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Czasopismo Duchowości Krwi Chrystusa

Ks. Damian Siwicki CPPS

Radość zmartwychwstania w tym
roku miesza się z bólem ograniczeń,
które na nas spadły. A myśmy się spodziewali, że to na nas nie przyjdzie.
Słyszeliśmy nawet głosy, że nasz kraj
jako jedyny nie zostanie dotknięty.
Stało się inaczej.
Ta lekcja pokory i cierpienia
zbliża nas do prawdy o nas samych.
Okazuje się, że nie jesteśmy bardziej
wyjątkowi niż inni, ale także, że jesteśmy braćmi. Jednoczy nas choroba, którą przeżywamy razem. Do tego
zabrali nam Pana Młodego i nie wiemy, gdzie Go położono. Do tej pory
mieliśmy Go na wyciągnięcie ręki
albo bardziej w nas, na języku. To
było czymś oczywistym, nad czym
wielu z nas przechodziło bez zastanowienia. Los wielu chrześcijan, którzy
miesiącami byli pozbawieni Eucharystii i innych sakramentów, nie dotykał
nas, być może, wystarczająco.
W tym czasie mamy szansę zatrzymać się i zastanowić nad sensem
naszego życia, nad naszą wiarą, nad
tym, czym jest w moim życiu Eucharystia. Ten ostatni temat podejmuje
w aktualnym numerze „Żyć Ewangelią” ks. Wojciech Czernatowicz
CPPS. Warto przeczytać jego artykuł
nawet kilka razy, aby nie pozwolić
sobie na „spokój”. Eucharystia zawsze nas zaprasza do kochania innych, a miłość jest twórcza, poświęca
się, wiele potrafi znieść.
Z radością i poruszeniem czytam i słyszę o siostrach zakonnych,
księżach, świeckich chrześcijanach,
którzy decydują się zostawić ciepło swoich domów, klasztorów, aby
służyć innym w domach pomocy
społecznej, przez zbieranie środków
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na pomoc szpitalom, towarzyszenie
osamotnionym rozmową. Ksiądz Józef z naszej wspólnoty Misjonarzy
Krwi Chrystusa rozpoczął posługę
jako wolontariusz w DPS-ie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Lublińcu, ks. Henryk
jako kapelan szpitala wojewódzkiego w Częstochowie towarzyszy codziennie pacjentom w ich chorobie,
siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
razem z Siostrą Prowincjalną Ewą
wspierają DPS w Grójcu. To tylko
niektóre przykłady dobroci i miłości, która w każdym z nas jest i która wydobywa się obecnie na światło
dzienne. To jest owoc życia Eucharystią; także wtedy, kiedy modlimy się
za tych, którzy posługują, i w sercu
trwamy w solidarności z cierpiącymi.
Coraz bardziej doświadczamy, jak
pięknie jest żyć, kiedy się kocha i jest
się kochanym. Piszą o tym s. Tatiana
Studentowa ASC i do dzieci s. Ania
Mikołajewicz ASC.
W tym roku nie będzie możliwe,
w taki sposób jak do tej pory, spotkać
się w Częstochowie na majowym
Odpuście Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, ale spotkamy się ze
sobą w naszej modlitwie i dobrych
myślach o sobie nawzajem, a z niektórymi przynajmniej online w transmisji internetowej.
Wierzę, że treści, które przygo
towaliśmy wspólnie z redakcją, złagodzą nasz trud i pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu obecnego
czasu na osobiste wzrastanie w zaufaniu i miłości. Niech Dobry Bóg
będzie z nami w każdym doświadczeniu i pozwoli nam radować się
z Jego Chwały.

MAJ

J 14, 1

Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie!

T

en fragment Ewangelii niesie
nadzieję związaną z życiem
wiecznym. Odchodząc do
Ojca, Jezus zapewnia uczniów, że
zabierze ich do siebie, do domu
swego Ojca. Jezus uczy nas zaufania Ojcu, powierzania Mu swojego
życia, swoich losów, swojej codzienności. Pragniemy zobaczyć Boga,

chcemy Go dotknąć, objąć, zrozumieć. Często chcemy Go zamknąć
w swoje wizje, schematy, pragnienia, potrzeby. Nie można spotkać
Boga poza Jezusem. On przyszedł
na świat, aby objawić Ojca, odsłonić Jego prawdziwe oblicze. Bóg
niewidzialny, niedotykalny, przekraczający wszelkie granice chce

być dotykany, słyszany, widziany,
doświadczany i kochany w swoim
Synu. Bóg ma przygotowane miejsce dla każdego z nas. By znaleźć
się w domu Ojca, wystarczy zaufać
Bogu.
Jaki obraz Boga noszę
w swoim sercu?
Ks. Krzysztof Surowaniec CPPS

