
III
KATECHEZY



207

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

1. Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

Zapoznanie z uczynkami miłosierdzia oraz kształtowanie umiejętności i postawy 
czynienia dobra.

2. Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

Wiedza:

Uczeń:
- wie, że spełniając pewne dobre uczynki wypełnia czyny miłosierdzia;
- wie, że czyniąc dobro okazuje miłość Panu Bogu i bliźniemu;
- wie, że zaniedbując czynienie dobra zasmuca Pana Boga;
- wie, ze rozpoczął się Rok Miłosierdzia;
- wie, że na Mszy świętej Pan Jezus daje nam siły do czynienia dobra

Umiejętności:

Uczeń:
- potrafi podać przykłady dobrych uczynków, które są uczynkami miłosier-

dzia;
- potrafi spełniać konkretne uczynki na rzecz innych;
- potrafi przeprosić Pana Boga za zaniedbania w czynieniu dobra.

(ZAPOMNIANE)
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
Konspekt katechezy: klasy I-III
(I etap edukacyjny)

Anna Kmiotek, Janina Wolanin
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3. Metody i techniki: opowiadanie, rozmowa kierowana, praca w grupach,

4. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, szary papier z konturami drzewa, obrazki z sym-
bolami dobrych uczynków (kanapka, soczek, złożone ręce, chusteczka, ubranie, podane 
dłonie…), obrazek Jezusa Miłosiernego, plansza ze słowami „Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, kontury jabłuszek.

II. PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne

Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności.

2. Modlitwa rozpoczynająca katechezę: „Aniele Boży”

3. Sytuacja egzystencjalna

Żyjemy wśród ludzi. Otaczają nas koledzy, koleżanki, rodzina, sąsiedzi.

Każdego dnia mamy okazję, aby uczynić wiele dobrego. Wielu z nas tak czyni, ale 
zdarza się nam, że czynimy zło, albo zaniedbujemy czynienie dobra. Posłuchajmy 
opowiadania pt. „Drzewko dobroci” i zobaczmy jak postępowała Marysia.

• Katecheta czyta opowiadanie „Drzewko dobroci”

 W pięknej chatce pod lasem, gdzie się wije mała rzeczka mieszkała sobie pewna 
dziewczynka. Na imię jej było - Marysia, każdy wiedział, nie od dzisiaj, że niedobrą 
dziewczynką była, niemiłe psikusy dzieciom i dorosłym robiła.

Raz w sadzie spotkała małego chłopczyka – Jasia, który do koszyków zbierał 
jabłuszka rumiane, pod drzewem rozsypane. Koszyki były już pełne chłopiec dumny 
był i pewny, że swoją pracę wykonał bardzo rzetelnie. Marysia na początku spotkania 
była bardzo miła, z Jasiem sobie gawędziła, o swoim piesku opowiadała, lecz rozmowa 
długo nie trwała. Marysia w skupieniu rozmyślała: Co by tu Jasiowi zrobić? Jaką szkodę 
mu wyrządzić? Nagle zła myśl w jej głowie zaświtała, wszystkie koszyki z jabłkami 
powywracała. Jabłka się z koszy wysypały i mocno się poobijały. Dziewczynka roze-
śmiana była, że z Jasia ciężką pracą tak postąpiła. Chłopcu łzy z oczu kapały i bardzo 
smutny wracał do mamy. 

Marysia na tym nie poprzestała, psocić dalej jeszcze chciała. Gdy przez drogę prze-
chodziła, swojej koleżance nogę podstawiła. Ta upadła i głośno płakała, bo stłuczona 
noga bardzo ją bolała. Zaś Marysia uśmiechnięta mówi: Jaka ona jest nierozgarnięta! 
Takich złych zachowań było bardzo, bardzo wiele i w czwartek, i w piątek, a nawet 
w niedzielę.

Mamie Marysi smutno bardzo było, gdy na skargę wiele osób do niej przychodziło. 
Mamusia córce dużo tłumaczyła: by dla ludzi była miła, by nikomu nie szkodziła i za 
swoje złe uczynki szczerze wszystkich przeprosiła.

Tak też Marysia zdobiła, swoją koleżankę i kolegę za wyrządzone zło pięknie prze-
prosiła. Gdy do domu ze szkoły wracała, w gablotce przy kościele słowa Pana Jezusa 
przeczytała: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. Marysia z dużą uwagą te słowa czytała, choć była jeszcze mała, 
dobrze je zrozumiała i głęboko w swym serduszku zachowała.

Dziewczynka w niedzielne popołudnie przy oknie w swoim pokoju siedziała 
i o słowach Pana Jezusa długo rozmyślała. Nagle z radością wielką od okna wstała 
i do biurka swego szybko poleciała. Wzięła kartkę, kredek kilka – nie minęła krótka 
chwilka, ona pięknie coś rysuje, a mama córeczkę bacznie obserwuje.

- Drzewko dobroci narysuję, to się lepiej poczuję!

Wszystko dobrze przemyślała i na kolorowych listkach czarodziejskie słowa napi-
sała: „Będę dobra! Będę miła! Będę dla wszystkich zawsze życzliwa!” Taka też Marysia 
odtąd była. Dla wszystkich bardzo miła, chętnie sąsiadom pomagała, dobroć i radość 
okazywała.

Mama Marysi bardzo dumna teraz była, że jej córka tak bardzo się zmieniła, bo 
w końcu zrozumiała, że się źle zachowywała. Narysowane przez Marysię piękne 
drzewko, w jej pokoju wisiało i o dobroci dla innych jej przypominało.
(przedsz.sulejow.w.interiowo.pl/drzewko.doc; na podstawie opowiadania „Dobroć” 
Barbary Piszczek) 

• Po przeczytaniu opowiadania katecheta zadaje pytania:
- Co lubiła robić Marysia?
- Co zrobiła Jasiowi?
- Dlaczego ludzie przychodzili do mamy Marysi?
- Co sprawiło, że Marysia zmieniła swoje postępowanie? /słowa Pana Jezusa 

„Wszystko...”/
- Co namalowała dziewczynka w niedzielne popołudnie?
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• Po tym pytaniu katecheta wywiesza szary papier, brystol z konturami drzewa: 
korona, pień i korzeń z napisem „drzewko dobroci”.
- Co sobie postanowiła?

4. Wiara i życie Kościoła.

Katecheta wiesza planszę ze słowami Pana Jezusa na tablicy /lub pisze te słowa/ 
” „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
czynili” (Mt 25,40) i nawiązuje:

Marysia wzięła sobie słowa Pana Jezusa do serca. Zrozumiała, że często nie chciało 
jej się czynić dobra. Możemy powiedzieć, że zaniedbywała je. Na szczęście postanowiła 
się zmienić. Zobaczmy, co udało jej się dobrego zrobić w ciągu najbliższego tygodnia.

Zastanowimy się też do czego nas zachęca swoim postępowaniem?

a) Praca w grupach (uwagę teksty do pracy w grupach znajdują się w punkcie 11).

Wersja 1 - Dzieci młodsze, które nie umieją czytać: 

Katecheta czyta scenkę z życia Marysi, uczniowie nazywają dobry uczynek Marysi 
np. „Marysia podzieliła się jedzeniem”, „Marysia pocieszyła sąsiadkę” itp. Następnie 
wybrany uczeń przypina na koronie drzewa przygotowany wcześniej przez katechetę 
symbol danego uczynku (np. obrazek z kanapką, soczek, łezka z chusteczką, złożone 
ręce, gest podanych rąk, lekarstwo, ubranie, palec upominający). Jeśli grupa pracuje 
sprawnie, dzieci mogą w grupach zilustrować te uczynki na szkicach jabłek, które 
zostaną przypięte na koronie narysowanego na szarym papierze drzewa.

Wersja II - Dzieci starsze, umiejące czytać:

Katecheta dzieli klasę na grupy, przydziela im poszczególne scenki z życia Marysi. 
Uczniowie nazywają ten uczynek i zapisują go na szkicu jabłka, które kolejno przy-
klejają do korony drzewa.

b) Podsumowanie

Wskazany przez katechetę uczeń czyta z napisów (obrazków) umieszczonych 
w koronie drzewa jeszcze wszystkie dobre uczynki, które spełniła Marysia. 

Katecheta mówi: Uczynki, które wypełniła Marysia, Kościół nazywa uczynkami 
miłosierdzia, bo wypływają one z miłości do Boga i drugiego człowieka. Są to często 

zapominane przez nas uczynki, a przecież są one tak miłe Panu Bogu. Pamiętajmy, 
że czyniąc dobro drugiemu człowiekowi czynimy je Panu Jezusowi. O uczynkach 
miłosierdzia będziemy się uczyć w klasie IV. Ten rok kościelny, który przeżywamy, 
jest Rokiem Miłosierdzia.

5. Zastosowanie życiowe

 - Jak  i do czego zachęca nas Marysia swoim postępowaniem? /byśmy czynili 
dobro i nie zaniedbywali okazji do jego czynienia/

Pamiętajmy, że kiedy idziemy w niedzielę na Mszę świętą, możemy ofiarować Panu 
Jezusowi to dobro, które uczyniliśmy w ciągu całego tygodnia. Każda Msza święta to 
spotkanie z Jezusem Miłosiernym, który daje nam siły i pomaga nam w spełnianiu 
uczynków miłosierdzia na co dzień. /katecheta przypina obrazek Jezusa Miłosiernego 
w miejscu pnia drzewa/

Popatrzcie na nasz plakat: tak jak drzewo czerpie soki do życia i owocowania 
z korzeni i pnia, tak i my czerpiemy siły i miłość ze Źródła, którym jest Pan Jezus.

Gdy przychodzimy do Pana Jezusa, na początku każdej Mszy świętej przepraszamy 
dobrego Boga, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Dlatego 
pamiętajmy, że jeżeli nie czynimy dobra, które możemy uczynić, to wtedy zasmucamy 
Pana Jezusa i popełniamy grzech zaniedbania. Za te grzechy zaniedbania przepraszamy 
dobrego Boga.

6. Modlitwa śródlekcyjna

Uczniowie starsi:

Po chwili refleksji nad swoim postępowaniem mogą odmówić: „Spowiedź po-
wszechną”

Uczniowie młodsi - katecheta prowadzi modlitwę:

Panie Jezu, przepraszamy Cię za to, że czasami nie chce nam się spełniać dobrych 
uczynków. Wiemy, że także wobec Ciebie, Jezu, nie spełniliśmy dobra. Prosimy, pomóż 
nam dostrzegać drugiego człowieka i przychodzić mu z pomocą.
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7. Podsumowanie treści

Wersja A:

Pan Jezus pragnie, byśmy każdego dnia spełniali dobre uczynki.

Jego słowa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” przypominają nam, że każde dobro okazane drugiemu człowiekowi 
świadczy o miłości do Boga. W Roku Miłosierdzia w sposób szczególny pamiętajmy 
o uczynkach miłosierdzia i chętnie je wypełniajmy.

Wersja B:

Katecheta jako utrwalenie i podsumowanie treści może zaproponować piosenkę 
Arki Noego „Moje serce śpi”. (tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,arka_noego,mo-
je_serce_spi.html)

Tekst piosenki:

Niech się moje serce obudzi 
i miłość do wszystkich ludzi. 
Niech się moje serce obudzi 
i miłość do wszystkich ludzi. 
Moje serce śpi 
i ma takie sny: 
jakiś głodny człowiek 
nie jadł wiele dni. 
Niech się moje serce obudzi 
i miłość do wszystkich ludzi. 
Niech się moje serce obudzi 
i miłość do wszystkich ludzi. 
Moje serce śpi 
i ma takie sny: 
jakiś biedny człowiek 
z zimna cały drży. 
Moje serce śpi 
i ma takie sny: 
ważny jest każdy człowiek 
ten dobry i ten zły. 
Moje serce śpi 
i ma piękne sny. 

Dla głodnych i spragnionych 
otwieram okna i drzwi. 
Niech się moje serce obudzi 
i miłość do wszystkich ludzi. 
Niech się moje serce obudzi 
i miłość...

8. Notatka

Pan Jezus pragnie, byśmy każdego dnia spełniali dobre uczynki.

Jego słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25,40) przypominają nam, że każde dobro okazane drugiemu 
człowiekowi świadczy o miłości do Boga. W Roku Miłosierdzia w sposób szczególny 
pamiętajmy o uczynkach miłosierdzia i chętnie je wypełniajmy.

9. Praca domowa

W domu dzieci mają namalować jabłko, w środku którego ilustrują uczynek miło-
sierdzia, który spełniły (ewentualnie katecheta może rozdać szkic jabłuszek). /rysunki 
te uczniowie przynoszą na następną lekcję – lub przez pewien okres (według uznania 
katechety) i przyklejają na drzewie, które zostało wyeksponowane w klasie/.

10. Modlitwa końcowa

Panie Jezu pomóż nam każdego dnia spełniać dobre uczynki.

11. Pomoce:

Teksty do pracy w grupach:

W poniedziałek Marysia przyszła do szkoły. Okazało się, że pani ma dla nich 
niespodziankę. Cała klasa idzie na spacer do parku. Pogoda była piękna więc poszli. 
Po radosnej zabawie wszyscy zgłodnieli. Dzieci wyjęły kanapki i napoje. Okazało się 
jednak, że Zuzia, koleżanka Marysi, zapomniała wziąć ze sobą śniadanie i siedziała 
smutna. Marysia przypomniała sobie słowa Pana Jezusa. Podeszła i podzieliła się 
jedzeniem i piciem, które miała ze sobą. Zuzia podziękowała i przytuliła Marysię.

Przed zajęciami z wychowania fizycznego Marysia przyszła do szatni. Wchodząc 
zauważyła, ze kolega szybko chowa coś do kieszeni. Zmieszany chciał opuścić pomiesz-
czenie, gdy nagle wypadł mu z kieszeni telefon komórkowy. Zauważyła, że to telefon jej 
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najlepszej koleżanki. Marysia zatrzymała chłopca i powiedziała mu, że to, co zrobił było 
złe. Kolega zaczerwienił się ze wstydu i włożył telefon do plecaka, z którego go ukradł .

W niedzielę na Mszy świętej ksiądz proboszcz ogłosił zbiórkę odzieży i zabawek 
dla dzieci z ubogich rodzin. Marysia przypomniała sobie słowa Pana Jezusa. W po-
niedziałek w szkole poprosiła panią wychowawczynię, aby ich klasa przyłączyła się do 
zbiórki. Marysia przyniosła ubrania i zabawki, które wspólnie ze swymi koleżankami 
przekazała na ten cel.

Marysia po przyjściu ze szkoły odrobiła zadania i miała zamiar posiedzieć przy 
komputerze i pograć w ulubioną grę. Ledwie włączyła komputer, zadzwonił telefon. 
Okazało się, że zadzwoniła mama chorego kolegi z klasy i poprosiła, aby Marysia 
przyniosła mu lekcje. Marysia przypomniała sobie słowa Pana Jezusa. Wyłączyła 
komputer i z uśmiechem na twarzy poszła odwiedzić chorego kolegę.

Sąsiadce Marysi niedawno zmarła wnuczka. Starsza pani bardzo cierpiała z tego 
powodu. Nigdzie nie wychodziła, z nikim się nie spotykała. Marysia postanowiła ją 
odwiedzić i pocieszyć. Gdy przyszła do niej, starsza pani bardzo się ucieszyła. Opo-
wiedziała jej, jak bardzo tęskni za wnuczką. Marysia cierpliwie słuchała tego, co mówi 
sąsiadka. Po dłuższej chwili zaproponowała jej wyjście na cmentarz, gdzie wspólnie 
pomodlą się za zmarłą dziewczynkę.

Po dzwonku na przerwę, klasa Marysi wybiegła na korytarz. Dzieci wesoło bawiły 
się i biegały. W pewnym momencie koleżanka złośliwie popchnęła Marysię tak, że ta 
upadła i rozbiła sobie kolano. Zaległa cisza. Dzieci przyglądały się i zastanawiały, jak 
postąpi poszkodowana dziewczynka. Marysia wstała, podeszła do Ani i powiedziała, 
że jej wybacza. Koleżanka była zaskoczona reakcją Marysi. Po chwili podała jej rękę 
i przeprosiła. Dzieciom bardzo spodobało się zachowanie Marysi.
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1. Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

Zapoznanie z uczynkami miłosierdzia oraz kształtowanie umiejętności i postawy 
czynienia dobra.

2. Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

Wiedza:

Uczeń:
- zna uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała;
- wie, że spełniając czyny miłosierdzia wypełnia wolę Boga;
- wie, że zaniedbując czynienie dobra zasmuca Boga;
- wie, ze rozpoczął  się Rok Miłosierdzia, w którym papież Franciszek prosi 

chrześcijan, aby odkryli na nowo uczynki miłosierdzia.

Umiejętności:

Uczeń:
- podaje przykłady uczynków, które są uczynkami miłosierdzia;
- potrafi przeprosić Pana Boga za zaniedbania w czynieniu dobra;
- angażuje się w dzieła miłosierdzia.

(ZAPOMNIANE)
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
Konspekt katechezy: klasy IV – VI
(II etap edukacyjny)

Ks. Jerzy Gałązka
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3. Metody i techniki: opowiadanie, analiza tekstu źródłowego, rozmowa kierowana, 
wykład urozmaicony.

4. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, bulla papieża 
Franciszka „Misericordiae vultus”, homilia św. Jana Pawła II w czasie liturgii słowa 
skierowana do chorych w Gdańsku (12 czerwca 1987 r.), Dzienniczek (Miłosierdzie Boże 
w duszy mojej), opowiadanie (Bruno Ferrero. Historie. Katecheza w opowiadaniach.), 
szary papier z konturami drzewa i gałęzi, obrazki symbolizujące wszystkie uczynki 
miłosierdzia (według uznania katechety), obrazek Jezusa Miłosiernego.

II. PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne

Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności.

2. Modlitwa rozpoczynająca katechezę: Ojcze nasz

3. Sytuacja egzystencjalna

Opowiadanie „Podróż czwartego króla” 

(źródło: Bruno Ferrero. Historie. Katecheza w opowiadaniach. Wydawnictwo 
Salezjańskie. Warszawa 1994, s. 70-74.) 

W okresie, w którym cesarzem był Cezar August, a Herod panował w Jerozolimie, 
żył w mieście Ecbatana, wśród gór Persji, Artabano.

Był człowiekiem wysokim i ciemnowłosym, miał około 40 lat. Oczy błyszczące, 
twarz marzyciela a usta zacięte; był bowiem człowiekiem wrażliwym, ale jednocześnie 
o żelaznej woli. Należał do tych ludzi, którzy nieustannie czegoś poszukują. 

Artabano należał do starożytnej kasty kapłańskiej mędrców, nazywanych czcicie-
lami ognia. Pewnego dnia zwołał wszystkich swoich przyjaciół i powiedział:

- Ja i moi trzej przyjaciele, mędrcy: Kacper, Melchior i Baltazar, badaliśmy staro-
żytne tablice Chaldejskie i na ich podstawie wyliczyliśmy czas narodzin Króla Izraela. 
Wypada na ten rok.

Badaliśmy też niebo i ujrzeliśmy nową gwiazdę, która świeciła tylko przez jedną noc, 
a potem znikła. Moi bracia czuwają w starożytnej świątyni Siedmiu Kul w Borsippa 
w Babilonii, a ja czuwam tutaj. Jeżeli gwiazda znów zaświeci, za dziesięć dni wyjedziemy 
razem do Jerozolimy, aby oddać pokłon Przyrzeczonemu Królowi Izraela, który ma 
się urodzić. Wierzę, że znak się ukaże. Przygotowałem się do podróży. Sprzedałem 
mój dom i dobra, a nabyłem te oto klejnoty: szafir, rubin i perłę, by zawieść je w darze 
Królowi. Proszę was, byście wraz ze mną pielgrzymowali, byśmy mogli wspólnie 
odnaleźć Dziecię.

To mówiąc wyjął zza pasa trzy ogromne klejnoty. Nigdy nie widziano piękniej-
szych. Jeden ciemnobłękitny jak niebo nocą, drugi świecił blaskiem czerwieńszym od 
płomieni zachodzącego słońca, ostatni był śnieżno biały jak niedosięgły szczyt górski, 
pokryty śniegiem nawet w upał. 

Ale twarze przyjaciół pokrył cień wątpliwości i nieufności, na kształt mgły, która 
wstaje znad bagien i zakrywa wzgórza. 

- Artabano, to jest tylko marzenie – powiedział jeden z nich. I wszyscy odeszli.

Artabano pozostał sam i smutny wyszedł na taras swego domu. Wówczas zobaczył 
migocącą na niebie, pełną oślepiającego blasku, gwiazdę–zapowiedź.

Dżemal, najszybszy i najwytrwalszy z wielbłądów Artabana, raźno pokonywał piaski 
pustyni swymi długimi nogami. Artabano musiał dobrze obliczyć czas, by zdążyć na 
spotkanie z trzema Mędrcami. Jechał wzdłuż zboczy góry Orontes, poprzecinanych 
kamienistymi korytami setek strumyków. Przemierzył równiny Nisseńskie, gdzie słynne 
stada koni prychały na widok zbliżającego się Dżemala i uciekały galopem trzaskając 
kopytami. Przeszedł przez wiele lodowatych opustoszałych przełęczy, z trudem wlokąc 
się pomiędzy spiczastymi graniami, smaganymi przez wiatr. Zagłębiał się w ciemne 
wąwozy, idąc za szumiącymi śladami rzeki, która je wyżłobiła. 

Widział już z daleka zburzone mury Babilonii, gdy w gaju palmowym napotkał 
człowieka leżącego na drodze. Skóra sucha i pożółkła jak pergamin, nosiła ślady 
śmiercionośnej gorączki, która jesienią szalała na moczarach. Chłód śmierci pochwycił 
go już za gardło. Artabano zatrzymał się. Podniósł starca. Był lekki i przypominał 
mu ojca. Zaniósł do najbliższego zajazdu i poprosił właściciela, by zajął się  nim, by 
zatrzymał go u siebie i pielęgnował do końca jego dni. W zamian – na wielkie koszty, 
trudy i starania – dał mu szafir.

Następnego dnia Artabano spiesznie ruszył w dalszą drogę. Poganiał Dżemala, 
który biegł ledwie dotykając ziemi, ale Mędrcy już odjechali z miejsca spotkania. Nie 
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mogli dłużej czekać na swego perskiego brata, jeżeli nie chcieli spóźnić się na spotkanie 
z Wielkim Królem.

Artabano przybył do opustoszałej doliny, gdzie olbrzymie skały wznosiły się wśród 
złocistych żarnowców. Nagle usłyszał krzyki, dochodzące z gęstych krzaków. Zeskoczył 
i ujrzał oddział żołnierzy, którzy ciągnęli młoda kobietę. Suknię miała w strzępach. 
Artabano chwycił za miecz, ale żołnierzy było wielu i nie mógłby ich pokonać. 

