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 Wyobrażę sobie scenę z dziesięcioma 
trędowatymi, którzy błagają Jezusa o uzdro-
wienie. Spróbuję wczuć się w ich życiowy dra-
mat. Są dotknięci okrutną chorobą, która 
sprawia, że zostają odrzuceni przez rodzinę i 
społeczeństwo. W rozpaczy odwołują się do 
litości Jezusa. Przywołam sytuacje z przeszło-
ści lub obecne, w których 
miażdżony cierpieniem 
lub odrzuceniem przez 
innych, przeżywałem 
chwile rozpaczy. Czy w 
takich momentach potra-
fię przylgnąć do Jezusa? 
Zwrócę uwagę na ufność, 
z jaką trędowaci do zbli-
żają się do Jezusa. Ich prośba nie została speł-
niona natychmiast. Mimo tego są ulegli wo-
bec polecenia Mistrza. Jezus wynagradza ich 
ufność: „Gdy szli, zostali oczyszczeni”. Popa-
trzę na moje „schorzenia”. Czy potrafię z uf-

nością mówić o nich Jezusowi? Będę uczest-
niczył w radości uzdrowionych. W przeżywa-
niu osobistego szczęścia zapominają jednak o 
wdzięczności. Tylko jeden z nich wraca do Je-
zusa, aby Mu podziękować. Jedynie człowiek 
głęboko wierzący potrafi być wdzięczny wobec 
Boga. Przywołam na pamięć chwile najwięk-

szego szczęścia, które 
dotychczas przeżyłem. 
Czy myślę wówczas o 
Bogu, by dzielić razem z 
Nim moje szczęście? Czy 
potrafię być wdzięczny? 
Razem z Jezusem wrócę 
do najszczęśliwszych 
momentów życia, w któ-

rych przeżyłem cudowną przemianę lub 
uzdrowienie. Będę z Nim dzielił moją radość, 
trwał w modlitwie uwielbienia i powtarzał: 
„Jezu, uwielbiam Cię w każdej uzdrowionej 
ranie mego życia”. 

XXVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 9 października 2022 r.  

 Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga dono-
śnym głosem, upadł na twarz do Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Je-
zus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?"  
            Łk 17,11-19 

 Wyobrażę sobie obraz apostołów roz-
mawiających z Jezusem. Stanę pośród nich. 
Będę się przysłuchiwał, jak serdecznie rozma-
wiają z Jezusem. Spróbuję wczuć się w proś-
bę, z którą zwracają się do Jezusa: „Przymnóż 
nam wiary”. Dzięki otrzymanej łasce wiary i 
powołania jestem blisko Jezusa, podobnie jak 
apostołowie. Czy podobnie jak oni z przeję-
ciem modlę się o pomnoże-
nie mojej wiary? Jezus 
u ż y w a  p o r ó w n a n i a 
„posłusznej morwy”, uka-
zując mi, jak wiele może 
zdziałać człowiek, kiedy 
kieruje się silną wiarą. Ja-
kie znaczenie ma dla mnie wiara na co dzień? 
Przypomnę sobie sytuacje największych do-
świadczeń, które przeżyłem w moim dotych-
czasowym życiu. Czy moja wiara w tych sytua-
cjach umacniała się czy malała? Co mogę po-
wiedzieć Jezusowi o mojej ufności do Niego? 

Jezus używa porównania „o sługach pokor-
nych”. Przypomina mi, że autentyczna wiara 
ujawnia się w postawie pokornej służby i po-
słuszeństwa. Wiara bez uczynków jest mar-
twa. Czy przeżywanie wiary na co dzień rodzi 
we mnie pragnienie służby? Co mogę powie-
dzieć o mojej postawie służby w rodzinie czy 
wspólnocie, w której żyję? Czy jest we mnie 

hojność i bezpretensjonal-
ność? Czy moje usługiwa-
nie innym jest ciche i bez-
interesowne? W serdecz-
nej rozmowie z Jezusem 
będę prosił, aby umocnił 
moją wiarę, zwłaszcza w 

czasie trudnych doświadczeń. Poproszę Jezu-
sa, aby nauczył mnie po- stawy służby i 
skromności, zwłaszcza wobec tych, z którymi 
żyję na co dzień. Będę powtarzał żarliwie 
prośbę: „Przymnóż mi wiary”; „Jezu, chcę być 
wierny Twoim wezwaniom”. 

 Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam wiary”. 6 Pan rzekł: „Gdybyście mieli 
wiarę jak ziarnko gorczycy, po- wiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem 
i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna». Łk 17,5-10 

XXVII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 2 października 2022 r.  
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 Była kobietą z silnym charakterem. 
Kiedy Konrad Mazowiecki osadził w niewoli 
księcia Henryka, dla zapobieżenia bratobój-
czej walce, osobiście negocjowała uwolnienie 
męża. Kiedy tylko Konrad zobaczył Służebni-
cę Chrystusa, jej spojrzenie i twarz podobną 
do anioła, od razu wzruszył się i przeląkł. Za-
warł pokój i wypuścił księcia – czytamy w jej 
biografii. I choć nie posiadała oficjalnej wła-
dzy, miała duży wpływ na 
sposób jej sprawowania 
przez księcia Henryka. Była 
dla niego autorytetem i za-
razem oparciem. To za jej 
namową Henryk fundował 
klasztory i kościoły. Najbliższe jej sercu było 
opactwo cysterek w Trzebnicy – miejsce du-
chowego formowania i edukacji dziewcząt z 
zamożnych śląskich rodów. Księżna nie zapo-
minała także o biednych i pokrzywdzonych 
przez los, dla których powstawały przytułki i 
szpitale zakładane przez męża. Opłacała też 
naukę ubogich chłopców, kształcących się we 
wrocławskiej szkole katedralnej. Przygarnęła 
na dwór i stale utrzymywała trzynaścioro ka-
lek, którymi osobiście się zajmowała – rów-
nież podczas wyjazdów całego dworu. Poma-

gała także trędowatym w założonym przez 
siebie szpitalu. Jako matka została boleśnie 
doświadczona. Pochowała sześcioro z sied-
miorga swoich dzieci. Ukochany syn Henryk, 
zwany Pobożnym, następca tronu, zginął w 
bitwie z -Mongołami pod Legnicą w 1241 ro-
ku. Kiedy dotarła wieść o klęsce, Jadwiga, w 
przeciwieństwie do swojego otoczenia, nie la-
mentowała. Ból po stracie ukochanego syna 

znosiła dyskretnie i cicho. 
Do zrozpaczonej synowej 
Anny powiedziała: To jest 
wolą Bożą i musi nam się 
podobać to, czego Bóg chce 
i to, co się Bogu podoba. W 

tych słowach znajdujemy bezwarunkowe po-
godzenie się z Bożą wolą, pomimo bólu. Wi-
dać to także w modlitwie, którą wówczas wy-
powiedziała: Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi 
takiego syna, który zawsze okazywał mi mi-
łość i szacunek, i nigdy mnie w niczym nie za-
smucił. I chociaż bardzo gorąco chciałabym 
go mieć przy sobie na ziemi, to jednak cieszę 
się całym sercem, że przez przelaną krew jest 
on już w Niebie zjednoczony z Tobą, swoim 
Stwórcą; jego duszę polecam najgoręcej To-
bie, mojemu Bogu i Panu. 

UROCZYSTOŚĆ  
ŚW.  JADWIGI 

 16 października 2022 r.  

 Jezus pragnie poruszyć serca tych, któ-
rzy są przekonani o własnej niewinności, a 
gardzą innymi. Przez przypowieść wzywa ich 
do zmiany postawy życia. Będę uważnie ob-
serwował bohaterów przy- powieści i starał się 
odnaleźć w sobie cechy, które ujawniają się w 
ich zachowaniu. Postawa fa-
ryzeusza. Zachowuje jedy-
nie pozory dialogu z Bo-
giem. Rozmawia z sobą sa-
mym. Jest zamknięty na 
słuchanie. Szuka jedynie 
potwierdzenia dla swoich 
postaw. To sprawia, że żyje w zakłamaniu. Py-
cha nie pozwala mu uznać swoich słabości. 
Aby trwać w przeświadczeniu o swojej 
„sprawiedliwości”, wychwala samego siebie i 
pogardza innymi. Postawa celnika. Ma głębo-
kie poczucie swojej grzeszności. Nie stara się 

jej usprawiedliwiać przed Bogiem. Nie szuka 
dla siebie okoliczności łagodzących. Przeciw-
nie, uznaje i wypowiada otwarcie swoją 
grzeszność. Oddaje ją Bogu. Jest prostolinij-
ny. Stając przed Jezusem, spojrzę na siebie, 
czy nie ma we mnie przejawów zarozumiałości 

i zakłamania? Popatrzę na 
moje relacje z innymi, 
zwłaszcza z najbliższymi. 
Czy nie odkrywam w sobie 
potrzeby podkreślania wła-
snej „sprawiedliwości”, lek-
ceważenia drugich? Jeśli 

tak, nazwę moje wady przed Jezusem. Uznam 
przed Jezusem i oddam Mu te słabości, które 
najbardziej mnie zawstydzają. Będę prosił Je-
zusa o postawę szczerej pokory i prostoty: 
„Jezu, uzdrów mnie z pychy i przywróć mi 
serce proste i pokorne”. 

  Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi i mówił: „Boże, mniej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: 
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony". Łk 18,9-14 

XXX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 23 października 2022 r.  

 «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, sio-
strą i matką». Mk 3,31-35 
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 Będę szedł blisko Jezusa, który prze-
chodzi przez Jerycho. Zwrócę uwagę na gro-
madzący się tłum ludzi, który zewsząd scho-
dzi się do Niego. Zauważę Zacheusza, który 
wspina się na drzewo, aby Go zobaczyć. 
Uświadomię sobie, że Jezus 
codziennie przechodzi 
przez „miasto” mego życia. 
Czy Jego obecność jest dla 
mnie ważna? Czy szukam 
Go na modlitwie? Czy do-
strzegam Go w codzien-
nych wydarzeniach? Wsłu-
cham się w Jezusa, który 
woła Zacheusza. Zauważę konsternację na 
twarzach ludzi. Są zdziwieni i zgorszeni, że 
idzie właśnie do „takiego grzesznika”. Zache-
usz szuka spotkania z Jezusem po- mimo 
wszystko. Czy wierzę, że Jezus chce się spoty-
kać ze mną pomimo ludzkich spojrzeń. Czy 
nie szemrze we mnie tłum, który zabrania mi 
spotykać się z Nim, i który mnie odrzuca z po-

wodu mojego grzechu? Odszukam wzrok Je-
zusa. Zobaczę, jak patrzy na mnie i mówi: 
„Muszę zatrzymać się w twoim domu”. Jakie 
uczucia budzą się we mnie, gdy słyszę te sło-
wa? Co chciałbym powiedzieć Jezusowi? Wej-

dę do domu Zacheusza. Bę-
dę wpatrywał się w szczęśli-
wą twarz, rozpromienione 
oczy celnika. Spotkanie z 
Jezusem przemienia go. Zo-
stawił na zewnątrz oskarże-
nia tłumu. W słowach i 
spojrzeniu Jezusa doznaje 
uzdrowienia z grzechu. Słu-

chanie słowa Jezusa, kontemplacja Jego spoj-
rzenia będą przemieniały moje życie. Zapro-
szę Jezusa do mego serca i będę prosił Go, 
aby uwolnił mnie od pokusy skupiania się na 
moralnej biedzie. W prostocie wyznam Mu 
swój grzech i będę kontemplował Jego miło-
sierną miłość. Wyznam Mu: „Wierzę, że przy-
szedłeś szukać i zbawić to, co zginęło”. 

5 

Wrzesień w naszej parafii 
CHRZTY: 
Liwia Laura Fajkis 
Igor Natan Kopiec 
Natan Kacper Panasiuk  
Zuzanna Daria Pogoda 
Adam Franciszek Wawryka  
Bianka Maria Werner 
Miłosz Daniel Werner 
 
ROCZKI: 
Arleta Lena Kuśka  
Bruno Tomasz Pastryk 
Otylia Maria Wrzask 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Łukasz Rdzanek – Martyna Waniek 
 
ŚLUBY: 
Adrian Pogoda – Daria Boruszewska 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Katarzyna i Mariusz Zniszczoł  
20 rocznica 
Gabriela i Franciszek Grygier     
45 rocznica 
Elżbieta i Franciszek Adamscy     
Urszula i Piotr Zniszczoł      
50 rocznica 
Elżbieta i Czesław Guzik 
Małgorzata i Władysław Kot    
Lucyna i Ryszard Jabłońscy     
Barbara i Stanisław Matys  
Maria i Eugeniusz Wojciechowscy    
   
POGRZEBY: 
Elżbieta Adamczyk 
Jan Kloch  

 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł 
do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu. Łk 19,1-10 

ROCZNICA 

POŚWIĘCENIA 

KOŚCIOŁA 
 30 października 2022 r.  
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 2.10- XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta na 
WŚSD. 
 3.10- poniedziałek. Po Mszy św. wieczornej 

zapraszamy parafian z ul. Leśmiana i ul. 
Staffa do sprzątania kościoła. 
 4.10- wtorek. Wspomnienie św. Franciszka 

z Asyżu.  
 5.10- środa. Wspomnienie św. Faustyny 

Kowalskiej, dziewicy. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00. w Domu Parafialnym. 
 6.10- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. Leśmia-
na i ul. Staffa do sprzątania kościoła. 
 7.10- I piątek miesiąca. Wspomnienie NMP 

Różańcowej. Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ o godz. 6.30. Spowiedź dla dzieci o 
godz. 15.30. Msza św. szkolna o godz. 16.30. 
Msza św. dla młodzieży o godz. 18.00. Spo-
tkanie dla kandydatów do bierzmowania i ich 
rodziców po Mszy św. wieczornej. Początek 
Jerycha Różańcowego. 
 8.10- I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające NMP o godz. 7.00.  
 9.10- XXVIII Niedziela Zwykła. Kolekta na 

potrzeby parafii 
 10.10- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Polnej i ul. Po-
chwacie do sprzątania kościoła. 
 11.10- wtorek. Katecheza dla rodziców dzie-

ci komunijnych z SP nr 1 o godz. 19.oo w Do-
mu Katechetycznym. 
 13.10- czwartek. Wspomnienie św. Honora-

ta Koźmińskiego, prezbitera. Początek Jery-
cha Różańcowego w naszej parafii o 
godz.17.00. Różaniec fatimski o godz. 17.00. 
Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o 
godz. 18.00.  
 14.10- piątek. Jerycho Różańcowe od po-

rannej do wieczornej Mszy św. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. Polnej i 
ul. Pochwacie do sprzątania kościoła.  
 15.10- sobota. Wspomnienie św. Teresy od 

Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Odwie-
dziny chorych od godz. 9.00. Nauka dla ro-
dziców i rodziców chrzestnych o godz. 16.30 
w Domu Parafialnym. Pielgrzymka Żywego 

Różańca i innych wspólnot maryjnych do ka-
tedry. 
 16.10- XXIX Niedziela Zwykła. W naszej 

diecezji Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, 
głównej patronki Śląska. Chrzty o godz. 
12.15. Dzień Papieski. Przed kościołem zbiór-
ka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Kolekta na potrzeby parafii. 
 17.10- poniedziałek. Wspomnienie św. 

Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i mę-
czennika. Po Mszy św. wieczornej zaprasza-
my parafian z ul. Długiej do sprzątania ko-
ścioła. 
 18.10- wtorek. Święto św. Łukasza, ewange-

listy. Katecheza dla rodziców dzieci komunij-
nych z SP nr 19 o godz. 19.oo w Domu Kate-
chetycznym 
 19.10- środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00. w Domu Parafialnym. 
 20.10- czwartek. Wspomnienie św. Jana 

Kantego, prezbitera. 
 21.10- piątek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Długiej do sprzątania 
kościoła. 
 22.10- Wspomnienie św. Jana Pawła II, pa-

pieża 
 23.10- XXX Niedziela Zwykła. Światowy 

Dzień Misyjny. Początek Tygodnia Misyjne-
go. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeń-
skie o godz. 16.30. Kolekta przeznaczona na 
misje. 
 24.10- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Strażackiej do 
sprzątania kościoła. 
 28.10- piątek. Święto świętych Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza. Rozpoczęcie Wi-
zytacji Kanonicznej naszej Parafii przez bi-
skupa Marka Szkudło na Mszy św. o godz. 
18.oo. Msza św. za zmarłych w 30 dzień po 
śmierci oraz I rocznicę o godz. 18.00. Po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian z 
ul. Strażackiej do sprzątania kościoła. 
 30.10- XXXI Niedziela Zwykła. Uroczystość 

rocznicy poświęcenia kościoła własnego. Ko-
lekta na potrzeby remontowe parafii. Zakoń-
czenie Wizytacji Kanonicznej. 
 31.10- poniedziałek. Msza św. w intencji 

Co nas czeka w październiku 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

sprzątających kościół w październiku, Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów o godz. 
18.00. 
 1.11- wtorek. Uroczystość Wszystkich Świę-

tych. Msze św. według porządku niedzielne-
go. Od południa można uzyskać odpust zu-
pełny. O godz. 15.30 nabożeństwo żałobne z 
procesją na cmentarz. 
 2.11- środa. Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 6.30, 

9.00 i 17.00.  
 3.11- I czwartek miesiąca. Msza św. w inten-

cji powołań o godz. 6.30.  
 4.11- I piątek miesiąca. Wspomnienie św. 