CZERWIEC

Mt 5, 44-45

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują; abyście się stali synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia,
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

O

dnosimy wrażenie, że
świat jest podzielony na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych, dobrych i złych,
cierpiących i zadających cierpienie, odrzuconych i odrzucających
miłość. Dlaczego tak jest?
Czasem wydaje nam się, że
Bóg jest niesprawiedliwy, ponieważ dobrą pogodą obdarowuje złych, a sprawiedliwych nęka
ulewami.
Jezus nam daje nakaz kochania
nieprzyjaciół. Chrześcijanin jest
wezwany do bycia solą na świecie (por. Mt 5, 13), czyli jego
zachowanie powinno wyraźnie

odróżniać się od zwyczajów panujących wśród cywilizacji śmierci.
Czy tak bardzo kocham bliźniego, także tego, który stoi
w opozycji lub mi dokucza, że
mimo wszystko odważę się i nadal
będę mu pomagał, wstawiał się
za nim, a nawet bronił przed jego
nieprzyjacielem?
Czy moja miłość kocha
nieprzyjaciół?
Zwrócę uwagę, że nieprzyjaciel
to ten, który jeszcze nie jest moim
przyjacielem. Bogu Ojcu zależy,
aby moimi rękami, poprzez moją
postawę przekazać Jego Wielką
Miłość każdemu, kogo napotkam.
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Czy przechodzę obojętnie obok
osób, które żebrzą (proszą nie tylko
o pieniądze, przede wszystkim
potrzebują uwagi, miłości, ciepła)?
Nie ulegajmy pokusie szemrania i zazdroszczenia innym łask
Bożych, dóbr materialnych…
Nigdy nie wiemy, na jakim fundamencie dane osoby budują.
Bóg jest dobry i ciągle nam
zsyła deszcz błogosławieństw,
łaskę, dobroć, słońce i chmury,
wiatr i burze. To od nas zależy, jak
z tego skorzystamy: albo jesteśmy
zadowoleni z każdej sytuacji, albo
będzie w nas rosła frustracja.
Ks. Marcin Pawlicki CPPS

https://pl.depositphotos.com/similar-images/239980628.html?qview=239980626

K

Owoce Eucharystii

rew i Eucharystia są ze sobą wzajemnie połączone. We krwi jest życie, a Eucharystia, która jest pamiątką i aktualizacją ofiary Chrystusa na krzyżu, jest świętem życia, dlatego że w niej
jest Boże życie dla nas.
Spróbujmy rozważyć teraz i pogłębić następujące
aspekty Eucharystii:
– Eucharystia wymaga od nas pojednania;
– Eucharystia jest zasiewem, a zarazem darem
miłości;
– Eucharystia jest oddaniem się Ojcu i bliźnim.
Spróbujemy przeanalizować te właśnie aspekty
Eucharystii i przybliżyć ją do naszego życia. My ją
przecież celebrujemy codziennie. Pamiętajmy, by nasze uczestnictwo w niej nie popadło w rutynę lub nie
zamieniło się w jakiś rodzaj pobożności, czy nabożeństwa, jakie możemy mieć np. do św. Antoniego,

św. Ojca Pio, św. Marii De Mattias czy innych świętych. Te szczególne nabożeństwa mają, oczywiście,
swoją wartość, jednak nie można ich porównywać do
samej Eucharystii.
Słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie i wiemy, że u jej źródeł leży pamiątka wspólnej wieczerzy
żydowskiej, podczas której Żydzi składali dziękczynienie Panu Bogu za Jego wielkie dzieła, jakich dokonał dla całej ludzkości i każdego człowieka.
Podczas żydowskiej wieczerzy głowa rodziny
błogosławi każde z dań, dziękując Bogu za otrzymane od Niego dary, a szczególnie za dar pożywienia.
Na koniec tej wieczerzy ma miejsce błogosławieństwo kielicha wina, po czym każdy z uczestników
spożywa to wino ze swojego własnego kielicha.
Jezus uczynił kilka zmian w tym rytuale podczas
Ostatniej Wieczerzy:
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– po pierwsze, nie tylko wymawia słowa błogosławieństwa, ale je interpretuje: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje; bierzcie i pijcie, to jest
Krew moja;
– po drugie, daje do picia wszystkim z tego samego, jednego kielicha.
To właśnie dlatego celebracja Eucharystii jest pamiątką i urzeczywistnieniem tego, że Bóg wszedł
w historię każdego człowieka i całej ludzkości. My oddajemy Mu za to cześć i dziękczynienie we wspólnocie, czyli wspólnie razem, a dziękujemy Mu za Jego
obecność pośród nas, za dar życia wspólnotowego i za
wszystkie te osoby, które spotykamy na naszej drodze.
Jednakże, jak pokazuje nasze życie, zdarza się
czasami tak, że nasze Eucharystie zamieniamy w wydarzenie socjalne, w środek uspokajający nasze sumienie, a w konsekwencji dokonujemy oddzielenia
sakramentu ołtarza od troski o bliźniego.
A zatem:
– pozbawiamy Eucharystię znaczenia;
– idziemy na Mszę Świętą, bo inni idą, robimy to
z przyzwyczajenia;
– zainteresowani jesteśmy tylko tym, aby jedynie
być w kościele;
– idziemy na Mszę Świętą tylko dlatego, by uspokoić własne sumienie, a przy okazji, by Eucharystia
zapewniła nam zbawienie.
A w konsekwencji:
– nudzimy się i jeżeli Eucharystia przedłuża się
nieco, męczymy się i zastanawiamy, czy przyjść następnym razem;