Dziewczyna zauważyła złoty skrzydlaty krąg, który miał na piersiach. Wyrwała 
się z rąk oprawców i rzuciła mu się do nóg. 

Zlituj się! – krzyknęła – ratuj mnie, na litość Boską! Mój zmarły ojciec był kupcem, 
a oni mnie porwali, aby sprzedać jako niewolnicę i zapłacić w ten sposób swe długi. 
Wybaw mnie!

Artabano zadrżał, ale sięgnął po klejnot i rubinem opłacił wolność dziewczyny. 
Dziewczyna ucałowała jego ręce i szybko, niczym kozica, uciekła w góry.

Tymczasem Kacper, Melchior i Baltazar dotarli do stajenki, w której znajdował się 
Józef, Maryja i Jezus.

Trzej święci Królowie pokłonili się Dzieciątku i złożyli swe dary. Kacper przyniósł 
wspaniały, złoty kielich. Melchior ofiarował kadzielnicę, z której rozchodziły się fale 
pachnącego kadzidła. Baltazar cenną mirrę.

Dzieciątko poważnie spojrzało na dary.

Artabano przybył do Betlejem, gdy z domów rozlegał się płacz, szalały płomienie 
a powietrze drżało, tak jak na pustyni przed burzą piaskową. Żołnierze na polecenie 
Heroda zabijali wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. W pobliżu jednego z pło-
nących domów, żołnierz trzymał nagiego chłopczyka za nóżkę i machał nim. Dziecko 
krzyczało i broniło się. Żołnierz groził: 

- Teraz go wrzucę do ognia! 

Matka krzyczała zrozpaczona. Artabano westchnąwszy ciężko wyjął ostatni klejnot, 
jaki mu pozostał – wspaniałą perłę, większą od jajka gołębiego i wręczył ją żołnierzowi, 
w zamian za oddanie dziecka matce. Ona porwała chłopczyka, przycisnęła do piersi 
i uciekła.

Bardzo późno Artabano odnalazł stajenkę, w której ukrywali się: Dzieciatko, Ma-

ryja i Józef. Józef przygotowywał właśnie rodzinę do ucieczki, a Dzieciatko siedziało 
na kolanach Matki, która kołysała Je czule, śpiewając kołysankę.

Artabano padł na kolana i dotknął czołem ziemi. Nie śmiał podnieść oczu, gdyż 
nie przyniósł darów dla Króla królów.

- Panie, moje ręce są puste. Wybacz mi … - szepnął. 

W końcu ośmielił się podnieść oczy. Może Dzieciątko spało? Nie. Dzieciatko nie 
spało. Spoglądało czule na Artabana. Jego twarzyczka jaśniała. Wyciągnęło rączki ku 
pustym dłoniom mędrca i uśmiechnęło się.

(Opowiadanie: „Podróż czwartego króla”. W: Bruno Ferrero. Historie. Katecheza 
w opowiadaniach. Wydawnictwo Salezjańskie. Warszawa 1994, s. 70-74.)    

Analiza opowiadania:

- Zastanówcie się, dlaczego Jezus uśmiecha się do Artabana, który ma puste ręce?
- Z czym porównalibyście podróż Artabana?
- Jak nazwalibyście ludzi, którzy zachowują się tak, jak Artebano?
- Jak myślicie, czy wszyscy posiadamy skarby, które można podarować innym 

ludziom, tak jak Artebano?
- Czy zachowujemy w pamięci, że naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest 

czynić miłosierdzie?
(por. Bruno Ferrero. Historie. Katecheza w opowiadaniach. Wydawnictwo Sale-

zjańskie. Warszawa 1994, s. 74.)

Podsumowanie:

W dniu dzisiejszym, na katechezie, zapraszam Was, abyśmy przypomnieli sobie 
uczynki miłosierdzia, które może są przez nas zapominane i zaniedbywane. Będziemy 
chcieli dziś w czasie katechezy zapytać Jezusa, dlaczego Bóg jest zadowolony, gdy my 
przygotowujemy dary dla biednych, odwiedzamy chorych kolegów, wybaczamy urazy 
i krzywdy nam wyrządzone. (można poprosić dzieci o wymienienie innych uczynków 
miłosierdzia) 

Zapis tematu: (Zapomniane) uczynki miłosierdzia.
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4. Wiara i życie Kościoła

Teraz powstańmy. Zapytamy samego Jezusa Chrystusa o to, czy jest On zadowolony, 
gdy my czynimy bezinteresownie dobro. Zapalimy teraz świecę i wysłuchamy słów 
Ewangelii według św. Mateusza: 

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, 
a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: <Pójdźcie, błogosławieni u Ojca 
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie>.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: <Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmi-
liśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cie przybyszem 
i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub 
w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?> 

A Król im odpowie: <Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili>.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: <Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, 
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie>.

Wówczas zapytają i ci: <Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?> 

Wtedy odpowie im: <Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili>.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. (Mt 25, 31-46.)

Analiza tekstu biblijnego:
- O jakim wydarzeniu mówi Jezus w odczytanym fragmencie Ewangelii? 
- Jak nazywa siebie sam Jezus Chrystus? 
- Co spowodowało podział ludzi zebranych wokół powracającego na ziemię 

Jezusa? 
- Jak nazywają się te czyny? (są to uczynki miłosierdzia wobec ciała)
- Czy pamiętacie z katechizmu jakie są jeszcze inne uczynki miłosierdzia? (uczynki 

miłosierdzia co do duszy)
- Kto z was potrafi wymienić te uczynki?
- Dlaczego te uczynki są ważne dla Pana Boga?
- Jak zachowują się sprawiedliwi? (są zaskoczeni) Co o tym świadczy?
- Jak zachowują się niesprawiedliwi? (są zaskoczeni) Co o tym świadczy?
- Zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: czy ci wszyscy ludzie 

(sprawiedliwi i niesprawiedliwi) znali te uczynki miłosierdzia? (tak) Kto ich 
uczył o tych uczynkach?

- Czy my znamy te uczynki? Czy o nich pamiętamy?

Papież Franciszek w bulli „Misericordiae vultus”  napisanej w trzecim roku pon-
tyfikatu (11 kwietnia, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, Święta Bożego Miłosierdzia 
Roku Pańskiego 2015 r.) ustanowił Rok Jubileuszowy – Rok Miłosierdzia, który się 
rozpoczął (rozpocznie) 8 grudnia 2015 r. W bulli tej Papież Franciszek umieścił słowa: 

„Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu 
uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudze-
nie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi 
nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bo-
żego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy 
mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki 
miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przy-
odziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych 
pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym 
dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, 
krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.

Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni: czy 
daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyję-
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liśmy przybysza i ubraliśmy nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z więźniem 
(por. Mt 25, 31-45). Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść 
z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem 
samotności; czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony 
osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy; 
czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto 
nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę urazów i nienawiści, które prowadzą do prze-
mocy; czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; 
i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry. W każdym 
z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne 
jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce..., abyśmy mogli je 
rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: 
«Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości».”

Analiza tekstu źródłowego:

Katecheta umieszcza na tablicy planszę, na której narysowane są kontury drzewa: 
pień, z którego wychodzi czternaście gałęzi (każda z nich stanie się symbolem jednego 
z uczynków miłosierdzia). Następnie omawiając pragnienie papieża, abyśmy w Roku 
Jubileuszowym przypomnieli sobie uczynki miłosierdzia, może posługiwać się zdjęcia-
mi obrazującymi poszczególne uczynki miłosierdzia (np. głodnych nakarmić – zdjęcia: 
dzieci z Afrykańskiej szkoły, które przyjmują posiłek, albo jadłodajnie CARITAS, zdjęcia 
z akcji „tornister pełen uśmiechu”). Katecheta powinien się zatroszczyć o to, aby każda 
symboliczna gałązka drzewa zapełniła się kilkoma obrazami przedstawiającymi życio-
we aspekty. Gdy katecheta przypomni wszystkie katechizmowe uczynki miłosierdzia, 
umieszcza w pniu drzewa obraz Jezusa Miłosiernego i podkreślą, że w każdym z tych 
najmniejszych i potrzebujących miłosierdzia jest obecny Jezus Chrystus. Następnie 
koncentruje uczniów na prawdzie, że my także będziemy sądzeni przez Chrystusa  
z uczynionego lub zaniedbanego miłosierdzia.  

5. Zastosowanie życiowe

Proponuje się cztery aspekty zastosowania życiowego:

1) Św. Jan Paweł II nauczając o uczynkach miłosierdzia mówi o ewangelicznej 
„karcie tożsamości”. Uczył, że Chrystus jest nie tylko Tym, który uzdrawia, ale 
także Tym, który doświadczył boleści, cierpienia, uwięzienia, pośmiewiska, śmierci 
i pogrzebu. Dlatego będzie mógł w dniu Sądu powiedzieć: „Byłem chory. Wypiłem 
kielich cierpienia aż do samego dna …” „A kiedy, zaskoczeni Jego słowami, ludzie 
zapytają: <Kiedy Ci to uczynili? Kiedy byłeś chory, a przyszliśmy do Ciebie?>, 
odpowie: <Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to 

Mnie uczyniliście”> (por. Mt 25, 39-40). (…) Niezwykłe jest to Jego utożsamienie 
z każdym i każdą z was. To jest zarazem jakaś ewangeliczna „karta tożsamości” 
dla każdego i dla każdej.” (homilia w czasie liturgii słowa skierowana do chorych 
w Gdańsku, 12 czerwca 1987 r.) 

Gdy czynimy miłosierdzie, spełniamy wolę Boga, stajemy się podobni do Ojca, 
który jest miłosierny dla dobrych i złych, zasługujemy na życie wieczne.   

2) Katecheza jest okazją do promocji (powstania) konkretnych dzieł miłosierdzia 
w szkole (parafii). Katecheta przybliża istniejące w szkole (parafii) dzieła oraz 
zachęca uczniów do zaangażowania (np. Szkolne Koło CARITAS, modlitwa za 
dusze w czyśćcu cierpiące, modlitwa za umierających w zwątpieniu, Adopcja 
Serca).

3) Jeśli w klasie znajduje się uczeń, który jest zaangażowany w dzieła miłosierdzia, 
katecheta prosi ucznia o krótkie świadectwo.

4) Katecheta zwraca uwagę na akt żalu znajdujący się w obrzędach wstępnych Mszy 
świętej (przepraszamy dobrego Boga, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem 
i zaniedbaniem): Jeżeli nie czynimy dobra, które mogliśmy uczynić, to wtedy 
zasmucamy naszego Pana i popełniamy grzech zaniedbania. Za te grzechy 
zaniedbania przepraszamy dobrego Boga.

6. Modlitwa śródlekcyjna

Modlitwa słowami św. Siostry Faustyny:

„Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się 
do potrzeb moich bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle 
i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych 
uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźnim. 
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpie-
szyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Dopomóż mi, by moje serce było miłosierne, bym czuła z wszystkimi 
cierpieniami bliźnich, bym nikomu nie odmówiła serca mego”.
(zob.: Dzienniczek, 163).



226 227

Ks. Jerzy GałązKa(zaPOMNIaNe) UCzyNKI MIłOsIerDzIa

7. Podsumowanie treści 

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia:

A) uczynki miłosierdzia co do duszy:
1) grzeszących upominać;
2) nieumiejętnych pouczać;
3) wątpiącym dobrze radzić;
4) strapionych pocieszać;
5) krzywdy cierpliwie znosić;
6) urazy chętnie darować;
7) modlić się za żywych i umarłych (KKK 2447).

B) uczynki miłosierdzia co do ciała:
1) głodnych nakarmić;
2) spragnionych napoić;
3) nagich przyodziać;
4) podróżnych w dom przyjąć;
5) chorych nawiedzić;
6) więźniów pocieszać;
7) umarłych pogrzebać (KKK 2447).

8. Notatka

Bóg pragnie, abyśmy każdego dnia spełniali dobre uczynki i świadczyli miłosier-
dzie bliźnim.

Słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40.) przypominają nam, że każde, nawet najmniejsze, 
dobro okazane drugiemu człowiekowi  świadczy o miłości do Boga. W Roku Miłosier-
dzia w sposób szczególny pamiętajmy o uczynkach miłosierdzia i chętnie je wypełniajmy. 
Okazję do pełnienia dobrych uczynków stwarzają Parafialne i Szkolne Koła CARITAS.

9. Praca domowa

W domu uczniowie wybierają jeden z uczynków miłosierdzia i starają się w naj-
bliższym tygodniu wypełnić ten czyn miłosierdzia.

10. Modlitwa końcowa

Panie Jezu pomóż nam każdego dnia spełniać dobre uczynki. Ty, 
Jezu powiedziałeś do św. s. Faustyny: „Córko moja, ja zawsze jestem 
z tobą: dałem ci możność ćwiczenia się w uczynkach miłosierdzia, 
które będziesz wykonywać według posłuszeństwa. Wielką sprawisz mi 
przyjemność, jeżeli codziennie wieczorem pomówisz ze mną szczególnie 
o tym obowiązku”. (Dzienniczek, 1267) Prosimy Ciebie, Jezu, dodaj także 
nam siły, byśmy pełnili miłosierdzie wobec naszych bliźnich.
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I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne

Wprowadzenie w wydarzenie Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża 
Franciszka

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Wiedza. Uczeń:
- Podaje kto ogłosił Rok Miłosierdzia
- Wskazuje na czas trwania Roku Miłosierdzia
- Opowiada co wspólnego z Bożym miłosierdziem mieli św. Faustyna i św. Jan 

Paweł II

Umiejętności. Uczeń:
- Wymienia niektóre sceny biblijne związane z Bożym Miłosierdziem
- Aktualizuje wezwanie: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny.” 

(Łk 6,36)
- Podaje przykład realizacji uczynków miłosierdzia

3. Metody i techniki: Pogadanka, wykład, rebus, aktualizacja tekstu biblijnego, zagadka, 
prezentacja obrazu, układanie historii, tworzenie rebusu.

4. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, komputer z głośnikami i dostępem do Internetu, 
wizerunki św. Faustyny, św. Jana Pawła II, papieża Franciszka, kartki z uczynkami 
miłosierdzia.

ROK MIŁOSIERDZIA
Konspekt katechezy: klasy IV-VI

Ks. Konrad Dyrda
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II. PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne

Przygotowanie wizerunków św. Faustyny, św. Jana Pawła II, papieża Franciszka, 
magnesów, pociętych kartek z uczynkami miłosierdzia, itp.

2. Modlitwa

„Duchu Święty…”

3. Sytuacja egzystencjalna

Katecheta pokazuje po kolei obrazy trzech osób: św. Faustyny Kowalskiej, św. 
Jana Pawła II, papieża Franciszka. Umieszcza wizerunek na tablicy. Zadaje do każdej 
postaci z osobna poniższe pytania. Jeśli katecheta nie ma obrazów tych osób pisze 
imiona na tablicy.

- Kim jest ta osoba?
- Co o niej możecie powiedzieć?
- Z czym jeszcze się wam on/ona kojarzy?

Po zakończonej pogadance pyta:
- Co łączy te trzy postacie? Może ktoś się już domyśla, o czym będzie kate-

cheza?

Pomocą w rozwiązaniu może być rebus – Załącznik 1 (katecheta może schema-
tycznie go narysować: rok – miłość – działo, wg schematu poniżej):

Rozwiązanie: ROK MIŁOSIERDZIA

Dzieci zapisują temat w zeszycie

4. Wiara i życie Kościoła

Katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci na temat św. Faustyny198, św. Jana 
Pawła II i papieża Franciszka. Warto uwzględnić kilka podstawowych elementów:

- Św. Faustyna (1905-1938) – polska zakonnica, „sekretarka” Bożego Miło-
sierdzia, „Dzienniczek”:

• Koronka do Bożego Miłosierdzia,
• Obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”
• Godzina Miłosierdzia: 15.00

- Św. Jan Paweł II (1920-2005) – beatyfikował (1993) oraz kanonizował (2000) 
św. Faustynę; zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu (2002), ustanawiając 
jednocześnie światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach

- Papież Franciszek (1936-); papież od 2013, ogłosił Rok Miłosierdzia; po-
wiedział m.in. na początku pontyfikatu: „Bóg nigdy nie męczy się prze-
baczaniem nam. To nas męczy proszenie Go o wybaczenie.”199 Jeśli czas 
i okoliczności pozwalają można wzbogacić przekaz o ŚDM (hasło: „Bło-
gosławieni miłosierni”), wyświetlając oficjalny spot (https://www.youtube.
com/watch?v=FpeaJSiYaPg) lub hymn ŚDM (https://www.youtube.com/
watch?v=eZRsoPmeZXk). 

Katecheta zadaje dwie rymowanki (rymuje się odpowiedź do zagadki), aby ustalić 
datę rozpoczęcia i zakończenia Roku Miłosierdzia:

- Co to za uroczystość Maryi, || tuż po Mikołaja święcie? (Niepokalane 
Poczęcie)

Katecheta zapisuje na tablicy datę rozpoczęcia Roku Miłosierdzia: 8 grudnia 2015
- Imię dziewczynki to: Ola, lub Ula, || a święto Jezusa to… (Chrystusa Króla)

Katecheta zapisuje na tablicy datę zakończenia Roku Miłosierdzia: 20 listopada 2016

Święta Faustyna żyła ok. 100 lat temu, ale Boże miłosierdzie jest znacznie starsze, 
właściwie to nie ma początku, tak samo jak Pan Bóg. Bóg był zawsze miłosierny i po 
prostu chce nam o tym nieustannie przypominać. Teraz przez Rok Miłosierdzia. W Je-
zusie Chrystusie najpełniej objawił swoje miłosierdzie. Jakie pamiętacie przypowieści, 

198  Zob. Katecheza o św. Faustynie: „Święta Faustyna wzorem zawierzenia siebie i świata Bożemu 
Miłosierdziu”, w: Wierzę w Boga, Podręcznik do religii dla V klasy Szkoły Podstawowej, red. W. 
Janiga, Lublin-Przemyśl-Zamość 2013, s. 191-193.

199  Franciszek: Boga nigdy nie męczy przebaczanie naszych win, [online: 12.10.2015], dostępne 
w Internecie: http://pl.radiovaticana.va/storico/2013/03/17/franciszek_boga_nigdy_nie_m%C4%99czy_
przebaczanie_naszych_win/pol-674269.
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albo sytuacje z życia Jezusa, w których przekonuje nas o Bożym miłosierdziu?
- Przypowieści: o miłosiernym Ojcu (Synu Marnotrawnym), o zagubionej 

owcy, o drachmie
- Sytuacje: odpuszczanie grzechów, uzdrawianie; m. in. przebaczenie na 

krzyżu Dobremu Łotrowi, czy też wszystkim: „Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).

5. Zastosowanie życiowe

Pan Jezus, kiedy mówił o miłości nieprzyjaciół, powiedział takie słowa: „Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.” (Łk 6,36) – katecheta zapisuje te słowa 
na tablicy.

- Jak mamy rozumieć te słowa Pana Jezusa?
- Co to znaczy być miłosiernym dzisiaj?
- Co konkretnego mógłbym (moglibyśmy jako klasa) zrobić dzisiaj (w tym 

tygodniu/ w tym roku szkolnym/ w Roku Miłosierdzia)?

Wszyscy, bez wyjątku potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Natomiast sami do-
świadczając Bożej miłości, mamy Boże miłosierdzie nieść dalej, będąc miłosiernymi 
wobec innych. Konkretnymi sposobami okazywania miłosierdzia są znane od wieków 
w Kościele uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy200.

Propozycja 1:

Katecheta rozdaje losowo rozcięte uczynki miłosierdzia (Załącznik 2). Dzieci za-
krywają wylosowany uczynek i zadaniem klasy będzie odgadnąć o jaki uczynek chodzi. 
Katecheta zostawia dla siebie „Nagich przyodziać” oraz „Nieumiejętnych pouczać” lub 
2 inne jeśli uzna za słuszne. Następnie mówi:

- Pan Kowalski, został napadnięty i pobity. Okradli go i zdarli z niego ubranie. 
Rafał – nauczyciel WFu z pobliskiej szkoły – zobaczył Kowalskiego nagiego, 
półprzytomnego. Zadzwonił na numer 112, a następnie wyjął dres, który 
niósł na trening i okrył go jak należy. Jaki to uczynek miłosierdzia? (nagich 
przyodziać). Przyczepia do tablicy kartę z uczynkiem pod kolumną „Uczynki 

200  W zestawie podręczników wyd. „Gaudium” znajdują się w klasie 4. katechezy na ten temat: 
„Miłość za miłość – uczynki co do duszy”, w: Jestem chrześcijaninem, Podręcznik do religii dla IV 
klasy Szkoły Podstawowej, red. W. Janiga, Lublin-Przemyśl-Zamość 2012, s. 136-138 oraz „Miłość za 
miłość – uczynki co do ciała”, w: Jestem chrześcijaninem, Podręcznik do religii dla IV klasy Szkoły 
Podstawowej, red. W. Janiga, Lublin-Przemyśl-Zamość 2012, s. 139-141. Prowadząc tę katechezę 
w klasie 4. należy zaznaczyć, że w 2. semestrze będą osobne jednostki do poszczególnych uczynków 
miłosierdzia.

miłosierdzia co do ciała”

- Asia, była nowa w klasie, jej rodzice przyjechali z Anglii. Nie umiała za 
bardzo zachować się w klasie, do księdza powiedziała przez „ty”. Ks. Pa-
weł spokojnie pouczył ją jak ma się zwracać do starszych, do nauczycieli, 
księdza, a jak rozmawiać z kolegami w klasie. Jaki to uczynek miłosierdzia? 
(nieumiejętnych pouczać). Przyczepia do tablicy kartę z uczynkiem pod 
kolumną „Uczynki miłosierdzia co do duszy”

Waszym zadaniem jest, aby do wylosowanych uczynków ułożyć króciutką historię. 
2-3 zdania. Tak jak to zrobił katecheta. Najłatwiej wg klucza: ktoś ma problem – ktoś 
pomaga! Zadaniem klasy będzie odgadnąć, o jaki uczynek chodzi. Wtedy uczeń 
przyczepia kartkę na tablicy i kompletujemy wszystkie uczynki miłosierdzia (w dwóch 
kolumnach).

Propozycja 2 (raczej u starszych):

Uczniowie losują rozcięte uczynki miłosierdzia (Załącznik 2). Następnie mają ułożyć 
do niego rebus. Zadaniem klasy będzie odgadnąć, o jaki uczynek chodzi.