Karola Boromeusza. Msza św. w intencji czci-
cieli NSPJ o godz. 6.30. Spowiedź dla dzieci o 
godz. 16.00. Msza św. szkolna i młodzieżowa 
o godz. 17.00.  Po Mszy św. wieczornej zapra-
szamy parafian z ul. Przybosia do sprzątania 
kościoła. 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
  Niedziela — godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15 (31 października 16.15) 

ZMIANA GODZINY ODPRAWIANIA  

MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 
Od 31 października przechodzimy na tak zwany czas zimowy:  
Od poniedziałku do soboty, Msze Święte  
wieczorne, będą odprawiane o godz. 17.00  
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Czwartek 13.10.2022   

17:00 - 19.00 - prowadzi Prezydium Legionu Maryi „Matki Zbawiciela” 

19:00 - 21.00 - prowadzi III Zakon Św. Franciszka 

21:00 - 22.30 - prowadzi Prezydium Legionu Maryi „Wspomożenie Wiernych” (paraf. NSPJ) 

22:30 - 24.00 - prowadzą Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii i grupa św. Józefa 

24:00 - 6.30 - czuwanie modlit. w domach - Prezydium Legionu Maryi „Królowej Apostołów” 

 

Piątek 14.10.2022  

7:10 - 9.30 - prowadzi grupa „Oremus” 

9:30 - 12.00 - prowadzi Prezydium Legionu Maryi „Matki Zbawiciela” 

12:00 - 16.00 - prowadzi Prezydia Legionu Maryi z Kurii Królowej Polski 

17:00 - 19.00 - prowadzi Prezydium Legionu Maryi „Królowej Apostołów” 

18.00 - Msza św. na zakończenie Kongresu 

 

 „Ojcze obdarz nasze czasy dniami pokoju.  

Niech już nie będzie więcej wojny. Amen”. 

Jerycho Różańcowe 
„Niech już nie będzie więcej wojny” 

Z inicjatywy Legionu Maryi od 7 do 14 października  odbędzie się Jerycho Różańcowe. 
Przez 7 dni i nocy będziemy szturmować Niebo modlitwą różańcową w intencji pokoju 
na świecie, zwłaszcza na Ukrainie. W naszej parafii początek modlitw 13 października. 
Modlitwom będą przewodniczyć poszczególne grupy parafialne - według planu za-
mieszczonego poniżej. 

„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości 
do służby i do daru z siebie.” 
Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej życzymy, by potrafili z pasją i 
poświęceniem realizować swoje powołanie.  
Duszpasterze i Redakcja. 
  
„Najlepsza część naszego życia 
znajduje się w sercach tych, 
którzy nas kochają.” 
Wszystkim Legionistom i Auksyliatorom, którzy 
obchodzą swoje urodziny lub imieniny w paździer-
niku życzymy, by każdego dnia doświadczali ludz-
kiej miłości oraz wdzięczności, a Pan wlewał radość 
i pokój w Ich serca. Męski Legion Maryi. 

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, zdol-
ności. One są zaledwie środkami do osiągnięcia jed-
nego- świętości.” 
Paniom Helenie Krawczyk i Irenie Olejnik życzymy 
by potrafiły w Bogu dostrzegać cel swojego życia i 
kroczyły drogą świętości. Żeński Legion Maryi. 

  
„Modlić się to stopniowo wpro-
wadzać w siebie wolę Bożą 
zamiast swojej woli.” 

Paniom Irenie Olejnik i Łucji Penkale życzymy, by 
nieustannie odczytywały wolę Bożą względem sie-
bie i realizowały ją w codzienności. Seniorzy. 

Serdeczności 
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10 
7.30– Za + Aleksandra Trzonkowskiego, rodzi-
ców z obu stron, Antoniego Trzonkowskiego, żo-
nę, Leona Sitko, żonę, Ryszarda Holesza, żonę, 
syna i wnuka Czesława Dobruckiego, Antoniego 
Jarzombowskiego.  
9.30– Za ++ rodziców Emmę – w rocznicę 
śmierci i Wiktora Fajkis. 
11.00– Za + Henryka Sosna, ++ rodziców z obu 
stron, teściów, brata, siostrę, Henryka Smuga 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 75 urodzin 
Anieli.  
16.30 – Za + Magdalenę Maciejczyk – w 25 rocz-
nicę śmierci.  
19.30 – Za ++ Hildegardę i Jana Kowalczyk, Ire-
neusza Kowalczyk, ++ dziadków i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 3.10 
6.30– Za + Eryka Lazar, żonę Amalię, rodziców, 
rodzeństwo, zięcia Adama, ++ z pokrewieństwa, 
++ z rodzin Lazar, Koniec, Michalec. 
6.30– Za + Adama Koniec – od Ireny z rodziną.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji członkiń 
z Róży Różańcowej Haliny Bieleckiej o łaski i da-
ry Ducha Św., aby codzienną modlitwą, radością  
i dobrocią świadczyły wobec świata o miłości Bo-
żej.  
WTOREK – Wspomnienie św. Franciszka z Asy-
żu 4.10 
6.30– Za ++ Henryka i Mirosława Matera, Józe-
fa i Martę Matera, Józefa i Annę Czyż oraz ++ z 
rodziny Matera, Czyż i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
18.00– Za + Zofię Drewicz, męża, Renatę i Jana 
Rasek, Lenę i Ferdynanda Żurawskich i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
18.00– Za + Józefa Jackowskiego.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Faustyny Kowal-
skiej 5.10 
6.30– Za ++ tragicznie córkę Ewelinę, zięcia 
Mariusza – w 18 rocznicę śmierci, ++ z rodzin 
Kurowskich, Szymańskich.  
6.30– Za + Mariana Pękała – od żony Grażyny i 
synów Damiana i Marka. 
18.00– Za + Włodzimierza Goik, rodziców, te-
ściów, siostrę Edytę oraz ++ z rodziny Goik, Gaj-
da.  

CZWARTEK – I czwartek miesiąca 6.10 
6.30– W intencji powołań.  
18.00– Za ++ członkinie z Róży Różańcowej Ha-
liny Bieleckiej, aby przez Miłosierdzie Boże mo-
gły cieszyć się chwałą Nieba oraz ++ ostatnio 
Annę Gajda, Elżbietę Jonderko. 
18.00– Za + śp. Otylię Twardzik.  
PIĄTEK – Wsp. NMP Różańcowej – I piątek 
miesiąca 7.10 
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30 – Za + syna Sylwestra Brończyk – w rocz-
nicę śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ braci.  
18.00– Za + Stanisława Bigos, Krystynę i Anto-
niego Goik, ++ z pokrewieństwa Szraj, Goik. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 8.10 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00– Za + Jana Walaszka – od mieszkańców 
Opolska 14. 
18.00– Za + Maksymiliana Kafka, żonę Helenę, 
rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kaf-
ka, Rduch, Gajda, Gembalczyk, Kondziołka, 
Uliarczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.10 
7.30– Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodziców, ro-
dzeństwo, Irenę Sitek, ++ z pokrewieństwa Si-
tek, Kocur, Barchański.  
9.30– Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, 
siostry Marię i Janinę, Irenę i Jana Ostrzołek, 
ich rodziców oraz + Mirosława Jóźwiak. 
11.00– Za + męża Zbigniewa Milewskiego – w 3 
rocznicę śmierci, córkę Helenę, rodziców z obu 
stron, brata Zygmunta oraz ++ z pokrewieństwa. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Heleny i Edwarda z okazji 55 rocznicy ślubu 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
16.30 – Za + Macieja Lutkiewicz oraz ++ babcie 
i dziadków.  
19.30 – Za + męża Antoniego Reniec, rodziców 
Alojzego i Lidię Kolarczyk, teściów Feliksa i Ma-
riannę Reniec, ++ dziadków i krewnych z obu 
stron.  
PONIEDZIAŁEK 10.10 
6.30– Za ++ rodziców Annę Kałuża – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Pawła. 
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Tere-
sy z okazji imienin i zbliżających się urodzin oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Sylwii i 
Michała z okazji 22 rocznicy ślubu oraz I roczni-
cy ślubu Nikoli i Michała.  
WTOREK 11.10 
6.30– Za + Marka Kowalskiego – w 2 rocznicę 
śmierci, żonę Annę, jej rodzeństwo, rodziców z 
obu stron i pokrewieństwo, ++ z rodzin Rakow-
skich, Fijałkowskich, Marciniak, Cieślak, Wąsik, 
Gabryś, Golec, Bajzert, Olma, Szelągowskich, + 
Mariannę Madera, 2 mężów, Irenę Podsiadło i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Genowefę Musioł, męża Józefa, sy-
nów Krystiana i Stefana, rodziców, teściów, bra-
ci Jana i Andrzeja, szwagra Stanisława, zięcia 
Eugeniusza oraz ++ z pokrewieństwa Lazar, Mu-
sioł.  
18.00– Za ++ rodziców Jana Jędrzejczyk, żonę 
Martę, męża Józefa Winkler, jego rodziców Różę 
i Józefa Winkler, brata Michała, szwagra Czesła-
wa Krzyżak, Apolonię i Ignacego Boruta.  
ŚRODA 12.10 
6.30– Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, rodzi-
ców, rodzeństwo, zięcia Włodzimierza, Wierę i 
Nikitę Suszcz, córkę Ludmiłę, 2 zięciów. 
18.00– Za + Władysława Janickiego, brata Kazi-
mierza, siostrę Marię, szwagrów Stefana, Wacła-
wa, Kazimierza i Zbigniewa oraz ++ szwagierki 
Marię i Krystynę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Teresę Pytraczyk – od sąsiadów Po-
znańska 5.  
CZWARTEK – Wspomnienie bł. Honorata Koź-
mińskiego 13.10 
6.30– Za + Teresę Sładkowską – w 12 rocznicę 
śmierci, męża Gintra, synów Tadeusza i Euge-
niusza. 
6.30– Za + Józefa Raczyńskiego – od sąsiadów 
Opolska 24.  
18.00– W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
PIĄTEK 14.10 
6.30– Za + Halinę Kopertowską, męża Kazimie-
rza, rodziców, teściów i rodzeństwo oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
6.30– Za + Janinę Majda – od rodziny Korowaj.  
18.00– Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę i 
Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka Koch, 
Rocha i Józefę Gajek, dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA Wspomnienie św. Teresy od Jezusa 
15.10 
8.00– Za + Krystynę Matura.  
8.00– Za + Józefa Szmid – we wspomnienie 
urodzin, ++ Marię i Jana Szmid, Anielę Kornas, 
++ krewnych, znajomych i sąsiadów. 
18.00– Do Opatrzności Bożej, o zdrowie dla ro-