– jesteśmy, ale nie uczestniczymy: nie śpiewamy,
nie modlimy się razem z innymi, rozmawiamy, patrzymy, kto jest, a kogo nie ma;
– czasami staje się to dla nas dobrą metodą na odstresowanie się, na zapomnienie na chwilę o konfliktach życiowych albo przeciwnie – cały czas krążymy
myślami wokół nich;
– Eucharystia nie ma nic wspólnego z życiem, są
to jakby dwa osobne i różne elementy (Msza Święta
sobie, a życie sobie) i dlatego do niczego nas ona nie
zobowiązuje;
– oburzamy się, gdy kapłan pomija jakieś normy liturgiczne, lecz nie przejmujemy się tym, by nasza wspólnota funkcjonowała dobrze albo lepiej (jeśli
funkcjonuje nieźle), byśmy traktowali się nawzajem
po bratersku, by nie było konfrontacji i konfliktów
pomiędzy różnymi grupami w naszej wspólnocie;
– nie zajmujemy się tym, by we wspólnocie żyło
nam się jak najlepiej, byśmy troszczyli się o najbardziej potrzebujących opieki i ochrony;
– kwalifikujemy nasze Eucharystie jako dobre
albo złe zależnie od tego:
• czy atmosfera była świąteczna, radosna i wszyscy w niej uczestniczyli i byli zadowoleni (wtedy jest dobra);
• czy nami wstrząsnęła (jeżeli tak nie jest, to uważamy ją za nudną, rutynową);
• czy nie oceniamy, że Msza Święta była dobra lub
zła w zależności od tego, jaki ksiądz ją odprawiał:
czy był wesoły czy nie, czy krążył dookoła tematu
w kazaniu albo czy uderzał w sedno sprawy.
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A czy nie powinniśmy doceniać Eucharystii za to, co
wnosi do naszego życia, do życia każdego z nas? Albo za
to, czy motywuje nas i sprawia, że stajemy się bardziej
otwarci na wolę Bożą? Albo za to, że nam pomaga oddać
się bliźnim, ukierunkować nasze życie na innych?
Możliwe, że na końcu naszego życia, robiąc rachunek sumienia, powiemy Panu Bogu, że często
chodziliśmy na Mszę Świętą. On nie zapyta nas jednak o to, ile razy w niej uczestniczyliśmy, ale o to,
czy Eucharystia pomogła nam nakarmić głodnego
i napoić spragnionego. A wtedy powiemy, być może,
jak ci z Ewangelii (Mt 25, 37-46):
«Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo 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 On powie: «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.

I odpowie nam dokładnie to samo, co powiedział
w przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych (Mt 25, 1-13):
Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, Panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
ani godziny.

Nawet jeśli powołamy się na ilość naszych modlitw (i nie chcę powiedzieć przez to, by się nie modlić), na to, jak często byliśmy na Mszy Świętej (być
może nawet codziennie,), On może powiedzieć do
nas: „Nie znam was”, bo jak tylko wyszliście z Eucharystii, zaraz zapomnieliście o tym, by nią żyć.
Łatwo jest patrzeć na Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, ale więcej kosztuje nas odkryć Go w potrzebującym bliźnim, którego spotkamy
na drodze naszego życia. Może nawet czujemy się
zgorszeni stwierdzeniem, że Jezus jest obecny w każdym z nas, nawet w tych odrzuconych, zapomnianych, w tych, którzy nie myślą czy nie żyją tak, jak
my. Nie gorszą nas jednak rzeczy o wiele większe.
Dlaczego nie oburzamy się:
– gdy czynimy jakieś postanowienia, a potem nie
pamiętamy już o Słowie Bożym, o Ewangelii, a zajmujemy się tym, co mówią inni i co mówi świat, który

wzywa do tego, by być czymś więcej niż inni, by nie
dać się prześcignąć innym, by mieć i zdobywać więcej niż inni, nie patrząc nawet na konsekwencje?
– gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii
Świętej, a później nie jednoczymy się z Nim obecnym w nas samych i w bliźnich, zapominamy o braterstwie i szukamy rywalizacji; zapominamy, że tak
wielu wokół nas umiera z pragnienia chleba solidarności, obecności kogoś w bliskości obok, radości,
wsparcia, troski. Zapominamy o przeciwstawieniu
się niesprawiedliwościom, jakie dokonują się wokół nas, pozwalamy, by na nowo stawały się powodem ukrzyżowania Chrystusa w bliźnich i to w sposób krzywdzący, niesłuszny, nieuczciwy, agresywny
i bezprawny?
– najpierw uczestniczymy w Eucharystii, święcie braterskości, a potem dajemy się ponieść naszym
egoizmom, indywidualizmom, naszej ślepocie, wydajemy osądy o innych i osądzamy ich za to, jak wyglądają albo też nie okazujemy empatii w sytuacjach
trudnych i życiowo skomplikowanych dla naszych
bliźnich, czasami nawet tych najbliższych, tych,
z którymi mieszkamy albo się spotykamy?
– gdy uczestniczymy w Eucharystii, sakramencie
miłości, a później zapominamy o wszelkich niesprawiedliwościach, jakie dokonują się wokół nas?
Trzeba nam, być może, dodać do tej znanej pieśni: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego” słowa: „Tam, gdzie nie ma miłości ani sprawiedliwości, tam nie ma nabożeństwa
i tam nie ma Boga”.
Dlaczego potrzebujemy spotkania podczas Eucharystii, jeżeli nie robimy nic, aby wyeliminować
i skończyć z wrogością, konfliktami, podziałami, barierami pomiędzy nami? Dlaczego nie burzymy muru
pomiędzy tymi, którzy nie mają nic albo mają niewiele, a tymi, którzy mają wszystko lub za wiele?
Czy nie jest zgorszeniem to, że uczestniczymy
w Eucharystii, a później gnębimy, dręczymy, czy nękamy innych, albo nie wypełniamy sumiennie naszych obowiązków, wykorzystujemy innych, albo
oszukujemy innych, aby od nich coś zdobyć?
Eucharystia nie może być czymś w rodzaju
„uspokajacza”, ale ma nas prowadzić do przekonania, że ważne jest wypełnianie naszych obowiązków
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życiowych i religijnych, to znaczy – kochać innych
jak siebie samego, co oznacza czynić innym to, co
chcielibyśmy, aby i nam czynili. Oznacza też poświęcić dla innych to, co jestem zdolny poświęcić dla samego siebie.
Eucharystii nie można celebrować w sposób rutynowy, to znaczy pozbawiony życia, braterstwa, solidarności z innymi, sprawiedliwości, miłości do Boga
i bliźnich, ponieważ Pan Bóg powie kiedyś: „czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych, nie uczyniliście tego i Mnie”.
Uczestnictwo w Eucharystii musi prowadzić
nas do nawrócenia, to znaczy do zmiany naszego
myślenia, do bycia naśladowcami Jezusa, do złączenia się z tym, co On powiedział i uczynił: Miłujcie się, jak Ja was umiłowałem; czyńcie to na
moją pamiątkę.
Chciałbym teraz powiedzieć o kilku aspektach
Eucharystii w kontekście naszej duchowości.
Eucharystia jest Wieczerzą Pańską. I w tym kontekście nasza duchowość Krwi Chrystusa wymaga od
nas tego, że:
– jeżeli Chrystus oddał się nam całkowicie, to
my też mamy kochać wszystkich naprawdę, nie tylko słowami, mamy kochać także tych pokrzywdzonych, odrzuconych, zranionych, którzy nie mają wartości wobec świata;
– jeżeli Jezus stawał po stronie tych, którzy nie
mieli racji ani głosu, to i my mamy bronić słabych;
– jeżeli Jezus nie potępiał nikogo: ani jawnogrzesznicy, ani tych, którzy ją chcieli ukamienować,
to i my nie możemy zniewalać, uciskać, ujarzmiać
naszymi słowami albo czynami tych, którzy w jakikolwiek sposób staną na naszej drodze;
– jeżeli Jezus, zanim został ukrzyżowany, oddał
się całkowicie, to i my mamy starać się o to, byśmy
oczyścili się przed celebracją Wieczerzy Pańskiej
i przestali życzyć i czynić źle bliźnim, byśmy praktykowali sprawiedliwość i miłosierdzie wobec wszystkich; a jeśli nie mamy w sobie takiego pragnienia,
to tak naprawdę musimy przemyśleć nasz udział
w Eucharystii.
Eucharystia wymaga od nas przemiany, wymaga
nawrócenia z postawy egoistycznej i indywidualizmu,