Uczynki miłosierdzia co do ciała:
1) Głodnych nakarmić
2) Spragnionych napoić
3) Nagich przyodziać
4) Podróżnych w dom przyjąć
5) Więźniów pocieszać
6) Chorych nawiedzać
7) Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia co do duszy:
1) Grzesznych upominać
2) Nieumiejętnych pouczać
3) Wątpiącym dobrze radzić
4) Strapionych pocieszać
5) Krzywdy cierpliwie znosić
6) Urazy chętnie darować
7)Modlić się za żywych i umarłych.

6. Modlitwa śródlekcyjna

Rozwiązaliśmy zadanie, teraz z uczynków miłosierdzia uczyńmy naszą modlitwę. 



234 235

Ks. Konrad dyrdaROK MIŁOSIERDZIA

Prośmy Pana Boga, abyśmy potrafili być miłosierni jak Ojciec nasz jest miłosierny 
– chwila ciszy, następnie uczniowie z katechetą odczytują głośno z tablicy uczynki 
miłosierdzia.

7. Podsumowanie treści

Kto ogłosił Rok Miłosierdzia?
- Od kiedy, do kiedy będzie trwał? W jakie święto się zacznie, a w jakie 

skończy?
- Jakie wydarzenia, sceny z Pisma Świętego przypominają nam o Bożym 

Miłosierdziu?
- Co wspólnego z Bożym Miłosierdziem mają: św. Faustyna oraz św. Jan 

Paweł II?

8. Notatka

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

Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia: 8 grudnia 2015 - 20 listopada 2016.

9. Praca domowa

Na wieczornym pacierzu pomódl się o dobre przeżycie Roku Miłosierdzia dla 
siebie i dla swojej rodziny.

10. Modlitwa

„Ufam Tobie boś ty wierny…”

Załącznik 1

Załącznik 2

Głodnych nakarmić Grzesznych upominać

Spragnionych napoić Nieumiejętnych pouczać

Nagich przyodziać Wątpiącym dobrze radzić

Podróżnych w dom przyjąć Strapionych pocieszać

Więźniów pocieszać Krzywdy cierpliwie znosić

Chorych nawiedzać Urazy chętnie darować

Umarłych pogrzebać Modlić się za żywych 
i umarłych
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I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

1. Cel ogólny

Odkrycie Bożego Miłosierdzia jako największego daru Boga dla człowieka. 

2. Cele szczegółowe

Uczeń (wiedza): 
- zna uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy
- potrafi podać przykłady czynów miłosierdzia

Uczeń (umiejętności):
- rozumie pojęcie miłosierdzia
- kształtuje postawę miłosierdzia okazywanego bliźniemu
-  włącza się w różne formy świadczenia miłosierdzia (np. Caritas, wolontariat)

3. Metody 

Rozmowa kierowana, „słoneczko”, analiza tekstu biblijnego

4. Środki dydaktyczne

Pismo Święte, tekst listu papieża Franciszka, akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu 
św. Jana Pawła II

(ZAPOMNIANE)
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
Konspekt katechezy
dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
(III i IV etap edukacyjny)

Barbara Czarska
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II. PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne

Sprawdzenie listy obecności

2. Modlitwa 

Ojcze nasz

3. Sytuacja egzystencjalna

W drugą rocznicę wyboru na stolicę Piotrową, Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że 
nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie „Rokiem Miłosierdzia Bożego”. Rozpocznie 
się on 8 grudnia 2015 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Papież dużo miejsca poświęca kwestii przyjmowania i niszczenia życia, zwłaszcza 
dramatu aborcji i kobiet, które jej się poddały. Z tego powodu upoważnił wszystkich 
kapłanów do rozgrzeszania  grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują  tego 
z całego serca, proszą o przebaczenie. Decyzja papieża to gest miłosierdzia wobec ludzi, 
a szczególnie kobiet uwikłanych w grzech aborcji.

Katecheta zadaje pytania:

- Jakie znacie uczynki miłosierdzia? (uczynki miłosierdzia co do ciała - 7, uczynki 
miłosierdzia co do duszy - 7)

- Do jakich uczynków miłosierdzia odnosi się odpuszczenie grzechu aborcji? (do 
uczynków miłosierdzia co do duszy)

- Proszę wymienić do których konkretnie z wymienionych przez was 7 uczynków 
miłosierdzia co do duszy, odnosi się odpust udzielony przez papieża Francisz-
ka? (1. - grzesznych upomnieć , 3. - wątpiącym dobrze radzić , 4. - strapionych 
pocieszyć)

4. Interpretacja (Wiara i życie Kościoła)

- Nauczanie papieskie
Uczniowie otrzymują wydrukowany fragment listu papieża Franciszka w sprawie 

odpustów na Rok Miłosierdzia i dokonują jego analizy. (materiały źródłowe i pomocnicze)
Ojciec Święty podkreśla, że Boże Miłosierdzie jest nieograniczone. Nie można  

tracić nadziei, bo Bóg nie odmawia nikomu swego miłosierdzia.

- Rozmowa kierowana - Metoda słoneczka
Często w Kościele słyszymy słowo „miłosierdzie”. Co ono oznacza dla chrześci-

janina? 
Miłosierdzie to: Pomoc – Życzliwość – Dobroć – Wierność – Przebaczenie – Współ-

czucie - Miłość

- Krótki wykład: 
Krótka synteza poznanych na katechezie prawd: Miłosierdzie jest jednym z najważ-

niejszych przymiotów Boga. To chrześcijańska postawa świadczenia pomocy i dobra 
bliźniemu. To miłość przekraczająca granice sprawiedliwości – to miłość często nieza-
służona. Miłosierdzie to również zdolność do przebaczenia, zrozumienia i ponownego 
zaufania, nawet wtedy, gdy ktoś nie zasługuje na nasze miłosierdzie.

- Analiza tekstów biblijnych:
Uczniowie wyszukują w Piśmie Świętym podane teksty biblijne, a następnie proszeni 

są o połączenie uczynków miłosierdzia co do duszy z odpowiednimi cytatami ż Pisma 
Świętego.

1. Grzesznych upominać  Mt 18,15-17
2. Nieumiejących pouczać  Kol 2,2
3. Wątpiącym dobrze radzić  Mt 14 22-23
4. Strapionych pocieszać  2 Kor 1,4
5. Krzywdy cierpliwie znosić Mt 5, 38-39
6. Urazy chętnie darować  Mt 6, 14-15
7. Modlić się za żywych i umarłych 2 Mach 12, 44-45

5. Zastosowanie życiowe:

Katecheta zwraca się do uczniów słowami: Uczynki miłosierdzia muszą iść w parze 
z wewnętrznym i zewnętrznym autentycznym zaangażowaniem każdego z nas. My-
ślę, że każdy z nas jest potrzebującym, trzeba próbować rozsądnie rozeznać potrzeby 
ludzi i odpowiedzieć na nie z miłością. Pamiętajmy, że każdy dobry uczynek, nawet 
najprostszy, jest w oczach Boga zasługującym na nagrodę. 

Zastanówmy się: W jaki sposób, praktycznie możemy spełniać uczynki miłosierdzia?

Wypowiedzi młodzieży (akcje Caritasu, wolontariatu, bycie dawcą krwi, szpiku, 
modlitwa za bliźnich, darmowe korepetycje udzielane uczniom słabszym itp.) Kate-
cheta zachęca młodzież do aktywnego zaangażowania się w dzieła miłosierdzia oraz 
jeśli w klasie jest uczeń już zaangażowany w „czyny miłosierdzia” w tym miejscu jest 
możliwe krótkie świadectwo ucznia.  
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6. Modlitwa śródlekcyjna:

Syn Boży Jezus Chrystus często okazywał ludziom miłosierdzie. W Kazaniu na 
Górze wzywa nas do czynienia miłosierdzia słowami „Błogosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) Wierzymy, że miłosierdzie Boże potrafi 
przemieniać serce człowieka i cały świat. Dlatego prośmy w modlitwie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad 
całym światem – x 3

7. Notatka 

Definicja miłosierdzia oraz połączenie cytatów Pisma Świętego z uczynkami 
miłosierdzia.

8. Praca domowa:

Zastanów się: W jakim stopniu spełniasz uczynki miłosierdzia w odniesieniu do 
innych ludzi, tych bliskich – w rodzinie i tych, których nie znasz?

9. Modlitwa

Wspólne odczytanie Aktu zawierzenia Miłosierdziu Bożemu św. Jana Pawła II:

Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 
Pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz naszą słabość, 
przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie, trójjedyny Boże, 
zawsze odnajdywali źródło nadziei.  
Ojcze przedwieczny, 
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 
Amen. 

(Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

III.  MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I POMOCNICZE

List papieski w sprawie odpustów na Rok Miłosierdzia:

„Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które 
nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wyda-
rzyło, jest głęboko niesłuszne, jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, 
można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto 
żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by 
pojednać się z Ojcem.’’

Źródło: pl.radiovaticana.va

Wykaz tekstów biblijnych:

Mt 18,15-17.
Kol 2,2.
Mt 14,22-23.
2 Kor 1,4.
Mt 5,38-39.
Mt 6, 14-15.
2 Mch 12,44-45.

Tekst orędzia św. Jana Pawła II (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002): 

Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 
Pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz naszą słabość, 
przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie, trójjedyny Boże, 
zawsze odnajdywali źródło nadziei.  
Ojcze przedwieczny, 
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.  
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I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

Cel dydaktyczny: Przypomnienie o ważności dzieł miłosierdzia, które wypływają 
z serca Ewangelii. 

Cel wychowawczy: Ukazanie form i sposobów świadczenia miłosierdzia.

Pomoce: Pismo Święte, tekst piosenki: „Pokonamy fale” oraz „Jeśli tylko chcesz”. 
Multimedia.

Metody: rozmowa kierowana, praca w grupach. 

II. PRZEBIEG KATECHEZY

1. Modlitwa na rozpoczęcie katechezy: 

Poprośmy Ducha Świętego właściwe rozeznanie naszej życiowej drogi i mądrość 
w czynieniu dobra. „Duchu Święty…”

Dziękujemy Duchowi Świętemu za Jego szczególną obecność. Mamy nadzieję, że 
dane nam będzie lepiej zrozumieć zaproszenie Jezusa do czynienia dobra i wrażliwości 
na drugiego człowieka. 

„JEŚLI TYLKO CHCESZ
MOŻESZ KOMUŚ COŚ
OD SIEBIE DAĆ”
Konspekt katechezy na Tydzień Miłosierdzia

Ks. Jacek Michno
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2. Sytuacja egzystencjalna:

Na samym początku muzyczny upominek dla wszystkich uczestników naszego 
spotkania.

Muzyczny upominek: Piosenka „Pokonamy fale…” można odtworzyć z youtube. 
(Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=LILXgORnHdI)

Można wspomnieć: Pokonamy fale - piosenka wykonywana przez artystów polskich, 
na rzecz pomocy ofiarom tsunami, po trzęsieniu ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 
roku. Autorem tekstu jest Jacek Cygan, a muzykę skomponował Romuald Lipko. W lutym 
2005 roku został zorganizowany koncert na warszawskim Placu Teatralnym, podczas 
którego artyści wspólnie wykonali utwór W nagraniu udział wzięli: Kayah, Grzegorz 
Markowski, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Krzysztof Cugowski, Anna Maria 
Jopek, Ewelina Flinta, Piotr Cugowski, Urszula, Janusz Radek, Zbigniew Wodecki, Feli-
cjan Andrzejczak, Monika Brodka, Patrycja Gola, Beata Bednarz, Wojciech Cugowski, 
Artur Gadowski, Michał Wiśniewski, Irena Santor, Paweł Kukiz, Halina Jawor, Grzegorz 
Skawiński oraz Jacek Cygan. 
(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokonamy_fale ).

Piękna i wzruszająca piosenka o ludzkim dramacie a pewnie jeszcze bardziej 
o ludzkiej wrażliwości, hojności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Poczytajcie 
o tym tragicznym wydarzeniu, które dotknęło wybrzeże Tajlandii w 2004 r. Spotkacie 
w tych wydarzeniach wielu ludzi wrażliwych i niesamowicie solidarnych, z tymi którzy 
doświadczyli tak wielkiego dramatu. 

Musimy jednak pamiętać, że takich ludzi nie brakuje i dzisiaj. Bo „jeśli tylko chcesz 
możesz komuś coś od siebie dać. Bo prawdziwy życia sens dawać innym to co sam byś 
dostać chciał”.

Zapraszam do spotkania z bohaterami, którzy tak wiele pragną ofiarować innym 
ludziom. Trzy bardzo ważne spotkania, o których chciałbym Wam teraz opowiedzieć.

Spotkanie I

Karolinę mijałem każdego dnia w drodze do szkoły. Pewnego dnia zapytałem gdzie 
zmierza tak systematycznie przez 3 dni w tygodniu. Okazało się, że poświęcała swój 
czas aby przez chwilę wnieść trochę ciepła i radości w życie mieszkańców Schroniska 
Brata Alberta. To schronisko znajduje się na terenie mojej parafii. W krótkiej rozmo-
wie dała piękne świadectwo ile dla niej znaczy ta częsta wizyta w Schronisku. Sama 

doświadczyła dramatu rozbitej rodziny, porzucenia przez ojca i przemocy w domu. 
Postanowiła sobie, że z całych sił postara się pomagać innym, szczególnie tym pora-
nionym i pokrzywdzonym przez życie. W Schronisku odnalazła już wielu przyjaciół. 
A mieszkańcy tego domu nazywają ją dobrym aniołem niosącym pociechę i nadzieję. 
Karolino, dobrze, że jesteś…(ks. Jacek Michno)

Spotkanie II

Martyna i Paulina to dwie szkolne wolontariuszki odwiedzające sparaliżowanego 
Michała. Już w pierwszej klasie zamarzyły by zapisać się do wolontariatu. Bardzo też 
chciały działać i udzielać się na rzecz drugiego człowieka. Kiedy po raz pierwszy od-
wiedziły Michała, który od kilku lat leży sparaliżowany w swoim domu, zrozumiały 
że to miejsce stanie się dla nich czasem cudownego doświadczenia i niesamowicie 
pięknej lekcji. Systematycznie spotykały się z Michałem, prowadziły liczne rozmowy, 
obdarowywały książkami i materiałami edukacyjnymi. Pomagały także w codziennych 
czynnościach w ten sposób niosąc ulgę rodzicom, dla których opieka nad Michałem stała 
się misją życia. Zawsze po wizycie u Michała wracały bardziej dorosłe i poważniejsze. 
Zrozumiały tajemnicę ludzkiego cierpienia a bardziej pewnie jeszcze potrzebę pomocy 
drugiemu człowiekowi. Martyno i Paulino, dobrze, że jesteście… (ks. Jacek Michno)

Spotkanie III

W Sanoku jest taka szkoła, która każdego roku organizuje cudowne dzieło chary-
tatywne pod nazwą: „Akcja Mikołaj”. Twórca tego dzieła jest nieżyjący już kapłan, ks. 
Wiesław Siwiec, który wraz z uczniami w grudniowe popołudnie, w pobliżu wspo-
mnienia św. Mikołaja obdarował podczas pierwszej akcji kilkanaście rodzin. Uczniowie 
jednak marzyli aby uszczęśliwić więcej dzieciaków widząc ich radość, łzy wzruszenia 
czy też przejawy wdzięczności. Wielu przekonało się o tym, że dobre dzieło roście 
i angażuje coraz więcej osób. Młodzi ludzie, by zgromadzić niezbędne środki na ten 
cel od dziewięciu lat organizują Koncert charytatywny, który łączy liczą społeczność 
Miasta Sanoka i wielu zaproszonych gości chcących pomóc. Trwają obecnie przygo-
towania do kolejnego listopadowego koncertu. Środki zebrane z ubiegłorocznego dały 
możliwość spotkania w 228 domach Sanoka i okolic i obdarowania 425 dzieci. Warto 
zobaczyć ten entuzjazm i pomysłowość młodych ludzi, chcących pomóc. Rozmowa 
z nimi po powrocie następnego dnia do szkoły jest bezcenna. Przekonuje też o tym, 
że warto. Drodzy uczniowie I LO w Sanoku, dobrze, że jesteście… (ks. Jacek Michno)

Oczywiście zapraszamy na koncert 19 listopada… 
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3. Wiara i życie Kościoła:

Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że tym osobom, o których wspomniałem 
przed momentem Bóg dał głębsze rozumienie słów Ewangelii. Szczególnie tych treści 
Dobrej Nowiny, które mówią o czynieniu miłosierdzia. Posłuchajmy jednego z nich. 
Otwórzmy Księgę Życia i czerpmy z niej obficie by próbować na co dzień postępować 
podobnie. Wysłuchajmy fragmentu Ewangelii w postawie stojącej.

Mt 25, 31-40

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie na-
rody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do 
tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy 
Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”.

To cudowne, że miłosierdzie wpisane jest w życie Kościoła. Tak wielu ludzi chce 
podążać taką właśnie drogą. Poznaliśmy dzisiaj osoby, które chcą bardziej i więcej. 
I co najważniejsze chcą czynić dobro innym ludziom. Takich wolontariuszy Jezusa 
nie brakuje i miejmy nadzieję, że nigdy nie zabraknie. To przecież jedna z ważnych 
form naśladowania Pana Jezusa.

Kościół przez wieki przypominał prawdę o tym, że dobro wyświadczone drugiemu 
człowiekowi jest dobrem, którym obdarzamy Chrystusa. W punkcie 2447 Katechizmu 
Kościoła Katolickiego odnajdujemy wskazówkę czym są uczynki miłosierdzia. Posłu-
chajmy.

KKK 2447

Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą 

naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umac-
niać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić to uczynki miłosierdzia co 
do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych 
nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów 
nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jed-
nym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem 
sprawiedliwości, która podoba się Bogu.

4. Odpowiedź Bogu

Przekonaliśmy się o tym, że w grupie czy wspólnocie działać na rzecz innych jest 
łatwiej. Podzielimy się zatem na tyle grup ile uczynków miłosierdzia przypomnieliśmy 
sobie przed momentem. Każda grupa zapozna się z przygotowanymi tekstami na temat 
uczynków miłosierdzia. Omówi je krótko i spróbuje odpowiedzieć na zadane poniżej 
pytania. Mile widziane są oczywiście własne przemyślenia i propozycje. (Czas pracy 
w grupach to ok. 10 minut, kolejne 10 zajmie zapewne omówienie poznanych treści).

Głodnych nakarmić

„Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od początku świata. Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25,34-35).

Problem ludzi biednych i potrzebujących pomocy jest obecny w każdej epoce 
i w każdym systemie. Szacuje się, że na świecie głoduje około miliarda ludzi. Co 3, 6 
sekundy ktoś umiera z głodu. Ludzie głodni, to także nasza polska rzeczywistość. Ojciec 
Święty Jan Paweł II powiedział: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie 
brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania 
rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i bezna-
dziei”. Ludzie, którzy cierpią z powodu nędzy i niedostatku często wstydzą się do tego 
przyznać i ukrywają swoją biedę. Pomoc, więc musi być dyskretna i pełna szacunku 
dla ich godności. Forma dzielenia się może mieć charakter bezpośredni w postaci jał-
mużny lub pośredni przez stworzenie warunków umożliwiających innym zdobywanie 
środków do życia. Pamięć o głodnych wymaga także roztropnego korzystania z chleba 
i żywności. Grzechem jest marnowanie żywności. Pomóc głodnym możemy w różny 
sposób. Dzielimy się tym, na co nas stać, albo na przykład zaoszczędzone w wyniku 
postanowień wielkopostnych pieniądze ofiarujemy na wyżywienie ludzi cierpiących 
głód. Możliwości pomocy innym jest wiele. Możemy pomagać sąsiadom, dzieciom 
z pobliskich szkół, możemy wysłać pieniądze na konto organizacji zajmujących się 
wsparciem i pomocą ludziom potrzebującym i głodnym np. Caritas Polska, zakony 
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misyjne, inne dzieła pomocy, w tym: program stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”. Do czynnej miłości wzywa w pierwszym liście św. Jan: „Dzieci, nie miłujmy 
słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1 J 3,18). 

- Czy w moim najbliższym otoczeniu naprawdę nikt nie jest głodny? 
- Czy znam osoby potrzebujące? Czy im pomagam? 
- W jaki sposób udzielam pomocy? 
- Czy kiedyś zrezygnowałam z czegoś, aby dać głodnemu? 
- Czy znam osoby, organizacje zajmujące się działalnością charytatywną? 
- Czy nie wywyższam się ponad osoby potrzebujące? 
- Nie odnoszę się do nich z pogardą?
- Może moja grupa znajdzie sposób, aby pomóc innym?

Spragnionych napoić

„Byłem spragniony, a daliście Mi pić” (Mt 25,35).

W naszym klimacie nie mamy zbyt wielu okazji do spełniania tego uczynku mi-
łosierdzia. Nie oznacza to jednak, że ten problem nas nie dotyczy? Każdy z nas może 
spotkać człowieka spragnionego i należy mu pomóc bez względu na to czy będzie to 
bliski czy nieznany, miły czy też, w naszym mniemaniu, wrogi człowiek. Spragnionego 
wędrowca możemy spotkać na pielgrzymce, wycieczce, w upalny dzień w pociągu. 
Gdy wydarzy się jakaś katastrofa, powódź, trzęsienie ziemi, zawsze w pierwszej 
kolejności potrzebna jest woda i inne napoje. Możemy wtedy udzielić pomocy za po-
średnictwem różnych organizacji humanitarnych. Na Ziemi w zastraszającym tempie 
kurczy się ilość wody zdatnej do picia. Około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do 
bezpiecznych źródeł wody, głównie w Azji i Afryce. Każdego dnia około 4000 dzieci 
umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej. Za pośrednic-
twem Caritas Polska i innych akcji humanitarnych można wspomóc budowę studni, 
uruchamianie stacji uzdatniania wody. W Polsce również występuje niedobór dobrej 
wody. Większość wód jest tak zanieczyszczona, że z trudem spełnia normy jakości. Aby 
przyszłym pokoleniom zapewnić możliwość zaspokojenia pragnienia i życie na ziemi 
konieczne jest podjęcie działań ekologicznych. Często bezmyślnie marnujemy wodę, 
zanieczyszczamy wylewając do ścieków chemikalia, zaśmiecając i zanieczyszczając 
rzeki i strumienie. Uważam, że lekceważenie ochrony środowiska i zasobów wodnych 
należy traktować jako zło moralne uczynione bliźnim. Woda to znak życia. Dzieląc 
się wodą, dzielimy się życiem. 

- Czy pamiętam o tym? 
- Kiedy ostatni raz zdarzyło mi się podać symboliczną szklankę wody spragnio-

nemu człowiekowi? Bliźniemu? 
- „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9,41).

Nagich przyodziać

„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25,36).

Nagi to ubogi. „Ubogich zawsze będziecie mieć u siebie” - mówił Pan Jezus. Naj-
prostszym wypełnieniem tego uczynku miłosierdzia jest oddawanie swoich niepo-
trzebnych, a jeszcze nie zniszczonych ubrań w czasie zbiórek organizowanych przez 
parafialne zespoły charytatywne lub. Od czasu, gdy istnieją sklepu z używaną odzieżą, 
nawet najubożsi mają gdzie się zaopatrzyć i mogą zaspokoić swoje najbardziej palące 
potrzeby. Niestety z przykrością można zaobserwować, że w naszym kraju jest coraz 
więcej tych, którzy mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb material-
nych. Według szacunków, problem ubóstwa może dotyczyć w Polsce wielu milionów 
osób. Niskie pensje, niepewne miejsca pracy oraz niekorzystne formy zatrudniania 
powodują, że do ubogich często zalicza się również osoby pracujące. Każdy na miarę 
swoich możliwości powinien pomagać. Musimy nauczyć się, na co dzień dostrzegać 
potrzeby innych. Najczęściej jednak nie pomagamy indywidualnym, konkretnym 
osobom, lecz przekazujemy pieniądze czy dar za pośrednictwem różnych instytucji. 
Coraz więcej osób przekazuje 1 % swojego podatku różnym fundacjom i organizacjom 
charytatywnym. Dla wielu sprawdzoną organizacją jest Caritas Polska i właśnie za jej 
pośrednictwem pomagają ubogim. Najczęściej przekazywane są ubrania po dzieciach 
i wnukach dalszej rodzinie i znajomym. Należy jednak pamiętać o tym, że nie chodzi 
o uspokojenie sumienia poprzez „dawanie tego, co nam zbywa”, czy sprzątanie własnych 
szaf, lecz o uczynek miłosierdzia, o dostrzeżenie Jezusa w drugim człowieku. Idea 
pomocy zmierza do dzielenia się tym, co ma wartość.„Kto ma dwa ubrania, niech 
podzieli się z tym, który nie ma” (Łk 3,11). Z informacji w mediach wynika, że bardzo 
mobilizujemy się w sytuacjach kataklizmów, klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów 
w kraju i za granicą. Organizowane akcje są wówczas nagłaśniane w prasie i telewizji 
i wiele osób bierze w nich udział. Na co dzień w natłoku bieżących spraw nie zawsze 
pamiętamy, że w wielu rejonach świata ludzie żyją w skrajnej nędzy. Możemy im pomóc 
za pośrednictwem misjonarzy, Caritas oraz innych organizacji udzielających pomocy.

- Czy rozglądam się w otoczeniu i zauważam osoby potrzebujące wsparcia? 
- Kiedy ostatnio udzieliłam pomocy potrzebującemu?
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Podróżnych w dom przyjąć

„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35).

W obecnych czasach niezbyt często zdarza się sytuacja, kiedy ktoś puka do naszych 
drzwi prosząc o nocleg. Ale dzisiaj też są ludzie bezdomni. Ludzie bez dachu nad gło-
wą, często głodni i chorzy, koczują na dworcach, klatkach schodowych, działkach lub 
pod mostami. Problem bezdomności i ubóstwa widać szczególnie jaskrawo w okresie 
jesienno-zimowym. Zamarza wtedy w naszym kraju kilkaset osób. Bez względu na to 
czy jest to bezdomność zawiniona czy niezawiniona - Chrystus nakazuje nam widzieć 
w ubogim brata, który potrzebuje naszej pomocy. Przysługa oddana człowiekowi to 
przysługa oddana samemu Bogu. Każda nasza pomoc dla takich ludzi jest cenna. 
Pomoc w postaci noclegowni, stołówek, zapewnienia podstawowych środków higieny 
i opieki medycznej organizuje Caritas Polska, schroniska Fundacji Brata Alberta oraz 
inne organizacje charytatywne. My możemy poprzez uczynki miłosierdzia wspoma-
gać te dzieła pomocy. Staropolskie przysłowie mówi: „Gość w domu, Bóg w domu”. 
Wejście gościa było świętem. Człowiek mający otwarte serce dla gościa, miał również 
serce otwarte dla Boga. Dzisiaj najchętniej zamykamy się w swoich czterech ścianach. 
Często nie zauważamy, że obok żyją ludzie duchowo bezdomni, zagubieni, nie mający 
z kim porozmawiać, przed kim się otworzyć. Nasza obecność, gotowość wysłuchania 
i pomocy mogłaby być dla nich schronieniem. Jan Paweł II powiedział: „Czujesz się 
osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”. Peł-
niąc ten uczynek miłosierdzia pamiętajmy, że wraz z przyjęciem drugiego człowieka 
przychodzi Boże błogosławieństwo: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10,40).

- Jak ja mogę wypełniać ten uczynek miłosierdzia? Co mogę zrobić?

Więźniów pocieszać

„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,36).

Większość z nas, na co dzień nie ma kontaktu z więzieniem i więźniami. Wezwanie 
do pocieszania więźniów, może budzić nasz opór, ponieważ w dzisiejszych czasach, 
zdecydowana większość to przestępcy słusznie skazani prawomocnymi wyrokami. 
Ale pocieszanie więźniów to nie pozwolenie na złe czyny, ani tolerancja złych zacho-
wań. Grzech nigdy nie może być nazwany inaczej niż grzechem, krzywdą. Należy go 
potępiać, ale jednocześnie trzeba pamiętać o godności człowieka, który go popełnił. 
Należy dać mu nadzieję na powrót do normalnego życia. Więzienni kapelani obser-
wują, że gesty życzliwości często stanowią zachętę do odmiany życia, poprawy, a nawet 

nawrócenia. Wprawdzie niektórzy skazani są całkowicie obojętni na ludzkie odruchy 
dobroci, lecz nie można pozwolić, aby tacy ludzie zagubili się całkowicie. Nie można 
ich spisywać na straty. Oni także mają szanse wrócić do życia w społeczeństwie, do 
życia w Kościele, do życia w rodzinie. Do tej chwili trzeba ich przygotować. Bardzo 
duże znaczenie ma dla nich posługa kapelana zakładu karnego. Coraz częściej można 
spotkać ludzi zaangażowanych na rzecz więźniów. Działalność wolontariuszy, członków 
różnych ruchów i bractw więziennych może stanowić inspirację i zachętę do włączenia 
i osobistego spełniania tego uczynku miłosierdzia - „więźniów pocieszać”. Papież Jan 
Paweł II podczas spotkań z więźniami, a było ich kilka w trakcie pontyfikatu, zawsze 
podkreślał prawdę o nienaruszalnej godności każdego człowieka, także skazanego 
i osadzonego. W więzieniu w Płocku w 1991 r. Papież apelował, aby warunki odbywa-
nia kary nie godziły w zdrowie więźniów, w ich więzi rodzinne czy poczucie osobistej 
godności. Powiedział wtedy: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy 
z was może zostać przy pomocy łaski Bożej - świętym”. W 1993 r. powstało w Polsce 
Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”. Członkowie 
Bractwa organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują 
chętnych do przyjęcia sakramentów, prowadzą ewangelizację w radiowęźle więziennym, 
wyświetlają filmy religijne, prowadzą biblioteki, wydają gazety wewnętrzne, prowadzą 
indywidualne rozmowy z więźniami, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzin-
nych. W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym także 
po wyjściu na wolność - szukają dla nich mieszkań i pracy, spotykają się na modlitwie, 
umacniają ich na drodze przemiany życiowej. Wolontariusze posługujący więźniom 
wywodzą się między innymi z Odnowy w Duchu Świętym, Legionu Maryi, Instytutu 
św. Brata Alberta, Wspólnoty Krwi Chrystusa. W tym roku 26 marca, obchodzony 
był III Dzień Modlitw za Więźniów. Dzień ten został ustanowiony przez Episkopat 
na wniosek Bractwa Więziennego i będzie obchodzony, co roku w liturgiczne wspo-
mnienie Dobrego Łotra. Ideą ustanowienia Dnia Modlitw za Więźniów była potrzeba 
ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą 
sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie. 

- Czy znajdę pośród najbliższych jakikolwiek sposób pomocy osobom uwięzio-
nym?

Chorych nawiedzać

„Byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie” (Mt 25,36).

Wielki Post skłania nas do refleksji nad sensem życia i zachęca do czynienia dobrych 
uczynków. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice o miłosierdziu Bożym, nauczał nas, 
że człowiek jest powołany do tego, by czynił miłosierdzie drugim; że słowo, choćby 
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Ks. JaceK Michno„JEŚLI TYLKO CHCESZ MOŻESZ KOMUŚ COŚ OD SIEBIE DAĆ”

najpiękniejsze, nie wystarczy. Człowiek chory potrzebuje bliskości drugiego człowie-
ka. Już mędrzec Syrach pouczał: „Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, 
albowiem za to będą cię miłować” (Syr 7,35). Choroba i cierpienie są doświadczeniami 
ogólnoludzkimi i wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu, bywamy w jakimś 
okresie życia nimi dotknięci. Lekarze opiekujący się chorymi często podkreślają, 
że opuszczenie w chorobie może być gorsze niż brak pomocy medycznej i lekarstw. 
Obecność, bliskość, zainteresowanie drugiego człowieka w czasie choroby ma ogromne 
znaczenie. Wszyscy chrześcijanie, w miarę swoich możliwości powinni troszczyć się 
o chorych, odwiedzać ich i spieszyć z pomocą, której potrzebują. Zajmowanie się cho-
rymi i cierpiącymi, szczególnie bliskimi, jest trudne. Ludzie często przed tym uciekają, 
aby nie czuć swojej bezradności. Być obok, patrzeć na czyjś ból, cierpienie, łzy i nie móc 
zrobić nic, żeby pomóc - często wydaje się ponad siły. Odwiedzając chorego pomagamy 
mu przyjąć i znieść cierpienie. Często taka wizyta pozwala również dać wytchnienie 
osobom, na co dzień opiekującym się chorym. Zwykle nie trzeba wiele, wystarczy 
odwiedzić starszą czy chorą osobę, porozmawiać, zaproponować pomoc, zrobienie 
zakupów, posprzątanie w domu, poczytanie gazety czy książki. I przez te zwykłe 
zajęcia robione z miłością dokonuje się często cud - osoba chora czuje się zdrowsza. 
Podziwiamy cudzą troskę o chorych i często uspokajamy swoje sumienie: Co ja mogę 
pomóc? Inni robią to lepiej. Chory szybko się męczy, jak już ktoś pójdzie, to po co ja? 
Nie możemy zwolnić siebie od odpowiedzialności. Każdy może być wolontariuszem 
i pomagać chorym. W zależności od dyspozycyjności, zdolności i preferencji osobistych, 
można wybrać zajęcie, które najbardziej będzie pasować do rytmu naszego życia. Św. 
Augustyn mówił, że przy nawiedzaniu chorego „Chrystus nawiedza Chrystusa”, czyli 
że przy ofiarnej pomocy korzysta zarówno chory, jak i nawiedzający. Każdy z nas jako 
człowiek, jako chrześcijanin powinien służyć innym i w tym się realizować. Zgodnie 
ze złotą zasadą z Ewangelii wg św. Mateusza: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Tego bowiem wymaga Prawo i Prorocy”. Warto 
się rozejrzeć. Tylu ludzi dźwiga brzemię choroby. Żyją w naszych rodzinach, mieszkają 
tuż obok - na naszych ulicach czy klatkach schodowych, czasem - z różnych przyczyn 

- w domach opieki. Często samotni. Czekają... Papież Jan Paweł II ustanowił w 1992 r. 
Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić nas na chorych i cierpiących.

- Pytania padły w tekście. Co jeszcze mogę zrobić?

Umarłych pogrzebać

„Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych mo-
ich braci, zrobiliście dla Mnie” (Mt 25, 40). Szacunek dla zmarłych istnieje w każdej 
kulturze, niezależnie od poglądów i wyznawanej wiary. Pogrzebanie zmarłych to nasz 
ludzki obowiązek. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Ciała zmarłych 

powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmar-
twychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią 
Ducha Świętego” (KKK 2300). Mędrzec Syrach nakazuje, by oprócz pochowania 
zmarłego, odprawić po nim stosowną żałobę: „Synu, wylewaj łzy nad zmarłym i jako 
bardzo cierpiący zacznij lament, według tego, co mu przystoi, pochowaj ciało i nie 
lekceważ jego pogrzebu!” W chrześcijańskim uczynku grzebania umarłych zawiera 
się nadzieja na spotkanie ze zmarłymi w przyszłym świecie, w gronie zbawionych. 
Pan Jezus zmartwychwstał, a przez to i umieranie ludzi oraz pogrzeb nie oznaczają 
już kresu życia. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet 
jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 
11,25-26). Troska o zmarłych nie powinna kończyć się na pogrzebie. Zadbane groby 
to świadectwo wiary w życie wieczne. Nawiedzanie cmentarza to pomoc zmarłym, 
ale to także uczynek miłosierdzia względem samego siebie, aby wyprosić sobie łaski 
do dobrego życia, szczęśliwej śmierci i wieczności. Na jednym z nagrobków napisa-
no: „Przechodniu, póki żyjesz, żyj dobrze, abyś żył na wieki”. „Modlitwa za żywych 
i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co do duszy.

- W jaki sposób mogę pomóc zmarłym?
- W jaki sposób mogę pomóc rodzinom zmarłych?

Źródło: Materiały do pracy w grupach zaczerpnięte z tekstu zamieszczonego na stronie: 
http://www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl/index.php?tresc=art&Wybr=167&ro-
dzic=148&NrM=5&Poz=2

5. Podsumowanie 

Uczynki miłosierdzia są naszą powinnością. Z czynów miłości będziemy sądzeni. 
Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, jedyne pytanie, jakie usłyszymy od Boga będzie doty-
czyło miłości bliźniego (Mt 25,31-46). Uczynki Miłosierdzia to tylko przykłady. Każdy 
musi odkryć, czego potrzebuje jego bliźni, w jaki sposób mógłby mu służyć. Czy ktoś 
rzeczywiście kocha, Boga i bliźniego poznajemy także po tym, czy zauważa potrzeby 
innych? W każdej chwili naszego życia, musimy zadawać sobie pytanie: Jak wygląda 
w praktyce moja miłość bliźniego? Nie ma, bowiem miłości do Boga bez miłości do 
naszych sióstr i braci. Aby za uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą 
one odpowiadać pewnym warunkom, a mianowicie: trzeba je spełniać w czystej intencji, 
chętnie, nieustannie i bez względu na osoby, którym je wyświadczamy.
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„JEŚLI TYLKO CHCESZ MOŻESZ KOMUŚ COŚ OD SIEBIE DAĆ”

6. Zakończenie

Tyle poznanych treści, tyle przemyśleń a może i nawet chęci działania. Niech dobre 
postanowienia zostaną przez nas jeszcze omodlone. Odmówmy modlitwę wolontariusza.

Modlitwa wolontariusza

Panie, pozwól mi być przyjacielem wszystkich, pozwól mi być osobą, która wzbu-
dza zaufanie w tych, którzy cierpią i lamentują, w tych, którzy szukają światła daleko 
od Ciebie, w tych, którzy chcieliby zacząć, ale nie wiedzą jak, w tych którzy chcieliby 
zawierzyć komuś, ale nie czują, że mogą. Panie, pomóż mi, abym nie ominął nikogo 
z obojętnym obliczem, z zamkniętym sercem, spiesząc się. Panie, pomóż mi stać się 
natychmiast świadomym tych, którzy się martwią i są zdezorientowani, tych, którzy 
cierpią bez okazywania tego, tych, którzy czują się wyizolowani, mimo, że nie chcą 
być. Panie, uwolnij mnie od egoizmu, abym mógł Ci służyć, abym mógł Cię kochać, 
abym mógł Cię słuchać, abym mógł Cię powitać, w każdym z mych braci, których 
sprawiasz, że spotykam. Amen.
(Źródło: http://samarytanin.caritas.pl/to-co-najwaniejsze/198-modlitwa-wolontariusza)

I na zakończenie, jeśli czasu wystarczy kolejny muzyczny upominek. Z tej piosenki 
zaczerpnięty został temat naszego dzisiejszego spotkania. Dedykacja dla tych, którzy 
mają ochotę pomagać i mają serce wolontariusza.

„Jeśli tylko chcesz…”
(Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=_iR0zP1gHfk)



IV
NABOŻEŃSTWA
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N abożeństwo formacyjne o czynach miłosierdzia na przykładzie życia bł. ks. 
Jana Balickiego. Można przeprowadzić je w listopadzie lub w innym czasie, 
zwłaszcza w kontekście wygłoszonej konferencji o uczynkach miłosierdzia 

co do ciała.

1. Pieśń na wejście:

O wszechmocny Panie /schola/

Asysta: przynajmniej czterech ministrantów-lektorów (w przypadku większej ich liczby, odpowiednio przy-
dzielić teksty dla czytających) oraz celebrans niosący relikwiarz z relikwiami bł. Jana Balickiego (jeśli takowy jest 
w posiadaniu parafii), klękają przed ołtarzem, celebrans umieszcza na ołtarzu relikwiarz. Następuje okadzenie 
relikwii, po czym asysta udaje się na miejsce przewodniczenia.

2. Rozpoczęcie:

Celebrans

• W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Pan z wami.
• Przeżywany miesiąc listopad, jak również koniec roku liturgicznego kierują nasze 

myśli ku sprawom ostatecznym. Jedną z nich jest rzeczywistość sądu. Słowo Boże 
poucza nas, iż będziemy sądzeni z miłości, z miłości praktycznej. Ten sąd dokonuje 
się w wymiarze indywidualnym w momencie śmierci, a w wymiarze społecznym 
na końcu czasów. Jak przeżyć życie, aby rzeczywistość sądu nie była dla nas „miste-
rium tremendum”? Pytanie to wydaje się być pytaniem zasadniczym. Odpowiedzi 
udzielają nam liczni święci i błogosławieni, którzy usłyszeli już słowa Chrystusa; 

MIŁOSIERDZIA DOSTĄPI,
KTO MIŁOSIERNYM BYŁ...
Bł. ks. Jan Balicki
– świadek miłosierdzia

Ks. Wacław Siwak
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Ks. WacłaW siWaKMiłOsiERDZia DOsTĄPi, KTO MiłOsiERNYM BYł...

„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo...” (Mt 25, 
34). Udzielają nam odpowiedzi poprzez przykład własnego życia i pozostawione 
pisma. W dniu dzisiejszym, w czasie tego nabożeństwa, chcemy spojrzeć poprzez 
pryzmat życiorysu i rozmyślań bł. Ks. Jana Balickiego201 na ewangeliczne warunki 
osiągnięcia szczęścia wiecznego. Chcemy popatrzeć w jaki sposób nasz przemyski 

201  Niniejsze dane można wedle uznania wykorzystać do szerszej prezentacji postaci Błogosławionego. 
Treść przypisu za: R. Chowaniec, Bł. ks. Jan Balicki, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/
swieci/b_jan_balicki.html:
Jan Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu, obecnie należącym do Rzeszowa. Na chrzcie 
św., który odbył się następnego dnia, nadano mu imiona: Jan Wojciech. W jego domu rodzinnym 
panowała głęboko religijna atmosfera. W latach (1876-1888) chodził do szkoły w Rzeszowie. «Jan 
w nauce był pilny i systematyczny — napisał kolega szkolny sługi Bożego Stanisław Jaworski — bardzo 
dobry i uczciwy, niewinny w myślach, słowach i uczynkach. Z powagą i odpowiedzialnością patrzył 
na świat i umiał odróżnić prawdę od fałszu».
We wrześniu 1888 r. Jan wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu; po 4 latach 
formacji intelektualnej i duchowej został wyświęcony na kapłana 20 lipca 1892 r. Z wielką radością 
rozpoczął jako wikariusz swoją posługę kapłańską w parafii Polna. Szybko pozyskał sobie serca no-
wych parafian, którzy widzieli w nim wspaniałego kaznodzieję, cierpliwego spowiednika i kapłana 
kochającego modlitwę. Po roku pracy został wysłany do Rzymu, by kontynuować studia na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim. «Nie studiuję — napisał w swoich notatkach — po to, by mieć jak 
najlepsze oceny albo żeby zdobyć różne tytuły naukowe. Studiuję, by dowiedzieć się czegoś więcej 
o Bogu, by Go lepiej poznać, by kochać Go coraz więcej». Ks. Balicki na uniwersytecie słuchał z uwagą 
wykładów, czyniąc skrupulatnie notatki. Po powrocie do domu czytał je oraz studiował materiały 
związane z omawianym tematem. Rozczytywał się w pismach św. Tomasza z Akwinu, a następnie 
szedł do kaplicy, by przed Najświętszym Sakramentem medytować nad tym, co było przedmiotem 
lektury. Jeden z kolegów ks. Balickiego z lat studenckich powiedział: «Jan przerobił całą dogmatykę 
na klęczkach przed Najświętszym Sakramentem». Pobyt w Rzymie pozwolił ks. Balickiemu poznać 
piękno i bogactwo Wiecznego Miasta. W wolnych chwilach przemierzał miasto w poszukiwaniu nie 
znanych sobie zabytków; w szczególny sposób interesowały go bazyliki, groby apostołów i świętych, 
domy wybitnych osobistości związanych z historią Kościoła. Po ukończeniu studiów w Rzymie 
latem 1897 r. ks. Jan powrócił do swojej diecezji. Został posłany do Przemyśla, gdzie w seminarium 
duchownym pełnił różne obowiązki. Pozostał tam do 1948 r.
Był najpierw profesorem teologii dogmatycznej. Każdy jego wykład był dobrze przygotowany, prze-
myślany, przejrzysty i przekazany w sposób przekonujący i zrozumiały. O dogmatyce mówił, że 
jest nie tylko wiedzą o Bogu, ale również wiedzą ukazującą drogi ku Niemu. Był również do 1900 r. 
prefektem studiów. Pełniąc tę funkcję, starał się odpowiednio odnosić do każdego studenta. W roz-
mowach z alumnami był dyskretny i opanowany, słuchał z uwagą tego, co mieli do powiedzenia, 
a tam, gdzie było potrzeba, czynił konieczne uwagi. W duchu posłuszeństwa przyjął w 1927 r. funk-
cję wicerektora, a po roku — rektora seminarium. Z modlitwy czerpał siły do pracy. W ciągu dnia 
bardzo często udawał się do kaplicy, by powierzać Bogu swoich współpracowników i alumnów, nade 
wszystko zaś, by prosić o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. Czuł wielką odpowiedzialność 
przed Bogiem i Kościołem za to, aby sakrament kapłaństwa przyjmowali jedynie alumni dobrze 
uformowani i przygotowani. Ze względu na stan zdrowia musiał zrezygnować z funkcji rektora 
i profesora teologii dogmatycznej. Pozostał jednakże w seminarium, gdzie służył jako spowiednik 
i kierownik duchowy; był wzorem życia kapłańskiego dla wszystkich. Miał zawsze serce otwarte dla 
każdego, kto zbliżał się do niego ze szczerością. Nigdy nie szczędził ani siebie, ani swego czasu, by 
służyć potrzebującym. W połowie lutego 1948 r. ks. Balicki bardzo poważnie zachorował. Lekarze 
stwierdzili obustronne zapalenie płuc i zaawansowaną gruźlicę. Został przewieziony do szpitala, 
gdzie zmarł 15 marca 1948 r. 

Błogosławiony rozumiał i realizował w życiu program nakreślony w 25 rozdziale 
Ewangelii według św. Mateusza.

3. Czytanie Ewangelii

Celebrans odczytuje Mateuszewy opis Sądu Ostatecznego (Mt 25, 31-37).

Mt 25, 31: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, 
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszyst-
kie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 
kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie 
się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie 
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakar-

miliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem 
i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym 
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» 40 A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili». 

4. „Byłem głodny”

Lektor 1 czyta: 

• „Byłem głodny”. Całe życie bł. Ks. Jana Balickiego, to ciągłe czynienie dobra na 
rzecz innych, szczególnie biednych, ubogich, opuszczonych, głodnych. Był wzywany 
do rozmównicy. Jak się często okazywało nie były to tylko odwiedziny znajomych, 
czy porady duchowe, ale w wielu wypadach prośba o wsparcie, jałmużnę, kawałek 
chleba. Prośby te były zawsze spełniane z największą miłością. W „Życiorysie ks. 
Jana Balickiego” ks. Momidłowski pisze: „Dla nieszczęśliwych stał się wszystkim dla 
wszystkich. Umieli to biedacy doceniać, szanowali go, cieszyli się na jego widok”202. 

202  S. Momidłowski, Ks. Jan Balicki /1869-1948/. Człowiek oddany Bogu i ludziom, w: „Chrześcijanie” 
t. 16, Warszawa 1985, s. 167.
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A ks. Grochowski wspomina „Miał ks. Balicki opinię bardzo miłosiernego kapłana, 
który co mógł, to świadczył tak ubogim miasta Przemyśla, jak też zakładom i in-
stytucjom dobroczynnym. Ile wydał na ten cel, komu dawał pomoc czy jałmużnę 
to przekracza zakres moich wiadomości, bo nigdy się ks. Balicki z tym przede mną 
nie pochwalił”203.

Lektor 2 czyta na tle podkładu muzycznego (gitara/organy/lub fragment nagrania ze spokojną kontemplacyjną 
muzyką)

• Rozmyślanie z 7 XII 1939 r.: „Dobrze Panie, żeś mnie upokorzył… dobrze… Mi-
łosierdzia wciąż wołać, bo z miłosierdzia łaska i wszelki datek dobry pochodzący od 
Ojca światłości. Z miłosierdzia odkupienie, Miłosierdzie, że nie jesteśmy zgubieni, 
ale mamy czas do pokuty i korzystania z odkupienia. Miłosierdzie, że w każdej 
chwili mamy przystęp do tronu łaskawości i być wysłuchanymi. Miłosierdzia 
dostąpi, kto miłosiernym był dla bliźnich, a niemiłosierni będą odrzuceni, że nie 
mieli miłosierdzia dla bliźnich. Byłem głodny, spragniony, nagi, gościem, ale daliście 
mi…”204

5. „Byłem przybyszem”

Lektor 3 czyta:

• Byłem przybyszem”. Ks. Balicki w stosunku do nawiedzających go okazywał wielki 
takt i grzeczność. Nigdy nie dał nikomu poznać po sobie, że ktoś jest mu niemile 
widzianym gościem, choćby się zjawił w czasie najmniej stosownym. A przycho-
dzili różni i w różnych sprawach, „a wszyscy spotykali się z przyjęciem pełnym 
życzliwości, wyrozumiałości, z miłym wyrazem na jego obliczu”205.

Lektor 4 czyta na tle podkładu muzycznego (gitara/organy/lub fragment nagrania ze spokojną kontemplacyjną 
muzyką)

• Rozmyślanie z 21 I 1944 r. „Dobrze Panie, żeś mnie upokorzył… dobrze… abym 
nabrał prawdziwego ducha dobroci, aby w obcowaniu z bliźnimi nie było nic dla 
nich przykrego, ale żeby i słowa i czyny i całe zachowanie się owiane było czcią 
i miłością dla niego. W razie gdyby się złość budziła, niecierpliwość, niechęć… to 
wtedy zaczekać z mową przez chwilkę, akt strzelisty wzbudzić, podniecenie się 

203  Tamże, s. 227.

204  Wybór pism ks. Jana Balickiego, Warszawa 1981, s. 165.

205  Momidłowski, s. 165.

uciszy, nastanie pokój a z nim dobroć w sercu, oczach, mowie”206. 

Dalej lektor 1 czyta

• Po zajęciu przez Rosjan wschodnich terenów Rzeczypospolitej, w czasie II wojny 
światowej, Przemyśl stał się miastem granicznym. Wielu ludzi czekało na przepustkę 
aby przekroczyć granicę na Sanie, wielu było uciekinierów ze Wschodu. Ci ludzie, 
w liczbie 2 tys., w gmachu budynku seminaryjnego znaleźli schronienie. „I tutaj 
ukazało się dobre serce Jana: wszedł między nieszczęśliwych, zaprowadzał między 
nimi ład, porządek, w kaplicy spowiadał, w kuchni domagał się dla niektórych bar-
dzo biednych o pożywienie, wszędzie zaglądał, podnosił na duchu jak prawdziwy 
anioł opiekuńczy”207.

6. Piosenka Kochany bracie

lub inna stosowna pieśń/piosenka religijna w wykonaniu scholii lub wszystkich

7. „Byłem nagi” 

Lektor 2 czyta:

• „Byłem nagi”. Ks. Jan wydatki na siebie ograniczał do ostateczności, by tylko dru-
gim pomóc. Ks. Momidłowski pisze „Gdy ktoś przyszedł w łachmanach starał się 
mu dać coś z okrycia. Bardzo często płacił biednym koszta leczenia szpitalnego. 
Ogólnie utarło się… powiedzenie, że ks. Balicki zostanie bez butów i czapki. Z tych 
powodów nieraz księża koledzy sami podejmowali jego płacę profesorską, by mu 
sprawić najkonieczniejsze rzeczy z garderoby”208, które i tak bardzo szybko i często 
zmieniały właściciela, gdyż jak tłumaczył Błogosławiony „trzeba było dać bardziej 
potrzebującym”209.

206  Wybór, s. 393.

207  Momidłowski, s. 167.

208  Tamże, s. 128.

209  Tamże, s. 168.
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• Rozmyślanie z 16 VI 1940 r. 

Lektor 3 czyta na tle podkładu muzycznego (gitara/organy/lub fragment nagrania ze spokojną kontemplacyjną 
muzyką)

• Rozmyślanie z 16 VI 1940 r. „Dobrze Panie, żeś mnie upokorzył… dobrze… 
dobrze… Dobroć, pokora… łączą się ze sobą bardzo ściśle. Dobroć bez pokory 
nie do pomyślenia. Dobroć uważa na bliźniego, aby mu nigdy nie być przykrym, 
ani słowem, ani czynem, ani zachowaniem się swoim, co więcej i wewnętrznie 
przez myśl o bliźnim i pragnienia dla niego, tak się usposabia, że jest się miłym 
dla każdego, dobroć człowieka pociąga innych do niego jakąś siłą nieprzepartą. 
Delikatne bowiem jego obejście, mowa tchnąca życzliwością, traktowanie pełne 
szacunku, cały do bliźniego stosunek oparty na gotowości niesienia pomocy, jak 
i kiedy będzie w możności, te cechy dobroci wypływają z pokory”210.

Hymn brewiarzowy: Błogosławione serca, które płoną211

/wszyscy z akompaniamentem organów. Wcześniej przygotować tekst hymnu na rzutnik slajdów lub wy-
świetlacz multimedialny/

• Rozmyślanie z 17 VI 1940 r. 

Lektor 4 czyta na tle podkładu muzycznego (gitara/organy/lub fragment nagrania ze spokojną kontemplacyjną 
muzyką)

Rozmyślanie z 17 VI 1940 r. „Dobrze Panie, żeś mnie upokorzył... dobrze... Z pokorą 
łączy się do broć i tylko dobroć. Ta dobroć co naprawdę współczuje z bliźnim, dzie ląc 
z nim jego radości i smutki. A dzieli się szczerze, nic nie udając, bo bliźniego radość, czy 
smutek uważa za swoje, jak by jego było to do bro, które sprawia bliźniemu radość, i to 
cierpienie fizyczne, czy mo ralne, które go smutkiem napełnia. To dzielenie z bliźnim 
jego ra dości powiększa w nim radość, a dzielenie smutku łagodzi w znacznej mierze jego 
boleść. Prawdziwość współczucia stwierdza i rozczulenie do łez, gdy bliźni je wylewa”212.

210  Wybór, s. 127.

211  Brewiarz, t. 4, s. 1536.

212  Wybór, s. 127.

8. „Byłem chory”

Lektor 1 czyta:

„Byłem chory”: Szpital powszechny w Przemyślu przy ul. Władycze był ulubionym 
polem pracy ks. Jana. Bardzo często się tam udawał. Gdy w szpitalu nie było kaplicy, 
co niedzielę w salach odprawiał dla chorych Mszę św. Później spowiadał po salach 
i udzielał komunii. Gdy otwarto już właściwą kaplicę, ks. Jan codziennie odprawiał Mszę 
św., a w święta i niedziele głosił słowo Boże. Ks. Momidłowski w życiorysie podkreśla, 

„że tak umiał trafić do serc, że chorzy często ze wzruszenia płakali”213. Miał w sobie 
coś takiego, co sprawiało, że nawet zatwardziali grzesznicy otwierali przed nim swe 
dusze i jednali się z Bogiem. Nigdy nie dał poznać po sobie, że jest mu ciężko oddychać 
powietrzem przesyconym zapachem lekarstw i wyziewami chorych.

• Kanon: Ubi carits /wszyscy z gitarą/

Lektor 2 czyta

W szpitalu Jan zetknął się z leczącymi się tam, upadłymi dziewczętami, których 
nie brak było w mieście. „Poznał ich straszne życie, przypatrzył się ich tragediom”214. 
Postanowił im pomóc, wyrwać się z tej niewoli grzechu. Otoczył je duchową opieką /
spowiedź, nauki, rozmowy/, ale też pomagał materialnie: udzielając wsparcia, starając 
się dla nich o przyjęcie do jakiegoś zakładu prowadzonego przez siostry, gdzie mogłyby 
żyć normalnie. Jego troska i współczucie spowodowały bolesne pomówienia, które 
jednak zniósł mężnie. Pragnieniem jego życia było, aby powstał zakład w Przemyślu 
zajmujący się wychowaniem upadłych dziewcząt. Dzięki Jego staraniom i pomocy 
rzeczywiście taki zakład powstał. Ówczesna Siostra Przełożona tego zakładu wspomi-
na: „Postać ks. Balickiego, pełna słodyczy i cichości, przypominała i robiła wrażenie 
świętego między nami. Rzeczywiście, gdy od nas odjeżdżał, dom był napełniony jego 
duchem i wszyscy czekali na jego ponowne odwiedziny”215.

Lektor 3 czyta wiersz

• Witold Nanowski „Święta Magdalena”

A kiedy straciłaś wszystko, pozostał tobie Bóg.
Więcej niż wszystko na ziemi: Święte Królestwo Wieczności.

213  Momidłowski, s. 127.

214  Tamże, s. 128.

215  Tamże, s. 131.
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Tylko On przebaczyć ci mógł.
Gdy byłaś pełna bólu i złości.
Nikt z nich bez grzechu.
On ich imiona wypisał na piasku.
Kamienne słowom wtórowało echo.
I prawda oczy porażała blaskiem.

„Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamieniem”
Kamienne słowom wtórowała echo.
Wszyscy odeszli złamani skuleni.

Lektor 4 czyta

• „Jego bezinteresowność i poświęcenie dla chorych, jego osobista świętość w po-
dziw wprawiały lekarzy. Dr Feliks Kaczuba mawiał, że jeżeli ks. Balicki nie będzie 
świętym, to chyba nikt nie dostąpi tego zaszczytu”216.

9. Pieśń: Chwalę Ciebie Panie

/wszyscy z gitarą/

W tym czasie asysta przechodzi od miejsca przewodniczenia i klęka na stopniu ołtarza. Następuje okadzenie 
relikwii.

10. Litania do bł. ks. Jana Balickiego

Celebrans

Błagajmy Ojca Niebieskiego, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez 
przykład i orędownictwo bł. Ks. Jana Balickiego pozwolił nam osiągnąć doskonałość 
życia. Prośmy o to przez Jego przyczynę:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata Boże 

216  Tamże, s. 128.

Duchu Święty Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże 
Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami 
Święty Józefie 
Święty Józefie Sebastianie 
Święty Janie z Dukli 
Wszyscy Święci i Święte Boże 
Błogosławiony Janie Wojciechu 
Sługo miłosiernego Ojca 
Sługo uniżonego Pana 
Sługo uległy Duchowi Świętemu 
Sługo cichy i pokorny 
Mistrzu żywej wiary 
Mistrzu mocnej nadziei 
Mistrzu ofiarnej miłości 
Mistrzu wytrwałej modlitwy 
Kapłanie roztropny 
Kapłanie sprawiedliwy 
Kapłanie wstrzemięźliwy 
Kapłanie mężny 
Kapłanie posłuszny 
Ojcze zagubionych 
Ojcze wzgardzonych 
Orędowniku grzeszników 
Przewodniku szukających drogi 
Apostole królestwa pokoju 
Głosicielu miłosierdzia 
Gorliwy wychowawco 
Cierpliwy spowiedniku 
Wierny synu Kościoła 
Czcicielu Bogarodzicy 
Wzorze pokory 
Pasterzu według Serca Bożego 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami błogosławiony Janie Wojciechu

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
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K. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest 
dobry, spraw za wstawiennictwem błogosławionego Jana Wojcie-
cha, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli 
oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

11. Ojcze nasz

12. Oracja:

Celebrans

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana, kapłana, aby w pokorze serca służył 
dziełu Twojego miłosierdzia, † spraw za jego wstawiennictwem,* abyśmy naśladując 
uniżenie Twojego Syna dostąpili radości Jego Królestwa. Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

13. Błogosławieństwo (relikwiami)

14. Pieśń: Błogosławiony księże Janie

15. Ucałowanie relikwii

16. Pieśń: Serca wielkie nam daj

Podczas obrzędu całowania relikwii
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Pieśń na wejście: Nie było miejsca dla ciebie…

Przejdziemy drogą Wcielenia od obietnicy rajskiej po rozpoczęcie przez Pana 
działalności publicznej. Chcemy zagłębić się w te tajemnice naszego zbawienia nie 
tylko od strony nadziei i radości, ale też od strony Bożego zatroskania o człowieka, 
który tyle razy rani miłość Bożą. Radość, światło, boleść, chwała napełnia życie Jezusa 
i nasze. Syn Boży stał się człowiekiem, żył na ziemi, umarł i zasiadł po prawicy Ojca, 
abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Taki też niech będzie owoc naszej modlitwy.

Przebieg każdej stacji jest następujący:
- Zapowiedź: Stacja…
- K: A Słowo stało się ciałem; W: I zamieszkało między nami.
- Fragment(y) biblijny(e)
- Cisza na medytację
- Kanon: Bóg jest miłością miejcie odwagę żyć dla miłości. * Bóg jest miłością. 

Nie lękajcie się. LUB Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, * Bo Tyś zbawieniem 
mym. * Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja * I uciszy się.

DROGA WCIELENIA

Adoracja żłóbka

Ks. Kazimierz Gadzała
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I. Zapowiedź Zbawiciela 

Z Księgi Rodzaju: „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do 
jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 
wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: 
a on zjadł. (…) Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzają-
cego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem 
wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpo-
wiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem 
się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego 
ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, 
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to 
uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł 
do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych 
i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego 
istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.” (Rdz 3, 1-15) 
Z księgi Psalmów: „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród 
nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie 
ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego.” (Ps 14, 2-3.).

II. Oczekiwanie na Zbawiciela – Adwent ludzkości

Z Księgi proroka Izajasza: „Boś Ty naszym Ojcem! (…); Tyś, Panie, naszym Ojcem, 
„Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić 
z dala od Twoich dróg, tak, iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? 
Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. (…) 
Staliśmy się od dawna jakby ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie noszą Twego 
imienia. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił...” (Iz 63, 16-19).

III. Proroctwa mesjańskie – nie zawsze radosne

Z Księgi proroka Izajasza: „Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza 
me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem 
ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie 
zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam.” (Iz 50, 4-7).

IV. Spełnienie czasów - Zwiastowanie - podjęciem bardzo 
trudnej woli Bożej

Z Ewangelii wg św. Łukasza: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, 
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Sy-
nem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do 
anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.” (Łk 1, 26-38).

V. Czas próby dla św. Józefa

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, 
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: 
Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie...” (Mt 1, 18-14).
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VI.Trud drogi do Betlejem i odrzucenie przez 
mieszkańców

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać 
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali (…) nie było 
dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 1-7).

VII. Narodziny Jezusa w ubóstwie

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie...” (Łk 2, 6-7ab).

VIII. Proroctwo Symeona

„Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony 
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2, 34-35).

IX. Zagrożenie ze strony Heroda

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.” (Mt 2, 1-3).

X. Mirra – dar magów - zapowiedź przyszłego pogrzebu

„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” 
(Mt 2, 10-11)

XI. Ucieczka do Egiptu

„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 
się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda.” (Mt 2, 13-15).

XII. Rzeź niemowląt

„Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /
oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wie-
ku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy 
spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. 
Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.” (Mt 2, 16-18)

XIII. Zagubienie w Jerozolimie

„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwa-
naście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczy-
stościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, 
że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i zna-
jomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech 
dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 
się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła 
do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co 
im powiedział.” (Łk 2, 41-50)

XIV. 30 lat życia ukrytego 

„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy 
w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” (Łk 2, 51-52)
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XV. Chrzest w Jordanie

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, 
a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Sam 
zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, 
synem Józefa.” (Łk 3, 21-23)

K: Módlmy się: Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim 
ciele, +spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * prze-
kształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W: AMEN.

Święta Rodzino z Nazaretu, módl się za nami.
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N abożeństwo słowa Bożego w połączeniu z Drogą Krzyżową z rozważaniami 
bł. ks. Jana Balickiego do wykorzystania w czasie Wielkiego Postu. W razie 
potrzeby nabożeństwo można skrócić opuszczając pierwsze czytanie i psalm.

1. Pieśń na wejście

Odpowiednia pieśń o charakterze pasyjnym. Przewodniczący z dwoma ministrantami udaje się na miejsce 
przewodniczenia

2. Obrzędy wstępne

Celebrans

• W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Pan z wami.
• Wprowadzenie:

Siostry i Bracia! Gromadzimy się przed krzyżem Chrystusa i wokół ogołoconego 
ołtarza, aby w tej godzinie towarzyszyć naszemu Zbawicielowi w tajemnicy Jego męki 
i śmierci, tajemnicy Jego ogołocenia, kenozy, zbawczego uniżenia. Chcemy towarzyszyć 
Jezusowi poprzez rozważanie ostatniej drogi w Jego ziemskim życiu. Drogi, która wiodła 
na Krzyż. Drogi, która wiodła do naszego Odkupienia. Wchodząc w misterium Męki 
Pańskiej słuchajmy najpierw słowa Bożego.

JEZUS CIERPIAŁ ZA MNIE...
Nabożeństwo Wielkopostne (Droga Krzyżowa)

Ks. Wacław Siwak
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• Oracja:

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na twoją rodzinę, za którą nasz Pan, Jezus Chry-
stus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców i poniósł mękę na krzyżu. Który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

3. Czytanie słowa Bożego

Lektor

• Czytanie I: Iz 52, 13 - 53,6

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak 
wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać 
Jego była niepodobna do ludzi - tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną 
przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłycha-
nego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? On 
wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał 
On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, 
przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się 
obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca 
uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach 
jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej 
drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

• Psalm: 22, 2-23

Drugi psalm z Godziny Czytań Wielkiego Piątku, Brewiarz, t. II, s. 362-363] – wszyscy, zaczyna schola. Tekst 
wcześniej przygotować na rzutnik slajdów lub wyświetlacz multimedialny.

Boże mój. Boże, czemuś mnie opuścił? *
Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz, nie odpowiadasz, *
wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, *
Chwało Izraela.
W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, *
zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.

Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, *
ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, *
pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,*
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.

„Zaufał Panu, niech go wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje”.
Bo Ty mnie wydobyłeś z łona matki, *
Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany. *
od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko *
i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
Otoczyło mnie stado byków, *
Osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie paszcze, *
jak drapieżny lew, który ryczy.
Siły uszły ze mnie jak woda, *
rozluźniły się wszystkie kości moje.
Serce w wosk się zamienia *
i topnieje w moim wnętrzu.
Gardło mc wyschło jak skorupa, †
język mój przywarł do podniebienia *
i położyłeś mnie w prochu śmierci.
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi. *
policzyć mogę wszystkie kości moje.
A oni na mnie patrzą sycąc się mym widokiem, †
dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie, *
duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki *
i mnie biednego od rogów bawolich.
Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
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Celebrans

• Ewangelia: Łk 23, 33-38. 44-46

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili 
z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś 
królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 
Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał 
donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach 
wyzionął ducha.

4. Wprowadzenie do Drogi Krzyżowej

W bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu znajduje się ma-
szynopis zatytułowany Konferencje o życiu wewnętrznym dla Sekcji Eucharystycznej 
Sodalicji Panien w Przemyślu. Maszynopis został sporządzony na podstawie stenogra-
mów wygłoszonych konferencji pomiędzy 1926 a 1929 r. przez bł. ks. Jana Balickiego. 
Wśród 13 konferencji, jedna z nich, wygłoszona 20 III 1926 r., nosi tytuł Męka Pańska 
– Droga Krzyżowa. Dzisiaj w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy modlili 
się tekstami zaczerpniętymi z tej konferencji.

W Konferencji tej Błogosławiony podaje wskazówki jak należy odprawiać rozmy-
ślanie o Męce Pańskiej. Radzi, aby w rozmyślanie zaprzęgnąć nasze myśli, wolę, serce. 
Mamy duchem towarzyszyć Chrystusowi. Aby tak mogło się stać musimy postawić 
sobie trzy pytania. Świadomość tych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi, pomoże 
nam we właściwym rozważaniu Męki Pańskiej217.

• I pytanie, które ks. Balicki każe sobie postawić brzmi: „Co P. Jezus cierpiał”? Po 
pauzie wyjaśnia: „Samą mękę, samą boleść. O ile się da to poznać, co cierpiał, 
jaką boleść”218.

217  Ks. Jan Balicki, Konferencje o życiu wewnętrznym, [br. R i m], s. 20, mps Bibl. WSD w Przemyślu.

218  Jw.

• II pytanie: „Co dusza moja, moje serce na to”? Tu bł. ks. Balicki odwołuje się 
do psychologicznego prawa rodzącego się w sercu współczucia na widok czy-
jejś niedoli, nawet nierozumnego stworzenia. Uświadomienie sobie cierpień 
Zbawiciela winno i w naszym sercu rodzić „współczucie, boleść”. Rozważanie 
o Męce Pańskiej to „odczucie, współczucie z Panem Jezusem cierpiącym219.

• Wreszcie III pytanie brzmi; „Za co”?, a odpowiedź: „Za mnie”. Trzeba tę odpo-
wiedź rozumieć dosłownie. Nie tylko „za nas”, gdyż wtedy treść się rozmywa. 
Oczywiście Chrystus umarł za wszystkich. Jednak „lepiej musimy sobie po-
wiedzieć, za mnie P. Jezus tak cierpiał, jakbyśmy sami byli jednostką, jedynym 
indywiduum”220. Tu ks. Balicki każe jeszcze dodać trzy ukonkretnienia: „dla 
mnie, przez mnie i ode mnie”. Dalej wyjaśnia znaczenie tych słów:

- Dla mnie. „W dziele odkupienia [...] trzeba było dać czyn święty, doskonały, za 
który mógł człowiek otrzymać wielką rzecz i wielka nagrodę – chwałę w niebie. 
[...] Łaska dla nas, dla mnie najbardziej”221. 

- „Przez mnie – bo gdyby człowiek nie był zgrzeszył, P. Boga obraził nie trzeba 
byłoby tego dzieła naprawiać. Naprawia się to, co zostało zepsute. Przez naprawę 
dzieje się działo Odkupienia”222.

- Ode mnie. Popatrzymy na końcu, co Pana Jezusa tak strasznie męczyło, znie-
ważało. Ręce, które Go katowały. Tu ks. Balicki każe nam zdać sobie „sprawę, 
że w tych rękach katowskich jest i nasza ręka, w tych ustach bluźnierczych 
są i nasze usta”. Chrystus cierpi „za grzech i przez grzech”. To znaczy za mój 
grzech i przez mój grzech. Chrystus przyjmuje zadawane cierpienia niejako 

„ode mnie” gdyż mój grzech to wszystko spowodował223.

Niech te myśli nam towarzyszą w odprawianiu dzisiejszego nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej. Zaznaczam, że teksty te są stenogramami, żywej mowy, stąd nieraz pewne 
nieścisłości językowe. 

Przystąpmy do odprawiania tej Drogi Krzyżowej, mając ciągle w świadomości zna-
czenie słów: „za mnie, dla mnie, przez mnie i ode mnie”. Błogosławiony Księże Janie, 
nasz Patronie, zapraszamy Ciebie do przeprowadzenia tego nabożeństwa, udzielając 

219  Jw.

220  Tamże, s. 21.

221  Jw.

222  Jw. 

223  Jw.
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Ci naszego języka.

5. Pieśń: Golgoto, Śpiewnik seminaryjny, s. 201.

W tym czasie wchodzą ministranci z krzyżem i akolitkami

6. Droga Krzyżowa

Celebrans. W tekście zachowano oryginalną pisownię i podkreślenia. Po każdej stacji śpiew: Któryś za nas...

I. Przy I-szej stacji – oprócz ogólnej refleksji – samo się nasuwa: sąd najniesprawie-
dliwszy w życiu, jaki się stał, bo był wydany nad samą świętością, bo największy 
występek potępił największą świętość. P. Jezus to przyjmuje. Możemy myślą 
rozważyć grzechy popełnione sądem /VIII przykazanie/224.

II. P. Jezus bierze krzyż na ramiona. Jak bierze? Ochotnie, nie opiera się, nie broni, 
tylko tak, jakby coś drogiego dla siebie przyciska, niesie. Św. Jan mówi „Niosąc 
sobie krzyż, wyszedł”. /Coś co do mnie należy, ukochać, przyjąć, ponieść?/ 
Nasuwa się na myśl – jakie nasze narzekania w krzyżach, w cierpieniu, niecier-
pliwości, gniew w tych naszych uciskach, próbach doświadczeniach. Może nam 
P. Bóg tego tak bardzo nie poczyta, jak powinien poczytać, bo to się dzieje bez 
rozwagi nieraz, w prędkości, w zniecierpliwieniu. Trzeba się zreflektować225.

III. Pan Jezus upada pod krzyżem. Ciężar krzyża przytłacza P. Jezusa. Co przytłacza 
P. Jezusa do ziemi? W duchowym znaczeniu ciężarem prawdziwym jest grzech 
ciężki. Kiedy jest dla naszej osoby /?/ ciężki. Dwa warunki: musi być poznanie 
i musi być zupełnie dobrowolny. My przytłaczamy, gdy zdajemy sobie sprawę 
i dobrowolnie /czynimy/. To stanowi ciężkość grzechu ciężkiego226.

IV. Spotkanie z Matką Bożą. Co cierpi P. Jezus i Matka Boża przy tym spotkaniu? 
Tu chodzi o /grzech/?/. To spotkanie Matki Bożej z P. Jezusem jest aktem 
miłości macierzyńskiej. Ze strony P. Jezusa – synowskiej. /Przy tej krótkiej 
rozmowie – miłość matki, ze strony P. Jezusa są wyrazem synowskiej miłości 
/?/. IV przykazanie: stosunek dzieci do rodziców i odwrotnie. I do wszelkiej 

224  Jw.

225  Jw. 

226  Jw.

władzy przełożonej/227.

V. Szymon Cyrenejczyk. Przymuszony – bierze, - ale bierze. Pan Jezus wynagra-
dza go. Pomoc drugiemu to akt miłości bliźniego. Nasuwa się myśl: grzechy 
przeciwko miłości bliźniego. Czy pozytywne czyny, czy opuszczenia?228

VI. Weronika ociera twarz P. Jezusowi. Można wziąć ten akt jako akt miłości 
bliźniego. P. Jezus naszym Królem, Bogiem, któremu mamy okazać cześć, 
poddaństwo. Miłość Boża okazywana aktem czci, odnoszącym się do Boga ... 
aktem czci do tego, co jest związane z Bogiem: świątynia, nabożeństwo, księgi 
święte, to wszystko, co odnosi się do chwały Bożej, samo imię Boże, obecność 
Boża, Kościół, przyjmowanie sakramentów świętych, cześć dla ksiąg świętych. 
Używane wyrazów z Pisma św. dla żartów/229.

VII. Drugi upadek P. Jezusa. Przy pierwszym upadku – ciężkość grzechu; kiedy 
staje się intensywniejsza – przy drugim upadku można wziąć pod rozwagę 
ponawianie upadku230.

VIII. Płaczące niewiasty. Chciały pocieszyć, okazać swoje współczucie, swój ból. P. 
Jezus je pociesza, chociaż sam w męce. „nie płaczcie. Nad synami waszymi 
macie więcej płakać”. Zapomina jakby o swoim cierpieniu, a chce drugich 
pocieszać.

• Refleksja: 1/ abyśmy się bardzo nie rozczulali nad własnym bólami, nie rozpra-
wiali /o nich/, nie szukali współczucia, nie zajmowali innych. Abyśmy myśleli 
o tym, by drugim przynieść pociechę, drugim ulgę przynieść; nie rozwodzić 
się tak, nie zajmować drugich sobą zbytecznie.

• Refleksja 2/: kierując myśli na potrzeby drugich, abyśmy – o ile możemy – brali 
udział w pracy społecznej dla Boga, w prawdziwej intencji, nie szukając siebie. 
Co nam sumienie wyrzuca? Czy zbytecznie jestem zajęty sobą i swymi bólami, 
mogąc innym przyjść z pomocą? A jeżeli idziemy, czy z prawdziwą intencją 
idziemy?231

227  Jw.

228  Jw. 

229  Jw.

230  Jw. 

231  Tamże, s. 22-23.
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IX. P. Jezus trzeci raz upada. Ciężar grzechu ponawianego. Trzeba dodać: przy 
ponawianych grzechach one ponawianie stają się nałogiem. Jaki jest nałóg we 
mnie? Przez ponawianie czego stał się nałogiem? Nałóg = nawyk, przez pona-
wianie wyrabia się w naszej duszy. W woli wyrabia się dyspozycja stała, która 
mimo woli ciągnie do tego też, jakby druga natura. – jeżeli się wytworzył nałóg, 
to przede wszystkim trzeba wyciąć ten nałóg. Jeżeli się nałogu nie usunie, to 
nadaremna praca232.

X. Zdzieranie szat. Mękę straszną, bolesną cierpi P. Jezus na ciele przez obnażenie 
z szat. Grzechy popełnione próżnością, co do zewnętrznych rzeczy/?/, co do 
naszego bytowania /?/, próżność w ubraniu233.

XI. Przybicie do krzyża. Całe ciało P. Jezusa jedna rana. P. Jezus jest jedną raną. 
Najpierw biczowanie; rózgi z haczyków i kulek. Rana na ranie. /Izajasz prorok/. 
Przy zdzieraniu szat rozdzierały się rany. Zostały dłonie i stopy – najczulsze 
miejsca. I tu ból zadano przez przybicie do krzyża. Jakie tu grzechy? Zmysłowe 
grzechy; czy myśl, czy słowem, czy czynem popełnione234.

XII. Śmierć na krzyżu. Trzy godziny wisi P. Jezus w strasznych mękach. Rany 
w rękach i nogach powiększają się. Wreszcie umiera. Oddaje swojego ducha. 

– Grzechy co do śmierci /?/: jeżeli zawczasu nie pomyślimy o naszej śmierci. 
Jeżeli pamięć o śmierci to i przygotowanie. Jeżeli zawsze przygotowanie, to 
nigdy ta śmierć nie będzie niespodziewaną, /choć/ może być nagłą. – Czy pod 
tym względem sumienie nam czego nie wyrzuca? Nie używanie środków, aby 
być w każdej chwili gotowym235.

XIII. Pan Jezus z krzyża zdjęty, złożony na łonie Matki Bożej. Matka Boża trzyma P. 
Jezusa. – Czy my nie otrzymujemy P. Jezusa /nie tylko/ na nasze ręce, ale i do 
serca naszego? W komunii św. ten sam P. Jezusa ukryty pod postacią chleba, bo 
chce być naszym pokarmem, ten sam istotnie prawdziwy. Matka Boża – z miło-
ścią i czcią. Czy my zawsze z miłością i czcią P. Jezusa przyjmujemy? Czy nasza 
Komunia święta jest takim aktem miłości i czci P. Jezusa? – Świętokradztwa; 
bez przygotowania, bez dziękczynienia należytego / przyjmuje ktoś Komunie 
świętą z oziębłością, nieuwagą, prędkością jakby sobie nie zdawał sprawy z tego 
co czyni. – Nie może być świętszych /?/ aktów, bo tu się najściślej jednoczymy 

232  Tamże, 23.

233  Jw.

234  Jw.

235  Jw.

z Bogiem236.

XIV. Złożenie do grobu. Pochowano P. Jezusa w grobie. Odeszli jedni bez czci, bez 
miłości dla P. Jezusa może z szyderstwem na ustach – to wrogowie. Drudzy 
z miłością, ze czcią w sercu – to miłośnicy Mistrza swojego: Matka Boża, 
uczniowie wierni, a wreszcie te niewiasty pobożne. Niewiasty te odchodząc, 
najpierw patrzyły, gdzie pochowano /P. Jezusa/. Różnice w uczuciach. – Do 
której klasy my należymy? – jaki ma zostać P. Jezus w grobie? Jakby na zawsze 
zamknięty? Jakby się wszystko skończyło? Czy nasze myśli i serca /biegną/ do 
Boga, do Tabernakulum, /gdzie/ się znajduje? Czy zapomnienie tak, jakby tego 
P. Jezusa nie było? Czy idzie myśl nasza i serce nasze do tabernakulum? – Czy 
to grób zimny, jakby wszystko się skończyło? Czy zapominanie? Czy pamięć? 

– Czy ciągła miłość? Czy cześć237?

7. Błogosławieństwo i wyjście w ciszy

236  Tamże, s. 23-24.

237  Tamże, s. 24.
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Pieśń na wejście: Alleluja! O dniu radosny…

Pozdrowienie i wprowadzenie:

C: Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
W: Amen.
C:Wszechmocna dobroć Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa 

i dał nam Jego Ducha, byśmy mogli stać się przy branymi dziećmi, niech będzie 
z wami wszystkimi.

W: I z duchem Twoim.

C: Nabożeństwo „Drogi Krzyżowej” weszło na stałe do pobożno ściowych prak-
tyk Kościoła już w Średniowieczu. Propagatorom tego nabożeństwa chodziło 
o pobudzenie wiernych do rozważania Męki i Śmierci Pana Jezusa, a jed-
nocześnie o powiązanie duchowych treści tego nabożeństwa z codziennym 
życiem. „Droga Krzyżowa” rzeczywiście przylgnęła do wiernych, dla wielu 
stała się ulubionym nabożeństwem. Ostatnio pojawiło się nabożeństwo „Drogi 
Światła”. Podczas, gdy „Droga Krzyżowa” akcentuje Mękę i Śmierć Pana Jezusa, 
nabożeństwo „Drogi Światła” podkreśla nasze uczestnictwo w życiu i radości 
Pana Zmartwychwstałego.

Zgromadziliśmy się, by przy pomocy modlitwy i rozmyślania, przejść „Drogę Świa-
tła” otworzoną nam przez Jezusa Chrystusa, jako kontynuację „Drogi Krzyżowej”. Ma 
ona swój początek w chwalebny wielkanocny poranek zmartwychwstania i prowadzi nas 
do daru Ducha Świętego – w poranek Pięćdziesiątnicy. „Droga Światła” chce naśladować 
duchową drogę apostołów i pierwszych uczniów, którzy od zagubienia – a może i roz-
czarowania, z powodu straszliwej Męki i Śmierci Chrystusa – przechodzą do radosnego 

DROGA ŚWIATŁA
Ks. Kazimierz Gadzała
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i optymistycznego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. W ten sposób i my, 
celebrujący „Drogę Światła”, chciejmy lepiej sobie uświadomić, że Tajemnica Paschy 
nie wyczerpuje się w bólu Krzyża, lecz wypełnia się w chwale Zmartwychwstałego. 
Bowiem dojrzałym owocem Krzyża jest wspaniałość Zmartwychwstania.

Prośmy Ojca niebieskiego, by pomógł nam przylgnąć do Jego zbawczego planu, 
abyśmy dzień po dniu umieli przebywać naszą drogę życia w radosnej nadziei złączenia 
się z Chrystusem na „Drodze Światła”. 

Modlitwa rozpoczynająca „Drogę Światła”:

O Panie, niech wspiera nasze umysły i nasze serca Twoja łaska, abyśmy przez 
rozważanie Drogi Światła, otwartej nam przez Twojego Syna Jezusa, wzmocnili na-
szą wiarę, ożywili naszą na dzieję, pogłębili naszą miłość ku Tobie i braciom. Przez 
Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Ludzie krzyczeli: „Na śmierć, ukrzyżuj Go”. I Piłat uległ – skazał 
Jezusa na śmierć. Ale śmierć nie mogła panować nad życiem. Miłość jest silniejsza 
niż śmierć.

Stacja I

Jezus powstaje z martwych

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Mt 28, 1-8 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena 
i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł 
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała 
jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy 
i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, 
że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. 
Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: 
Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co 

wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką ra-
dością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się. Ojcze, który na Twoim Synu, umarłym i zmartwychwstałym dla nas, 
zechciałeś oprzeć, jako na niezachwianej skale, pewność naszej nadziei, wlej w nas 
Ducha Twojej miłości, abyśmy z ufnością szli po drogach świata, niosąc świadectwo 
śmierci i zmar twychwstania, które nas zbawia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Przyjął na swe ramiona krzyż. Od tej pory krzyż stał się znakiem 
miłości i zbawienia. Tego samego wieczora pochowano Jezusa w grobie. Od wielka-
nocnego poranka pusty grób jest znakiem zmartwychwstania.

Stacja II

Uczniowie znajdują grób pusty 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: J 20, 1-10

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.
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Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa:

Módlmy się: Ojcze, wlej w nasze serca uległość prawdziwych uczniów, gotowych 
do słuchania Twojego Słowa, które nas zbawia; gorliwych w Jego rozważaniu i zacho-
wywaniu; uważnych, by ono prowadziło nas po drogach, które nam wyznaczyłeś. Daj, 
byśmy poddani Twojej woli, mogli znaleźć na ścieżkach naszego życia, żyjącego Jezusa 
Chrystusa naszego Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Chrystus upadł na początku swej krzyżowej drogi. Okazała się 
trudna, a krzyż ciężki. Niełatwo było uwierzyć w zmar twychwstanie, gdy się widziało 
i przeżyło dramat Wielkiego Piątku.

Stacja III

Jezus z uczniami w drodze do Emaus 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Łk 24, 13-16. 25-27

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł 
z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali (…) Na to On rzekł 
do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 
I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego.

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty zechciałeś kroczyć obok nas, by oświecać naszą 

drogę Twoim Słowem. Spraw, abyśmy otworzyli Tobie z ufnością nasze umysły i serca, 
i by Twoje Słowo było w nas płodnym nasieniem owoców, które będą dojrzewały na 
życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Maryja zobaczyła skrwawione oblicze swego Syna, umęczone 
biczowaniem ciało; zobaczyła Go z krzyżem na ramionach. Nie łatwo było w takiej 
chwili widzieć w Nim Bożego Syna. Zmartwychwstały Jezus pozwala się rozpoznać 
poprzez znaki.

Stacja IV

Jezus objawia się przez łamanie chleba 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Łk 24, 28-35

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 
Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się 
już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otwo-
rzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej 
samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu 
i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali 
przy łamaniu chleba.

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Spraw, Panie Jezu, abyśmy zawsze Ciebie szukali i byśmy w całym 
naszym życiu i w pracy, byli wspierani przez Ciebie mocą Twojego Słowa i Twojego 
Chleba, aż ukażesz nam swoje ob licze i będziemy mogli przebywać zawsze z Tobą 
w jedności Ojca i Ducha Świętego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Na krzyżowej drodze Syn Boży potrzebował pomocy człowieka. 
Szymon pomógł dźwigać krzyż Zbawiciela. Dziś Chrystus jest naszym Cyrenejczykiem. 
Pomaga nam uwierzyć.

Stacja V

Jezus utwierdza wiarę Tomasza

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: J 20, 24-29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: 
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do To-
masza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego 
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan 
mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: O Panie, my pielgrzymi wiary widzimy Cię „niejasno jak w zwierciadle”, 
chociaż staramy się być mocni w wierze, pewni w nadziei, żywi w miłości. Daj nam 
z ufnością oczekiwać dnia, w którym będziemy mogli w pełni Ciebie oglądać i posiąść 
jako jedyne nasze Dobro. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: To miłość kazała Weronice przejść przez tłum, przez kordon żoł-
nierzy i otrzeć chustą twarz Jezusa. To miłość ka zała Marii Magdalenie iść o brzasku 

dnia do Grobu Jezusa.

Stacja VI

Jezus ukazuje się Magdalenie 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: J 20,11-18

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, na-
chyliła 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 położo-
no». 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 i 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».

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Boże. Ty zechciałeś, abyśmy w Twoim Synu widzieli Twoje ojcostwo 
i boskość. Daj nam coraz bardziej pogłębiać świa domość tego zaszczytnego wezwania 
włączenia do Twojej boskiej rodziny i uczyń nas niestrudzonymi głosicielami radosnego 
orędzia wszystkim naszym braciom. Przez Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Upadł po raz drugi, ale i po raz drugi powstał i ru szył w dalszą 
drogę. Ukazał się Apostołom, by pomóc im powstać z niewiary. On pomaga i nam 
powstawać, wierzyć, kochać.
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Stacja VII

Żywy Jezus ukazuje się swoim uczniom 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Łk 24, 36-47

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?» Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: «to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: «duch nie ma 
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie 
tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. 
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, 
u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do 
nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę 
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka».

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Ojcze Święty, dziękujemy Ci za Twoje święte Imię, które zamieszkało 
w naszych sercach, za pouczenia, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam objawiłeś 
przez Jezusa Twojego Syna. Tobie chwała na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Pan Jezus jest zatroskany o człowieka, o jego zbawienie: nad sobą 
płaczcie… A za łzami ma iść nawrócenie. Ta troska ciągle napełnia serce Zbawiciela 

– troska o dobro człowieka: Dzieci, czy macie co na posiłek?

Stacja VIII

Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: J 21, 1-14 

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten spo-
sób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: 
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do 
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co 
na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» 
Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był 
bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. 
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesię-
ciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: 
«Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty 
jesteś?» bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie 
i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Dziękujemy Ci Ojcze, że posłałeś Twojego Syna w na szej ludzkiej 
naturze, by trudził się, cierpiał, umarł i dla nas zmar twychwstał, byśmy także i my 
razem z Nim i tak jak On, umieli się trudzić, cierpieć i umierać za naszych braci, by 
zmartwychwstać i być zawsze z Nim, Królem i Panem w Twojej chwale, na wieki wie ków.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)
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Wprowadzenie: Upadki i wytrwałość z jaką Jezus podnosi się i idzie dalej, więcej 
mówią o Jego miłości, niż mogłyby powiedzieć słowa… Z tą samą wytrwałością podnosi 
i nas z upadków grzecho wych poprzez dar sakramentu pokuty.

Stacja IX

Jezus daje uczniom władzę odpuszczania grzechów 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: J 20, 19-23 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, 
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Boże Ojcze, chwalimy i błogosławimy Ciebie za Twoje dzieła, które 
dokonałeś w ludziach przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. We władzy odpuszczania 
grzechów, którą powierzył On słabym rękom swoich uczniów, jest dla nas grzeszni-
ków prawdziwa gwarancja wierności Twoim obietnicom, które dałeś naszym ojcom, 
a których prawdziwą realizacją jest Zmartwychwstały Chrystus. Który żyje i króluje 
na wieki wieków.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Człowiek zabrał Jezusowi wszystko, nawet szaty. Chciał Go 
obedrzeć i z godności człowieka. A Jezus nie stracił nic ze swej godności. I nie stracił 
nic z wiary w człowieka. Temu, który się Go zaparł powierza prowadzenie zbawczego 
dzieła: Paś baranki moje!

Stacja X

Jezus przekazuje prymat Piotrowi 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: J 21, 15-19

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do 
niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymo-
nie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 
«Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zesta-
rzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To 
powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł 
do niego: «Pójdź za Mną!»

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Boże Ojcze. Ty obdarzyłeś nas ludzi swoim zaufaniem, powierzając 
w nasze ręce Twojego Syna, który stał się człowiekiem i zechciałeś, aby On wybrał 
spośród ludzi tych, którzy by Go nam uobecniali. Uczyń nas sumiennymi wobec tych, 
których Twój Duch postawił wśród nas jako pasterzy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Bardzo dokładnie przybili ręce, które błogosławiły, nogi, które 
niosły Go do ludzi. Teraz już się nie ruszy! Chrystus ma i na to sposób. Kto inny wy-
pożyczy Mu swoich rąk i nóg: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…
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Stacja XI

Jezus powierza swoim uczniom misję powszechną 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Mt 28, 16-20

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł 
do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Boże Ojcze, który chciałeś, aby zbawienie dokonywało się przy współ-
udziale ludzi zjednoczonych w Chrystusie, daj chrze ścijanom tę samą moc z jaką On 
zwyciężył śmierć, by zarówno wierni jak i pasterze zjednoczeni w Nim, doprowadzili 
do końca Twój plan życia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Zapowiadał swoją mękę i śmierć. Zapowiadał to wywyższenie 
krzyża. Ale zapowiadał też, że zwycięży, że pociągnie nas wszystkich do siebie i zbawi.

Stacja XII

Jezus wstępuje do nieba 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Dz 1, 3-11

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czter-
dzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie 
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie 

- [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». 
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 
władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych 
słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 
uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj 
mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go wstępującego do nieba».

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Ojcze, przyjmując do chwały nieba Twojego Syna. który stał się czło-
wiekiem, wywyższyłeś po Twojej prawicy naszą ludzką naturę i w ten sposób nasze 
oblicze, stało się doskonałym zwierciadłem Twojego majestatu. Dozwól nam, zaczerp-
nąć z tego światła ludzkiego oblicza, byśmy mogli w nim przejść naszą ziemską drogę, 
a przy spotkaniu z Tobą mogli być rozpoznani we wszystkim jako wierne odbicie Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Zanim przyjęła martwe ciało Syna w swoje ra miona, usłyszała: 
Niewiasto, oto syn Twój. Przyjęła nas wszystkich za swoje dzieci. I zaczęła gromadzić 
przy sobie, jak dobra Matka.

Stacja XIII

Z Maryją w oczekiwaniu na Ducha Świętego 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 
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Lektor: Dz. 1, 12-14

Uczniowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, 
w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali 
w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn 
Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Dziękujemy Ci Ojcze, że przez Maryję dałeś nam Je zusa i że dałeś 
nam Maryję jako ostatni dar od umierającego Chry stusa. Prosimy Cię, abyś przez Jej 
wstawiennictwo, nieustannie wlewał w Twoich wiernych obfitość Twojego Ducha, który 
czyni nas Twoimi prawdziwymi dziećmi. Przez Chrystusa Pana naszego.

Śpiew: Chrystus zmartwychwstał jest (pierwsza zwrotka)

Wprowadzenie: Tylko na trzy dni grób zatrzymał w sobie ciało Je zusa. Tylko 
pięćdziesiąt dni Wieczernik zatrzymał w sobie Aposto łów. Moc Ducha Świętego 
zmieniła wszystko.

Stacja XIV

Jezus posyła na swoich uczniów obiecanego przez Ojca Ducha Świętego 

C: Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie.
W: Żeś przez Krzyż Twój i Zmartwychwstanie Twoje świat odkupić raczył. 

Lektor: Dz 2, 1-6

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby 
z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napeł-
nieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 
słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 
jak przemawiali w jego własnym języku.

Refleksja nad Słowem Bożym

Modlitwa: 

Módlmy się: Boże Ojcze, jedynie Twój Duch jest godnym dziękczy nieniem za Twoją 
nieskończoną miłość. Przenikaj nas tym Duchem, abyśmy razem z Błogosławioną 
Dziewicą i wszystkimi Twoimi Świętymi, mogli prawdziwie i doskonale stać się chwałą 
Twoją, w Chrystusie Jezusie, Twoim Synu i naszym Panu.

Śpiew: Otrzyjcie już łzy płaczący

Modlitwa: 

Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, oświeceni Twoim wiecznym światłem, oddajemy 
nasze serca na uwielbienie i dziękczynienie za Twoje niezmierzone dary. Dziękujemy 
Ci i uwielbiamy Ciebie, Trójco Przenajświętsza za drogę krzyża, ale i wspaniałą drogę 
światła, która prowadzi nas ku życiu wiecznemu.

Bądź błogosławiony Boże, Ojcze Święty za to, że oświeciłeś nas światłem swojego 
Syna i obdarzyłeś nas mocą swojego Ducha. Oświecaj nas nadal nieustannie, aby we 
wszystkich naszych dzia łaniach i intencjach, ukazywała się przez nas Twoja łaska, 
a wszy scy ludzie mogli dojść do Ciebie, naszego jedynego Dobra. Przez Chrystusa 
Pana naszego.

Końcowe błogosławieństwo: 

C: Pan z wami. 
W: I z duchem Twoim.
C: Niech zstąpi na was obfitość błogosławieństwa Bożego, Ojca i Syna i Ducha 

Świętego.

Pieśń: Alleluja! Jezus żyje!
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WPROWADZENIE

Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miło-
sierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. 
Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, naszą parafię, 
nasze miasto i dotarły aż po krańce ziemi. Wpatrzeni w Twoje Święte Wyobrażenie, 
które jest od wieków obecne między nami w tej Cudownej Figurze, z pokorą i ufnością 
zanośmy nasze modlitwy, polecając się nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu. 

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako 
zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy Tobie. 

MODLITWA EKSPIACYJNA

• Módlmy się do Pana Jezusa Miłosiernego i przepraszajmy Go za grzechy nasze 
i naszych bliźnich. Prośmy też o pokój dla świata, miłosierdzie dla cierpiących 
i łaskę nawrócenia dla grzeszników: 

• Panie, któryś chodząc po ziemi głosił ludziom orędzie miłości i pokoju, spójrz 
na tragedię i cierpienia narodów uwikłanych w wojny, ulituj się i ześlij pożądany 
pokój. Ciebie prosimy 

• Panie, któryś doświadczył wszelkiej ludzkiej niedoli, ulituj się nad losem chorych, 
cierpiących i nieszczęśliwych. Ukaż im zbawienny sens Krzyża, umocnij wiarę 
i wzbudź ufność w twoje Miłosierdzie. Ciebie prosimy 

ADORACJA JEZUSA
MIŁOSIERNEGO (1)
Jezu, ufam Tobie!

Ks. Kazimierz Gadzała
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• Panie, osądzony i skazany przez niesprawiedliwych sędziów, natchnij rządzących 
umiejętnością tworzenia sprawiedliwego prawodawstwa w naszej Ojczyźnie 
i na całym świecie, szczególnie wobec tych najbardziej bezbronnych, aby mogli 
narodzić się i żyć w pokoju. Ciebie prosimy 

• Panie, okrutnie za nas biczowany, udziel łaski opamiętania dla wszystkich 
posługujących się terrorem i przemocą. Ciebie prosimy 

• Panie, szyderczo cierniem ukoronowany, zmiłuj się nad wszystkimi szydzącymi 
z Kościoła Świętego i wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy 

• Panie, konający na krzyżu na oczach obojętnych ludzi, wspomóż nas, abyśmy 
poznawszy całe zło i grozę grzechu mogli się nawrócić. Ciebie prosimy 

• Panie, któryś przebaczył skruszonemu łotrowi, przebacz i nam wszystkie nasze 
grzechy. Ciebie prosimy 

• Dołączmy wszystkie intencje, z którymi dzisiaj przychodzimy przed wizerunek 
Pana Jezusa Nazareńskiego: (wymienia się intencje) 

Śpiew: Jezu ufam Tobie

ZACHĘTA DO MODLITWY:

Słowami koronki, którą Jezus zostawił nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, 
prośmy o miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin i całego świata, dołączając intencje, 
z którymi sami dzisiaj przychodzimy: (z nowenny)

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku: Ojcze nas..., Zdrowaś Maryj..., Wierzę... Na dużych paciorkach 
różańca: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego 
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa - Na przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej Męki - Miej miłosierdzie dla 
nas i całego świata. Na zakończenie po 5 dziesiątkach: Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Panie nasz i Boże w Trójcy Świętej jedyny, zebrani na modlitwie w Imię Twoje 
dziękujemy za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie zsyłać nam raczysz, a które 
otrzymujemy dzięki zbawczej męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje 
przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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1.Wystawienie Najświętszego Sakramentu

2. Śpiew – uczczenie Bożego Miłosierdzia

3. Wprowadzenie

Panie Jezu Chryste, upadamy na kolana przed Tobą, ukry tym w Najświętszym 
Sakramencie. Przychodzimy w tym szczegól nym okresie – okresie Wielkiego Tygodnia, 
naszych parafialnych rekolekcji – aby Cię uwielbiać i dziękować za Twoją mękę i śmierć 
oraz Twoje miłosierdzie. Zatrzymujemy się na drodze do Golgoty. Przeżywamy kolejny 
raz niesprawiedliwy wyrok wydany, Panie, na Ciebie. Przeżywamy Twoje dźwiganie 
krzyża, Twoje pod nim upadki, Twoje ogołocenie, przybicie do krzyża i Twoją śmierć. 
Rozważamy sens Twojej męki i zastanawiamy się nad naszym udziałem w Twoim 
wielkim cierpieniu. Nasz udział jest jasny i czytelny dla każdego z nas – to nie gwoździe 
Cię przybiły, lecz nasz grzech. 

ADORACJA JEZUSA
MIŁOSIERNEGO (2)
Jezu, ufam Tobie!

Ks. Kazimierz Gadzała
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A jednak w swoim wielkim miłosierdziu przygarniasz nas na nowo do siebie i przez 
łaskę sakramentu pojednania czynisz na nowo swoimi umiłowanymi dziećmi. Uwiel-
biony bądź, Panie, za Twoje wielkie miłosierdzie, okazane nam dzisiaj w sakramencie 
pojednania, uwielbiony bądź, Panie, za każde udzielone dziś przez posługę kapłana 
rozgrzeszenie, które oczyściło nas z grzechów i wlało w serce nadzieję nowego życia. 

Panie nasz i Boże w Trójcy Świętej jedyny, zebrani na mo dlitwie w Imię Twoje 
dziękujemy za wszystkie łaski i dobrodziej stwa, jakie zsyłać nam raczysz, a które 
otrzymujemy dzięki zbaw czej męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

4. Śpiew – uwielbiający Miłosierdzie Boże

Ty, o Jezu, wiesz najlepiej, jak grzeszni i słabi jesteśmy, jak bardzo skłonni do 
złego i jak bardzo niestali w dobrych postano wieniach. Dlatego pragniemy raz jesz-
cze z ufnością powierzyć Ci wszystko: siebie, nasze rodziny, naszą wspólnotę i naszą 
Ojczyznę. Chcemy bez reszty do Ciebie należeć. Ty Krwią swoją nas nabyłeś, byśmy 
istnieli ku chwale majestatu Twego Ojca. Chcemy całym naszym życiem, modlitwą, 
pracą i odpoczynkiem uwielbiać przez Ciebie, w Duchu Świętym, Ojca Przedwiecznego. 
W naszej mo dlitwie, o Jezu, pragniemy powierzyć Ci nasze wielkopostne na wrócenie. 
Zawierzamy Ci nasze parafialne rekolekcje wielkopostne prosząc o ich błogosławione 
owoce. Spraw, miłosierny Panie, aby wszyscy pojednali się z Tobą, a szczególnie pocią-
gnij do siebie tych, którzy odwrócili się od Ciebie i wzgardzili przykazaniami Twoimi. 

Słowami koronki, którą Jezus zostawił nam za pośrednic twem św. Siostry Faustyny, 
prośmy o miłosierdzie dla nas, dla na szych rodzin i całego świata, dołączając intencje, 
z którymi sami dzisiaj przychodzimy: 

5. Koronka do Miłosierdzia Bożego

6. Modlitwa

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprze-
brane. Ufamy bezgranicznie Twojemu miło sierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła 
Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć 
i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie przez 
spełnianie dzieł miłosierdzia tak wobec duszy, jak i wobec ciała, zwłaszcza starając się 
o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym, pomoc chorym i strapio-
nym. Niech nas w tym wspomaga, Maryja – Twoja i nasza Matka. Matka Miło sierdzia. 
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia... lub:

7. Śpiew do Matki Miłosierdzia 

8. Modlitwa końcowa:

Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj 
na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, w naj-
większych trudnościach, nie poddawali się rozpaczy, zawsze ufnie zgadzali się z wolą 
Twoją, która jest samym miłosierdziem. 

9. Śpiew: Przed tak Wielkim Sakramentem
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TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie

Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa. (...) Przed 
każdą Komunią świętą gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu 
duszy na przyjście Syna swego (...), aby raczyła rozpalić we mnie ogień miłości Bożej, 
jaką płonęło Jej czyste Serce w chwili Wcielenia Słowa Bożego (Dz. 180, 1114).

Nawiedzenie św. Elżbiety

„Rozważ miłość bliźniego: czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość moja, czy 
modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię 
zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek 
duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła” (Dz. 1768).

Narodzenie Pana Jezusa

„Jezu, co jest powodem, że taisz swój majestat, że opuściłeś tron nieba, a przebywasz 
z nami?”. Odpowiedział mi Pan: „Córko moja, miłość Mię sprowadziła i miłość Mię 
zatrzymuje” (...). Poznałam tajemnicę Wcielenia. Jak wielkie miłosierdzie Boże zawiera 
się w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego (Dz. 576, 1433).

RÓŻANIEC ZE
ŚWIĘTĄ FAUSTYNĄ
Rozważania różańcowe

Ks. Kazimierz Gadzała
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Ofiarowanie w świątyni

O Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę, prócz Boga nikt nie 
wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. 
Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie 
próby i do świadczenia (...). Niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie (Dz. 915).

Odnalezienie Pana Jezusa

Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem 
we własnym wnętrzu, tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Nim 
zażyłość (...). Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem (Dz. 
454).

 TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest w Jordanie

Poznałam wyraźniej (...) trzy Boskie Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednak 
istność ich jest jedna i równość, i majestat. Du sza moja obcuje [z] tymi Trzema (...). 
Ktokolwiek jest złączony z jedną z tych Trzech Osób, przez to samo jest złączony z całą 
Trójcą Świętą (Dz. 472).

Wesele w Kanie Galilejskiej

Jezus mi powiedział: „Córko moja, nie ofiarowałaś Mi tego, co jest istotnie twoim”. 
(...) Zapytałam: „Jezu, powiedz mi o tym, a oddam Ci natychmiast z hojnością serca”. – 
Jezus rzekł (...): „Córko, oddaj Mi nędzę twoją, bo ona jest wyłączną twoją własnością”. 
W tej chwili promień światła oświecił mą duszę (Dz. 1318).

Głoszenie Ewangelii

Każdej pojedynczej duszy czy to świętość, czy upadek odbija się w całym Kościele. 
(...) Poznałam, jak wielki wpływ wywieram na inne dusze – nie przez jakieś heroicz-
ne czyny, bo te są same z siebie uderzające, ale przez tak drobne, jak poruszenie ręki, 
spojrzenie... (Dz. 1475).

Przemienienie na górze Tabor

Ujrzałam nad sobą Hostię świętą w wielkich jasnościach. Wtem usłyszałam głos 
(...): „W niej twoja siła, ona cię bronić będzie”. (...) Dziwna moc wstąpiła w duszę moją 
i jakieś dziwne światło: na czym polega nasza miłość ku Bogu, a to jest na pełnieniu 
woli Bożej (Dz. 616).

Ustanowienie Eucharystii

„Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii świętej. (...) 
Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie do wierzają. Chcę je obsypać łaskami – one 
przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną jak [z] czymś martwym, a przecież mam 
Serce pełne miłości i miłosierdzia.”(Dz. 1447)

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa w Ogrójcu

„A będąc w ciężkości – dłużej się modlił”. Kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, 
wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości 
w modlitwie, i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie (Dz. 157).

Biczowanie

Ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. (...) Biedni grzesznicy, jak wy się 
spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła 
na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęto odpadać, l widziałam na plecach 
parę kości Jego obnażonych z ciała... Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie (Dz. 188).

Cierniem ukoronowanie

Upleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą [Pana], i podano trzcinę w rękę 
Jego, i naśmiewali się z Niego, oddając Mu pokłony jako królowi, plwali na oblicze Jego, 
a inni brali trzcinę i bili głowę Jego, a inni kułakami zadawali Mu boleść, a inni zasłonili 
twarz Jego i bili Go pięściami; cicho znosił to Jezus. (...) Skąd taka złość w człowieku, 
a jednak grzech to sprawia - spotkała się Miłość i grzech. (Dz. 408)



316 317

Ks. Kazimierz GadzałarÓŻaNieC ze ŚWiĘTĄ FaUsTYNĄ

Dźwiganie krzyża

Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu (...) w każdym 
rodzaju męki Jego; nie uszły uwagi mojej ani je den ruch, ani jedno spojrzenie Jego, 
poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom. (Dz. 1054)

Ukrzyżowanie

Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; 
pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane 
źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę 
z Serca swego (Dz. 1747).

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie

W czasie rezurekcji ujrzałam Pana Jezusa [w] wielkim blasku, który zbliżył się do 
mnie i rzekł: „Pokój wam, dzieci moje”, i wzniósł rę kę, i błogosławił. Rany rąk i nóg, 
i boku były niezatarte, ale jaśniejące. (...) Rzekł do mnie: „Wzięłaś wielki udział w męce 
mojej, dlatego daję ci ten wielki udział w chwale i radości mojej.” (Dz. 205)

Wniebowstąpienie

Towarzyszyłam Panu Jezusowi, gdy do nieba wstępował. (...) Ujrzałam się pośród 
wielkiej rzeszy uczniów i Apostołów, i Matki Bożej; Jezus mówił, aby szli na cały świat, 

„nauczając w imię moje” [Jego] (...). Widziałam tęsknotę Najświętszej Panny. Dusza Jej 
całą mocą miłości zatęskniła za Jezusem, lecz tak była spokojna i zdana na Boga, że 
w Jej Sercu nie było ani jednego drgnienia innego, tylko tak, jak Bóg chce. (Dz. 1710)

Zesłanie Ducha Świętego

Przeżywam chwile z Matką Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem czekam na 
przyjście Pana. (...) Pragnę przygotować wszystkie na rody na przyjęcie Słowa Wcie-
lonego. O Jezu, spraw, niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością, 
bo bardzo jest schorzała ludzkość. (Dz. 793)

Wniebowzięcie Maryi

Poznałam radość Najświętszej Panny w Jej chwili wniebowzięcia (...). Pozostałam 
sam na sam z Najświętszą Panną – pouczała mnie o życiu wewnętrznym (...): „Praw-
dziwą wielkością duszy jest kochać Boga i upokarzać się w Jego obecności, całkowicie 
zapomnieć o sobie i za nic się mieć, bo wielki jest Pan, lecz tylko w pokornych ma 
upodobanie.” (Dz. 1244,1711)

Ukoronowanie Matki Bożej

Czułam bliskość Matki Najświętszej. (...) Cała była biała, przepasana szarfą niebie-
ską, płaszcz też niebieski, korona na głowie, z ca łej postaci bił blask niepojęty. „Jestem 
Królową nieba i ziemi, ale szczególnie Matką waszą”. (...) Od dziś staram się o jak naj-
większą czystość duszy, aby promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności (Dz. 805).
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Wprowadzenie

Ojcze najlepszy! Przeniknięci żalem za nasze grzechy i ufni w Twoje miłosierdzie 
trwamy dziś na modlitwie przy Twoim Synu utajonym w tajemnicy Najświętszego 
Sakramentu. Rozważamy Jego Mękę podjętą dla naszego zbawienia, przeżywamy 
Jego zstąpienie do Otchłani i oczekujemy Jego Zmartwychwstania. Chcemy być blisko 
Maryi, Matki Bolesnej, aby umocnić się Jej wiarą i ogrzać Jej miłością.

Przez Jej wstawiennictwo prosimy Cię, Ojcze, ześlij na nas swego Ducha. Jego mocą 
Jezus powstał z grobu i powrócił do życia. Udziel i nam Jego mocy, byśmy odrzucili 
grzech i całkowicie oddali swoje życie Tobie.

Umocnieni Duchem Świętym rozpoczynamy modlitwę różańcową. Będziemy 
rozważać tajemnice bolesne. Chcemy to czynić z Maryją, Matką Miłosierdzia. Ona 
uczy nas kontemplacji cierpiącego Oblicza Chrystusa, a także Oblicza Zwycięzcy, 
Zmartwychwstałego Pana. Ona także wstawia się za nami u Boga, wypraszając Jego 
miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Maryja kieruje swe miłosierne oczy najpierw na cierpiącego Jezusa, który jest 
Jej Synem. Łączy się z Nim w wiernym wypełnieniu woli Ojca aż po krzyż. Jej „fiat” 
jest najbliżej Jezusowego „fiat”. W zjednoczeniu z Chrystusem odkrywa i przyjmuje 
także tajemnicę Bożego Miłosierdzia i nieustannie wyprasza to miłosierdzie światu. 
Ona jest Matką Miłosierdzia. Bóg przekazuje nam dary swego miłosierdzia przez Jej 

RÓŻANIEC Z
MATKĄ MIŁOSIERDZIA
Rozważania różańcowe

Ks. Kazimierz Gadzała
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pośrednictwo. Z Nią rozważamy tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa

Również tę tajemnicę chcemy rozważać z Maryją, Matką Miłosier dzia. Z Nią 
zbliżamy się w pokorze i skrusze do Tego, którego żołnierze biczują. Każde uderzenie 
Jezusa rani także serce Matki. Wielki ból osłabia Jej ciało, ale Jej wiara pozostaje mocna, 
zaufanie do Boga pozostaje niezachwiane. 

Ranią i biczują Jezusa grzechy nieufności. On oczekuje od nas po stawy całkowitego 
zaufania. Mamy Mu ufać do końca, tak jak zaufała Mu Jego Matka. Nawet w chwilach 
trudnych i bolesnych nasza ufność nie powinna się chwiać. Rozważając cierpienia 
Zbawiciela w czasie Jego biczowania, odnawiajmy i umacniajmy w sobie zaufanie do 
Miłosiernego Jezusa. Mocą tego zaufania wypraszajmy u Niego, za wstawiennictwem 
Maryi, miłosierdzie dla nas i całego świata.

Cierniem ukoronowanie

Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby być uczniami Chrystusa. On uczy nas 
modlitwy i pracy, troski o innych i zapominania o sobie, miłości Boga i bliźniego. On 
uczy nas także cierpieć. Być może ta ostatnia lekcja, lekcja cierpienia, jest najtrudniej-
sza. Przyjmować cierpienia fizyczne i duchowe z miłością i cierpliwością, to wielka 
umiejętność. Widzimy jak On znosi cierniem ukoronowanie, oplucie i wyśmianie. 
Idziemy do tej Jezusowej szkoły cierpienia wraz z Maryją. 

Uczymy się niezwykłej umiejętności, potrzebnej nie tylko do tego, aby dobrze żyć, 
lecz także po to, aby z Chrystusem zbawiać świat. Prosimy Maryję, aby wypraszała 
nam łaskę zrozumienia zbawczego sensu cierpienia oraz siłę do jego przyjmowania, 
gdy na nas przyjdzie.

Dźwiganie krzyża

Wiele razy rozważaliśmy stacje Drogi krzyżowej. Mamy przed oczy ma kolejne 
etapy Męki Zbawiciela: skazanie Jezusa na śmierć i wzięcie przez Niego krzyża, Jego 
upadki i spotkania z ludźmi, a w końcu przybicie do krzyża i ukrzyżowanie. Prosiliśmy 
Maryję w czasie śpiewu Gorzkich żali: Niech Jezusa rany noszę zawsze w sercu wyryte. 
Chcemy te rany Jezusa widzieć w naszym sercu, a także w drugim człowieku. 

Ta obecność Chrystusa w drugim człowieku jest prawdą wiary, którą chcemy w so-
bie odnowić. Chcemy, za wstawiennictwem Maryi, na nowo przyjąć słowa Chrystusa: 
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. 
Maryja, Matka Miłosierdzia, zatroskana o każde swoje dziecko, chce nam pomóc 
uwierzyć w tę wspaniałą prawdę i wprowadzić ją w nasze życie.

Pan Jezus umiera na krzyżu

Umierający na krzyżu Jezus daje nam wszystkim Maryję za Matkę. Dziś, trwając 
z Nią na modlitwie chcemy Zbawicielowi podziękować za ten niezwykły dar Jego 
miłosiernej miłości. Chcemy także Maryi powiedzieć: „Matko” i wziąć Ją na nowo do 
siebie, w swoje życie. Jej macierzyństwo, choć niesie w sobie tyle radości i dobra, rodzi 
się w niezmiernym bólu. Umiera Jej Syn, a rodzą się Jej synowie. Ona staje się dla nich 
prawdziwą Matką, dobrą i miłosierną, mądrą i wymagającą. Przyjmując testament 
Jezusa z krzyża, rozważamy w skupieniu tę prawdę.
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I Niedziela Adwentu Rok C, 29 XI 2015

Do Pana Jezusa, na którego przyjście oczekujemy, zanieśmy pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby oczekując na przyjście Chrystusa Pana, 
wiernie ukazywał wszystkim ludom i narodom niezgłębione bogactwa Bożego 
Miłosierdzia. 

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby trwając w wierności Bogu i Ewangelii, 
wiodła wszystkich ludzi ku prawdziwej szczęśliwości.

3. Módlmy się za trwających w grzechach, aby dzięki miłosiernej miłości Ojca, 
mogli doświadczyć nowego życia w Chrystusie.

4. Módlmy się za wiernych zmarłych, aby miłosierny Bóg obdarzył ich życiem 
wiecznym obiecanym na Chrzcie świętym.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nakarmieni Bożym Słowem i Chlebem 
eucharystycznym, zawsze byli gotowi na powtórne przyjście naszego Zbawiciela.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, aby wszyscy dobrze przygotowali się na 
Twoje przyjście. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

WZORY MODLITWY
WIERNYCH
NA NADZWYCZAJNY
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Ks. Łukasz Jastrzębski
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II Niedziela Adwentu Rok C, 6 XII 2015

Do Boga, który pragnie naszego zbawienia zanieśmy pokorne prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów, aby 
poprzez swoją posługę i modlitwę przygotowywali drogę dla przychodzącego 
Pana.

2. Módlmy się za misjonarzy, aby wsparci Bożą łaską, głosili całemu światu nie-
wyczerpane bogactwa Bożej łaski. 

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby miłosierny Bóg, był ich umocnieniem 
i uzdrowieniem.

4. Módlmy się za zmarłych, aby oczyszczeni Krwią Chrystusa Pana, mogli wy-
sławiać na wieki Boże Miłosierdzie.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy trwając w miłości Boga i bliźniego, byli 
bez zarzutu na dzień Chrystusa Pana. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby i błagania, które z ufnością do Ciebie 
zanosimy, abyśmy mogli stać się uczestnikami Twej chwały. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

III Niedziela Adwentu Rok C, 13 XII 2015

Do Boga, który posłał swojego Syna, abyśmy otrzymali zbawienie, zanieśmy nasze 
pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby rozpoczynając obchody Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia, stawał się dla całego świata widzialnym znakiem Boga 
bogatego w miłosierdzie.

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby cierpliwie i miłosiernie jednali ludzi 
z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby doznawszy Bożego miłosierdzia, 
powrócili na drogi wiodące do zbawienia.

4. Módlmy się za ubogich i potrzebujących pomocy, aby doświadczywszy wsparcia 

ze strony wierzących w Chrystusa, mogli uwielbiać miłosierdzie Boże.

5. Módlmy się zmarłych, aby Miłosierny Ojciec, dał im radość życia wiecznego 
razem ze świętymi.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec.

Boże Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i spraw, aby wszyscy za 
których się modlimy doświadczyli Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

IV Niedziela Adwentu Rok C, 20 XII 2015

Zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

1. Za Papieża Franciszka, aby wsparty łaską Bożą, ukazywał całemu światu Jezusa 
Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Ciebie prosimy….

2. Za rządzących państwami, aby troszcząc się o rozwój materialny i duchowy 
swoich obywateli, w swoim działaniu mądrze łączyli sprawiedliwość i miło-
sierdzie. Ciebie prosimy… 

3. Za wszystkich samotnych i opuszczonych, aby w czasie zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, spotkali braci, którzy przywrócą im wiarę we własne siły 
i w pomoc miłosiernego Boga. Ciebie prosimy…

4. Za nasze rodziny, za rodziny przeżywające trudności, aby wsparte wstawien-
nictwem Matki Bożej nauczyły się żyć w zgodzie i współpracy z łaską Pana 
Boga. Ciebie prosimy…

5. Za wiernych zmarłych, aby w miłosierdziu Boga znaleźli pokój i wieczny od-
poczynek. Ciebie prosimy…

6. Za naszą wspólnotę parafialną, aby przeżywany Jubileusz Miłosierdzia przy-
czynił się do umocnienia miłości małżonków, odnowienia życia rodzinnego 
i zwiększenia wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Ciebie prosimy…

Boże, bogaty w miłosierdzie, wysłuchaj naszych próśb, które z ufnością do Ciebie 
zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 XII 2015

Do Boga Ojca, który tak umiłował świat, że zesłał Jednorodzonego Syna, skierujmy 
nasze pokorne modlitwy:

1. Módlmy się, aby Kościół Święty całemu światu z wiarą i odwagą głosił miło-
sierdzie Boga, objawione w tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa.

2. Módlmy się za chrześcijan, aby z tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia, czerpali 
siłę do dawania świadectwa o wielkiej miłości Boga do człowieka.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby nie odrzucali orędzia zbawienia.

4. Módlmy się za chorych, cierpiących, za tych, którzy przeżywają te święta w sa-
motności, aby Chrystus Pan był ich umocnieniem i nadzieją.

5. Módlmy się za zmarłych, aby oglądali chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy cieszyli się darami pokoju i miłości, które 
przynosi nam Chrystus Pan. 

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, i przychodź nam stale z pomocą w na-
szym codziennym życiu i dążeniu do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

I Niedziela Wielkiego Postu, 14 II 2016

W pokorze przedstawmy Panu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wkraczając w czas pokuty odnawiał się i był 
prawdziwą wspólnotą wiary, nadziei i miłości.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby poprzez swoją posługę i nauczanie 
niestrudzenie ukazywał całemu światu Boga bogatego w miłosierdzie.

3. Módlmy się za spowiedników, aby byli prawdziwymi szafarzami Bożego prze-
baczenia.

4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli radować się przebywaniem z Bogiem na 
wieki.

5. Módlmy się za nas samych, aby okres Wielkiego Postu, był dla nas czasem 
nawracania się i jeszcze większej wiary w Ewangelię.

Wszechmogący Boże, rozpoczynając okres Wielkiego Postu, prosimy Cię, byś 
przyjął nasze pokorne modlitwy i nieustannie nas uświęcał. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

II Niedziela Wielkiego Postu, 21 II 2016

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, zwróćmy się z ufnością z naszymi prośbami:

1. Panie spraw, aby pasterze Kościoła, wsłuchując się w Twój głos, wiernie pro-
wadzili lud im powierzony drogami zbawienia.

2. Panie spraw, aby rządzący państwami, poprzez swoje decyzje przyczyniali się 
do panowania prawa i sprawiedliwości na świecie.

3. Panie spraw, aby trwającym w grzechach, w tym świętym czasie postu, dane 
było doświadczyć Twego miłosierdzia. 

4. Panie spraw, aby zmarli, dostąpili radości przebywania z Tobą na wieki.

5. Panie spraw, abyśmy poprzez słuchanie Bożego Słowa i uczynki pokutne, 
wzrastali w świętości.

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie naszą modlitwę i umocnij nas na drodze 
wielkopostnego przemienienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

III Niedziela Wielkiego Postu, 28 II 2016

W tym świętym czasie łaski i zbawienia wznieśmy nasze ufne modlitwy do Mi-
łosiernego Boga:

1. Panie prosimy Cię za Kościół Święty, aby w mocy Ducha Świętego, kroczył 
drogą wskazaną przez Ciebie.

2. Panie prosimy Cię za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, aby wiernie 
trwając w Twojej służbie, byli świadkami Twojej Miłości miłosiernej.
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3. Panie prosimy Cię za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, aby czas 
Wielkiego Postu był dla nich umocnieniem w wierze i miłości. 

4. Panie prosimy Cię za tych, którzy są daleko od Ciebie, aby odkryli prawdę 
o Twoim miłosierdziu i powrócili na drogę zbawienia.

5. Panie prosimy Cię za zmarłymi, pozwól im doświadczyć Twojego miłosierdzia.

6. Panie prosimy Cię za nas zgromadzonych wokół Twego ołtarza, abyśmy wierni 
Twemu Przymierzu. 

Boże, nasz Ojcze, przyjmij prośby swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy, za któ-
rych się modlimy mogli doświadczyć Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

IV Niedziela Wielkiego Postu, 6 III 2016

Miłosiernemu Bogu, który zna nasze serca i wie czego nam potrzeba, przedstawmy 
nasze prośby:

1. Niech Kościół Święty, w tym czasie pokuty i nawrócenia, wiernie przypomina 
o miłosiernej miłości Ojca. 

2. Niech rządzący w naszym państwie odpowiedzialnie wykonują swoją misję 
powierzoną im od Pana.

3. Niech nasi bliscy i znajomi cieszą się Bożym błogosławieństwem w podejmo-
wanych przez nich działaniach.

4. Niech pozostający z dala od Pana powrócą do wspólnoty życia z Bogiem, który 
pragnie zbawienia każdego człowieka.

5. Niech nasi bliscy zmarli, których polecamy Bożemu miłosierdziu, cieszą się 
radością nieba.

6. Niech uczestnictwo w Eucharystii będzie naszym umocnieniem na drodze 
wielkopostnej przemiany i nawrócenia. 

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen.

V Niedziela Wielkiego Postu, 13 III 2016

W pokorze serc zanieśmy do Pana nasze prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby dzięki mocy Ducha Świętego, całemu 
światu zwiastowali niezgłębione bogactwa Bożej łaski i miłosierdzia.

2. Módlmy się za chrześcijan, aby ich życie i posługa względem potrzebujących 
i ubogich, była czytelnym znakiem Bożej miłości.

3. Módlmy się głoszących rekolekcje, aby stawali się prawdziwymi misjonarzami 
miłosierdzia.

4. Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, aby modlitwa Kościoła wyjednała 
im wieczną radość.

5. Módlmy się za nas samych, aby udział we Mszy świętej był naszym umocnie-
niem na codzienne podążanie za Chrystusem.

Miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszego wołania, które z wiarą i ufnością do Ciebie 
zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niedziela Palmowa, 20 III 2016

Przez Jezusa Chrystusa, który z miłości i posłuszeństwa podjął za nas mękę i śmierć 
krzyżową, zanieśmy pokorne modlitwy do Miłosiernego Boga:

1. Prośmy za Kościół Święty, aby z ofiary Krzyża czerpał siłę do wypełniania 
swojej misji w świecie.

2. Prośmy za chrześcijan, aby biorąc codziennie swój krzyż upodabniali się do 
Chrystusa Pana.

3. Prośmy za chorych i cierpiących, aby w krzyżu Chrystusa znajdowali ukojenie 
i umocnienie.

4. Prośmy za grzeszników, aby w miłosierdziu Bożym znaleźli uzdrowienie 
i przebaczenie.

5. Prośmy za zmarłych, aby dane im było uwielbiać na wielki niezgłębione miło-
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sierdzie Boga.

6. Prośmy za nas samych, abyśmy okazując ludziom miłosierdzie, otrzymali Boże 
przebaczenie.

Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen

Zmartwychwstanie Pańskie, 27 III 2016

Do Chrystusa Zmartwychwstałego, z wiarą i ufnością skierujmy nasze prośby 
i błagania:

1. Zmartwychwstały Panie, napełnij Kościół swoją łaską, aby niósł całemu światu 
pokój i przebaczenie.

2. Zmartwychwstały Panie, napełnij Twoim pokojem wszystkie ludy i narody, aby 
Twoje imię było uwielbione i wysławiane na wieki. 

3. Zmartwychwstały Panie, napełnij ufnością i nadzieją ludzi wątpiących w Twoje 
miłosierdzie, aby odnaleźli spokój sumienia i nadzieję odpuszczenia grzechów.

4. Zmartwychwstały Panie, prosimy za ubogimi i potrzebującymi pomocy, aby 
otrzymawszy wsparcie od wierzących w Ciebie, mogli uwielbiać na wieki Boże 
miłosierdzie.

5. Zmartwychwstały Panie, prosimy za naszych bliskich zmarłych, którzy zasnęli 
z nadzieją zmartwychwstania, aby narodzili się do nowego życia.

6. Zmartwychwstały Panie, prosimy za nas, zebranych wokół Twego ołtarza, 
abyśmy każdego dnia byli świadkami Twego Zmartwychwstania.

Panie Jezu Chryste, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj naszych modlitw 
i spraw, abyśmy wiernie służąc Tobie na ziemi, doszli do oglądania Twej chwały w niebie. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 3 IV 2016

Pełni ufności w miłosierdzie Boże, przedstawmy teraz nasze prośby z nadzieją, że 

zostaną wysłuchane:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby całemu światu głosił niezgłębione tajemnice 
miłosierdzia Boga.

2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby ich wiara wyrażała się 
w pełnieniu dzieł miłości względem potrzebujących.

3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby miłosierny Bóg, pozwolił jej cieszyć się 
pokojem i wzrostem materialnym oraz duchowym.

4. Módlmy się za szafarzy Bożego Miłosierdzia, aby poprzez swoją posługę przy-
garniali pokutujących do wspólnoty Kościoła.

5. Módlmy się za wiernych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie 
i obdarzył wiecznym szczęściem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec i przychodzili 
z pomocą potrzebującym z naszej wspólnoty.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską gorliwości w speł-
nianiu czynów miłości wobec bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Bełch Kazimierz, ks. prof. dr hab., kapłan Archidiecezji Przemyskiej, miejsce 
pracy: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli i Wyższe 
Seminarium Duchowne w Przemyślu; zainteresowania naukowe: socjologia (religii, 
moralności, zmian społecznych), katolicka nauka społeczna, teologia pastoralna.

Burda Witold, ks. dr, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, wykładowca Pisma Świę-
tego w WSD w Przemyślu. Licencjat nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie (2007 r.), doktorat z teologii biblijnej w Papieskim Uniwersytecie Urba-
niańskim w Rzymie (2010 r.). Zaangażowany w duszpasterstwo biblijne archidiecezji 
przemyskiej, w ramach którego prowadzi m.in. konferencje na temat biblijnej historii 
zbawienia w rozgłośni archidiecezjalnej Radio Fara. W ramach Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej odpowiedzialny za Szkolne Koła Caritas oraz Parafialne Oddziały Caritas.

Czarska Barbara, mgr – katechetka – nauczyciel religii w Zespole Szkół Elektro-
nicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Dec Marek, ks. mgr, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, zastępca dyrektora Cari-
tas Polska od 2014 r. Od 2010 r. zaangażowany w działalność Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej. Kierował ośrodkiem wypoczynkowym i rekolekcyjnym w Rajskiem, 
2011-2014 r. wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Opiekun Szkolnych Kół 
Caritas i wolontariatu,  redaktor materiałów dydaktycznych dla grup charytatywnych.

Demitrów Andrzej, ks. dr nauk biblijnych (Biblicum, Rzym), kapłan Diecezji Opol-
skiej, wykładowca Pisma Świętego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 
od 2011 wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego w diecezji opolskiej. Opublikował 
Quattro oranti nell’elogio dei padri (Sir 44-49). Studio dei testi e delle tradizioni (OBT 
124; Opole 2011).

Dyrda Konrad, ks. dr, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, wykładowca katechetyki 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, diecezjalny wizytator nauki 
religii, katecheta w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu.

Froń Roman, ks. dr, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, proboszcz parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Jaćmierzu, wizytator dekanalny.

Gadzała Kazimierz, ks. mgr lic., kapłan Archidiecezji Przemyskiej, wieloletni 
Ojciec Duchowny i wykładowca spowiednictwa w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu.

Gałązka Jerzy, ks. mgr, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, katecheta w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, doradca metodyczny ds. 
nauki religii w Przemyślu.

Jasiewicz Arkadiusz, ks. dr nauk humanistycznych w zakresie historii (patrologia) 
na UKSW w Warszawie, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, członek Sekcji Patrystycz-
nej przy Komisji Episkopatu Polski d/s Nauki Katolickiej. Publikuje swoje artykuły 
i recenzje z dziedziny literatury wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej.

Jastrzębski Łukasz, ks. dr, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, Ceremoniarz Ar-
chidiecezjalny, prefekt i wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Przemyślu.

Kmiotek Anna, mgr – katecheta, nauczyciel religii w Zespole Szkół w Jasienicy 
Rosielnej.

Koperski Marcin, ks. mgr lic., kapłan Archidiecezji Przemyskiej, wykładowca 
języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, wikariusz 
parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku, odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię 
Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.

Michno Jacek, ks. mgr lic., kapłan Archidiecezji Przemyskiej, katecheta w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Sanoku, duszpasterz w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Sanoku, doradca metodyczny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Niciejewski Krzysztof, ks. dr prawa kanonicznego, kapłan Diecezji Kaliskiej, 
sędzia Sądu Biskupiego w Kaliszu, egzorcysta diecezjalny.

INFORMACJE O AUTORACH

Układ alfabetyczny
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Podhorecki Norbert, ks. dr teologii, kapłan Archidiecezji Przemyskiej; studia 
teologiczne w Przemyślu i na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy). 
Wykładowca filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu 
oraz w Instytucie Teologicznym we Lwowie-Brzuchowicach. Obszary zainteresowań: 
hermeneutyka dogmatu, teologia religii, filozofia kultury, współczesny fundamenta-
lizm i relatywizm.

Przygoda Wiesław, ks. prof. dr hab., kapłan Diecezji Radomskiej; specjalista teologii 
pastoralnej; kierownik Katedry Prakseologii Pastoralnej KUL; redaktor tematyczny 

„Roczników Teologicznych” zeszyt 6: teologia pastoralna; konsultor Komisji Charyta-
tywnej Konferencji Episkopatu Polski; prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; 
członek: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, PosT-
Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen 
oraz European Society for Catholic Theology.

Rychlicki Czesław, ks. prof. dr hab., kapłan Diecezji Płockiej. Kierownik Zakładu 
Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca 
teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Był członkiem 
Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Watykanie (od 2003). Wykonywał także funkcję sekretarza Rady 
Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

Sidor Dariusz, ks. dr, kapłan Diecezji Sandomierskiej, wykładowca liturgiki oraz 
ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, ceremoniarz 
biskupi.

Siwak Wacław, ks. dr hab. teologii (ur. 1965 r.), kapłan Archidiecezji Przemyskiej, 
członek zwyczajny Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie [PAMI], 
wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Skórnóg Stefan, karmelita bosy, dr liturgiki. Rektor Wyższego Seminarium 
karmelitów bosych i wykładowca liturgiki (1993-1999). Przełożony Karmelitańskie-
go Ośrodka rekolekcyjnego w Chrzanowie (1999-2006). Obecnie zastępca przeora 
w klasztorze w Przemyślu.

Subocz Marian, ks. dr (ur. 1947 r.) , kapłan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 
prałat, dyrektor Caritas Polska. W latach 1974-1982 studiował na Papieskim Uniwer-
sytecie Salezjańskim w Rzymie filologię klasyczną oraz starochrześcijańską. Na prośbę 
Biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Czesława Domina, przewodniczącego Komisji 
Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w 1993r. ks. Subocz, stworzył struktury 
Caritas Polska; twórca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, inicjator kwartalnika 

„Caritas”, Stacji Opieki Caritas i in. Dyrektor Caritas Polska od 2007r.; w 2012r. wy-
brany na drugą kadencję. Od 2008 r. członek Papieskiej Rady „Cor Unum”. Od 2011r. 
w Zarządzie wykonawczym Caritas Internationalis, członek Zarządu Caritas Europa.

Szlachetka Wiesław ks. bp dr, (ur. 1959 r.), biskup pomocniczy gdański od 2014 
r. W latach 1981–1986 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie, w latach 
1988–1992 odbył dalsze studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie 
w 1998 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki, wykładowca 
Studium Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej, Gdańskiego Archidiecezjalnego 
Kolegium Teologicznego w Gdyni oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego. 21 
grudnia 2013 mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, święcenia 
biskupie otrzymał 4 stycznia 2014 r., od 2015 r. Przewodniczący Komisji Charytatywnej 
Konferencji Episkopatu Polski.

Wolanin Janina, mgr – katecheta, nauczyciel religii w Zespole Szkół w Przysietnicy.

Wolicki Marian, ks. prof. zw. dr hab., kapłan Archidiecezji Przemyskiej, studia 
psychologiczne w KUL i teologiczne na PWT w Krakowie. Dziekan Zamiejscowego 
Wydziału Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli, kierownik Katedry 
Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki w WZNoS KUL 
w Stalowej Woli, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
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