dziców, brata Bruno i pokrewieństwa zmarłego 
Nikodema Pastryk oraz + dziadka Stanisława 
Pastryk.  
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI 
ŚLĄSKIEJ 16.10 
7.30– Za + Franciszka Ostrzołek, żonę Augusty-
nę, Gertrudę i Rafała Woźnica, ich rodziców oraz 
++ z pokrewieństwa. 
9.30– Za ++ rodziców Katarzynę i Władysława 
Śmieja, ich córki, synów, zięcia, synowe i dusze 
w czyśćcu cierpiące  
11.00– Do Opatrzności Bożej w intencji Marii 
Stachoń z okazji 80 rocznicy urodzin, dziękując 
za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie.  
12.15 – MSZA ŚW CHRZCIELNA. 
13.45 – ŚLUB (Ks. Gość) 
16.30 – Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę, bra-
ci Ryszarda i Tadeusza.  
19.30 – Za + Alfreda Wowra – w 24 rocznicę 
śmierci, żonę Agnieszkę, syna Bogdana – w 6 
rocznicę śmierci, rodziców, dziadków z obu 
stron, zięcia Antoniego, Irenę i Ludwika Kolorz, 
Zbigniewa, Tadeusza i Zofię Balzam oraz ++ z 
pokrewieństwa z obu stron.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego 17.10 
6.30– Za + Franciszka Witak – w kolejną roczni-
cę śmierci, żonę Lidię, ich ++ rodziców.  
6.30– Za + Leszka Kwiatkowskiego – od sąsia-
dów.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Agnieszki Okła z okazji 40 rocznicy urodzin. 
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA 18.10 
6.30– Za + Łucję Antończyk, męża Ryszarda, 
Alfreda Myśliwiec, ++ z rodziny Myśliwiec, An-
tończyk, Szulik, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Witolda Pasek – w rocznicę śmier-
ci, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00– Za + męża Andrzeja Urbańskiego, rodzi-
ców Helenę i Leona Cybińskich, szwagra Tadeu-
sza, teściów Zofię i Czesława Urbańskich, + bra-
ta Bogdana Cybińskiego.  
ŚRODA 19.10 
6.30– Za + Henryka Gawlik. 
18.00– Za + Antoninę Różę Oleksy – w 6 roczni-
cę śmierci. 
18.00– Za ++ Józefa, Serafię i Hieronima Guzy, 
rodziców, teściów, Jana Kusy, Bertę Mołdrzyk, 
Pawła Wilk, 2 żony, córkę Urszulę, brata Józefa.  
CZWARTEK Wspomnienie św. Jana Kantego 
20.10 
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6.30– Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, syna 
Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza 
Mstowskiego, żonę Janinę, dusze w czyśćcu cier-
piące. 
18.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ireny z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin i imienin. 
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji miesz-
kańców z ul. Poznańskiej 14-28 i Poznańskiej 30
-96 przygotowujących ołtarz na Boże Ciało.  
PIĄTEK 21.10 
6.30– Za ++ rodziców Annę Kałuża, męża Paw-
ła, ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową 
Marię.  
18.00– Za ++ Annę i Alojzego Drzewiecki, syna 
Piotra, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, 
Leona i Apolonię Mazur, syna Alojzego, Stefana i 
Bronisławę Szprycha, ++ pokrewieństwo Drze-
wiecki, Brzoza, Mazur.  
18.00– Za ++ rodziców Łucję i Adama Filip, bra-
ta Witolda Filip oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Pawła II 
22.10 
8.00– Za + męża Henryka – w 6 rocznicę śmier-
ci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.  
8.00– Za + Teresę Pytraczyk – od sąsiadów z ul. 
Poznańskiej 5.  
18.00– Za + Feliksa Musioł, żonę Joannę, syna 
Kazimierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa Dep-
tuła, zięcia Stanisława, ++ z pokrewieństwa.  
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10 
7.30– Za + Czesława Hojka, ojca Jana, Helenę 
Królik, męża Reinholda, wnuczkę Magdalenę, 
Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna Franciszka, 
synową Dorotę. 
9.30– Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Fajkis, 
ich rodziców i rodzeństwo oraz zmarłych z rodzi-
ny Fajkis, Szulik, Wala. 
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jadwigi z 
okazji 65 rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – Za ++ Józefa i Bolesławę Fukała, Wandę 
i Eugeniusza Klement, Kazimierza Kras oraz ++ 
dziadków.  
PONIEDZIAŁEK 24.10 
6.30– Za + Szymona Ogrodnik, rodziców Stani-

sławę i Czesława Popławskich, ++ dziadków z 
obu stron.  
6.30– Za + Hieronima Wala, jego rodziców i ro-
dzeństwo.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Tere-
sy z okazji urodzin.  
WTOREK 25.10 
6.30– Za + syna Adama, rodziców, teściów, ++ z 
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30– Za + Jadwigę Mięsopust – od mieszkań-
ców ul. Opolska 14.  
18.00– Do kochającego Boga z podziękowaniem 
za doświadczenie Jego miłości oraz wszystkie 
dary i łaski, które do Niego prowadzą, z prośbą o 
wsparcie w wybieraniu postawy miłości i w wal-
ce ze słabościami dla Ali Kaczorowskiej z okazji 
urodzin. 
ŚRODA 26.10 
6.30– Za duszę śp. Stanisławy Faber, ++ z rodzi-
ny Faber, Matys, Urbańczyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00– Za + Ernesta Sitko – w rocznicę śmierci, 
żonę Ingę, 2 synów, Gertrudę Mołdrzyk – w 
rocznicę śmierci, męża Erwina, ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00– Za + Jana Zaorskiego – w 1 rocznicę 
śmierci, Wandę Zaorską, Władysławę i Antonie-
go Suchańskich, Marię Sobańską, Stanisława 
Niechwiadowicz. 
CZWARTEK 27.10 
6.30– Za ++ Mirosława i Henryka Matera, Józe-
fa i Annę Czyż, Józefa i Martę Matera oraz ++ z 
rodziny Czyż, Matera i dusze w czyśćcu cierpią-
ce,.  
6.30– Za +Zbigniewa Rutkowskiego – od rodzi-
ny Partyków.  
18.00– Za + Bożenę Szlezak, teścia Zygfryda, 
szwagra Pawła, bratową Jolantę, ++ dziadków 
Czyż, Bąk, Szlezak, Matera.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. AP. SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA 28.10 
6.30– Za + męża Zdzisława Czyżnik, rodziców 
Radowskich, Czyżnik, 3 siostry, 5 szwagrów.  
6.30– Za ++ Elżbietę i Józefa Kłósko, córki Ire-
nę i Krystynę, męża Piotra, synów Stanisława i 
Jana, zięcia Romana.  
18.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci. 
SOBOTA 29.10 
8.00– Za + śp. Leona Powieśnik, żonę Waleskę, 
rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
13.00– ŚLUB  
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18.00– Za + śp. Ludwika Odorskiego – w 2 rocz-
nicę śmierci, rodziców Jana i Jadwigę.  
18.00– Za + tragicznie syna Remigiusza Łucz-
kowskiego, ojca Ryszarda. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY PO-
ŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 30.10  
7.30– Za + męża Jana Bartoń – w 21 rocznicę 
śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
9.30– Za + Agnieszkę Langer – w kolejną rocz-
nicę śmierci, męża Zygmunta oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
11.00– Za + Teresę Mrowiec, męża Zygmunta, 
++ z rodziny Mrowiec, Pokusiński. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN 
16.30 – Za ++ rodziców Martę i Alojzego Pode-
szwa, syna Henryka, żonę Pelagię, wnuka Maria-
na, ++ z rodziny Gajda, ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Beatę Antończyk, rodziców Marię i 
Wilhelma Cnota, Pelagię i Czesława Cnota, te-
ściów Anastazję i Józefa Antończyk, szwagrów 
Lucjana i Leona Antończyk, Herberta Kotas, Fe-
licję Goluch, Cecylię i Kazimierza Kuczko, Hen-
ryka i Adelajdę Dudzik, Emanuela Giza, Sławo-
mira Wita i Renatę Raniolo.  
PONIEDZIAŁEK 31.10 
6.30– Za ++ Ernę, Szymona i Leona Adamek, 
Annę i Józefa Wysłucha, syna Krystiana, Kata-
rzynę Szymon, S. Joannę Smólską i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
6.30– Za + Teresę Kruszel-Antoszewską – od 
Marii Wala.  
17.00– Do Opatrzności Bożej w intencji sprząta-
jących kościół w październiku orazKGW, emery-
tów i rencistów. 
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 1.11 
7.30– Za ++ rodziców Marię i Bertholda Jano-
cha, Janinę i Bronisława Kapuścińskich, ++ z 
rodzin Wierzgoń, Janocha, Baran, Kapuściński. 
9.30– Za + męża Józefa Pawlik, córkę Beatę Ko-
zieł, Anastazję i Ludwika Korzeniowskich, te-
ściów, ++ z rodziny Korzeniowskich, Pawlik, Ju-
cha, ++ Alicję i Wacława Błaszczyk, Franciszka 
Kwiatkowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00– Za ++ Franciszkę i Jana Olejnik, Annę i 
Henryka Macha, Klaudię Kaufold, Mariannę 
Stykała oraz ++ z rodzin Olejnik, Stykała.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za ++ z rodziny Ledwoń, Daszkiewicz, 
Myśliwiec.  
19.30 – Za ++ zalecanych.  
ŚRODA – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 

WIERNYCH ZMARŁYCH 2.11 
6.30– Za + Arnolda Reichman, jego rodziców i 
rodzeństwo, Wiktorię i Jana Wierzgoń, 3 córki, 4 
synów, synowe, zięciów, ++ z rodziny Reichman, 
Mazur, Wierzgoń, Posłuszny, Kustos. 
9.00– Za ++ zalecanych. 
17.00– Za + Jana Sadło – w rocznicę śmierci, 
żonę Sabinę, synową Urszulę, zięcia Sławomira.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 3.11 
6.30– W intencji powołań.  
17.00– Za ++ zalecanych,  
17.00– Za ++ z rodzin Wątroba, Kachel, Łukasik 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Karola Boromeu-
sza – I piątek miesiąca 4.11 
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.  
17.00– Za ++ zalecanych. 
17.00– Za ++ Anielę Kornas, Józefa Szmid, Ma-
rię i Jana Szmid, Joannę i Filipa Gajda, Juliannę 
i Konrada Szmid, Marię i Ludwika Kornas, Ry-
szarda Grygier, Sylwię Grygier, Tadeusza Burli-
kowskiego, Henryka Ciemięga, ++ krewnych, 
znajomych i sąsiadów.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 5.11 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
17.00– Za ++ zalecanych. 
17.00– Za + Genowefę Cofalik, męża Ludwika, 
syna Bolesława, zięcia Pawła. 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.11 
7.30– Za + Czesława Hojka, ojca Jana, ++ dziad-
ków.  
9.30– Za ++ Józefa Kania, żonę Józefinę, synów 
Jana i Andrzeja, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00– Za ++ Dorotę Skowron, Adelę i Henryka 
Sztajnowskich, Wiktorię i Józefa Skowron, Zofię 
i Stanisława Stankiewicz, ++ z rodziny Sztajnow-
skich, Skowron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej 
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w intencji synów Donata i Doriana. 
16.30 – Za + męża Władysława Lisowskiego, sy-
na Grzegorza, rodziców Franciszkę i Adolfa, ++ z 
rodziny Lisowskich, Mikołaja i Marię Pawlaczek 
oraz ++ z pokrewieństwa. 
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Łucji i 

Andrzeja z okazji urodzin.  
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  W modlitwie – tak jak rozumie ją św. Te-

resa od Jezusa – absolutne pierwszeństwo należy 
się miłości. Również tutaj trzeba powiedzieć, że – 
ponieważ jest to spotkanie w miłości – modlitwa 
to spotkanie w prawdzie. Jedynie miłując się jako 
osoby, odkrywamy przed sobą nawzajem prawdę 
o tym, kim jesteśmy. Jedynie miłość, rozumiana 
jako akceptacja i przyjęcie, obdarowanie i ofiaro-
wanie, otwiera drzwi do prawdy o sobie samym. 
Św. Teresa sięga dokładnie tam, gdzie znajduje się 
sama „istota doskonałej modlitwy”. I wbrew opinii 
tych, którzy sądzą, że „cała ta sprawa zasadza się 
na myśleniu”, ona skłania się zdecydowanie ku 
przekonaniu, że „postęp duszy nie polega na my-
śleniu wiele, ale na miłowaniu wiele” (F 5,2). W 
ten sam sposób i w identycznym kontekście napi-
sała w „Twierdzy wewnętrznej”: „Aby postąpić 
wiele na tej drodze i wstąpić do mieszkań, do któ-
rych pragniemy, nie polega ta sprawa na myśleniu 
wiele, ale na miłowaniu wiele” (Tw 4,1,7). Nie po-
zostawia najmniejszego cienia wątpliwości. Teresa 
argumentuje, że „nie wszystkie wyobraźnie są z 
natury zdolne do tego [medytowania, rozważa-
nia], ale wszystkie dusze są zdolne do miłowania 
wiele” (F 5,2). 
Po potwierdzeniu tego prymatu miłości w modli-
twie – „relacji przyjaźni” – przejdźmy teraz do 
pewnego aspektu nauczania św. Teresy, który 
uważam za kluczowy. Modlitwa jest ruchem osoby 
ku Osobie. Miłosna uwaga, wciągająca Drugiego. 
Tutaj Teresa wprowadza to, na czym chciałbym 
się skupić: uwaga i skoncentrowanie się na miło-
ści, którą On mnie darzy. Modlić się to odkrywać, 
że jest się miłowanym; to kontemplowanie Boga, 
który mnie miłuje. Droga modlitwy otwiera się dla 
człowieka, a jego posuwanie się po niej nabiera 

tempa, gdy i na ile wie, że jest miłowany przez Bo-
ga. Ten element św. Teresa uważa za tak ważny, że 
wprowadza go do swojej definicji modlitwy. 
„Relacja przyjaźni… z Tym, o którym wiemy, że 
nas miłuje” (Ż 8,5). Jest to istotny i kształtujący ją 
element. On nas miłuje. Pierwsza i ostateczna rze-
czywistość, z którą spotyka się człowiek w modli-
twie. A także jest to siła, która go mobilizuje. Mi-
łość niezawodna, nieznająca zmierzchu, wieczna. 
W wiecznej teraźniejszości. „On nas miłuje”. Nie 
wypaczając w najmniejszym stopniu tych spraw i 
bez wpadania w zubażające uproszczenia, można 
powiedzieć, że modlitwa jest postępującym odkry-
waniem, żywym doświadczeniem tego, że Bóg nas 

miłuje. Ta miłość jest tym, co zawsze motywuje 
nasze zbliżenie się do Boga i wytrwałe zabieganie 
o rozwijanie relacji przyjaźni z Nim. To ta miłość 
jest tym, co przezwycięża wszelkie opory, które 
rodzą się z naszej kondycji grzeszników, blokują i 
powodują zerwanie tej przyjaźni. „Widząc (…), jak 
bardzo [On] was miłuje, przejdziecie przez tę dłu-
gotrwałą udrękę przebywania z Tym, który tak 
bardzo różni się od was” (Ż 8,5). Gdy Teresa czuła 
się powalona na ziemię, przygnębiona z powodu 
tak wielu upadków, pisała, że: „rozważając tę mi-
łość, którą On mnie darzy, ponownie odzyskiwa-
łam hart ducha” (Ż 9,7). Ta teologalna pewność, że 
Bóg mnie miłuje, podtrzymuje w modlitwie mo-
dlącego się człowieka. 
Miłość, którą On nas darzy. To jest pierwsza rzecz, 
jakiej uczy Jezus, Nauczyciel modlitwy: „Zważcie 
na te słowa, które wypowiadają te boskie usta, 
gdyż w pierwszym z nich zaraz zrozumiecie tę mi-
łość, którą On was darzy, gdyż nie jest małym do-
brem i radością ucznia ta świadomość, że jego na-
uczyciel miłuje go” (DdV 26,10). Całe życie Jezusa 
jest nastawione na to, aby przekonać nas o tej Je-
go miłości do nas. On nie zaniechał niczego, aby 
„nie pozostała w nas najmniejsza wątpliwość co do 
tej miłości” (DdV 40,7). Wiedzieć, że jesteśmy mi-
łowani! Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe 
zadanie, pomimo że miłość jest słowem tak bardzo 
nadużywanym przez ludzi. A raczej właśnie dlate-
go. Jednakże jest to absolutnie konieczne dla każ-
dego, kto na poważnie ma zamiar podjąć życie du-
chowe. W modlitwie wszystko musi pozostawać 
ukierunkowane na odkrywanie tej miłości, którą 
Bóg ma dla nas, i jej podporządkowane. Wszystko 
musimy odczytywać w odniesieniu do miłości, ja-
ko że właśnie tak zostało to napisane. „Miłość, 

którą nas darzy” „we wszystkich rzeczach się uob-
ecnia” (Ż 13,13). „Tak więc tym pragnę zakończyć: 
zawsze, gdy myśli się o Chrystusie, przypominaj-
my sobie o miłości, z jaką uczynił nam tyle darów i 
jak wielką Bóg nam ją okazał, dając nam takie po-
twierdzenie tego, co do nas czuje” (Ż 22,14). 
Modlitwa – każda modlitwa – musi rozwinąć się 
w kontemplowanie miłości, której jesteśmy adre-
satami ze strony Boga. Skoncentrowanie się na 
miłości, którą Bóg nas darzy. Dlaczego św. Teresa 
tak bardzo na to nalega? Dlaczego modlitwa jest 
koncentrowaniem się na miłości Drugiego? Krót-
ka odpowiedź: ponieważ „miłość wzbudza mi-
łość” (Ż 22,14), ponieważ świa-domość bycia miło-

Modlitwa - spotkanie osób w miłości 
Ojciec Maximiliano Herráiz OCD 
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wanymi pobudza nas do miłowania. Świadomość 
bycia miłowanym rodzi miłość, otwiera życie na 
heroizm. Świadomość bycia miłowanym wyzwala 
w człowieku największe i najbardziej odnawiające 
siły i dynamizmy. „I choćby była [ona] całkiem w 
początkach, a my bardzo rozbici, usiłujmy wpatry-
wać się w to nieustannie i rozbudzać siebie do mi-
łowania. Ponieważ jeśli raz Pan uczyni nam dar, że 
odciśnie się w naszym sercu ta miłość, wszystko 
stanie się dla nas łatwe, i będzie nam to zajmowa-
ło znacznie mniej czasu i całkiem bez trudu” (Ż 
22,14). Sprowadzenie modlitwy do tego koncen-
trowania się na miłości, której Bóg nam udziela, 
oprócz tego, że odpowiada prawdzie o Bogu, to 
nadto stymuluje i motywuje postawę miłości w 
człowieku. Zwraca go ku drogom miłości. W ten 
sposób modlitwa posiada dobry fundament i jest 
prawidłowo ukierunkowana. Postawy wspaniało-
myślności, których świadomość bycia miłowanym 
przez Boga nie zdoła rozbudzić, ożywić i doprowa-
dzić do spełnienia, pozostaną na zawsze pogrzeba-
ne i bezpłodne w sercu człowieka. 
Św. Teresa w modlitwie zrozumiała, „czym jest 
miłowanie Go” (Ż 6,3), w modlitwie rodzi się też 
do miłowania Go, kontemplując fakt bycia miło-
waną: „Wszystkie te oznaki [narastającej] bojaźni 
Bożej przyszły mi wraz z modlitwą, a największym 
było [poczucie] bycia otuloną w miłość” (Ż 6,4). I 
zrodziła się miłość, gdyż odkryła „wielką miłość, z 
jaką [stopniowo] [Bóg] przygotowuje nas do zwró-
cenia nas do Siebie” (Ż 8,10), albowiem to w mo-
dlitwie zrozumiała „miłość, którą [On] ją darzy” (Ż 
9,7). I rodzi się do miłości bezinteresownej, nieza-
służonej, czystego daru z samej siebie. Interesuje 
ją jedynie Bóg, Przyjaciel. Nie będzie w niej egoi-
stycznych roszczeń całkowicie sprzecznych z miło-
snym obdarowaniem sobą. „Bez żołdu pragną słu-
żyć swojemu Królowi” (Ż 15,11). „Aby miłość była 
prawdziwa i aby przyjaźń trwała, musi dojść do 
zgodności zachowań” (Ż 8,5) –  wyjaśnia Teresa 
zaraz po podaniu, czym według niej jest modlitwa. 
Trzeba odpowiedzieć Bogu w taki sam sposób, w 
jaki On zwraca się do nas. „Już nie należymy do 
siebie, ale do Niego” (Ż 11,12). Będzie to oznaczało 
pozostawienie Bogu całej inicjatywy: „Niechaj Je-
go Majestat prowadzi, którędy zechce” (Ż 11,12). 
Ponieważ ten, kto decyduje się na bycie człowie-
kiem modlitwy – przyjacielem Boga, nie może już 
dążyć do niczego innego, jak tylko do 
„zadowolenia” Boga, zapominając o sobie samym. 
„Jego zamiarem nie ma być zadowolenie samego 
siebie, ale Jego” (Ż 11,11). To są słowa prawdziwej 
miłości. Cała reszta to czysta farsa. 
Tak więc modlitwa – będąca spotkaniem osób – 
dotyka osoby, jej najintymniejszej cząstki, i otwie-
ra ją na życie. Owa „relacja przyjaźni” jest czymś 

więcej niż czasem, w którym człowiek „sam na 
sam” uświadamia sobie obecność Jezusa w swoim 
życiu. „Relacja przyjaźni” jest sposobem bycia, 
nieustannym byciem przyjacielem Boga. Dlatego 
też jest ona życiem w relacji przyjacielskiej miło-
ści, będącym odpowiedzią przed Bogiem i udziela-
ną Bogu. Bardziej niż odprawianie modlitwy jest 
ono byciem człowiekiem modlitwy. Nie dziwi za-
tem, w jak zdumiewający sposób Teresa rozpoczy-
na swój mały traktat o modlitwie: „Tak więc, mó-
wiąc teraz o tych, którzy rozpoczynają być sługami 
z miłości (gdyż nie wydaje mi się być niczym in-
nym to zdeterminowanie siebie do pójścia po tej 
drodze modlitwy za Tym, który tak bardzo nas 
umiłował)” (Ż 11,1). 
Nie wolno zbanalizować tych słów św. Teresy. Mo-
dlić się to „obrać Boga za przyjaciela” (Ż 8,5). Nie-
co dalej, starając się rozwiać obawy pewnych osób 
przed rozpoczęciem praktykowania modlitwy 
myślnej, zwracając się do Boga, powie: „O tak, Ty 
nie zabijesz nikogo – życie wszelkiego życia! – z 
tych, którzy Tobie ufają i którzy Ciebie pragną za 
przyjaciela” (Ż 8,6). Oddać się modlitwie oznacza 
rozpocząć „tak z całym zaangażowaniem miłować 
Boga i służyć Mu” (Ż 7,20), „być zdeterminowa-
nym służyć Bogu tak na serio” (Ż 11,9). 
To jest prawdziwe znaczenie modlitwy, tej relacji 
„sam na sam”: bycie człowiekiem jednej jedynej 
miłości. Położyć swoje życie na rzecz jedynej spra-
wy Boga, „oddać się we władzę Boga” (Ż 11,12). 
Ten, kto „pragnie tej relacji sam na sam z Bogiem 
i porzucenia rozrywek świata, większość ma już 
zrobioną” (Ż 11,12), gdyż opowiedział się za jedy-
ną, całkowitą, niepodzielną miłością. Nie można 
„[utrzymywać] relacji z Bogiem i ze światem” (Ż 
8,3). Ona sama tego doświadczyła. Miłość dosięga 
całej osoby i sięga tak daleko, jak samo życie. Mi-
łość spaja się w jedno z samą osobą. I dlatego całe 
życie, różne jego okresy, pozostają istotowo zjed-
noczone poprzez miłość, która je ożywia i którymi 
ona sama się wzmacnia. Następuje radykalne 
przezwyciężenie wszelkich sprzeczności pomiędzy 
czasem modlitwy a czasem zaangażowanej służby 
innym: „Prawdziwie miłujący miłuje wszędzie i 
pamięta o umiłowanym. Ciężka byłaby to sprawa, 
gdyby wyłącznie w [bezpiecznym] ukryciu można 
było praktykować modlitwę!” (F 5,16). Teresa z 
wielką naturalnością przechodzi od „miłowania 
wszędzie” do „praktykowania modlitwy” nie tylko 
w bezpiecznym ukryciu. Tak jak nie miłuje się od 
czasu do czasu, tak również nie modli się w sposób 
przerywany. Modlitwa, podobnie jak miłość, wy-
rywa się z ciasnoty tego bezpiecznego ukrycia i 
ram samotności – które z drugiej strony są bez 
wątpienia potrzebne! – ponieważ potrzebuje wol-
nej i głębokiej przestrzeni życia. Wszędzie tam, 
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 Tak zwana mała droga świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus na pierwszy rzut oka nie wydaje 
się czymś odkrywczym. Mówi ona bowiem o uf-
nym zdaniu się na Boga w chwilach doświadczania 
swojej słabości. 
Jak przeżywamy nasze słabości? 
Kluczowym momentem w naszej relacji do Boga 
są nasze upadki. Wydaje się, że szczególnie te 
upadki, które wyraźnie zaprzeczają naszym świę-
tym ideałom. Dla przykładu weźmy sytuację, gdy 
żona postanawia sobie, że będzie łagodna wobec 
męża, który ma ciężki charakter. Jest to dla niej 
sprawa bardzo ważna, gdyż wielokrotnie pod tym 
względem upadała. Sądzi, że nie dość mocno ko-
cha męża. Przychodzą momenty próby. Mąż zmę-
czony wraca z pracy. Jest rozdrażniony, nie doce-
nia pracy żony w domu, uważając, że to on pracu-
je, a przy tym ma jeszcze wymagania co do obiadu. 
Żona raz, drugi jest cierpliwa, ale potem już zaczy-
na okazywać zniecierpliwienie. Potem zaczyna się 

złościć. Może jedna taka sytuacja jeszcze nie spo-
woduje w niej jakiegoś kryzysu, ale jeśli dzieje się 
tak dzień w dzień, to w końcu ten brak cierpliwo-
ści do męża będzie się przenosił na jej relację z Bo-
giem. W takiej sytuacji żona będzie sobie tłuma-
czyć, że nie może tolerować takiego postępowania 
męża, które jest niesprawiedliwe, więc musi oka-
zać swój gniew a zatem wycofa się ze swojego ide-
ału. Może też przyjąć postawę odwrotną: zaczyna 
się obwiniać, że nie umie być cierpliwa, a więc nie 
dość mocno kocha męża, i bierze całą winę na sie-
bie. Zniechęca się do praktykowania postawy cier-
pliwości, bo sytuacja zupełnie ją przerasta. Czuje 
się też winna przed Bogiem, że nie umie dobrze 
kochać. Chodzi smutna i przygnębiona. Przykłady 
takich sytuacji możemy mnożyć. Jak się zachowu-

jemy, gdy nie wychodzi nam walka z lenistwem, 
nieczystością, pijaństwem…? 
Wymagania małej drogi. 
Pierwszą sprawą bardzo ważną dla Teresy jest ży-
cie w prawdzie. To ja nie mam dość sił, aby postę-
pować wg ideałów Ewangelii. To ja nie mam cier-
pliwości, to ja nie potrafię zapanować nad swoim 
obżarstwem. Nie jest tak łatwo przyznać się do 
swojej słabości. Jesteśmy mistrzami w ukrywaniu 
prawdy o sobie. Tutaj psychologia ma bardzo dużo 
do powiedzenia. Wszystkie mechanizmy obronne, 
to nasze często nieświadome zabiegi, aby trudną 
dla nas prawdę ukryć przed sobą. Dla niektórych 
jednak nie jest problemem życie w prawdzie, bo 
bez trudności się przyznają do swoich słabości, 
przynajmniej niektórych, a nawet się nimi szczycą. 
Oczywiście i taka postawa nie jest ewangeliczna. 
To, że grzeszą jest tylko częścią prawdy. Drugą jej 
częścią jest to, że grzesząc ranią Boga i się od Nie-
go oddalają. Tym samym czynią zło. 

Drugą rze-
czą związa-
ną z życiem 
w prawdzie 
jest wy-
trwałe dą-

żenie do swoich świętych ideałów. Chcę kochać 
Boga z całych sił. Chcę być świętym. Dlatego zro-
bię wszystko, aby nie grzeszyć. Teresa nigdy nie 
złożyła broni. Doświadczając swoich słabości ni-
gdy się nie wycofała z tego, do czego się czuła po-
wołana. Stwierdzała nawet, iż „trzeba być orłem w 
swoich pragnieniach”. To znaczy, trzeba mierzyć 
wysoko. Stąd za wszelką cenę wystrzegała się po-
pełnienia najmniejszego grzechu. Spowiednik, po 
wysłuchaniu jej spowiedzi z całego życia, powie-
dział do niej, że nigdy nie popełniła grzechu 
śmiertelnego. Ona sama twierdzi, że niczego w 
swoim życiu nie odmówiła Chrystusowi. Zatem 
mała droga nie jest hołdowaniem miernocie i mi-
nimalizmowi. 
Na czym polega mała droga? 
Jak zatem pogodzić tak wielkie pragnienie kocha-

Mała droga św. Teresy z Lisieux 
o. Sergiusz Rafał Niziński OCD 

gdzie Bóg i człowiek spotykają się ze sobą i traktu-
ją się jak przyjaciele, ma miejsce modlitwa i po-
trzeba pozostawania sam na sam, intensyfikująca 
to spotkanie i powodująca przeżywanie doświad-
czenia, tego „ja‑ty” – przyjaźni jako jedynej warto-
ści absolutnej. I tak człowiek przygotowuje się do 
tego, aby całe jego życie było wyrazem przyjaźni i 
służby Przyjacielowi. „Aby mieć te siły do służenia, 
pragniemy modlitwy i zajmujemy się nią” (Tw 
7,4,14). Życie w miłości nie jest owocem swobod-
nej improwizacji ani nie dlatego przeżywa się je 
jako spotkanie z Bogiem, ponieważ człowiek tak 

stwierdził z wielkim i bardzo szlachetnym przeko-
naniem. Każda prawdziwa modlitwa, podobnie jak 
każda autentyczna przyjaźń, potrzebuje przestrze-
ni i okresów obecności sam na sam z przyjacielem, 
dlatego też do nich dąży. 
Tę harmonię przeżywa się i cieszy się nią od we-
wnątrz tej relacji. Mistyk, prawdziwy człowiek mo-
dlitwy nie przeciwstawia w formie konfliktu ze-
wnętrznych form wyrażania miłości, gdyż dotarł 
już do doświadczenia miłości, która przekracza je 
wszystkie i która je wszystkie wyjaśnia. Miłości 
jedynej. ● 
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nia Boga z prawdą o nas samych, iż nie jesteśmy w 
stanie sprostać temu pragnieniu? Teresa uczy nas 
bycia małymi przed Bogiem. U podstaw naszego 
załamywania się podczas niepowodzeń i trudności 
jest nasza pycha, która nam nakazuje pokładać 
nadzieję w sobie. Ta pycha tak naprawdę oddala 
nas od centrum Ewangelii, a mianowicie każe nam 
polegać na nas samych i być wielkimi przed Bo-
giem. Święty Paweł mówiąc o Żydach, którzy sami 
chcieli zasłużyć sobie na zbawienie przez drobia-
zgowe przestrzeganie prawa, poucza, iż jest to nie 
tylko pychą, ale jest to niemożliwe, gdyż nie moż-
na być sprawiedliwym w oczach nieskończonej 
świętości Boga. Każdy człowiek grzeszy. Pychą jest 
powiedzieć Bogu na podstawie własnych uczyn-
ków: daj mi życie wieczne, bo na nie zasłużyłem. 
Bóg zbawia za darmo. Tylko dlatego, że Chrystus, 
Bóg-człowiek za nas umarł, jesteśmy przed Bo-
giem usprawiedliwieni. Nauczanie Teresy zmierza 
tą właśnie drogą. Żadne uczynki nie są w stanie 
nam wyjednać u Boga zbawienia. Dlatego też Te-
resa woli stać przed Bogiem z pustymi rękami – a 
pamiętajmy – iż nigdy w życiu Bogu niczego nie 
odmówiła! Teresa nie marnuje żadnej okazji, aby 
pokazać Bogu, że Go kocha, ale to nie jest dla niej 
powodem do jakiegokolwiek chlubienia się przed 
Bogiem. W tym właśnie sensie zupełnie inaczej 
powinniśmy przeżywać nasze upadki. One niczego 
nie zmieniają w naszej sytuacji przed Bogiem. One 
nie pokazują niczego innego, jak tylko to, iż nie 
jesteśmy w stanie zapracować sobie na zbawienie. 
Należy boleć nad nimi i walczyć z nimi, gdyż ranią 
Boga. To nie zmienia faktu, iż Bóg i tak chce nas 
zbawić za darmo. W tym leży nasza siła – w jego 
miłości do nas a nie w naszej doskonałości. 
Co należy czynić, gdy nie potrafimy spełniać wy-
magań Ewangelii? Trzeba pogodzić się z prawdą, 
iż Ewangelia nas przerasta. Wtedy – poucza Tere-
sa – powinniśmy jak dzieci stać przed Ojcem. Te-
resa powołuje się tutaj na Pismo Święte: „Jeżeli 
kto jest maluczki, niech przyjdzie do mnie” (Prz 
9,4) oraz: „Jak matka pieści swe dziecię, tak ja was 
pocieszać będę, przy piersiach was poniosę i będę 
was kołysać na mych kolanach” (Iz 66, 13,12). Oj-
cem jest Bóg, który nas podniesie na wyższy sto-
pień, na który nie jesteśmy w stanie wejść o wła-
snych siłach. To, że małe dziecko nie potrafi cho-
dzić po schodach dla dobrego Ojca jest oczywiste. 
Sam tego dokona za dziecko podnosząc je wyżej. 
Zatem ogólna zasada brzmi: bądźmy przed Bo-
giem jak dzieci, które mają prawo do błędów, do 
braku sił, do zniechęcenia, do przerażenia wobec 
piętrzących się trudności. Dzieckiem przed Bo-
giem nie jest ten, kto się chlubi własnymi zasługa-
mi, mówiąc Mu: popatrz ile dla Ciebie zrobiłem, 
teraz daj mi to, co mi obiecałeś. Ten nie przyznaje 

sobie prawa do bycia bezradnym dzieckiem. Gdy 
upadnie popada w zniechęcenie lub się oszukuje, 
mówiąc, że nic się nie stało, gdyż polega tylko na 
sobie. Teresa mówi o sobie, że „niepodobna jej 
stać się wielką”. Ktoś wielki w swoim mniemaniu 
na końcu swojego życia stanie z garścią swoich tak 
naprawdę malutkich uczynków, które nic nie zna-
czą i ten właśnie będzie prawdziwie ubogi w 
oczach Boga, bo nic nie ma. Ten zaś, kto będzie 
miał puste ręce, tzn. nie będzie sądził, iż jego do-
bre uczynki dają mu prawo do czegokolwiek, temu 
sam Chrystus wręczy całą swoją miłość, którą nam 
wysłużył na krzyżu i ukaże tę miłość w naszych 
dłoniach swojemu Ojcu. Teresa mówi: „moim bo-
gactwem są Twoje ramiona, o Jezu!”. Wtedy też 
zwraca się do Ojca w niebie wspominając Jego Sy-
na: „Jego zasługi są moimi, ofiaruję Ci je pełna 
szczęścia”. Taka osoba będzie prawdziwie bogata 
przed Bogiem: „…nawet gdybym popełniła wszyst-
kie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze tę samą 
ufność…”. 
Bycie dzieckiem przed Bogiem oznacza także po-
wierzanie Mu z ufnością swojej przyszłości. Ten 
kto ufnie oddaje Bogu swoją przyszłość – jak to 
czyni nieświadomie dziecko wobec kochającego je 
ojca – ten jest wielki i silny dzięki Jego opiece. 
Przeżywanie trudności bez Boga, jak wielcy moca-
rze, którzy w samotnej walce zmagają się z wła-
snym losem, czyni nas samotnymi i słabymi. A 
trzeba pamiętać, że Ewangelia postawi nas nie je-
den raz przed zbyt trudnymi zadaniami! Wobec 
zadań nas przerastających stajemy się słabi, prze-
rażeni, bo bez ufności. Przyczyną tej naszej samot-
ności jest właśnie brak zawierzenia Bogu, brak uf-
ności, czyli postawy dziecka, co ostatecznie też 
można nazwać pychą, która ciągle nam nakazuje 
bycie wielkimi. To prowadzi w końcu do przeraże-
nia, lęku, którym się poddajemy i ostatecznie wy-
cofujemy z walki. Natomiast dziecko mówi Bogu: 
„boję się, ale wiem, że mi pomożesz”. Wtedy jest 
prawdziwie silne i podejmuje się zbyt trudnego 
dla siebie zadania. 
Teresa pragnęła całe życie być najmniejszą z istot, 
bo w tym widziała swoją wielkość. Nie jest to takie 
proste, jak by się nam wydawało. Gdyż to pycha, 
która jest bardzo subtelna, ciągle nas okłamuje i 
nakazuje być wielkimi. Małość jest szczególną 
drogą ubóstwa, które daje wielką wolność od nas 
samych i prowadzi nas bardzo szybko do Boga. 
Dlatego Teresa nazywa swoją drogę „windą” pro-
wadząca na szczyt świętości. „Bogu podoba się w 
mojej małej duszy właśnie to, że kocham moją 
małość i me ubóstwo, oraz że ślepo ufam Jego Mi-
łosierdziu… To zaufanie, i tylko zaufanie ma pro-
wadzić nas do Miłości”.● 
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  Różaniec nie może być przedmiotem, 
który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może 
być jakimś magicznym amuletem, który się nosi 
przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli. 
Wzywając nas do Różańca, Maryja zaprasza nas 
do swego życia i do życia Jej Syna, do życia, któ-
re jest Zbawieniem. 
Historia różańca. 
Różaniec w pierwszej kolejności oznacza sposób 
modlitwy, po drugie zaś jest to «narzędzie» do 
odmawiania tej modlitwy, czyli sznur paciorków 
odpowiednio podzielonych, na których liczy się 
wypowiadane formuły. Od początku chrześcijań-
stwa wielu wiernych bardzo poważnie traktowało 
słowa św. Pawła: Nieustannie się módlcie (1 Tes 
5,17). Odpowiedzią na to wezwanie, szczególnie 
w środowiskach pustelniczych i zakonnych, były 
modlitwy powtarzalne, czyli krótkie zwarte for-
muły wielokrotnie powtarzane, które skupiały 
myśli, a serca wznosiły ku Bogu. Znane są np. 
świadectwa o pustelniku Pawle z Teb (III w.), 
który starał się odmawiać każdego dnia trzysta 
razy «Ojcze nasz». Do liczenia modlitw używał 
trzystu kamyków, które kładł sobie na kolana i 
stopniowo zrzucał. Od wieku VI używano już do 
takiego liczenia sznura z paciorkami. Z IX wieku 
pochodzi najstarsze znane świadectwo wskazują-
ce, że jedną z takich powtarzalnych formuł było 
zaczerpnięte z Ewangelii pozdrowienie anielskie 
«Zdrowaś Mario». Modlitwa ta bardzo rozwinęła 
się w średniowieczu, które odznaczało się nie-
zwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy 
też pojawił się zwyczaj odmawiania 150 
«Zdrowaś», co było inspirowane Psałterzem, 

który liczy 150 psalmów. Dlatego też mówiono o 
«psałterzu Maryi». Mniej więcej od XII w. znany 
jest zwyczaj przeplatania modlitwy «Zdrowaś 
Maryjo» z «Ojcze nasz». Również w średniowie-
czu, w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy 
do pozdrowienia anielskiego dodano drugą 
część: Święta Mario, Matko Boża, módl się za na-
mi grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Nadanie tej modlitwie nazwy «różaniec» nie jest 
łatwe do wyjaśnienia, choć wiadomo z całą pew-
nością, że róża od bardzo dawna jest symbolem 
Matki Bożej. Być może wpływ miał tu istniejący 
w średniowieczu zwyczaj przyozdabiania głowy 
wieńcem z kwiatów. Wieniec ten w niektórych 

językach nazywano właśnie «różańcem».  
Około XV w. odmawianie różańca połączono z 
rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębnio-
no 15 istotnych momentów z ich życia i powiąza-
no je z dziesiątkami "Zdrowaś Maryjo». Tajem-
nice podzielono na trzy części: radosne, bolesne i 
chwalebne. W ten sposób w ciągu kilku czy kil-
kunastu wieków ukształtowała się taka postać 
różańca, jaką znamy dzisiaj. Przez długi czas po-
wstanie różańca kojarzono z postacią św. Domi-
nika, który miał go «otrzymać» od samej Matki 
Bożej podczas objawienia. W 1569 r. papież Pius 
V - dominikanin - specjalnym dokumentem na-
dał różańcowi formę, która przetrwała aż do na-
szych czasów. W 2002 r. św. Jan Paweł II ogłosił 
on list apostolski „O Różańcu Świętym”, w któ-
rym ukazał i potwierdził wartość tej modlitwy, 
zachęcił do jej praktykowania, a także wprowa-
dził nowe tajemnice, które nazwał tajemnicami 
światła. 
Teologia różańca. 
Wydawać się może, że różaniec jest modlitwą 
wyłącznie maryjną i rzeczywiście często tak jest 
pojmowany. W istocie jednak w jej centrum stoi 
Chrystus, Jego miłość, którą nas do końca umiło-
wał. To prawda, że gdy odmawiamy różaniec, to 
Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć Boże ta-
jemnice. W Ewangelii czytamy: «Maryja zacho-
wywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swo-
im sercu» (Łk 2,19).  Różaniec jest modlitwą 
dwuwarstwową. Specyficzna technika modlitew-
na, która polega na powtarzaniu pacierzy jest 
przygotowaniem serca i umysłu do rozważania 
najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i 

Jego Matki, które 
zarazem są dzie-
jami naszego 
zbawienia. Rytm 
i melodyka słów 
w różańcu nieu-

stannie podtrzymują więź z Bogiem, pozwalają w 
skupieniu rozważać tajemnice, budzą pragnienie 
głębszej wiary i otwierają człowieka na łaskę Bo-
żą. Cztery części różańca są zatem streszczeniem 
orędzia chrześcijańskiego, mówią bowiem o 
wcieleniu (cz. I), nastaniu, wraz z Chrystusem, 
Królestwa Bożego (cz. II), odkupieniu (cz. III) i 
wyniesieniu do chwały (cz. IV). 
Święty Jan Paweł II kończy swój list apostolski o 
różańcu gorącym wezwaniem:  Modlitwa tak ła-
twa a równocześnie tak bogata, naprawdę zasłu-
guje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją 
odkryła. I nieco dalej dodaje: Oby ten mój apel 
nie popadł w zapomnienie niewysłuchany!  ● 

Modlitwa prostoty i głębi 
ks. Marek Wachowiak 
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