postaw tak obecnych w naszym dzisiejszym świecie.
Wtedy to możemy godnie sprawować ten Najświętszy Sakrament.
Eucharystia jest łamaniem chleba. Duchowość
Krwi Chrystusa wymaga od nas, byśmy po zakończeniu Eucharystii i wyjściu z kościoła czy kaplicy nadal nią żyli:
– Jezus dzielił się z innymi wszystkim, co posiadał, aż do ostatniej kropli krwi (jak mówimy, cytując naszych świętych), do ostatniego tchnienia; my
także mamy oddać się innym, których może nawet
nie dostrzegamy w pogoni życia, a to dlatego, że być
może jesteśmy zbyt wpatrzeni w siebie, w nasze własne sprawy i problemy;
– Jezus oddał swoje życie na krzyżu za wszystkich, nawet za swoich nieprzyjaciół; dlatego uczestniczenie w Eucharystii wymaga od nas akceptacji
wszystkich ludzi, tych, których lubimy, i tych, których nie lubimy, tych, którzy nam przytakują, i tych,
którzy nas krytykują;
– Jezus w swojej modlitwie do Ojca prosił o jedność dla świata; dlatego Eucharystia wymaga od nas
„gaszenia ognia”, a nie „dolewania oliwy do ognia”,
wymaga tego, abyśmy stawali się narzędziem jedności, a nie wrogości, niezgody i krzywd albo byśmy
byli powodem konfliktów i urazów;
– Jezus powiedział do swoich uczniów:
Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między
wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto
by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, wzór tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za
wielu (Mt 20, 25-28),

dlatego udział w Eucharystii wymaga od nas bycia
sługami wszystkich, ustawienia się na końcu kolejki.
Eucharystia jest dziękczynieniem. Nasza duchowość Krwi Chrystusa wymaga od nas, by nasze życie
stawało się nieustannym dziękczynieniem:
– dziękczynieniem Bogu podczas samej Eucharystii, ale i później w życiu: za Krew Chrystusa przelaną na krzyżu za całą ludzkość, za wszystkich ludzi;
– dziękczynieniem Bogu za to, że jest dobrym Ojcem, który nie pozostawia nas samymi i oddanymi
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ślepemu losowi, lecz zawsze szuka planu zbawienia
dla nas, którzy jesteśmy uczestnikami Jego królestwa;
– dziękczynieniem Bogu, bo poprzez Krew Chrystusa okazał swoją solidarność, miłosierdzie i współczucie dla wszystkich nas;
– dziękczynieniem Bogu za wszystkie dobre rzeczy, jakie w życiu otrzymujemy, pomimo trudności,
nieszczęść i kłopotów, jakie napotykamy;
– dziękczynieniem Bogu za postawienie na naszej drodze naszej rodziny, przyjaciół, współbraci
i współsióstr i wszystkich tych osób, które nas kochają i życzą nam dobrze.
Eucharystia jest pamiątką Chrystusa ukrzyżowanego. Duchowość Krwi Chrystusa wzywa nas do:
– wykorzeniania wszelkich przyczyn niesprawiedliwości w świecie i pomiędzy ludźmi;
– upodabniania się do Ukrzyżowanego i nieuciekania od krzyża wtedy, gdy jest to konieczne i gdy
wezwani jesteśmy do dawania życiem świadectwa
bycia uczniami Chrystusa;
– walki o wspólnotę i społeczeństwo bardziej
sprawiedliwe, mniej ukierunkowane na pragnienie
posiadania i władzy;
– pozbywania się egoizmów, by móc oddawać się
całkowicie innym, szczególnie tym, którzy cierpią;
– oddawania życia tym, którzy go potrzebują, dawania radości tym, którzy się smucą, nadziei zrozpaczonym, światła tym, którzy chodzą w ciemnościach,
optymizmu pesymistom, wiary tym, którzy wątpią,
dzielenia się Jezusową prawdą z tymi, którzy tkwią
w błędzie, miłości tym, którzy żyją w nienawiści czy
zazdrości i nią się karmią, pojednania tym, którzy go
potrzebują;
– uwolnienia się od tego wszystkiego, co nam
przeszkadza być Eucharystią (czyli pokarmem) dla
innych, a to oznacza oddanie się Bogu (postawienie
Jego na pierwszym miejscu w naszym życiu) i bliźnim (kochając bliźniego swego jak siebie samego).

prowadzi do śmierci: zazdrość, pychę, egoizm, chciwość, a wypełniając swoje życie dzieleniem się, dobrocią, życzliwością, uprzejmością;
– że trzeba nam wejść w tajemnicę Zmartwychwstania: walczyć o życie w nas i w ogóle o życie i przeciwstawiać się śmierci we wszystkich jej
objawach;
– że zmartwychwstanie Chrystusa jest odpowiedzią Boga na niesprawiedliwość, która skazała Jezusa
na śmierć za głoszenie prawdy o królestwie Bożym;
na niesprawiedliwość Bóg odpowiada sprawiedliwością i dlatego Krew Chrystusa prowadzi nas do stania
po stronie tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości, tych, których może my samy krzyżujemy za
to, że nie myślą jak my, nie wierzą jak my, że popełnili w życiu błędy, że mówią to, co nam się nie podoba,
a może zaszli w swoim życiu dalej niż my; pamiętajmy, że możemy krzyżować innych naszą okrutną czasami, brutalną i bezwzględną krytyką;
– że celebrując Eucharystię musimy spytać się,
czy stoimy po stronie tych, którzy krzyżują, czy
tych ukrzyżowanych; po stronie tych, którzy zabijają życie i niszczą ludzi, czy tych, którzy tego życia bronią; po stronie tych, którym nie zależy na
innych, czy tych, którym zależy na każdym człowieku. Krew Chrystusa wzywa nas, byśmy nikogo
nie krzyżowali, abyśmy byli solidarni i mieli odwagę publicznie mówić o niesprawiedliwościach; abyśmy nigdy nie zabijali w innych życia, nadziei, pragnień, marzeń;
– Eucharystia pokazuje nam, że jest spotkaniem
ze zmartwychwstałym i żywym Chrystusem, a nie
pobożnościowym aktem, nabożeństwem, czymś rutynowym w naszym życiu; jeśli uczestniczenie w Eucharystii nie pomaga nam żyć w inny sposób niż
dotychczas i patrzeć na innych w inny sposób niż dotychczas, może stać się tylko stratą czasu; trzeba nam
być bardziej radosnymi, pełnymi nadziei, bardziej zaangażowanymi i gorliwymi w Boże sprawy i w dobro
Eucharystia jest obecnością Zmartwychwstałego. naszych bliźnich.
Duchowość Krwi Chrystusa pokazuje nam:
Trzeba nam stale pamiętać, że za każdym ra– że tam, gdzie była śmierć (jako konsekwencja zem, gdy celebrujemy Eucharystię, budujemy siegrzechu), Bóg ustanowił życie przez Krew Chrystu- bie samych, Kościół, wspólnotę i czynimy ją bardziej
sa i Jego zmartwychwstanie; stąd Krew Chrystusa widzialną.
wzywa nas do dawania życia, eliminując w nas to, co
Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
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Osoba ludzka
w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły,
św. Jana Pawła II

M

oje refleksje opieram na książkach
Kardynała Karola Wojtyły „Osoba i czyn”,
oraz „Miłość i odpowiedzialność”, w których Autor ukazuje spojrzenie na człowieka, który
otrzymał od Boga własne „ja”, jako dar jedynie dany
tylko człowiekowi. Pomimo języka filozoficznego
i wielu pojęć trudnych, będę starał się przedstawić
czytelnikowi najważniejsze cechy osoby ludzkiej
według Kardynała Wojtyły, późniejszego papieża
i obecnie już Świętego Kościoła katolickiego.

Osoba ludzka a Miłość
Bóg jako Miłość stwarzając nas, powołał do
miłości względem każdego człowieka. W encyklice
„Dives in Misericordia” Jan Paweł II mówi o szczególnej godności („majątku”) człowieka, który on
otrzymał od swego Stwórcy. W dziele „Miłość i odpowiedzialność”, Autor dokonuje pewnej analizy miłości, która według niego kształtuje się poprzez upodobanie, pożądanie i życzliwość. Swej pełnej realizacji,
spełnienia, człowiek nie znajduje w samym tylko
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„ja”, swojej własnej osobie. W porządku natury, zdaniem Kardynała Wojtyły, nie można mówić o oddaniu się jednej osoby drugiej, zwłaszcza, jeśli to oddanie rozumiemy w sensie fizycznym. Osoba nie może
być cudzą własnością, nie może być rzeczą. Jednak
to, co nie jest możliwe w porządku natury, staje się
możliwe w znaczeniu moralnym (poza fizycznym).
Tworzy to pewien porządek miłości. Oddanie się
drugiej osobie lub Bogu kształtuje szczególna postać
miłości, zwanej oblubieńczą. Chrystus daje temu
wyraz przez słowa: Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie
je (Mt 10, 39).
W normie personalistycznej, którą kard. Wojtyła
stworzył, dowiadujemy się, że człowiek jako osoba
jest szczególną wartością, stąd też właściwym odniesieniem do niego jest miłość1. Z tego wynikają
bardzo ważne wnioski dla nas, że z jednej strony z racji godności osoby ludzkiej należy się jej
miłość, a z drugiej strony ta miłość, ofiarowana
drugiemu człowiekowi, która jest wychodzeniem
z własnego „ja”, mnie czyni bardziej człowiekiem,
osobą ludzką. Możemy też powiedzieć inaczej – im
więcej w ten sposób kocham, im więcej podarowuję siebie drugiemu, tym bardziej staję się osobą
– człowiekiem2.
Osoba ludzka a poznanie
Drugim elementem tworzącym osobę, według
ks. Kardynała Wojtyły, jest zdolność poznawania,
odróżniająca człowieka od innych istot nierozumnych. Człowiek jest zdolny doświadczać siebie samego i wszystkiego poza sobą. Jan Paweł II odróżnia
dwa rodzaje działań poznawczych. Wpierw „dzianie się” (procesy somatyczne i psychiczne w człowieku), oraz „działanie” (na skutek mojej wolnej
i świadomej decyzji), jest to działanie zewnętrzne. „Ten właśnie rodzaj działania (…) ma zasadnicze i istotne znaczenie dla poznania podmiotowości człowieka jako osoby” – pisze Kardynał Karol
Wojtyła3. W dalszej refleksji nad osobą ludzką ks.
Por. S. Smoleński, Norma Personalistyczna, „Analecta Cracoviensia”
1971, nr 3, s. 313.
2
Por. T. Styczeń, Kard. K. Wojtyła – filozof moralista, „Roczniki Filozoficzne” 1979, t. 27, z.2, s. 20.
3
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s.10; 40.
1

Kardynał wprowadza pojęcie świadomości. Nie jest
to podmiot samoistniejący, ale właściwość zakotwiczona w ludzkim „ja”, odzwierciedlająca ludzkie bytowanie i działanie. Świadomość współdziała z całym ludzkim poznaniem, przyjmując wiedzę
niejako „z zewnątrz”. Ks. Kardynał Wojtyła przedstawia to w słowach: „Różne stopnie wiedzy wyznaczają różne poziomy świadomości”. Podsumowując,
w bardzo wielkim skrócie na pytanie: „Jaka zachodzi relacja u kard. Wojtyły pomiędzy osobą a poznaniem?”, odpowiadamy, że im większy będzie miał
człowiek poziom świadomości, który może uzyskać
przez poznanie, czyli „działanie, czynienie zewnętrzne”, tym bardziej będzie osobą. Ujmując sprawę inaczej, możemy napisać: jeśli poznaję, jeśli mam większy stopień świadomości, staję się bardziej osobą.
Idąc jeszcze dalej, możemy wyciągnąć następujący
wniosek: poznajemy prawdę obiektywną lub objawioną. Co się wtedy dzieje? Stajemy się bardziej
osobą, człowiekiem. Żyjąc poza prawdą, w fałszu
i kłamstwie, niejako „odczłowieczamy się”, stajemy
się mniej osobami ludzkimi.
Osoba ludzka a wolność
Trzecim elementem, konstytuującym osobę
według ks. Kardynała Wojtyły, jest wolność osobowa człowieka. W swoim dziele „Miłość i odpowiedzialność”, Autor pisze: „Wola (człowieka)
jest wolna, a równocześnie „musi” szukać dobra,
które odpowie jej naturze, jest wolna w szukaniu
i wybieraniu, ale nie jest wolna od samej potrzeby
szukania i wybierania”4. Stąd wniosek, że człowiek ma nieustanną potrzebę szukania i wybierania dobra dla siebie po to, by być wolnym. W wyrażeniu „człowiek działa”, u Papieża zawarte są dwa
elementy, będące względem siebie w relacji przyczyna – skutek („człowiek” – przyczyna; „działa” –skutek). Warto zauważyć, że czyn nigdy nie
może być oderwany od osoby. Przez ten typ działania ujawnia się w szczególny sposób wolność
osobowa człowieka, zwana przez Autora samostanowieniem5. „Przez samostanowienie – pisze
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 88.
Por. I. Dec, Podmiotowość osoby w ujęciu Kard. K. Wojtyły, „Coloquim salitis” 1983, nr 15, s. 164.
4
5
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ks. Kardynał – każdy człowiek aktualnie panuje
„Ukazując nam swe Serce, Jezus przypomisobie samemu, aktualnie sprawuje tę specyficz- na przede wszystkim, że tam właśnie, we wnęną władzę w stosunku do siebie, której nikt inny trzu osoby, rozstrzyga się los każdego: śmierć lub
sprawować ani też wykonać nie może”6. Osoba życie w sensie ostatecznym. On sam daje nam życie
zatem sama określa się w swoim działaniu. Nikt w obfitości: życie, które pozwala naszym sercom,
za nią nie może wybierać i decydować. Z jed- tak często zatwardziałym egoizmem, otwierać się na
nej strony osoba doświadcza swojej wolności, życie coraz bardziej wzniosłe”8.
„Gdy św. Kasper del Bufalo założył Wasze
gdyż wszelki czyn jest w jej rękach, a z drugiej
strony ta wolność przebiega drogą czynności Zgromadzenie w roku 1815, mój poprzednik, Papież
poznawczych, czy pożądanych. Osoba określa się. Pius VII, polecił mu pójść tam, gdzie inni nie poszliTo określenie samego siebie, jak uważa Papież, by i prowadzić misje, które wyglądały mało obiedokonuje się ze względu na pewne motywy i war- cująco. Został na przykład zaproszony, aby wysłać
misjonarzy na ewantości, które są obecne w sumieniu czło- Staję się bardziej osobą, w pełni człowiekiem, gelizację bandytów,
którzy w tych czasach
wieka. Sumienie to
jeśli wybieram dobro
czynnik, przez który
terroryzowali terytozgodne z moim prawym sumieniem.
człowiek jest zdolrium miedzy Rzymem
a Neapolem (…). Dwa
ny przeżywać wartości moralne. Wobec tego człowiek spełnia się wieki później inny papież wzywa synów św. Kaspra,
w dążeniu od tego co niepełne, ku jakiejś właści- aby byli nie mniej odważni w swoich decyzjach
wej pełni tylko przez czyn zgodny z sumieniem i dziełach – aby poszli tam, gdzie inni nie mogą lub
ukształtowanym wedle obiektywnych wartości nie chcą iść i podejmowali misje, które nie budzą
prawdy i dobra. Natomiast poprzez czyn niezgod- dużej nadziei na sukces. Proszę Was, abyście konny z sumieniem człowiek „spełnia się” w kierunku tynuowali Wasze starania dla budowania cywilizacji
odwrotnym. Staję się bardziej osobą, w pełni czło- życia, szukając ochrony każdego ludzkiego życia,
wiekiem, jeśli wybieram dobro zgodne z moim zaczynając od życia nienarodzonych, aż do życia
ludzi w podeszłym wieku i chorych. Trzeba promoprawym sumieniem.
wać godność każdej ludzkiej osoby, a szczególnie
Osoba ludzka a CPPS
słabych oraz tych, którzy są pozbawieni ich słuszW ostatniej części artykułu posłużę się wybra- nego udziału w obfitości bogactw świata9.
nymi fragmentami ze spotkań papieża Jana Pawła
(…) To jednak stanie się tylko wtedy, gdy
II z Rodziną Krwi Chrystusa. Co powiedział do nas Wasza misja wypływać będzie z głębi kontemplaw kontekście osoby ludzkiej? Jakie otrzymaliśmy od cji, w której człowiek wierzący uczy się dostrzeNiego zadania?
gać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby
Zapraszam do medytacji tych fragmentów i szu- i może wołać pełen wdzięczności i radosnego
kania odpowiedzi na modlitwie przed Panem.
zdumienia: «Jakąż wartość musi mieć w oczach
„Bóg wybrał znak krwi, ponieważ żaden inny Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak
znak nie jest tak wymowny, aby wskazać na całkowi- potężnego Odkupiciela»” (Evangelium vitae, 25)10.
te uczestnictwo (poświęcenie się) osoby”7.
Ks. Bogusław Witkowski CPPS
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 111; Por. J. W. Gałkowski,
Samostanowienie osoby w ujęciu Kard. K. Wojtyły, „Zeszyty Naukowe
KUL” 22.11979 nr 1-3, s.78.
7
Jan Paweł II, Przemówienie do Rodziny Krwi Chrystusa i Pielgrzymów zgromadzonych w Rzymie, w uroczystość jubileuszową 1 lipca
2000, w: Papieże i Misjonarze o Krwi Chrystusa, red. J. C. Barajas,
Częstochowa 2015, s. 29.
6

Jan Paweł II, O Tajemnicy Krwi Zbawiciela, Anioł Pański z Papieżem
2 lipca 2000 w: Papieże i Misjonarze o Krwi Chrystusa, red. J. C. Barajas, Częstochowa 2015, s. 35-36.
9
Jan Paweł II, Orędzie do członków XVII Zebrania Generalnego Zgromadzenia Krwi Chrystusa, Rzym, 14 lipca 2001,w: Papieże i Misjonarze o Krwi Chrystusa, red. J. C. Barajas, Częstochowa 2015, s. 43-44.
10
Ibidem s. 45-46.
8
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Gotowa? Gotowa!
Od 26 lutego przebywałam we wspólnocie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w San Vito Romano
we Włoszech. Ten okres, zawierający w sobie tyle trudnych emocji: lęku, niepewności, braku zaufania,
a zarazem nadziei i czułej troski stał się dla mnie ogromnie ważnym etapem mego życia, którym chciałabym
się podzielić w formie kilku refleksji.
Przed koronawirusem

Wspólnota

Słowo COVID-19 stało się częścią naszej
mapy mentalnej, w moim odczuciu stało się ono
także nazwą pewnej generacji, która rozpoczęła się jeszcze przed pandemią. