. Podając kryteria Sądu ostatecznego Jezus uczył, że cokolwiek zostanie 
ofiarowane ubogim albo im odmówione, zostanie darowane lub odmówione Jemu samemu 
(zob. Mt 25,40). Umarł na krzyżu w skrajnym ubóstwie, odarty nawet z szat (zob. J 19,23) i 
potępiony jak największy złoczyńca (zob. Mt 27,38). Został pochowany w cudzym grobie (Mt 
27,60). 

Jezus otaczał szczególną miłością ludzi ubogich. Chętnie przebywał z nimi i wyjaśniał 
im tajemnice królestwa Bożego. Okazywał miłosierdzie nie tylko tym, którzy potrzebowali 
Jego pomocy materialnej, zwracali się o uzdrowienie, uwolnienie od złych duchów. Jezus 
pomagał tym, którzy doświadczyli ubóstwa duchowego, nędzy moralnej. Odpuszczał im 
grzechy i jednał z Bogiem. 

Opcja Jezusa na rzecz ubogich była preferencyjna, ale nie wykluczająca nikogo. Był 
przyjacielem ludzi bogatych. Chętnie przebywał w domu swoich przyjaciół Łazarza, Marii i 
Marty w Betanii (zob. Mt 12,1). Tam również gościł w domu Szymona Trędowatego (zob. Mt 
26,6), był przyjacielem Zacheusza, bogatego celnika z Jerycha(zob. Łk 19,5-6) i Nikodema z 
Arymatei (por. Mt 27,57). Także, kiedy surowo upominał bogaczy, czynił to nie dlatego, że 
ich nienawidził, ale dlatego, że był zatroskany o ich zbawienie. Sam powiedział: „Albowiem 
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). 

Dlaczego Jezus dokonał w swoim ziemskim życiu tej preferencyjnej opcji na rzecz 
ubogich? Na to pytanie nie mamy bezpośredniej odpowiedzi w Ewangelii. Ale możemy ją 
zrozumieć, zwłaszcza wtedy, gdy rozważamy modlitwę „Ojcze nasz” (Mt 6,9). Jest to jedyna, 
dłuższa modlitwa, której uczy Jezus swoich wiernych. Zwraca się w niej do Boga „Ojcze 
nasz”. Bóg jest „naszym” Ojcem. To ma swoje konsekwencje praktyczne. Jeśli wraz z innymi 
uczniami Jezusa wołamy do Boga „Ojcze nasz”, to pomaga uświadomić nam sobie to, że 
wszyscy jesteśmy jedną Bożą rodziną. Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy dla siebie nawzajem 
braćmi (zob. Mt 23,8). Stanowimy Bożą rodzinę, w której panuje logika miłości i wzajemnej 
odpowiedzialności za siebie. W rodzinie nikt nie powinien być obojętny dla pozostałych jej 
członków. Zwłaszcza szczególną opieką otaczani są w niej ci, którzy są bezradni, słabi, 
potrzebują pomocy: dzieci, osoby starsze. Postępowanie Jezusa jest wcieleniem właśnie tej 
logiki miłości. Chrystus wszystkich ludzi traktuje jako swoich braci i siostry i czuje się za 
nich odpowiedzialny. Jest dla wszystkich, a zwłaszcza swą miłość ofiarowuje tym, którzy jej 
najbardziej potrzebują. 

Przykład Jezusa stanowi dla nas wszystkich wzór do naśladowania. Musimy się uczyć 
od Niego takiego patrzenia bliźnich, które pozwoli nam dostrzec siostrę i brata w drugim 
człowieku. Ponieważ Jezus „stał się pierworodnym pośród wielu braci” (Rz 8,29), dlatego 
Kościół i każdy chrześcijanin nie może odrzucić opcji na rzecz ubogich.  



Jan Paweł II w encyklice Sollecitudo rei socialis z 1987 roku przypomina, że opcja na 
rzecz ubogich jest zgodna z całą tradycją Kościoła. „Opcja na rzecz ubogich”, „wybór” to nic 
innego, jak miłość, która jest skierowana przede wszystkim do ubogich. Określenie 
„preferencyjna opcja na rzecz ubogich” podkreśla to, że nasza miłość, nie pomijając nikogo, 
zwraca się przede wszystkim do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Nie krzywdzi ona 
nikogo. Uprzywilejowując ubogich, stawiając ich w sercu Kościoła, wspólnota wierzących 
nie czyni tego kosztem innych osób. Kościół postępuje tutaj jak dobra matka, która 
szczególną troską otacza chore lub najsłabsze dziecko w rodzinie. Jej miłość jest odpowiedzią 
na sytuację, w jakiej dziecko się znajduje. To jednak nie oznacza, że nie kocha pozostałych 
dzieci. 

Kościół idąc za Chrystusem i Jego wyborem, pragnie stać się Kościołem dla ubogich. 
Oni są w centrum jego pasterskiej służby. Służba ubogim nie ma charakteru politycznego, jak 
dzieje się to nieraz w świecie polityki, gdzie biedni stanowią przedmiot rozgrywek 
politycznych a służba im alibi do sprawowania władzy. 

Kościół służy ubogim, ponieważ w ten sposób pragnie pozostać wierny swemu 
założycielowi oraz przykazaniu miłości, które jest konstytutywnym prawem Kościoła. 

 
III. 

 
Parafia jest Kościołem lokalnym. To wspólnota budowana przez konkretnych ludzi, 

którzy znają się dobrze i którzy mogą razem coś pożytecznego uczynić. Wspólnota parafialna, 
chcąc autentycznie żyć wiarą musi dokonać opcji na rzecz ubogich. Stać się społecznością 
przygarniającą wszystkich oraz służącą wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy ze względu na 
swe ubóstwo duchowe czy materialne są wykluczeni z innych wspólnot. Nie może w niej być 
podziałów, które bazują na ludzkich kryteriach oceniania. Przestrzegał przed tym św. Jakub: 
„Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma 
względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote 
pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy 
spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś 
powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między 
sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg 
nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa 
przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. (…) 
Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego 
swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, 
popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców” (Jk 2,1-6.8-9). 

Parafia nie może nigdy zamykać się na potrzeby najuboższych, stać się „klubem dla 
bogatych”, z którego zostają wykluczeni ubodzy. 

Ubodzy i bogaci od samego początku istnienia Kościoła go tworzyli w duchu 
braterskiej miłości. Członkowie pierwszej gminy chrześcijańskiej, jak pisze św. Łukasz 
sprzedawali swe majątki i dobra i rozdzielali je ubogim (Dz 2,44). Czuli się wzajemnie za 
siebie odpowiedzialni i starali zaradzać potrzebom wszystkich. 

Także w wiekach późniejszych Kościół otaczał opieką ubogich i potrzebujących. 
Służył tym, którzy poprzez ubóstwo materialne lub duchowe byli wykluczeni ze wspólnoty 
ludzkiej. Ta służba ubogim kazała budować przytuliska, sierocińce, wspomagać wdowy i 
sieroty. Powstawały w Kościele zakony, które przychodziły z pomocą różnym grupom 
ubogich. Kościół zawsze pamiętał, że Bóg „wybrał ubogich tego świata na bogatych we 
wierze oraz na dziedziców królestwa” (Jk 2,5). Zawsze tam, gdzie kwitła żywa wiara 
powstawały dzieła miłości bliźniego i chrześcijańskiego miłosierdzia. Klasycznym 
przykładem jest tutaj Dom Ulgi w Cierpieniu, który utworzył św. Ojciec Pio. Święty kapucyn 



był mistycznie zjednoczony z Chrystusem i głęboko przezywał Jego obecność w swoim 
życiu. Ta obecność pobudzała go do stworzenia dzieła, które zostało poświęcone całkowicie 
ludziom chorym. Podobnie i inni wielcy święci. Nie tylko żyli całkowicie zjednoczeni z 
Chrystusem, ale służyli Mu ukrytemu w najuboższych. Ich wiara nie miała charakteru 
deklaracji słownej i nie wyczerpywała się wyłącznie aktach kultu, takich jak modlitwa, 
umartwienie, przystępowanie do sakramentów świętych. 

Kościół pragnąć dzisiaj kontynuować misję zbawczą Chrystusa musi się stać nie tylko 
Kościołem dla ubogich, z ubogimi, ale Kościołem ubogim. To oznacza odejście od ducha 
świata, który przede wszystkim ceni sobie wartości materialne, przyjemności, wygodę życia. 
Ojciec Święty wielokrotnie wzywał chrześcijan do nieulegania pokusie hedonizmu życiowego 
i materializmu. Uczył, zwłaszcza ludzi młodych, że trzeba bardziej „być” niż „mieć”. Pragnął, 
aby chrześcijanie trzeciego tysiąclecia rozbudzili w sobie „nową wyobraźnię miłosierdzia” 
(Novo millennio ineunte, nr 50), która pozwoli im dostrzec coraz to nowe formy ubóstwa i 
odpowiadać na nie gotowością służby. 



Spotkanie 5 – Kwiecień 
 

Chrystus Zmartwychwstały – nadzieją ubogich 
 

I. 
 

W tym miesiącu przeżywamy najważniejsze wydarzenia zbawcze: Mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystusa. Obchodzimy również Święto Miłosierdzia. Dla całej naszej 
społeczności jest to święto szczególne, patronalne. 

Kościół zaprasza nas do tego, abyśmy rozważali misterium paschalne Chrystusa, gdyż 
jest ona dla nas źródłem Bożej radości i niezawodnej nadziei. 

Pielgrzymujemy duchowo w te dni tryduum paschalnego do Jerozolimy. Cofamy się w 
czasie, aby stanąć towarzyszyć Jezusowi w Jego ostatnich ziemskich godzinach w 
Wieczerniku, Ogrodzie Oliwnym, na drodze krzyżowej i na Golgocie. Rozważamy boleść 
Maryi, stojącej pod krzyżem i odchodzącej od zapieczętowanego grobu Syna. 

W naszych rozważaniach pasyjnych jest wiele ludzkiego współczucia. Nabożeństwa 
wielkopostne, szczególnie praktykowane w naszych parafiach, takie jak „Gorzkie Żale”, czy 
„Droga krzyżowa” pozwalają nam uzmysłowić sobie, ile kosztowało Chrystusa nasze 
zbawienie. Jak wielka była cena naszego zbawienia. Apostoł powie: „Wiecie bowiem, że z 
waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie 
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka 
niepokalanego i bez zmazy” (1 Pt 1,18-19). 

W poranek wielkanocny nasze świątynie rozśpiewają się radosnym „Alleluja”. 
Będziemy rozważali fragmenty Ewangelii mówiące o pustym grobie i o ukazywaniu się 
Zmartwychwstałego. Radość pomiesza się ze zdumieniem.  

Czego uczy nas Chrystus Pan swoim zmartwychwstaniem? Do jakiej refleksji pobudza 
nas grób Chrystusa, który wbrew oczekiwaniom wszystkich pozostał pusty? Czy jest to 
święto odnalezionej nadziei? 

Pusty grób Chrystusa. Św. Jan Ewangelista tak pisze o tym, czego był świadkiem: „A 
pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On 
ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena 
natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała 
dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, 
drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: 
Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i 
ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu 
płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, 
jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł do niej: 
Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: 
Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 
Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 



oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: 
Widziałam Pana i to mi powiedział” (J 20,1-18). 

Idąca pospiesznie do grobu Chrystusa Maria może być symbolem tych wszystkich, 
którym brak nadziei. Szła do grobu w ściśle określonym celu: chciała namaścić martwe ciało 
Jezusa. Nie brała pod uwagę żadnej innej możliwości. Zastanawiała się jedynie nad tym, jak 
pokonać przeszkody, które uniemożliwiłyby jej misję. Nie chciała niczego więcej, jak tylko 
tego, by pilnujący grobu żołnierze pomogli jej odsunąć kamień i pozwolili dopełnić obrzędów 
pogrzebowych. 

Paradoksalnie grób Jezusa stał się całkowitym odwróceniem swego sensu. Przestał 
być znakiem śmierci. Świadkiem jej nieodwracalnego zwycięstwa. Stał się znakiem nowego 
życia. Maria Magdalena w poranek wielkanocny stała się człowiekiem nadziei. Podczas gdy 
światło dnia zwyciężało ciemność nocy i triumfalnie oznajmiało zwycięstwo dnia, Maria 
Magdalena odzyskała utraconą na Golgocie nadzieję. 

 
II. 
 

Św. Jan Ewangelista pisze wzruszony o niezwykłym spotkaniu z Jezusem wieczorem, 
pierwszego dnia tygodnia: „Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: <Pokój wam!> 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się, zatem uczniowie ujrzawszy Pana” 
(J 20,19-20). 

Ten fragment Ewangelii tchnie niezwykłością, a zarazem wielkim spokojem. Jezus 
przychodzi do swoich zalęknionych uczniów i przynosi im to, czego najbardziej potrzebują: 
dar pokoju serca. 

Myślę, że właśnie ten fragment Ewangelii został uchwycony na obrazie Jezusa 
Miłosiernego, namalowanym według relacji św. siostry Faustyny. Jezus przychodzi do swoich 
uczniów. Wyciąga do nich jedną rękę w geście pozdrowienia i błogosławieństwa. Zdaje się, 
że chce wyzwolić ich serca z poczucia niepewności i strachu. Może podobnym gestem uciszał 
burzę na morzu? (zob. Mt 8,24-27). Może tymże gestem godził powaśnionych Apostołów, 
gdy spierali się o to, kto z nich jest największy i jakie miejsca przypadną im w królestwie 
niebieskim? (zob. Mk 9,33-36).  

Drugą ręką Jezus pokazuje na swe serce, z którego rozchodzą się wokół promienie 
blade i czerwone. Ciekawa rzecz: Jezus objawia się po swoim zmartwychwstaniu wielu 
uczniom i w różnych okolicznościach. Zwykle od razu Go nie rozpoznają, ale gdy już 
odkryją, że to Pan, ogarnia ich serca radość. Chociaż okoliczności zjawień się Jezusa są 
odmienne, to jedno jest wspólne. Jezus ukazuje się ze śladami Męki na swoim ciele. 
Pozdrawia ich dłońmi poranionymi gwoźdźmi i ukazuje im swój przebity bok. Chociaż ciało 
Jezusa zostało już przemienione, - stało się chwalebne, doskonałe, przebóstwione - to jednak 
pozostały na nim ślady gwoździ i włóczni. Podobnie jest i na obrazie namalowanym według 
życzenia św. Faustyny. Tutaj również Jezus ukazuje przebity bok i poranione ręce.  

Warto zatrzymać się nad tym faktem, że chwalebny Chrystus nie wyrzekł się swoich 
świętych ran. One są jak pieczęć miłości, świadectwo cierpienia, które zbawia.  

Są tytułem chluby Jezusa: rzeczywiście cierpiał za nas i umarł. Chwalebne rany 
Chrystusa stanowią jakby przypomnienie ceny naszego zbawienia: Patrz i nie zapomnij!  

Jest jeszcze chyba jeden powód, dla którego Jezus zachował ślady Męki na swoim 
ciele. Chce nas w ten sposób nauczyć bardzo ważnej prawdy. Starożytni ujmowali ją krótko: 
„Per lucem ad crucem!”. Św. Łukasz relacjonując dzieło głoszenia Ewangelii powie, że 
Apostołowie umacniali dusze uczniów i zachęcali ich do wytrwania w wierze, bo „przez 
wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14,22).  



Rany chwalebne Jezusa uczą nas, że droga do nieba prowadzi przez cierpienie i 
śmierć. Obyśmy pamiętali o tym, gdy życie nas boleśnie rani i wydaje się nam nie do 
uniesienia ciężar trudów lub bied.  

My również, gdy wejdziemy do chwały niebieskiej, będziemy się chlubić, jak Jezus, 
naszymi ranami: cierpieniem przyjętym z miłością i przemienionym w dar miłości. 

Chwalebne rany Jezusa dodają nam odwagi. Przypominają o słowach Jezusa, 
wypowiedzianych do Apostołów jeszcze przed Męką: „To wam powiedziałem, abyście pokój 
we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 
16,33).  

Dlatego też nie wolno nam zrezygnować z czynienia dobra, tylko dlatego, że może 
czynić je oznacza wiele wycierpieć.  

Tytułem chluby wobec Zmartwychwstałego nie będą z pewnością nasze czyste (puste) 
ręce, ale poranione w pracy dla bliźniego, spracowane, zmęczone. One staną się naszym 
tytułem chwały. 
 

III. 
 

Przywrócona nadzieja rodzi pokój w sercu człowieka i wyzwala od lęku. Ci, którzy 
żyją nadzieją nie lękają się przyszłości. Widać to najlepiej, gdy zastanawiamy się nad zmianą 
w postępowaniu Apostołów. Przerażeni okrucieństwem śmierci Chrystusa i pokonani przez 
bez-nadzieję Apostołowie lękliwie skryli się w Wieczerniku i wspólnie zastanawiali się, co 
zrobić, aby ocalić swojej własne życie. Widzieli przyszłość jako pełną niebezpieczeństw i 
złowrogą. Zwyczajnie żyli strachem o siebie.  

Gdy przyszedł do nich Zmartwychwstały, gdy Go spotkali, rozpoznali, strach ustąpił 
miejsca wierze, a przygnębienie nadziei. Już nie lękali się niepotrzebnie o przyszłość. Wyszli 
na ulice miasta, aby wbrew zakazom i groźbom władz żydowskich ogłaszać zwycięstwo 
Chrystusa. 

Nadzieja wnosi w serce człowieka pokój. Wyzwala z lęku. Pozwala na to, by człowiek 
zgodził się, by Bóg prowadził go przez życie i śmierć. 

To bardzo ważne dla nas. Zatroszczmy się o naszą nadzieję i oprzyjmy ją o pustego 
skały grobu Chrystusa. Uwierzmy, po to, by żyć spokojnie patrząc w przyszłość. 

W tym miesiącu uczmy się wzbudzania w sobie wiary w Zmartwychwstanie Pana i 
mówmy często, zwłaszcza tym, którzy na skutek udręk życia i ubóstwa utracili nadzieję: 
„Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!”. 



Spotkanie 6 – Maj 
 

Nadzieja i radość 
 

I.  
 

Z czym wielu przeciętnym katolikom kojarzy się chrześcijaństwo? Niektórym 
zapytanym osobom z pewnością wiara religijna kojarzyłaby się z obrzędami, z chodzeniem do 
kościoła na Mszę św., z przykazaniami, ze wspomnieniami z dzieciństwa, z babcią, która 
opowiadała o Bozi.... Gdyby jednak zapytać o dokładniejsze skojarzenia i doprowadzić do 
szczerej rozmowy, co usłyszelibyśmy?  

Obawiam się, że wielu osobom chrześcijaństwo kojarzyłoby się przede wszystkim z 
jakimś ciężarem bądź czymś smutnym. Zostali ochrzczeni przez rodziców i wychowani w 
poczuciu religijnego obowiązku. Dla wielu z nich zatem religia jest czymś trudnym, żeby nie 
powiedzieć – przykrym obowiązkiem i ma charakter nakazowo – rozdzielczy, przymusowo – 
dobrowolny, jest czymś w stylu: „musisz chcieć”. Pamiętaj więc, że obowiązują cię nakazy 
zawarte w Dekalogu, w przykazaniach kościelnych. Masz pościć, modlić się przynajmniej 
dwa razy dziennie, przystępować do Spowiedzi przed świętami. Nakazy dotyczące postu 
piątkowego, niedzielnej Eucharystii, odstanej pod kościelnym parkanem, Spowiedzi dwa razy 
w roku (przed świętami) odmierzają prawie niezmącony rytm ich chrześcijaństwa, 
odczuwanego jako nalepkę do obcego produktu. „Doklejone” chrześcijaństwo do ich życia, 
niczym nieważna gwarancja na naprawę sprzętu domowego, monotonne jak przepis na 
przeżywanie świąt rodzinnych, potrzebne, gdy wypadnie się ożenić albo umrzeć. 

Rozdzielczy charakter chrześcijaństwa polega na tym, że otrzymujemy coś, z czym tak 
naprawdę nie wiemy, co zrobić: „masz Chrzest...”, „masz I Komunię świętą...”, „masz 
rozgrzeszenie....”, „udzielimy ci ślubu i pochowamy w grobie...”. 

Chodząc do kościoła na nabożeństwo niedzielne, usłyszysz nieraz o łasce 
uświęcającej, której nie potrafisz sobie wyobrazić, bo nie jest konkretna. Dowiesz się też od 
kaznodziei, że Bóg cię kocha, ale musisz zasłużyć na zbawienie, żyć według Jego przepisu na 
życie i we wszystkim starać się być poprawny! 

Taki styl przeżywania chrześcijaństwa, tak naprawdę będący przeżywaniem 
„niczego”, coraz mniej wystarcza ludziom, którzy chcieliby w religii widzieć coś więcej, 
aniżeli tylko rytualno – „przykazaniowy” sposób na oswajanie Pana Boga. Żerują na tym 
niezadowoleniu z niewłaściwego przeżywania chrześcijaństwa wszelkiej maści sekciarze, 
oferując świeże i intensywne doznania religijne. Ktoś idzie do nich, bo tam może przeżyć 
„coś”, poczuć się we wspólnocie, bo spotyka się w pierwszym momencie z ciepłym i pełnym 
życzliwości przyjęciem i akceptacją. Bo w sekcie jest spontanicznie, nieprzewidywalnie, 
ciekawie. Można „być sobą”, a nie bez przerwy ocenianym kamyczkiem w mozaice starego 
Kościoła. 

Z wieloma rzeczami kojarzy się nam chrześcijaństwo i wiara, ale chyba ostatnią rzeczą 
jest dla wielu z nas skojarzenie wiary z radością, entuzjazmem dla życia, niepoprawnym 
optymizmem. Nieraz mam wrażenie, że prezentujemy powszechnie jakieś smutne i ponure 
chrześcijaństwo, które bardziej kojarzy mi się z bólem zębów, niż z Dobrą Nowiną. Niektórzy 
powiedzą zaraz oburzeni: „Przecież w kościele nie wypada się śmiać”, „przecież zbawienie to 
poważna sprawa...”, „przecież trzeba się umartwiać...”, „religia to nie zabawa...”.  



Istnieje dosyć rozpowszechniony typ wierzących, którzy w imię własnej wizji 
świętości uważają, że nie da się w żadnym wypadku pogodzić Pana Boga i wiary z radością, 
śmiechem, pogodą ducha, przyjemnością z tego, że żyjemy, optymizmem życiowym. 

Niektórzy uważają, że Pan Bóg zabrania się uśmiechać, a prawdziwi święci mogą z 
powodzeniem występować na targach smutasów. Dla niektórych śmiać się, to jakby sięgać 
ukradkiem po trochę zakazane cukierki. Niektórzy wierni żyją teologią Krzyża, będącego 
apoteozą cierpienia dla cierpienia. Żyją śmiertelnie poważni, uważając za swój obowiązek 
tworzyć atmosferę podejrzliwości wobec naturalnych przejawów życia, do których należy 
radość. Jakby nie było Zmartwychwstania Chrystusa! Jak gdyby Krzyż nie był dzisiaj 
znakiem zwycięstwa nad złem! 

Być chrześcijaninem – to być człowiekiem radosnym. 

Chrześcijaństwo, jakie zrodziło się z tajemnicy Chrystusa, to wiara głosząca radość i 
napełniająca nią serce człowieka. Wiara pozwala nam doświadczyć prawdziwej radości nie 
tylko w wieczności, ale już teraz, w życiu doczesnym.  

Owszem, chrześcijaństwo ma swe surowe oblicze – jak oblicze Chrystusa na 
najstarszych ikonach. Nie jest to jednak oblicze cierpiętnicze, obolałe, należące do 
„dyżurnego pesymisty”. Oblicze Chrystusa – to, które szkicuje nam Ewangelia – jest 
rozpromienione łagodnością, pokojem, radością ludzką i przede wszystkim nadzieją. Jezus 
był kuszony na pustyni i pościł (Mk 1,12-13), ale też jadł i bawił się na weselu w Kanie 
Galilejskiej (J 2,1-12). Jezus umierał na Golgocie (J 19,28-37), ale też pierwszego dnia 
tygodnia pozdrowił zalęknionych uczniów w Wieczerniku słowami: „Pokój wam! Nie 
lękajcie się!” (J 20,19-23). Cieszył się ze spotkania z nimi, a oni pomimo niedowierzania 
dzielili z Nim Jego radość. W Ewangelii znajdujemy stwierdzenie, że Jezus „rozradował się w 
Duchu Świętym”(Łk10,21). Nasz Pan doświadczał w swoim życiu ziemskim radości płynącej 
z tego, że był jedno ze swoim Ojcem. Cieszył się także z przyjaźni, jaka łączyła Go z Marią, 
Martą i Łazarzem i z pewnością Jego śmiech rozbrzmiewał w ich domu w Betanii (Łk 10,38-
42). 

W naszym życiu ziemskim i wiecznym Pan Bóg zarezerwował miejsce na radość. Ona 
jest Jego darem i ku Niemu winna nas prowadzić. 

Mówiąc o radości, możemy wyróżnić jej dwa rodzaje: radość doczesną i 
nadprzyrodzoną, znajdującą swe źródło w wierze. Wypływa z niej i do niej się odnosi. 

Radość ludzka ma swe korzenie w doczesności. Jest to nic innego, jak przebłysk 
szczęścia, które rodzi się w wielu prozaicznych sytuacjach. Mówimy: „cieszę się, bo udało mi 
się dzisiaj zrobić coś ważnego...”, „jestem zadowolona, bo mi się powiodło”, „jestem 
szczęśliwy, gdyż osiągnąłem sukces”. Powodów do radości, małych i wielkich, może być 
wiele. Czyni nas radosnymi spotkanie z kimś dla nas ważnym i lubianym, osiągnięcie 
drobnego sukcesu, rozwiązanie problemu, który nas nurtował od dawna, to, że kupiliśmy 
sobie coś miłego. Radość przeżywamy ze spotkania z przyjaciółmi, gdy czujemy się kochani 
przez najbliższych. Rodzi się w chwilach odpoczynku, przyjemności, święta. Radość dają 
nam wartości, takie jak zdrowie, praca, pieniądze. 

Źródłem radości nadprzyrodzonej, a zarazem jej najgłębszym motywem, jest Bóg sam 
i Jego przymioty. Wielokrotnie, chociażby w Psalmach, słyszymy radosny okrzyk: „Raduje 
się me serce w Panu” (Ps 16,9; Łk 1,47), „Cieszyć się będę i radować Tobą” (Ps 9,3), „Będę 
się radował w Panu” (Ps 104,34). Prorocy wzywali Naród Wybrany do radości: „Raduj się 
Córo Syjonu, bo Pan Twój nadchodzi” (Za 2,14. 9,19). Bóg, który jest i działa, spotkanie z 
Nim, doświadczenie Jego opieki i błogosławieństwa, daje radość nie tylko poszczególnym 
bohaterom Starego Przymierza, ale całemu Izraelowi. 



To doświadczenie radości, płynącej z delikatnego dotknięcia Boga, było udziałem 
Maryi. Ona w godzinie zwiastowania wyśpiewała Bogu Hymn wdzięczności: „Wielbi dusza 
moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim” (Łk 1,46-47). W łonie Elżbiety poruszył się 
Jan, gdy odwiedziła Ją Maryja z Jezusem pod swoim sercem (zob. Łk 1,44).  

Radość Boża rodzi się z doznanego przebaczenia i łaski. Człowiek uwolniony od 
grzechu odchodzi uradowany, rozpromieniony, uspokojony wewnętrznie. Takiej radości 
doświadczyli ci, którym Jezus sam odpuścił grzechy, jak choćby człowiek opętany, który w 
porywie serca chciał pójść za Jezusem, by głosić Jego Ewangelię (Mk 5,1-20).  

Radość chrześcijaninowi daje poczucie dobrze wypełnionego zadania, obowiązku, 
swego powołania. Gdy dobrze przeżyjemy życie, będziemy mieli wielką radość, której nikt 
nam nie zabierze. Przedsmakiem tej radości jest satysfakcja, jaką daje dobrze przeżyty dzień. 
Źródłem chrześcijańskiej radości jest dla nas obecność Jezusa Eucharystycznego. Podpatrzmy 
życie wielkich Świętych.  

Chociażby św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, którego apostolskie życie było 
wypełnione po brzegi wieloma porażkami, niechęcią czy wręcz wrogością wielu jego 
przeciwników, a mimo to św. Ludwik był człowiekiem radosnym. Podobnie inni współcześni 
Święci. Bliskość Jezusa Eucharystycznego, świadomość, że jest tutaj, że nas słucha i widzi, a 
my patrzymy na Niego, ukrytego w białej hostii, w sercach wielu pobożnych wiernych, budzi 
przeogromną radość i daje szczęście. Nawet w takich chwilach, jak śmierć, wierzący w Niego 
odczuwają pokój i radość, bo wiedzą, że za chwilę się z Nim połączą. Ta radość jest o wiele 
większa od strachu przed śmiercią. Wielcy Święci umierali pogodnie, rozpromienieni, często 
niecierpliwie wyglądając śmierci, bo byli trawieni pragnieniem oglądania Boga twarzą w 
twarz. 

Chrześcijańska radość rodzi się w duszy szlachetnej, gdy może uczynić coś dobrego 
dla innych. Rozrasta się ona w sumieniu czystym i wrażliwym, które dostrzega potrzeby 
innych i stara się im bezinteresownie zaradzać. Jest ona nagrodą za trud włożony w czynienie 
dobra bliźniemu. Wdzięczność, jakiej doświadczamy od ludzi, z zwłaszcza myśl o tym, że coś 
możemy uczynić dla Boga, sprawia nie tylko, że jesteśmy skłonni do daru z siebie, ale 
czujemy się wręcz do niego przynaglani. 

Radość, i to nie tylko nadprzyrodzoną, rodzi także dobro, którego doświadczamy ze 
strony bliźnich. Czyż nie jest nam miło, gdy ktoś jest życzliwie nastawiony do nas? Gdy 
dobrze nas traktuje i okaże w ten sposób, że nas lubi? Przyjaźń i jej oznaki, życzliwość i 
grzeczność ze strony bliźnich sprawiają, że jesteśmy zadowoleni, czujemy się dobrze wśród 
innych i otwieramy się na drugiego człowieka. 

II 

Zajmijmy postawę pełną optymizmu i pielęgnujmy w sobie pogodę ducha. Bóg nie 
chce ponurych wyznawców, gdyż stanowią oni antyreklamę szczęścia, którym On pragnie 
obdarzać. Trzeba w tym momencie postawić sobie pytanie: Jak ja prezentuję moją wiarę? 
Specjaliści od reklamy, gdy chcą wypromować jakiś produkt, bardzo starannie dobierają 
sposoby jego reklamowania oraz osoby, które mają wziąć w niej udział. Liczy się osobowość, 
sympatia, umiejętność zdobywania innych łagodnym uśmiechem. Nie można straszyć swym 
wyglądem czy odpychać zawziętą miną. W reklamach nie ma miejsca na ludzi smutnych i 
nieszczęśliwych, którzy mają pretensje do Pana Boga o to, że ich stworzył. A jakie jest 
chrześcijaństwo w moim „wydaniu”? Czy zdarzyło mi się kiedyś, choćby raz, usłyszeć od 
kogoś: „Wiesz, podziwiam cię, bo ty jesteś taka pełna radości i optymizmu. Nie wiem, skąd to 
masz, ale chciałbym tak, jak ty, być radosny...”. 



Jezus potrzebuje świadków Dobrej – to jest pełnej radości – Nowiny o zbawieniu. 
Takich, którzy będą apostołowali mocą radości promieniującej z ich serca. Nie „smutasów”, z 
trudem tolerujących dar życia! Nie sfrustrowanych i wiecznie niezadowolonych z siebie, 
którzy mają innym za złe to, że są szczęśliwi! Bóg potrzebuje świadków radosnych i 
szczęśliwych. Takich, którzy z wdzięcznością będą przyjmowali każdy kolejny dzień. Jezus 
potrzebuje apostołów, w których sercach będzie można dostrzec promienie poranka 
zmartwychwstania. 

Apostolstwo poprzez radość jest w naszych czasach sprawą tym pilniejszą, im bardziej 
brakuje nam motywów do ludzkiej radości. Pesymiści mówią: żyjemy w złych czasach i 
niewiele można dostrzec powodów do optymizmu. Wojny, niesprawiedliwość społeczna, brak 
stabilizacji życiowej, osobiste i rodzinne dramaty, bezrobocie, powiększający się świat nędzy 
moralnej i materialnej, nienawiść i grzech, które widać na prawie każdym kroku, z pewnością 
nie zachęcają do radości. To prawda, że nie możemy być naiwni i udawać, iż tego 
wszystkiego nie widzimy. Że ziemia to raj, gdzie wszyscy żyją długo i szczęśliwie.  

Niemniej jednak wierzymy w Chrystusa Zmartwychwstałego. Wierząc, jesteśmy 
wolni od lęku przed przyszłością i przed złem, które się rozrasta. Patrzymy na rzeczywistość 
od strony Boga i osądzamy ją przez pryzmat Zmartwychwstania. Wiemy, do kogo będzie 
należeć ostatnie słowo w historii świata. Wiemy też, że w ustach Boga oznaczać ono będzie 
zwycięstwo. Już teraz w wierze słyszymy prorockie słowa Apokalipsy, odnoszące się do 
ostatniego dnia: „Oto teraz nastała potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego 
Pomazańca” (Ap 12,10). Patrzymy na życie poprzez fakt Zmartwychwstania Jezusa, stale 
wracając o zmroku naszej codzienności do Jego pustego grobu. Skoro Jezusa tam nie ma, 
skoro Bóg wskrzesił Go z martwych i pozwolił odnieść Mu zwycięstwo nad piekłem i 
śmiercią, możemy być radośni. Tym faktem Bóg zapowiedział i uczynił możliwym także 
nasze zmartwychwstanie! 

 



Spotkanie 7 – czerwiec 
 

Nadzieja, wytrwałość  i męstwo 
 

I. 
 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcąc osiągnąć jakieś dobro, musimy liczyć się z 
tym, ze ono kosztuje. Tak już jest w życiu ludzkim, że to, co jest piękne i wartościowe, musi 
kosztować. Przekonał się o tym nie jeden twórca, który musiał okupić swe dzieła wielkim 
cierpieniem duchowym lub fizycznym. Ci, którzy chcą się rozwijać intelektualnie, kształcić 
swój umysł, poznawać języki obce, dokonywać odkryć naukowych, wiedzą, że na sukces 
trzeba zapracować. Nic nie przychodzi łatwo. 

Samo życie przypomina o konieczności cnoty wytrwałości. Ona zapewnia nam nie 
tylko zdobycie dóbr ziemskich, ale otrzymanie nagrody wiecznej. Ci, którzy uwierzyli w 
Jezusa i poszli za Nim, „wydają owoc przez swoją wytrwałość” (Łk 8,5). Osiągną życie 
wieczne, które wprawdzie jest darem Bożym, ale też i nagrodą za wierność Bogu w 
doczesności. 

W naszym ludzkim życiu stawiamy sobie różne cele i dążymy do dobra. Realizacja 
naszych planów jest nieraz bardzo trudna. Potrzebujemy czasu, aby do czegoś w życiu dojść, 
cierpliwości, stałości, a przede wszystkim wytrwałości.  

Cnota wytrwałości jest również potrzebna w życiu duchowym. Potrzebna jest w 
wierze (jej brak oznacza odstępstwo od wiary), w nadziei (jej brak prowadzi do rozpaczy i 
zwątpienia we własne zbawienie) i w miłości (brak wytrwałości oznacza niestałość, 
niewierność). 

Bardzo często Kościół zachęca wiernych do wytrwania w łasce Bożej, do trwania w 
jedności z Chrystusem. Jest w tej zachęcie głęboka mądrość: nie wystarczy rozpocząć dobre 
dzieło, ale trzeba wytrwale je realizować, aż do końca. W tym wezwaniu Kościoła do 
wytrwania w wierze pobrzmiewają słowa samego Chrystusa, który obiecał Apostołom, że 
„kto wytrwa do końca, będzie zbawiony” (Mk 13,13).  

Tak, więc, aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba do końca wytrwać w wierze. 
Wzorem wytrwałego trwania przy Bogu są wielcy Bohaterowie wiary Starego Testamentu 
(ich imiona znajdziemy w Hbr 11,1-40). W Nowym Przymierzu symbolem wytrwałości w 
wierze i wierności aż do końca jest Maryja. Obecnie wytrwałość jest bardzo potrzebną cnotą, 
ponieważ żyjemy w świecie niestałym i zagmatwanym, gdzie działa bardzo wiele czynników 
niesprzyjających wierze. Chrześcijanin, nie tylko w czasach apostolskich, ale i współcześnie 
musi dokonywać wyborów pomiędzy wiarą a niewiarą. Stajemy też wobec wyborów 
moralnych: trwać przy Chrystusie, w Jego nauce i miłości, czy też pójść na kompromis ze 
światem i odejść od Jezusa.  
 Cnota wytrwałości potrzebna jest w miłości. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy 
prosił uczniów: „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15,9). Wrogiem miłości jest zmęczenie, 
szarzyzna codzienności, a nawet konieczność wypełniania wciąż tych samych obowiązków. 
Ludzi stać na płomienną miłość, na wielkie uczucie, które szybko i intensywnie się wypala. O 
wiele cenniejsza jest jednak miłość, która trwa w codzienności, która może nie przejawia się 
w wielkich zrywach emocji, nie jest szalona i niebotyczna, ale cicha, obowiązkowa, stała. 
Jezus chce, abyśmy wytrwali w Jego miłości, to znaczy by nie tylko było nas stać na zrywy, 
uniesienia, wielkie przeżycia religijne, ale też byśmy każdego dnia potwierdzali swą wierność 
i oddanie. 

Wytrwałości potrzeba w nadziei. Ją tak łatwo utracić, zwłaszcza, gdy przeżywany 
poważne trudności czy załamania. Wytrwałość w nadziei pomaga nam przeczekać w spokoju 



trudne chwile i nie stracić ducha. Pomaga nam odbudowywać to, co rujnują nieprzyjazne 
okoliczności życia. Pozwala dźwigać się nawet po najsilniejszych ciosach. 

Chrześcijanie muszą uzbroić się w cierpliwość i być stali także wśród ucisku i 
prześladowań. Musimy pamiętać o tym, że „wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Jezusie 
Chrystusie, spotkają prześladowania” (2 Tm 3,12). Tak, jak Jezus, Jego uczniowie będą 
„znakiem sprzeciwu” i „kamieniem odrzuconym” przez budowniczych tego świata. W 
Dziejach Apostolskich Łukasz pisze krótko: „przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa 
Bożego” (Dz 14,22). Owe „uciski” to nie tylko zewnętrzne trudności; sytuacje, które 
zmuszają nas do jasnego opowiedzenia się „za” lub „przeciwko” Bogu, ale także wewnętrzna 
walka. To dokonywanie wyboru dobra lub zła w nas samych. 

Prześladowania nie muszą być krwawe, jak to się zdarzało w historii Kościoła. Mogą 
wyrażać się w uprzedzeniach, niechęci, odrzuceniu, spychaniu na margines życia 
społecznego, szyderstwach czy niesprawiedliwych osądach. Zdarza się, że nawet wśród 
członków własnej rodziny chrześcijanin może spotkać się z odrzuceniem i potępieniem, ze 
względu na swą pobożność. Córka może naśmiewać się z matki, że chodzi do Kościoła. 

Wytrwałości potrzeba w modlitwie. Nieraz Bóg pozwala nam długo dojrzewać do 
tego, o co Go prosimy. Każe nam czekać. Niecierpliwi w modlitwie wtedy odchodzą. Wydaje 
im się, jakby stali przed zamkniętymi drzwiami. Nie chcą czekać. Tymczasem wytrwałość w 
modlitwie otwiera serce Boga. On sam nagradza wytrwałą i pokorną modlitwę, która czasami 
okazuje się próbą naszych dobrych intencji i zamierzeń. Dlatego: „Módlcie się i nie 
ustawajcie!” (Łk 18,1).  

II. 
 

Aby być człowiekiem nadziei trzeba wypracowywać w sobie cnotę męstwa. Ludzie, 
którzy są tchórzami łatwo utracą nadzieję. Najmniejsza trudność, przeszkoda życiowa czy 
konieczność poświęcenia sprawią, że nadzieja w nich osłabnie lub zginie. 

 Zazwyczaj cnota męstwa kojarzy się nam z odwagą na polu bitwy. Bycie mężnym – 
to znaczy nieugiętym wobec przeciwnika. Wiele osób utożsamia męstwo z bohaterstwem 
podczas wojny. Nie negując tych znaczeń trzeba dodać, że męstwo to cnota życiowa, 
potrzebna bardziej w naszej codzienności, niż na polu bitwy. Jest potrzebna w cierpieniu oraz 
w dążeniu wytrwałym do dobra. Skoro życie nasze, niedoskonałe tu na ziemi i ułomne, 
naznaczone jest krzyżem cierpienia, naszą odpowiedzią na tę rzeczywistość jest przyjęcie 
tego faktu i stawienie mu czoła. Męstwo w obliczu cierpienia oznacza, że chrześcijanin nie 
ucieka przed krzyżem (chociaż go nie szuka). Gdy krzyż przychodzi – przyjmuje go i stara się 
godnie dźwigać. Postawa tchórzostwa wobec cierpienia polegałaby na szukaniu ucieczki w 
ślepe uliczki, będące tylko pozornie dobrym rozwiązaniem. Myślę tu o samobójstwie, 
eutanazji, nadużywaniu środków odurzających, ucieczkę w przesadne użalanie się nad sobą i 
żebranie o litość. 

Męstwo potrzebne jest nam także w dążeniu do dobra. Św. Paweł pisze do Filipian: 
„Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na 
uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli” (Flp 4,8). W 
sposób bardzo jasny mówi o zadaniach każdego chrześcijanina. Celem naszych dążeń i starań 
ma być dobro ziemskie i nadprzyrodzone. Człowiek jest bowiem istotą dążącą do dobra. 
Trudząc się nad nim jest sobą i realizuje swe życiowe powołanie.  

Bywa tak, że dobro, do którego dążymy, nie jest osiągalne natychmiast. Czasami 
trzeba pokonać wiele przeszkód na drodze ku niemu. Zwykle jest tak, że im większe dobro – 
tym więcej trzeba wysiłku i poświęcenia z naszej strony, aby do niego dojść. Tylko rzeczy 
błahe i bez większej wartości przychodzą nam łatwo i niewiele kosztują. Pragnąc wielkiego 
dobra – ziemskiego lub nadprzyrodzonego – trzeba liczyć się z tym, że przyjdzie nam za nie 
zapłacić. 



W zdobywaniu dobra i jego pomnażaniu potrzebna jest nam cnota męstwa. Katechizm 
Kościoła Katolickiego uczy, że „Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w 
trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i 
przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym” (KKK 1808). Cnota męstwa uzdalnia nas do 
tego, byśmy nie rezygnowali z dobra, ale stawiali czoła przeszkodom, jakie dążąc do niego 
napotykamy. Wyzwala nas z obaw, że nie podołamy, że nie warto dążyć do dobra. Innymi 
słowy – broni nas przed tchórzostwem duchowym.  

Człowiek tchórzliwy przy pierwszej przeszkodzie poddaje się, wątpi w sens dalszej 
walki o dobro, łatwo rezygnuje. Nie wierzy w swoje możliwości, ani nie ufa w Bożą pomoc. 
Tchórzostwo czyni niemożliwym do osiągnięcia nawet to, co jest łatwo osiągalne. 
Wyolbrzymia przeszkody i osłabia nasze moce.  

Chrześcijanin nie może rezygnować z dobra, które Bóg przed nim stawia, jako cel. 
Cnota męstwa umacnia nas na tyle, że jesteśmy gotowi nawet do wielkich poświęceń i 
wyrzeczeń, do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Cnota męstwa jest zatem bardzo 
ważna w naszym życiu duchowym. Dzięki niej jesteśmy stali. To święty upór, który sprawia, 
że idziemy naprzód pomimo tego, że na drodze naszego duchowego rozwoju napotykamy 
wiele przeszkód, zarówno zewnętrznych, jak i płynących z naszej słabości. Bez męstwa nie 
ma stałości w wierze, a jedynie wahanie i zmienność. 

Potrzebę męstwa możemy rozważać na dwóch płaszczyznach: doczesnej i wiecznej. 
W życiu ziemskim mamy dążyć do dóbr ziemskich. Są one osiągalne kosztem naszej pracy, 
zaparcia się siebie. Potrzeba nam wytrwałości w dążeniu do nich. Jeśli ktoś, na przykład, chce 
się czegoś dobrze nauczyć, musi być mężny, to znaczy zgodzić się, że to będzie go 
kosztowało sporo wysiłku i czasu. Jeśli ktoś chce odnieść jakikolwiek sukces wie, że nie 
przychodzi on w ułamku sekundy i na skinienie palcem, ale trzeba na niego zapracować. A to 
oznacza, że w dążeniu do dóbr ziemskich trzeba posiąść najpierw cnotę męstwa. Gdy chodzi 
o rzeczywistość nadprzyrodzoną, największym dobrem, do którego dążymy, jest zbawienie. 
Ono stanowi największe pragnienie chrześcijanina. Jeśli dobra ziemskie, przemijające i 
ograniczone, wymagają wielkiego wysiłku, wyrzeczenia i cierpliwości w dążeniu do nich – to 
o ile bardziej to największe z dóbr?  

Trzeba modlić się do Boga o cnotę męstwa, która pozwoli nam dążyć do zbawienia 
pomimo przeróżnych przeszkód. Kierujmy prośbę do Ducha Świętego o to, abyśmy nie 
upadali na duchu i nie słabli w pragnieniu zbawienia. Dar męstwa jest jednym z Jego darów. 
„O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj 
mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we 
wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę”. (Kard. Desire Józef 
Mercier).  

 



Spotkanie 8 – Lipiec 
 

Grzechy przeciwko nadziei 
 

I.  
 

Nadzieja, zarówno ta zwyczajna, codzienna jak i nadprzyrodzona jest nieodzownym 
elementem naszego życia. Nikomu nie jest dana na stałe, ani ofiarowana w gotowej postaci. 
Podobnie jak wiara, nadzieja to dla nas zadanie. Możemy ją umacniać, dzielić się z nią z 
innymi. Może ona wzrastać ubogacając nasze życie. Ale nadzieję możemy osłabiać, a nawet 
zupełnie utracić. Co gorsze: możemy również pozbawić jej innych. 

Kościół uczy nas, że istnieją grzechy przeciwko cnocie nadziei. Jakie? 
Najpoważniejszym jest rozpacz. To grzech całkowitego zwątpienia w możliwość 

zbawienia. Człowiek, który żyje w rozpaczy nie wierzy w to, że Bóg pragnie go zbawić, że 
przed nim ciągle istnieje perspektywa szczęścia wiecznego. Rozpacz zazwyczaj rodzi się w 
człowieku, który uświadomił sobie swoją własną grzeszność, ale nie odkrył potęgi Bożego 
miłosierdzia. Bywa tak, że ktoś całe życie błądził, popełniał grzechy ciężkie, dopuszczał się 
wielkiego zła nie tylko wobec Boga, ale i ludzi; jak to się potocznie mówi „zmarnował sobie 
życie” i nagle uświadomił sobie ogrom swoich grzechów. Wtedy łatwo o rozpacz, którą 
podsyca szatan. Człowiek mówi sam sobie: „nie ma dla mnie ratunku”, „już nic nie mogę 
zrobić, aby to wszystko naprawić”. 

Rozpacz może zrodzić się także z przeżycia braku miłości. Zwłaszcza ludzie młodzi, 
nadwrażliwi, mogą dojść do wniosku, że znajdują się w bez-nadziejnym położeniu, gdyż są 
niekochani. Niekochani przez ludzi, ale także niekochani przez Boga. Nie potrafią 
zaakceptować siebie i swego życia i nie mają pomysłu na to, co z nim zrobić i popadają w 
specyficzne odrętwienie duchowe, niemoc, rozpacz. 

 Czasami wielkie cierpienie dźwigane długo w samotności, zmęczenie codziennym 
krzyżem, obojętność najbliższego otoczenia, mogą sprawić, że ktoś ulega rozpaczy. Mówi się 
o tym, że cierpienie to schody prowadzące do Boga. Tak to prawda: wielu świętych odkryło 
Bożą obecność na drodze cierpienia, i wiele osób cierpienie duchowe czy fizyczne 
przyprowadził do Boga. Chociażby wspomnijmy tutaj bł. Honorata Koźmińskiego, który 
uwięziony w Warszawskiej Cytadeli odzyskał wiarę, czy św. Ignacego Lojolę, który powrócił 
do Chrystusa w długiej chorobie. Przykładów jest wiele więcej. 

Jest jednak prawdą, że cierpienie potrafiło zmiażdżyć wiarę i unicestwić ludzką 
nadzieję. Ludzie, przekonani, że są w swojej udręce sami i samotnie walczą z cierpieniem, 
odrzucali Boga, jako tego, który mógłby im pomóc. Nie chcieli, aby Chrystus dźwigał wraz z 
nimi ich krzyż. 

Przeciwieństwem całkowitym rozpaczy, jako grzechu przeciwko nadziei, że możemy 
być zbawieni jest zuchwała pewność zbawienia. 

Polega ten grzech na tym, że człowiek uważa, że Bóg musi przebaczyć mu wszystkie 
grzechy, gdyż jest miłosierny. Miłosierdzie Boże stanowi alibi do tego, aby żyć w grzechu i 
odkładać na „nigdy” pokutę i poprawę życia. Myślę, że ta postawa jest o wiele częstsza wśród 
wierzących chrześcijan niż rozpacz, co do możliwości zbawienia.  

Dzisiaj wielu z nas pamięta o największym przymiocie Boga – miłosierdziu, ale 
zapomina o innych Jego przymiotach, chociażby Bożej sprawiedliwości. Ktoś mówi: Bóg mi 
przebaczy moje grzechy, bo jest miłosierny. Jest to postawa pełna ufności, nadziei pokładanej 
w Bogu.  

Rzeczywiście Bóg wiele uczynił dla tego, by móc nam przebaczać grzechy i dźwigać 
nas z naszej słabości i zła. Trzeba jednak pamiętać, że miłosierdzie Boże nie może być 
usprawiedliwieniem dla lekkomyślnego zaniedbania zbawienia przez nas. Bóg chce 



przebaczać, ale my powinniśmy być gotowi przyjąć Jego przebaczenie. Przestrogą dla nas jest 
przypowieść, którą opowiedział Chrystus o zaproszeniu na ucztę, odrzuconym przez wielu 
zaproszonych, ale nadużytym przez kogoś, kto nie miał szaty godowej (Mt 22, 1-14). Do 
zbawienia nie wystarczy tylko, że Bóg go pragnie dla nas (zob. 1 Tm 2,4). Trzeba również, 
abyśmy i my go pragnęli i czynili wszystko, by na nie zasłużyć. Uczy św. Paweł: „zabiegajcie 
o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2,12). 

 
II. 
 

Do tej pory mówiliśmy o grzechach przeciwko nadziei nadprzyrodzonej; tej, której 
celem jest zjednoczenie z Bogiem w niebie. Można grzeszyć wobec nadziei ziemskiej – 
powszedniej, ludzkiej. 

Takim często spotykanym grzechem przeciwko powszedniej nadziei jest narzekanie. 
Malkontenctwo, które potrafi zabrać człowiekowi radość. Oślepić go na tyle, że nie potrafi 
dostrzec żadnego dobra w swoim życiu. Niektórzy w skłonności do ustawicznego narzekania 
widzą naszą wadę narodową. Chętnie narzekamy na swój los, na ciężar pracy, na brak 
pieniędzy, na problemy rodzinne. Jeśli tylko zechcemy zawsze będziemy mieli podstawy do 
narzekania, gdyż rzeczywistość nigdy nie będzie idealna, bezproblematyczna. Czegoś stale 
będzie nam brakować i coś zawsze będzie „nie tak”. Takie jest życie. Pismo Święte mówi, że 
po grzechu pierworodnym człowiek utracił raj (zob. Rdz 3, 23-24). Żyje na ziemi, a tej daleko 
jeszcze do rajskiej doskonałości. W pełni szczęśliwi możemy być tylko w niebie. Tylko tam 
nie będzie miejsca na cierpienie, łzy, niedomagania, brak miłości, klęski…., na to wszystko, 
czego się lękamy. 

Dlaczego ustawiczne narzekanie jest złe? Ponieważ prowadzi człowieka do 
zgorzknienia, uniemożliwia mu przeżywanie radości z życia. Wieloma sprawami możemy się 
smucić, ale Bóg daje nam wiele pociech i powodów do radości. Ustawiczne narzekanie na 
własne życie zatruwa nasze serca jadem goryczy i sprawia, że nie potrafimy dziękować Bogu 
za wiele Jego łask. 

Użalając się zbytnio nad sobą popadamy w apatię. Tracimy energię na coś, co niczego 
dobrego nie wnosi w nasze życie. Nie stanowi również rozwiązania problemów. Narzekanie 
nie jest sposobem na pomniejszenie ciężaru życiowego krzyża. Może prowadzić do upadku 
ducha, do utraty nadziei. 
 Nie wolno nam, chrześcijanom zabijać nadziei w innych. Także tej ziemskiej, 
zwyczajnej. Gdy stykamy się z bliźnimi, którym w życiu jest ciężko, nie dokładajmy jeszcze 
ciężaru w postaci słowa pełnego zwątpienia. Naszymi słowami budźmy w nich nadzieję. 
Przypominajmy o Bogu, który pragnie dobra dla wszystkich. 

Tutaj od słów więcej uczynić może nasza osobista postawa. Widok chrześcijanina, 
który w cierpieniu zachowuje radość i pokój więcej znaczy od tysiąca słów pełnych pociechy 
duchowej. 

W jaki sposób umacniać chrześcijańską nadzieję w naszej codzienności? Przede 
wszystkim ukazywać dobro obecne w świecie.  

Dzisiaj zauważamy tendencję odwrotną: w radiu, telewizji, prasie, a także w 
zwyczajnych rozmowach pomiędzy ludźmi wiele miejsca poświęca się złym wiadomościom. 
Rzadko słyszymy pozytywne wiadomości,. Najczęściej mass-media informują nas o 
kataklizmach, zbrodniach, konfliktach zbrojnych, chorobach…. 

My sami również chętniej powtarzamy wiadomości złe niż dobre. To wszystko daje 
wrażenie, jakby dobro w świecie nie istniało. Zło jawi się wszechobecne i wszechmocne, a 
wszyscy mu ulegają. Tymczasem tak nie jest. Dobro istnieje w świecie, pomimo jego 
niedoskonałości. Możemy dostrzec jego obecność, często cichą, niepozorną, nie narzucającą 



się, ani nie przereklamowaną. Mówienie o dobru to zarazem zachęcanie do czynienia go. To 
swoisty apostolat, który w ostateczności umacnia ludzką nadzieję. 

 
III. 

 
 W tym, miesiącu spróbujmy uczyć się pozytywnego patrzenia na świat. Nie chodzi 
tutaj o jakieś spojrzenie naiwne, o udawanie, że nie istnieją problemy, a wszyscy – jak w 
bajce – „żyjemy długo i szczęśliwie”. Nie chodzi tutaj o naiwny i sztuczny optymizm, ale o 
chrześcijańską nadzieję. O spojrzenie na świat, na siebie i innych oczyma Boga. Chodzi o 
dostrzeganie dobra, nawet najmniejszego w naszym życiu i o dziękowanie za nie Bogu. 
Bądźmy, jak Maryja, ludźmi wdzięczności. 
 Starajmy się podjąć również apostolat dobrego słowa – słowa nadziei. Po prostu 
uczmy się przekazywać innym dobre wiadomości. Dobra Wiadomość to Ewangelia.  

Tam, gdzie nie jest to możliwe, pamiętajmy o wielkiej mocy modlitwy. Zamiast 
narzekać, ufnie oddawajmy Bogu nasze trudne sytuacje w Jego miłosierne ręce. 



Spotkanie 9 – Sierpień 
 

Maryja – Matka nadziei 
 
W dawnych książeczkach do nabożeństwa można jeszcze spotkać wezwanie 

modlitewne skierowane do Maryi, Matki Jezusa: 
„Bądź pozdrowiona Córko Boga Ojca,  
Bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego, 
Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego. 
Bądź pozdrowiona Przybytku Trójcy Przenajświętszej”. 

Także w dawnych modlitwach i pieśniach maryjnych wierni zwracali się do Maryi 
jako Córki Boga Ojca. Teraz ten tytuł został jakby zapomniany. Wyszedł też nieco z użycia 
tytuł Maryi - jako Oblubienicy Ducha Świętego. Obecnie bardziej akcentuje się 
macierzyństwo fizyczne i duchowe Maryi, a więc Jej odniesienie do Chrystusa i do Kościoła. 

Ponieważ Jan Paweł II wrócił nazywa Maryję Córką Boga Ojca w swoim liście 
„Tertio millennio adveniente”, i często w swoich modlitwach wzywa Maryję w ten sposób, 
możemy i my czuć się upoważnieni, aby rozważyć co to pozdrowienie znaczy. 

Pisze papież: „Na rozległym tle zadań Najświętsza Maryja Panna, wybrana córka 
Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jak sama 
wyznaje w kantyku Magnificat, wielkie rzeczy uczynił dla Niej Wszechmocny, którego imię 
jest święte (por. Łk 1,49). Ojciec powierzył Maryi jedyną w swoim rodzaju misję w dziejach 
zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. Dziewica odpowiedziała na Boskie 
powołanie całkowitą uległością: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Jej macierzyńska 
misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp krzyża, staje się w tym 
roku serdecznym przynagleniem skierowanym do wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do 
domu Ojca, wsłuchane w Jej matczyny głos: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 
2,5)” (Tertio millennio adveniente, nr 54). 

Na czym polega wielkość Maryi i w czym możemy wybraną Córkę Boga Ojca 
naśladować my, Jego wybrane i umiłowane dzieci? 
 Tekst wystąpienia papieskiego mówi najpierw o macierzyństwie Maryi. Tak, Jej 
powołanie i zarazem wielkość w pierwszym rzędzie polega na tym, że została przez Boga 
Ojca wybrana na Matkę Jego Syna, Jezusa. Ze względu na te łaskę macierzyństwa Bożego 
Maryja otrzymała liczne przywileje. Najpierw przywilej wolności od grzechu pierworodnego. 
Została ze względu na misję Chrystusa uwolniona od grzechu. Tak wita ją Anioł, nazywając 
„pełną łaski” (Łk 1,28). Wita ją jako Niepokalaną, obdarzoną hojnie przez Ojca wszelkimi 
łaskami i  przyozdobioną nieskończoną miłością Ducha Świętego. 

Niemniej jednak nie jest to jedyny motyw wyniesienia Maryi ponad wszystkie 
stworzenia. Drugi, o którym mówi Ewangelia, to wiara Maryi i Jej miłość do Boga Ojca. 

Kiedyś, gdy pewna kobieta chciała sprawić radość Jezusowi chwaląc Jego Matkę, 
wykrzyknęła: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”. Jezus 
odpowiedział: „Owszem, ale przecież błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i 
zachowują je” (por. Łk 11,27-28). 

Innym razem, jak opisuje Mateusz, gdy Jezus przemawiał do tłumów, doniesiono 
Jezusowi: „Oto Twoja Matka i Twoi krewni stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Lecz On 
odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I 
wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni 
wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12, 47-50) 
 Oba te wydarzenia nie są ze strony Jezusa zaparciem się Matki. Jezus nigdy się Jej nie 
wyrzekł, ani nie odrzucił Jej miłości. Jeśli wypowiada te słowa to tylko, aby powiedzieć nam, 
że od więzów krwi liczą się bardziej więzy duchowe, więzy wiary i miłości. To powiedzenie 



Jezusa, że Jego „matką są ci, którzy słuchają słowa Bożego” (por. Mt 12,50) niejako raz 
jeszcze wpisuje Maryję w Jego historię i pokazuje jak silne są - bo podwójne więzy - 
pomiędzy Nim i Maryją. 

Jest Ona Mu bliska, ponieważ Go urodziła i wychowała, ale jeszcze bardziej jest Mu 
bliska, ponieważ stała się pilną uczennicą w Jego szkole i wiernie poszła za słowem Bożym, 
które On głosił. 
 Dla nas to wszystko ma ogromne znaczenie. Możemy naśladować Maryi w Jej byciu 
obdarzoną pełnią łaski, choć jesteśmy ludźmi grzesznymi. 
 

II. 
 

Maryja, „pełna łaski” (Łk 1,28) uwrażliwia nas na prawdziwe piękno w człowieku. 
Pokazuje kim człowiek może być, gdy powierzy się Bogu i przyjmie Jego dary. Ukazuje nam 
piękno człowieka odkupionego, prześwietlonego Bożą łaską. To piękno jest zawsze natury 
duchowej. Trzeba serce starać się napełnić światłem Bożym, mądrością Ewangelii, dobrocią 
Jezusa, pragnieniem świętości, wysiłkiem pokonywania własnej słabości i grzechu. Tylko to 
daje człowiekowi autentyczną wielkość. Człowiek zachwyca tylko wtedy, gdy Pan jest w nim 
obecny. 

Właśnie tajemnica Maryi; to, że pociąga wszystkie pokolenia chrześcijan swoim 
duchowym pięknem, tkwi właśnie w tym, że jak nikt na świecie umiała uwierzyć Bogu i była 
konsekwentna w swoim wyborze Boga. Uczy święty Paweł: „Czyż nie wiecie, że jesteście 
świątynią Boga i że Duch Święty w was mieszka?” (1 Kor 3,16). W szczególny sposób 
możemy odnieść te słowa do Maryi, która nigdy nie zbrukała świątyni swego ciała żadnym 
grzechem. 

Nie przyszliśmy na świat wolni od grzechu pierworodnego oraz skłonności do 
popełniania grzechów uczynkowych. Ale możemy naśladować Maryję, iść za Maryją w Jej 
wierze. 

Jaka była ta wiara? Przede wszystkim trudna. Bóg nie oszczędził jej cierpień i prób. 
Już od początku Ewangelii widzimy zarys krzyża w wydarzeniach narodzenia, gdy nie było 
miejsca dla Niej i Jezusa w żadnej gospodzie (Łk 2,7). Widzimy cień krzyża przepowiadany 
przez Proroka Symeona w świątyni jerozolimskiej: „Oto ten przeznaczony jest na upadek i 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu” (Łk 2,34-35). 

Słyszała słowa Anioła o tym, że to Dziecię będzie niezwykłe; „zwać się będzie Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (por. Łk 1, 32-33), a tymczasem życie 
toczy się zwyczajnie, wyboiście, „normalnie”. 

Niemniej jednak przez trzydzieści lat życia ukrytego w Nazarecie Maryja uczyła się 
swego Syna. Poznawała Go i coraz bardziej rozumiała. Kiedy nadszedł czas poszła za Nim 
palestyńskimi drogami i towarzyszyła Jego pielgrzymkom od człowieka do człowieka. 

Chłonęła Ewangelię, która mówiła o Miłości Ojca i wielkiej cenie tej miłości, jaką 
będzie cierpienie Syna. Kiedy stanęła na Golgocie, pod krzyżem, nie utraciła wiary. Nie 
załamała się. Jej miłość do Boga Ojca i zaufanie okazane w momencie zwiastowania dojrzały 
w ciągu życia na tyle, że zwycięsko przetrwała i tę mroczną próbę. Miecz przeniknął 
dogłębnie Jej serce, ale Ona pozostała wierna Bogu. Ból na widok Ukrzyżowanego i 
rozgoryczenie nie okazały się silniejsze od zawierzenia i poddania się woli Bożej. 

Maryja, jak powiedział w jednym ze swoich przemówień Jan Paweł II, przechowała w 
swoim sercu nietkniętą wiarę Kościoła od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej. Gdy 
rozproszyli się Apostołowie i żyli lękiem zamknięci w Wieczerniku, Ona, wybrana Córka 
Boga Ojca, cicho i spokojnie oczekiwała cudu zmartwychwstania. 



Nieraz ludzie zastanawiają się, dlaczego do grobu Jezusa wczesnym rankiem poszły 
tylko trzy Marie, aby namaścić martwe ciało Jezusa (zob. Łk 24,1-11); wśród nich nie było 
Matki Jezusa. Czyżby nie chciała dopełnić obrzędów pogrzebowych, należnych martwemu 
ciału? Odpowiedź może być tylko jedna: Maryja uznała to za niepotrzebne. Wierzyła, że Syn 
zmartwychwstanie, jak o tym mówił. 
 To jest szczególna wskazówka dla nas. Maryja uczy nas zawierzenia Ojcu 
niebieskiemu i pokazuje, że można wytrwać w wierności Bogu w zmiennych kolejach losu. 
Wtedy, gdy w życiu nie jest łatwo; gdy przychodzą ciemne dni cierpienia fizycznego, 
szamotaniny wewnętrznej, samotności w obliczu własnego krzyża. Wielu ludzi wątpi w Boga 
właśnie wtedy, gdy najbardziej powinni zabiegać o Jego bliskość. Niemniej jednak 
pamiętajmy o słowach Apostoła Pawła, które także wypełniły się na Maryi, „Któż nas może 
odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz? (...) Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo 
Dzięki za wszystko Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, 
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Panu naszym” (Rz 8,35-39). 

Tak więc trudne chwile, których sensu nie umiemy odczytać niech nie rodzą w 
naszym sercu wątpienia, ale pobudzają nas do zawierzenia Ojcu. 

To samo dotyczy i tych momentów, gdy spotykamy się ze złem. Nieraz ono nas będzie 
gorszyć i rodzić wątpienie w sens bycia wiernym, dobrym, uczciwym, pobożnym. Zło potrafi 
zasiać w nas uczucie goryczy czy zniechęcenia w dążeniu do dobra. Mówi: „nie warto się 
trudzić, bo wszyscy i wszystko jest złem”. To nie jest prawdą! Bóg jest większy od każdego 
zła i w końcu zatriumfuje! Zwycięży! Jak Maryja powiedzmy Mu nasze: „Oto ja służebnica 
Pańska niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38) i bądźmy cierpliwi.  
 Maryja uczy nas, że wiara, jak i miłość, wymaga ofiary. Nie jest czymś łatwym. Żeby 
nadawała smak naszemu życiu musi być osobistym wyborem. 

Ktoś, kto prawdziwie szuka Boga i stara się wierzyć szybko odkryje, że jest to 
wspaniała przygoda, ale naznaczona wieloma trudnościami. Bóg prowadzi swoich wiernych 
nie tylko przez radość, ale ścieżkami pustyni duchowej, powątpiewań, rozterek. Oczyszcza 
ich intencje i ćwiczy w miłości. Jeśli jednak człowiek chce być przyjacielem Boga, musi 
zgodzić się na warunki tej przyjaźni. Warunek jest jeden: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23) 

Wiemy jednak, że to, co jest wartościowe kosztuje. Tylko imitację pereł można kupić 
za parę groszy. Prawdziwe perły kosztują krocie. Jezus, aby pokazać Ojcu, że Go kocha, stał 
się Mu posłuszny aż do śmierci i życie swe złożył na ołtarzu krzyża. Maryja wierząc Ojcu 
współcierpiała pod krzyżem ofiarując swój matczyny ból Ojcu i szukając pociechy w Jego 
sercu. 

Maryja uczy nas tego, że wiara jest czynem i modlitwą. 
O sobie dają znać w życiu religijnym jakby odwieczne dwie odmienne tendencje. 

Jedni ludzie szukają Boga i skupiają swą uwagę tylko na Nim oddając się wyłącznie 
modlitwie, postom, pokutom...., izolują się od świata, aby zatopić swą duszę wyłącznie w 
Bogu. 
 Inni natomiast szukają Boga w drugim człowieku. Ich wiara staje się czynem 
miłosierdzia, praca dla bliźniego, aktywnością niestrudzoną na rzecz czynienia świata choć 
odrobinę lepszym. Innymi słowy mamy dwie postawy, podobne do Marii i Marty, sióstr 
przyjaciela Jezusa Łazarza (zob. Łk 10, 38-42). 

Matka Najświętsza łączy je harmonijnie w jedną. Niczym w symfonii, gdzie wszystkie 
dźwięki są potrzebne, tak w życiu Maryi nie spotykamy jakiegoś niepotrzebnego, 
przesadnego przeakcentowania jednej z tych postaw. Maryja umie kochać Boga i służyć Mu 



bezpośrednio. Umie wyrazić swą miłość w modlitwie i doskonałym wypełnieniu Jego woli. 
Potrafi "rozważać w swym sercu" (por. Łk 2,51) wielkie dzieła Boże i za nie dziękować. 
Jednocześnie nie zatraca wrażliwości, na to, co ziemskie, ludzkie, codzienne. Uczy nas, że 
miłość Boga nie zamyka chrześcijanina na miłość bliźniego. Przykładem będzie tutaj jej 
gotowość niesienia pomocy krewnej Elżbiecie (Łk 1, 39), czy czujność z jaką Maryja 
dostrzegła, że „wina już nie mają” na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2, 3). 

Tak więc Matka Jezusa daje nam przykład, że trzeba patrzeć w niebo, ale nie tracić z 
oczu ziemi! 

Maryja uczy nas niepoprawnego idealizmu. Gdy Bóg poprosił ją przez Anioła, aby 
włączyła się w historię zbawienia świata, jakże musiała być młoda duchem i chciałoby się 
powiedzieć „naiwna”. W scenie zwiastowania, w Jej „fiat” odzywa się młodzieńczy idealizm, 
młodość ducha, jeszcze nie zranionego niepowodzeniami, ograniczeniami codzienności, 
ludzkim złem... Młodość ducha, który nosi wielkie ideały nie licząc się z kosztami ich 
urzeczywistnienia. 

Pewna bajka opowiada o fiołku na Biegunie Północnym. Fiołek drżał z zimna, 
przenikając zapachem lodowate arktyczne powietrze. W nocy cały Biegun Północny dygotał z 
zimna. Nawet lód połamał się w kilku miejscach. Jednak fiołek nadal pachniał tak, jak gdyby 
chciał roztopić całą tę krainę lodu. Kiedy umierał z przemęczenia, pomyślał: „Ktoś musi 
przecież rozpocząć, i któregoś dnia zakwitną tu miliony fiołków..., lód się roztopi i powstanie 
wyspa z domami i dziećmi... ktoś musi rozpocząć i wśród lodu międzyludzkich relacji!”. 
(Willi Hoffsummer, Zupełnie inne kazania, Kielce 1996, 165-166). 

Maryja ma coś z tego idealizmu i determinacji tego fiołka z bajki. Ona wraz z Jezusem 
rozpoczęła proces zbliżania ludzi do Boga i nawzajem do siebie. I pomimo całego zła na 
świecie ten proces nadal trwa. 

 
III. 

 
Jan Paweł II uczył: „Odwieczna miłość Ojca wypowiedziana w dziejach ludzkości 

poprzez Syna, którego Ojciec dał, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16), przybliża się do każdego z nas poprzez Tę Matkę, nabiera znamion 
bliskich, jakby łatwiej dostępnych dla każdego człowieka. I dlatego Maryja musi się 
znajdować na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła” (Redemptor hominis 22). 

Obecność Maryi w naszym życiu z wiary i Jej macierzyńska troska o Kościół, jest 
znakiem miłości samego Boga i Jego troski o nas.  

Bóg daje Ją nam jako konkretny wzór życia prawdziwie chrześcijańskiego. Jest 
drogowskazem, ukazuje nam ścieżki Boże. Tak więc możemy Ja naśladować we wierze i 
miłości, w posłuszeństwie słowu Bożemu i cierpliwości, w zawierzeniu i modlitwie. 

Jednocześnie Maryja jest naszą patronką, orędowniczką, pośredniczką, pewną drogą 
do Serca Bożego. Jej wstawiennictwo i duchowa obecność w Kościele, która rozpoczęła się z 
woli Jezusa pod krzyżem na Golgocie, jest jeszcze jednym darem Boga Ojca i znakiem Jego 
troski o nas. Nadaje ciepły, serdeczny rys naszej wierze. 

Słusznie więc czynimy, gdy modlimy się do Niej. Gdy prosimy Ją o wstawiennictwo u 
Jezusa. Ta nasza modlitwa nie umniejsza postaci Chrystusa. Maryja nie przesłania nam sobą 
Trójcy Świętej. Doskonale pamiętamy o tym, że jest ona człowiekiem, a nie Bogiem. I 
właśnie dlatego, że jest najdoskonalszym człowiekiem, najbliższym nam i całej Trójcy 
Świętej idziemy do niej ufnie powierzając Jej nasze prośby i wołając: „Święta Maryjo, Matko 
Boża módl się za nami grzesznymi...”. Ona chętnie wysłuchuje naszych próśb i oręduje za 
nami u Syna. 



Uczyńmy własną modlitwę, którą wypowiedział Jan Paweł II w Sanktuarium 
maryjnym w Licheniu podczas tegorocznej pielgrzymki, i prośmy Maryję, aby wstawiała się 
za nami u Jezusa wypraszając nam:  
„Wiarę żywą, która z ziarnka gorczycznego staje się drzewem życia Bożego  
Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia sakramentami świętymi i czerpie z 
bogactwa Ewangelii Chrystusowej.  
Wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta 
jest na przekonaniu, że «dla Boga nie ma nic niemożliwego» (por. Łk 1, 37).  
Wiarę dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym w autentycznym 
budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa.  
Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi.  
Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów.  
Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. 
Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca.  
Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca,  
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego,  
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego,  
bądź pozdrowiona Przybytku Trójcy Przenajświętszej. Amen”. (Jan Paweł II, Licheń, 7 
czerwca 1999 r., 4). 
 



 
Spotkanie 10 – Wrzesień 

 
Pokornie i z nadzieją budujmy na Bogu 

 
I. 

 
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 

człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 
nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 
się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył 
tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a 
nie jak ich uczeni w Piśmie” (Mt 7,24-29).  

Człowiek pragnie szczęścia. Odczuwa pewną pokusę, by powrócić do raju. Ale o 
własnych siłach do raju powrócić nie może. U jego wrót stoi Anioł z mieczem i pilnie strzeże 
wejścia (Rdz 3,24). Nikt się nie prześliźnie. Nikt nie wejdzie dziurą w płocie. Tak, jak nikt nie 
przeskoczy sam siebie. Samozbawienie nie jest możliwe. Szczęście wieczne jest darem: może 
być tylko otrzymane. To, co człowiek sam wyrwie, pochwyci, wywalczy, wyskamle, 
ukradzione życiu, to tylko namiastka szczęścia albo przyjemność. Szybko jednak przemija i 
zostawia po sobie rozgoryczenie. Gdybyśmy nie wiedzieli, że możemy być szczęśliwi – może 
bardziej szczęśliwi bylibyśmy? 

Jezus opowiedział przypowieść o budowaniu na piasku (Mt 7,23-29). Zestawmy scenę 
rajską z tą przypowieścią. Jezus nie potępił ani naszego pragnienia szczęścia, osiągnięcia 
czegoś wspaniałego, ani też ludzkich wysiłków. Ukazał tylko jako niemądre budowanie na 
piasku. Czasami nie chcemy uznać, że piasek nie jest najlepszym materiałem na fundament. 
Czasami nam się wydaje, że wystarczy tylko dobra wola i praca, aby powstało coś trwałego. 
Tymczasem nie.  

Wiele osób poznało smak porażki i rozgoryczenia, bo zobaczyli, że to, co z wielkim 
poświęceniem budowali runęło przy pierwszej lepszej okazji. Ilu małżonków przeżywa 
rozczarowanie swoim małżeństwem? Ilu rodziców z przerażeniem grzebie nadzieje związane 
ze swoimi dziećmi? Ile osób widzi, że wszystko, w co wierzyli i czemu ufali okazuje się 
kruche i niewiele znaczące?  

Budowanie na piasku – to budowanie bez Chrystusa. Bez Boga - niekoniecznie wbrew 
Niemu lub przeciwko Niemu. To stawianie naszej malutkiej wieży Babel, chcąc uczynić 
niebo dostępnym przy każdej okazji.  

Tymczasem trzeba wspomnieć słowa Psalmisty: „Jeżeli Pan Bóg domu nie zbuduje, 
daremnie się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie ustrzeże – daremnie czuwają 
straże” (Ps 127,1).  

Chrześcijanie to ludzie zawierzenia Bogu, tak jak Abraham i Maryja. To ci, którzy nie 
traktują Boga jako okazjonalnego „dodatku” do szarej codzienności, „w nim poruszają się, 
żyją i są” (por. Dz 17,28).  

Czasami mówimy: „chciałbym, aby….”, „może w tym roku mi się uda....”, „mam 
nadzieję, że…”.  

Uda się, spełnią się moje nadzieje, będzie lepiej, – ale pod jednym warunkiem: to, 
czego pragniemy dla siebie i innych musi być zgodne z wolą Bożą, Bożymi planami i 
zamierzeniami. Nasza mądrość polega na umiejętności odczytywania tej woli Bożej, którą 
Bóg objawia nam w codzienności.  



W swoich notatkach natrafiłem na przedwojenną modlitwę, która może wydawać się 
trochę archaiczna, ale jest bardzo głęboka. Może warto, byśmy uznali ją za swoją? 

 „Boże, który nam pozwalasz nazywać siebie naszym Ojcem i nakazujesz jak do Ojca 
udawać się w każdej potrzebie. Wysłuchaj nas, gdy wzywamy na pomoc Twojej Opatrzności. 
Pamiętaj o nas w potrzebach naszych. Ty, który nie zapominasz o liliach polnych i ptakach 
niebieskich, nie daj nam zginąć w utrapieniach, jak nie opuściłeś Józefa sprzedanego przez 
braci do Egiptu i jak nie pozwoliłeś zginąć młodemu Danielowi w piecu ognistym czy jaskini 
lwów. Tam, gdzie rozum ludzki jest bezradny, tam jedno tchnienie Twoje potrafi największą 
tragedię zamienić w prawdziwe szczęście. Kto się w Twoją opiekę powierzy, temu włos z 
głowy nie spadnie. Kogo Ty zechcesz ocalić, będzie na zawsze bezpieczny. Ani zły człowiek, 
ani choroba, ani złowroga przygoda nic złego jemu uczynić nie mogą. Polecam Ci Boże 
siebie samego, rodzinę moją i wszystkich moich bliskich, prosząc, abyś zdjął ciężar utrapień, 
jakie za grzechy nasze dźwigać musimy. Usłysz, Panie, moje wołanie i uratuj nas, jak 
uratowałeś Noego i jego bliskich z odmętu potopu i wielu świętych twoich: Mojżesza, 
Jonasza, Dawida. Wzbudź w nas Panie niezachwianą ufność, abyśmy nie upadali na duchu, 
gdy dotknie nas niedostatek, choroba lub ciężka zgryzota nawiedzi. Przybądź nam z pomocą, 
gdy będziemy o nią wołać do Ciebie. W Tobie Panie jest cała nadzieja nasza i wybawienie. 
Tobie chwała na wieki. Amen”. 
 

II. 
 

Ubóstwo w Piśmie Świętym nie jest synonimem nędzy, braku jakiejkolwiek 
własności.  Ubodzy (hebr. anawim) nie są błogosławieni dlatego, że nic nie posiadają, ale 
dlatego, że całą swoja ufność pokładają w Bogu. Nie mają wielkich posiadłości, i dlatego nie 
ponosi ich pycha, ani złudne przekonanie, że wszystko sobie zawdzięczają i że Bóg jest im 
nie potrzebny. Przynależności do królestwa Bożego nie daje fizyczne ubóstwo czy nędza, ale 
postawa duchowego ubóstwa, które sprawia, że człowiek jest wolny od chciwości, pychy, 
oraz pokusy samozbawienia. 

Wśród cnót ludzi, którzy żyją nadzieją i dzielą się nią z innymi, jest jedna, o której 
wszyscy mówią, ale prawie nikt jej nie chce. To pokora. Weszła ona na stałe do naszego 
słownika pojęć religijnych. Uważamy nawet, że jest ważna... u innych. Znamy także kilka 
powiedzeń niezbyt ją reklamujących (np. pokorne ciele dwie matki ssie....). Czy jednak 
pamiętamy, że pokora to uniżenie, a nie poniżenie siebie? 

W potocznym rozumieniu pokora kojarzy się z negatywnym spojrzeniem na samego 
siebie. Być pokornym to przyznawać się do swej ograniczoności, małości. W dziedzinie 
moralnej uznać własną grzeszność i skłonność do upadków. Pokora kojarzy się ze spuszczoną 
głową, poniżaniem się, poczuciem bycia „prochem i niczem”. W takim ujęciu nie jest niczym 
innym, jak pożywką dla kompleksu niższości. Ma charakter niszczący. Do czego zdolny może 
być człowiek, który nie wierzy w swoje możliwości i staje zawsze w ostatnim szeregu? 
Dlaczego więc chrześcijańska duchowość tak bardzo mocno akcentuje konieczność pokory w 
życiu człowieka? Czemu św. Paweł zachęca, aby wierzący w Chrystusa „przyoblekli się w 
pokorę?” (Kol 3,12). Czemu znajdziemy w wielu miejscach Pisma Świętego wezwanie do 
pokory wobec Boga i ludzi? Pokora jest wartością. Pokorny wobec Boga był Abraham, 
Mojżesz, król Dawid, Hiob, Izajasz, Maryja.  

Pokora jest cnotą ewangeliczną, którą w pełni posiadł sam Chrystus. On będąc 
Bogiem „uniżył samego siebie i przyjął postać sługi” (Flp 2,8). Stał się całkowicie posłuszny 
Ojcu niebieskiemu. Jezus nie wywyższał się nad ludzi, których spotykał. Nie dał nikomu 
odczuć, że jest od niego lepszy, mądrzejszy czy większy. Kontakty Jezusa z ludźmi 
nacechowane były prostotą i pokorą. Ona to prowadziła Go do służby każdemu człowiekowi i 
sprawiała, że ludzie lgnęli do Niego. 



 Pokora – uczy św. Teresa – to prawda. Przede wszystkim polega na umiejętności 
zachowania pewnego dystansu wobec siebie. Jest zdolnością spojrzenia na siebie w prawdzie. 
Tak, jak patrzy na nas Bóg. To dzięki niej umiemy odnaleźć swe miejsce w świecie Bożym i 
ludzkim. Cnota pokory pomaga dostrzec nasze ograniczenia, naszą przygodność i to, że 
zależymy od Boga i bliźnich. Tym samym zabezpiecza nas przez pychą i popadaniem w 
wybujałą ambicję. Pośrednio broni nas przed śmiesznością. Stąd też autor natchniony prosi: 
„Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych 
siebie za mądrych” (Rz 12,16). Pokora pomaga nam otworzyć się na Boga i na ludzi. Chroni 
nas przed nacechowanym egoizmem skoncentrowaniem się na sobie. Pokora jest cnotą 
umożliwiającą duchowy rozwój człowieka. Na przykład w dziedzinie intelektualnej. Jeśli ktoś 
uznaje pokornie ograniczoność swej wiedzy – ma szansę na to, by czegoś więcej się 
dowiedzieć, nauczyć. Ci, którzy są przekonani, że „pozjadali wszystkie rozumy” nie nauczą 
się zupełnie niczego. Podobnie jest i w sferze moralnej. Jeśli widzimy siebie w całej prawdzie 
i przyznajemy się do naszych słabości – mamy szansę poprawy. Ludzie, którzy uważają się za 
doskonałych, nie widzą potrzeby zmieniania siebie. Pokora umożliwia, zatem postęp 
duchowy. Od niej on się rozpoczyna. 

Wartość cnoty pokory polega także na tym, że ten, kto ją posiada umie dostrzec także 
swoją wielkość. I to w realnych wymiarach. Fałszywa pokora będzie uniżaniem się, czasami 
przesadnym. Prawdziwa natomiast pobudza do dziękowania Bogu za dary, które 
otrzymaliśmy, za nasze możliwości i talenty. Mobilizuje też do tego, aby ich nie marnować 
czy odrzucać. Uczmy się trudnej sztuki przyjmować pochwały prostym stwierdzeniem: 
„dziękuję, miło mi to słyszeć, że dostrzegasz we mnie dobro”. Nie bójmy się do niego 
przyznać. To nie będzie oznaką pychy. Unikajmy zaś fałszywej skromności, bo ona jest 
sztuczna i śmieszna. Teraz przeżywamy Wielki Post. To dobra okazja do poćwiczenia się w 
pokorze. Chociażby robiąc rachunek sumienia przed spowiedzią świętą.  

 
 



 
Spotkanie 11 – Październik 

 
Różaniec – szkołą nadziei 

 
I.  
 

13 października 1917 roku, podczas ostatniego objawienia w Fatimie, Matka Boża 
powiedziała o sobie: „Jestem Matką Różańcową. Chcę, aby wszyscy odmawiali Różaniec 
każdego dnia”. Piękno modlitwy różańcowej polega na tym, że jest ona na wskroś biblijna. 
Modląc się, powtarzamy słowa Modlitwy Pańskiej (Łk 11) oraz wypowiedziane przez Anioła 
w scenie Zwiastowania: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...". Również cała treść tej modlitwy 
jest rozważaniem życia Jezusa i Maryi; powracaniem do osób, miejsc i wydarzeń z biblijnej 
historii zbawienia.  

Modlitwa ta zawiera w sobie niezwykłą mądrość życiową: uczy nas prawdy o życiu, 
składającym się z tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. To nie pozwala nam 
wpaść w pychę, gdy przeżywamy radość oraz nie zgubić nadziei, gdy cierpimy. Zawsze 
przypomina nam o celu ostatecznym naszego życia – o niebie i chwale, która nas czeka. 

Tajemnice radosne: nasze życie dostarcza nam okazji do przeżywania wydarzeń 
miłych, sprawiających radość. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto nie przeżywałby żadnych 
chwil przyjemnych; momentów, które by go cieszyły. Bóg okazuje swą dobroć przez to, że 
żyjemy uśmiechem. Każdy ma swe małe szczęście, swoje chwile pomyślności.  

Chrześcijanie czerpią głęboką radość z tego, że czują się kochani przez Boga. I 
właśnie tajemnice radosne Różańca przypominają im o tym, że Bóg czyni wszystko z miłości 
do nich. Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie Jezusa, Ofiarowanie i Odnalezienie w 
świątyni – są to wydarzenia  rodzące radość w duszy. Ukazują one prawdę o tym, że Bóg „dla 
nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”.  

Motywem chrześcijańskiej radości nie jest wyłącznie pomyślność ziemska, małe czy 
duże radości codzienne, poczucie dumy i satysfakcja z tego, że coś się udało, że się 
człowiekowi w miarę dobrze powodzi. Owszem, dary materialne: zdrowie, powodzenie, 
sukcesy zawodowe, udane życie rodzinne – to wszystko stanowi pewną wartość dającą 
radość.  

Niemniej jednak największa radość, jakiej może doświadczyć chrześcijanin, ma 
charakter duchowy. Jest umotywowana miłością Ojca Niebieskiego. Cieszymy się tym, że w 
Chrystusie Bóg uczynił nas swymi przybranymi dziećmi i że możemy śmiało mówić do 
Niego: „Ojcze”.  

Tajemnice światła: jesteśmy w samym sercu Ewangelii. Słuchamy Jezusa i „patrzymy 
Mu na ręce”. Wydarzenia z nad Jordanu, Kany Galilejskiej, Góry Tabor i Wieczernika 
utwierdzają nas w wierze i umacniają naszą miłość do Jezusa. Uczymy się Dobrej Nowiny, 
która jest przede wszystkim słowem nadziei. 

Tajemnice bolesne: rozważamy cenę naszego zbawienia. Nieraz zawstydzeni tym, jak 
łatwo zawodzimy Boga i poprzez naszą niewierność Go zasmucamy. Znowu – te tajemnice są 
pieczęcią miłości: kto kocha, potrafi cierpieć, nawet oddać życie za osobę kochaną. Gdy więc 
z Chrystusem cierpiącym klęczymy w Ogrójcu, trwamy przy Biczowaniu, cierniem 
Koronowaniu, czy wraz Nim jesteśmy na Drodze Krzyżowej i na Golgocie – rodzi się w nas 
poczucie ogromnej wdzięczności dla Niego oraz podziw. Bóg nas ukochał tak wielką 
miłością, czystą, szlachetną i bezinteresowną, że Jego własny Syn podjął trud Krzyża dla 
naszego odkupienia.  

Tajemnice chwalebne Różańca ukazują cel naszej życiowej wędrówki: niebo. 
Różaniec pomaga wierzącym częściej myśleć o niebie. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, 



kiedy obserwujemy w wielu ludziach, czy nawet całych społecznościach, ślepe zachłyśnięcie 
się ziemią i jej sprawami. Różaniec uczy nas spoglądania w niebo. Prowokuje pytanie: czy mi 
zależy na zbawieniu? Czy żyjąc tak, jak żyję, wejdę do domu Ojca? Czy będę szczęśliwy? 

Różaniec to ukochana modlitwa Maryi oraz wielu Świętych. Od czasów św. Dominika 
ta modlitwa rozpowszechniła się po całym świecie i jest znakiem rozpoznawczym czcicieli 
Matki Najświętszej. W ostatnich czasach rozpowszechnił się piękny zwyczaj noszenia 
dziesiątka różańca, najczęściej w formie obrączki, z zaznaczonymi „Zdrowaśkami”. 

Różaniec w ten sposób jest „pod ręką”: można dyskretnie odmawiać go w autobusie, 
jadąc do szkoły czy idąc ulicą. Co ciekawe – zwyczaj noszenia przy sobie zawsze różańca 
spotykamy wśród młodzieży! Odmawiajmy Różaniec: w kościele, na nabożeństwach 
różańcowych, czy w domu. W ciągu dnia zawsze można znaleźć chwilę na to, aby Maryi 
powiedzieć „kocham Cię” i pozdrowić Ją słowami Archanioła. Doświadczymy 
błogosławionych skutków tej modlitwy na sobie oraz w życiu osób, za które się modlimy. 

 
II. 
 

Modląc się na różańcu nie tylko rozważamy najważniejsze wydarzenia z historii 
zbawienia, ale jednocześnie możemy przemyśleć wydarzenia naszego życia. Każdy z nas ma 
swoją osobistą historię, swoje własne „tajemnice”. I tak, jak w różańcu te tajemnice są 
różnorodne, podobnie jest i z naszym życiem. Nie wszystkie wydarzenia są radosne, nie 
wszystkie też bolesne. Wszystkie natomiast mają stać się chwalebne. Różaniec uświadamia 
nam to, że jesteśmy w drodze do domu Ojca. I tak, jak różańcowe rozważania kończą się na 
chwale nieba, tak też i my możemy zwieńczyć nasze życie. 

Różaniec jest szkołą nadziei. Każe wierzyć i ufać, że nasze życie ma Boży sens i że Bóg 
prowadzi nas ku sobie. 

Wiele osób, które umiłowały modlitwę różańcową czerpie z niej inspirację do pracy, do 
uczciwego wypełniania swego życiowego powołania. Wiele osób znajduje w różańcu 
pociechę, zwłaszcza w chwilach trudnych, w bolesnych doświadczeniach własnej słabości czy 
zła. Różaniec pomaga przetrwać chwile po ludzku sądząc „bez-nadziejne”, kiedy 
człowiekowi wydaje się, że Bóg go opuścił, pozostawił samotnie z jego problemami. 

Modlitwa różańcowa pomaga zaakceptować życie takim, jakie ono jest, z jego 
ograniczeniami, trudem, cierpieniami. 

Różaniec pomaga wierzącym częściej myśleć o niebie. Jest to szczególnie ważne 
dzisiaj, kiedy obserwujemy w wielu ludziach, czy nawet całych społecznościach, ślepe 
zachłyśnięcie się ziemią i jej sprawami. Różaniec uczy nas spoglądania w niebo. Prowokuje 
pytanie: czy mi zależy na zbawieniu? Czy żyjąc tak, jak żyję, wejdę do domu Ojca? Czy będę 
szczęśliwy? 

Różaniec to ukochana modlitwa Maryi oraz wielu Świętych. Od czasów św. Dominika 
ta modlitwa rozpowszechniła się po całym świecie i jest znakiem rozpoznawczym czcicieli 
Matki Najświętszej. 

W ostatnich czasach rozpowszechnił się piękny zwyczaj noszenia dziesiątka różańca, 
najczęściej w formie obrączki, z zaznaczonymi „Zdrowaśkami”. 

Różaniec w ten sposób jest „pod ręką”: można dyskretnie odmawiać go w autobusie, 
jadąc do szkoły czy idąc ulicą. Co ciekawe – zwyczaj noszenia przy sobie zawsze różańca 
spotykamy wśród młodzieży. 

Odmawiajmy różaniec: w kościele, na nabożeństwach różańcowych, czy w domu. W 
ciągu dnia zawsze można znaleźć chwilę na to, aby Maryi powiedzieć „kocham Cię” i 
pozdrowić Ją słowami Archanioła. 

Doświadczymy błogosławionych skutków tej modlitwy na sobie oraz w życiu osób, za 
które się modlimy. 



 
Spotkanie 12 – Listopad 

 
Nadzieja świętości 

 
I.  
 

W listopadzie w sposób szczególnie intensywny przeżywamy prawdę o świętych 
obcowania. Także ona umacnia naszą nadzieję i zachęca nas do tego, abyśmy dzielili się z nią 
z bliźnimi. 

Jezus zobowiązuje nas do świętości. Przypomniał nam o tym ostatni Sobór. Wszyscy, 
niezależnie od tego, kim jesteśmy, jeśli chcemy być naśladowcami Jezusa – mamy moralny 
obowiązek wzrastania w świętości. I tak, jak gałązki winnego krzewu, gdy są żywe, bo tkwią 
w winnym krzewie, wydają wspaniałe owoce, tak samo i każdy chrześcijanin może wydać 
błogosławione owoce nieśmiertelnego dobra i nieprzemijającego piękna, gdy trwa w jedności 
z Jezusem. Gdy idzie za Nim. 

„Pan Jezus, Boski Nauczyciel i Wzór wszelkiej doskonałości, głosił uczniom swoim 
jakiegokolwiek stanu – wszystkim razem i każdemu z osobna – świętość życia, której sam 
jest sprawcą i dokonawcą: „Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski 
doskonały jest” (Mt 5,48). Na wszystkich, bowiem zesłał Ducha Świętego, który miał ich 
wewnętrznie pobudzić, aby miłowali Boga z całego serca swego, z całej duszy i z całej myśli, 
i ze wszystkiej siły swojej (por. Mk 12,30) i aby siebie wzajemnie tak miłowali, jak Chrystus 
ich umiłował (por. J 13,34, 15,12). Wyznawcy Chrystusa, powołani przez Boga i 
usprawiedliwieni w Panu Jezusie nie ze względu na swe uczynki, lecz wedle postanowienia i 
łaski Bożej, w Chrzcie wiary stali się prawdziwie synami Bożymi i uczestnikami natury 
Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi.  

Toteż powinni oni zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą 
otrzymali z daru Bożego. Napomina ich Apostoł, aby żyli „jak przystoi świętym” (Ef 5,3), 
aby przyoblekli się „jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, 
w pokorę, w łagodność i w cierpliwość” (Kol 3,12), i aby mieli owoce Ducha ku uświęceniu 
(por. Gal 5,22, Rz 6,22). […] Toteż dla wszystkich jasne jest, że wszyscy chrześcijanie, 
jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do 
doskonałości miłości, dzięki zaś tej świętości chrześcijan, także w społeczności ziemskiej 
rozwija się bardziej godny człowieka sposób życia.  

Na osiągnięcie tej doskonałości wierni obracać powinni swe siły, otrzymane według 
miary obdarowania Chrystusowego, aby idąc w Jego ślady i upodabniając się do wzoru, jakim 
On sam jest dla nich, posłuszni we wszystkim woli Ojca, z całej duszy poświęcali się chwale 
Bożej i służbie bliźniemu. W ten sposób świętość Ludu Bożego wyda owoc obfity, jak tego 
dowodzi wymownie życie tylu świętych w dziejach Kościoła” (KK 40). 

Kiedy Sobór Watykański II przypomniał wszystkim chrześcijanom, że są powołani do 
świętości, wielu wierzących i praktykujących przyjęło tę prawdę jako nowość. Także i dzisiaj 
wielu chrześcijan kojarzy świętość z czymś dziwnym, nieżyciowym, a nawet nieco 
podejrzanym, zarezerwowanym dla szczególnie wybranych przez Boga. Zakonnicy, mistycy, 
kapłani, dusze, które nie mają nic innego do roboty, jak tylko oddawać się kontemplacji i 
niebieskim rozmyślaniom…. Tak, ci są powołani do świętości, ale my, „zwyczajni zjadacze 
chleba”? 
 Wielu nie czuje się powołanymi do świętości, zostawiając to zadanie doskonalszym, 
uprzywilejowanym, gdyż kojarzą ją najczęściej z bezgrzesznością, rozmodleniem, 
praktykowaniem wielkich wyrzeczeń. Myślą, że na życiorys świętego składają się same cuda 
i nadzwyczajne doznania duchowe. Wiele życiorysów świętych daje złudne przekonanie, że 



świętość jest czymś nierealnym, niemalże bajkowym. Takim niewinnym marzeniem, 
ucieleśnieniem tęsknoty za rajem, gdzie człowiek był naprawdę sobą i żył blisko Boga. 
 A jednocześnie wielu z chrześcijan, często nie wiedząc o tym lub nie mając odwagi 
nawet myśleć o sobie w kategoriach świętości, autentycznie żyło w zjednoczeniu z Bogiem, 
chociaż bez aureoli, znaków i cudów. To ci, którzy podejmują zadania płynące z wiary w 
Chrystusa i miłości do Niego. To ci, którzy troszczą się o zjednoczenie z Chrystusem, żyjąc w 
stanie łaski uświęcającej. Nieraz ci chrześcijanie – święci nieznani – zadziwiają świat 
heroizmem swego życia, pokorą i umiłowaniem Boga i bliźniego. A jednak jakże byliby 
zawstydzeni, gdybyśmy nazywali ich świętymi! Myślę, że w naszym życiu Bóg dał nam 
spotkać takich świętych. 
 Sobór Watykański II, mówiąc o powszechnym powołaniu do świętości, nie rozróżnia 
na lepszych i gorszych chrześcijan; doskonałych, którym Bóg stawia poprzeczkę bardzo 
wysoko i niedoskonałych, którzy „jakoś się zbawią”. „W rozmaitych rodzajach życia i 
powinnościach jedną świętość uprawiają wszyscy, którymi kieruje Duch Boży, a posłuszni 
głosowi Ojca i czcząc Boga Ojca w duchu i w prawdzie, podążają za Chrystusem ubogim, 
pokornym i dźwigającym krzyż, aby zasłużyć na uczestnictwo w Jego chwale. Każdy, 
stosownie do własnych darów i zadań, winien bez ociągania kroczyć drogą wiary żywej, która 
wzbudza nadzieję i działa przez miłość” (KK 41). 

Wszyscy, którzy przyjęli chrzest i przez łaskę stali się dziećmi Bożymi mają, według 
świętego Pawła, prawo do tytułu „święci”. Ojcowie Soboru tylko przypominają nam o naszej 
godności i powołaniu: „Bądźcie tedy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz Niebieski” 
(Mt 5,48). 
 Są różne sposoby dążenia do świętości i różne spojrzenia na nią. Każda epoka ma 
swoje ideały świętości, swoje drogi jej osiągania, upodobania do praktyk pobożnych. Kościół 
zawsze nauczał, że istotą świętości człowieka jest to, że stawia on Boga na pierwszym 
miejscu w swoim życiu oraz jest z Nim zjednoczony. Doświadczeni Ojcowie Kościoła 
podpowiadają nam, że istotnym elementem dążenia do świętości jest całkowite wybranie 
Boga i oddanie się Jemu. To zakłada najpierw walkę z grzechem w sobie. Ta walka często 
przybierała formę nadzwyczajnych umartwień. 
 Święty Tomasz z Akwinu uczył, że świętość polega na pełnieniu woli Bożej. By tak 
było trzeba, aby człowiek podporządkował swą ludzką wolę – woli Bożej.  

Święty Jan od Krzyża, wielki hiszpański mistyk uważa, że świętość polega na 
mistycznym zjednoczeniu z Bogiem.  

Tomasz a Kempis, jeden z najpopularniejszych pisarzy ascetycznych uczy, że świętość 
to naśladowanie samego Chrystusa i podążanie za Nim drogą krzyża. 

Święty Franciszek Salezy w swoim dziełku „Filotea” zachęca do tego, aby każdy 
człowiek służył Bogu i miłował Go tam, gdzie żyje, realizując swe powołanie do świętości w 
tym stanie, w jakim Bóg go widzi. 
 Pius XII podkreślał, że Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi konkretne zadania do 
wypełnienia w życiu, świętość zaś jest niczym innym, jak tylko wiernością swemu 
życiowemu powołaniu. Takie spojrzenie na świętość przeważa we współczesnym Kościele. 
Dzisiaj bowiem, bardziej niż kiedykolwiek indziej, zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy 
ochrzczony żyje w świecie i w nim właśnie ma realizować swe powołanie do świętości. Ma 
przemieniać świat swoją miłością do Chrystusa i dawaniem świadectwa wierności Ewangelii. 
Nie trzeba uciekać na pustynię, aby toczyć zwycięskie walki z szatanem. Nie trzeba wyrzekać 
się kontaktów ze światem i zamykać w klasztorze kontemplacyjnym (jest to droga dobra dla 
niektórych), nie trzeba wymyślnych praktyk ascetycznych czy podejmowania powołania 
kapłańskiego. Chrześcijanie są powołani do pójścia za Chrystusem w codzienności. 
Uświęcania pracy, życia rodzinnego, spotkań towarzyskich, modlitwy…. Rolnik ma pozostać 
rolnikiem, nauczycielka – nauczycielką, student – studentem, sprzedawczyni w sklepie – 



sprzedawczynią…. Wszyscy mają to samo powołanie: „świętymi bądźcie…” (1 P 1,16), a 
Bóg pragnie w niebie widzieć rolników, studentów, nauczycielki, sprzedawczynie, 
księgowych….. Ciebie.  
 

II. 
 

W świętych jaśnieje chwała i potęga Jezusa. Cuda, jakich dokonują w swoim życiu są 
odblaskiem potęgi Jezusa. W Ewangelii jest takie zdanie, które niepokoi wiele pobożnych 
dusz. Jezus powiedział do swoich uczniów, że oni, jeśli tylko będą mieli wielką wiarę 
dokonają większych dzieł niż On sam (por. J 14,12). Wystarczy, że poproszą w Jego imię 
Ojca (por. J 16,23). Warto czytać życiorysy świętych. Nawet te stare, jak „Żywoty Świętych” 
pisane czcigodnym językiem Piotra Skargi. Nieraz te biografie świętych są nieco 
„podkolorowane”. Wydają się nam trochę naiwne, czasem wręcz niewiarygodne czy bajkowe. 
Dzieje się tak dlatego, że piszący je nie umieją nabrać dystansu do opisywanych przez siebie 
świętych, zafascynowani ich wielkością i pięknem. Ale nawet – pomimo tych wszystkich 
niedoskonałości – warto czytać żywoty świętych. Jest to wciągająca lektura! Św. Edyta Stein 
nawróciła się pod wpływem książeczki o św. Teresie. Podobnie rozczytując się w lekturach 
pobożnych obudził w sobie tęsknotę za lepszym życiem Św. Ignacy Lojola. Św. proboszcz z 
Ars Jan Vianey czcił św. Filomenę, którą znał zaledwie z nazwiska, św. Jan Bosko podziwiał 
Franciszka Salezego. Św. Bernard ukochał całym sercem Maryję. Podobnie św. Alfons 
Liguori.  

Czym mogą zaimponować nam święci? W czym dostrzegamy ich wielkość? Przede 
wszystkim oni są manifestacją Jezusowej mocy i potęgi. Gdy patrzymy na bohaterstwo we 
wierze Męczenników z Pratulina, trudno nie postawić sobie pytania gdzie znaleźli moc do 
oddania życia za wiarę. Gdy patrzymy na bezgraniczną pokorę Św. Faustyny Kowalskiej, 
którą Chrystus prowadził trudnymi drogami cierpienia, rodzi się pytanie, gdzie Faustyna 
nauczyła się mądrości życiowej tak wielkiej i wspaniałej? Gdy słuchamy o 108 męczennikach 
z czasów II Wojny Światowej, chociażby o bł. Mariannie Biernackiej, prostej kobiecie 
mieszkającej w Lipsku, która oddała życie za synową i wnuka – nie można zastanowić się, jak 
do tego doszło. Zwykły fanatyzm? Ludzki upór? A może coś więcej? 

Jan Paweł II dokonał w ciągu dwudziestu trzech lat swego pontyfikatu bardzo wielu 
beatyfikacji i kanonizacji. Tak wielkiej ilości błogosławionych Kościół nie widział od czasów 
Piusa XII. Nieraz Ojciec Święty jest za to krytykowany. Lecz on zawsze odpowiada, że czyni 
tak z dwóch powodów: po pierwsze chce pokazać potęgę Chrystusa żyjącego i działającego w 
Kościele. Święci są najwspanialszą cząstką Kościoła, świadectwem, że jest on wspólnotą 
żywą i zjednoczoną z Bogiem. Święci nie rodzą się sami z siebie. Święci rodzą się z 
Chrystusa, którego łaską i błogosławieństwem jest naznaczone ich życie. Po drugie – 
przypomina Ojciec Święty – święci stanowią dla nas wzór do naśladowania. To przyjaciele 
Chrystusa, od których możemy się wiele nauczyć. Dzisiaj obserwujemy ciekawe zjawisko, 
nie tylko wśród młodzieży, ale także w świecie ludzi dorosłych. Ludzie szukają ideałów 
ucieleśnionych. Nie wystarczają abstrakcyjne modele czy wzory postępowania. Ludzie patrzą 
na bohaterów seriali telewizyjnych czy filmów w kinach i chcieliby być tacy, jak oni. Nieraz 
bezwiednie i bezkrytycznie naśladują gwiazdy filmowe, sportu czy świata polityki. Szukają 
wzorców osobowych. Jest bardzo ważne zwłaszcza wtedy, gdy z własnych domów 
rodzinnych  nie wynoszą przykładów szlachetnego życia.  

Ludzie tęsknią za wielkością, i chociaż nieraz im samym ona się nie udaje, to chcą 
wiedzieć, że ktoś – wzór, ideał, ich bohater - ją osiągnął. Szkoda tylko, że ludzie nie zawsze 
umieją wybierać najwłaściwsze przykłady do naśladowania. Nieraz wielki piłkarz czy 
gwiazda telewizyjna sprawdza się na boisku czy ekranie, ale przegrywa w życiu. Święci na 
ogół nie sprawdzają się na ekranie kinowym, ale w życiu na pewno! Stąd też warto ich 



naśladować. Od nich uczyć się miłości do Jezusa, posłuszeństwa Jego natchnieniom. Trzeba 
podpatrywać u świętych trudną sztukę modlitwy i cierpienia. 

Są świadkami wiernymi. Ich świadectwa nie może zignorować współczesny świat. W 
starożytności, podczas największych prześladowań zdarzały się sytuacje, że sędzia lub kat 
widząc zdeterminowanie i męstwo ofiar – męczennikowi chrześcijańskich, sam nawracał się i 
przechodził na stronę Chrystusa. „Coś musi w tym być...” mówili oprawcy. „Patrzcie, jak oni 
się miłują...” mówili poganie patrząc na życie pierwszych chrześcijan. Życie świętych jest 
bardzo zagadkowe, intryguje, niepokoi niedowiarków, prowokuje pytania, na które trudno 
znaleźć szybką odpowiedź. A to dlatego, że – jeśli można tak powiedzieć – historia świętego 
nie jest pisana tylko przez niego, przez jego inteligencję, odwagę, wytrwałość, osobiste 
przymioty, etyczną wrażliwość i pobożność. W niej jest obecny Jezus. Bo to dla niego 
wszystko. Jemu jest podporządkowane życie świętych. On w nich i przez nich objawia cuda 
swojej łaski. 

III 
 

Ci, którzy doświadczają swej grzeszności i ograniczoności, albo ci, którzy żyli wiele 
lat obojętni na głos Boga, mogą zadać sobie niepokojące pytanie: czy mają jeszcze prawo 
odnieść do siebie przynaglające słowa Chrystusa: „świętymi bądźcie” (Mt 5,48). Jeśli tak, to 
w jaki sposób? 
 Na samym początku warto dodać wszystkim grzesznikom otuchy, przywołując 
chociażby kilka przykładów, które uczą nas, że dla Boga nikt nie jest stracony i że nie cofa 
On nigdy swego wołania o świętość.  

Gdy patrzymy na historię wielu świętych widzimy, że nie zawsze dobrze zaczynali. 
Już w Ewangelii mamy opowiadanie o świętym Piotrze, który zaparł się Jezusa (por. Mt 
26,75), o grzesznicy Magdalenie (por. J 8), rzymskim setniku (por. Mt 8,5nn), a nawet o 
Dobrym Łotrze (por. Łk 23,40–43). W historię świętości wpisują się burzliwe dzieje świętego 
Pawła, który – zanim został Apostołem Narodów – był Szawłem, prześladującym Kościół 
Chrystusa (por. Dz 8,3).  

Warto wspomnieć pogmatwane drogi świętego Augustyna, który od niewiary i błędu 
długo wędrował do prawdy i wierności Chrystusowi. Podobnie święta Małgorzata z Kordoby 
była kobietą lekkich obyczajów, a dopiero później odkryła jedyną miłość w swym życiu – 
Chrystusa.  

Historia świętości to życiorys Matta Talbota, irlandzkiego pijaczyny, który walczył z 
uzależnieniem od alkoholu i czynił pokutę… To historia wielu świętych zmagających się z 
niewiarą (jak błogosławiony Honorat Koźmiński czy Edyta Stein), z lekkomyślnością 
życiową (jak święty Jan Guadalbert czy święty Franciszek z Asyżu), wadami charakteru (jak 
święty Franciszek Salezy lub Teresa Wielka). 

Już samo przywołanie tutaj tych kilku świętych uczy nas, że realizacja świętości może 
być różnorodna. Świętość, chociaż jest jedna, ma tyle twarzy, ilu jest do niej powołanych. 
Ważne jest jedynie to, by uwierzyć, że ma także naszą twarz 

„Święci – to także ludzie a nie żadne gąsienice dziwaczki 
nie rosną krzywo jak ogórki 
nie rodzą się ani za późno ani za wcześnie 
święci nie udają świętych 
na przystankach marznąc przestępują z nogi na nogę 
śpią czasem na jedno oko 
wierzą w miłość większą od przykazań 
w to że są cierpienia ale nie ma nieszczęść 
wolą klękać przed Bogiem niż płaszczyć się przed człowiekiem 
nie lubią klimatyzowanej prawdy 



ani klimatyzowanego sumienia 
nie przypuszczają żeby z jednej strony było wszystko 
a z drugiej guzik z pętelką 
stale spieszą kochać 
znajdują samotność oddalając się od siebie a nie od świata 
są tak bardzo obecni że ich nie widać 
nie lękają się nowych czasów które przewracają wszystko  
do góry nogami 
nie chcą być również umęczeni w słodki sposób 
jak na nabożnych obrazkach 
niekiedy wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę żeby 
bronić jej przed głupim czytelnikiem 
nie noszą zegarków po to żeby wiedzieć ile się spóźniać 
mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety 
boją się grzechu jak fotela z fałszywą sprężyną 
uważają że tylko pies jest dobry kiedy jest zły 
nie mają i dlatego rozdają 
tak słabi że przenoszą góry 
potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym 
potrafią umierać i nie odchodzić” (Ks. Jan Twardowski, Trochę plotek o świętych). 
Patrząc na świętych mam wrażenie, że Bóg może nie tyle żąda od wierzących 

osiągnięć (świętości samej jako efektu końcowego), ile uporczywego podążania za Nim drogą 
świętości. To, co naprawdę się liczy, to nasz wysiłek i praca. Wszyscy święci toczyli 
wewnętrzną walkę o dobro i jak nikt inny rozumieją słowa skargi świętego Pawła, który 
mówił o pragnieniu dobra, a jednocześnie o złu, którego nie chce, a które wbrew swej woli 
wybiera. Paweł pisze: „Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała tej śmierci?” I 
sam sobie odpowiada, że łaska Boża (por. Rz 7,18–25). Zło i dobro, grzech i łaska, 
przyzwyczajenia starego człowieka i nowość powołania chrześcijańskiego – to wszystko 
ściera się w sercach tych, którzy dążą do świętości. I nic nie stanowi przeszkody dla łaski 
Bożej, która gdy człowiek tego pragnie, potrafi ze zła i słabości ludzkiej wyprowadzić 
niespodziewane dobro. 
 Dążąc do świętości, musimy, więc liczyć się z różnymi naszymi ograniczeniami. 
Trzeba – chociażby – zmierzyć się z własnym temperamentem, uczuciami, pożądaniem, 
odziedziczonymi cechami, słabą wolą, zakorzenionymi nałogami. Także sposób, w jaki 
zostaliśmy wychowani, ma znaczący wpływ na to, z jakiego pułapu startujemy po laur 
świętości. Trzeba zmierzyć się z wpływami rodziny i środowiska, w którym żyjemy. Nikt z 
nas nie wyłania się z niczego i nie żyje w próżni. Mamy swoją osobistą historię, czasami 
pełną bolesnych wspomnień i duchowych ran. Często punktem wyjścia w naszej wędrówce 
ku Bogu jest sytuacja oddalenia od Boga, zwyczajnej obojętności i zaniedbań życia 
duchowego. Czasami najważniejszą przeszkodą na drodze ku Bogu jest nasza 
nieuporządkowana miłość własna i to, co wprowadza w nasze relacje z Bogiem (niewiara, 
niereligijność, niewdzięczność) i w relacje z bliźnimi (zazdrość, gniew, małoduszność, 
złośliwość, brak wrażliwości). 

Są jeszcze inni wrogowie naszej świętości, którym musimy stawić czoła. Oprócz 
słabości, które nosimy w sobie, na drodze do Boga spotykamy się z trudnościami ze strony 
szatana i świata. Któż z ludzi nie doznał w sobie potrójnej pożądliwości? W kim nie odezwała 
się pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota, przed którą przestrzegał święty Jan 
(por. 1 J 2,16–17)? 

Wrogiem naszego zbawienia jest szatan. To on, zazdroszcząc człowiekowi godności 
dziecka Bożego, stale kusi do zła. Wykorzystuje przy tym słabości człowieka, grając na jego 



pożądaniach i bardzo często lekkomyślności. Chociaż z jednej strony nie możemy 
wyolbrzymiać władzy szatana w świecie, gdyż tak naprawdę świat do niego nie należy, tylko 
do Boga, to jednak nie możemy lekceważyć jego knowań. Zawsze jednak pamiętajmy, że 
można go zwyciężyć modlitwą, postem, żyjąc w bliskości Boga. 
 


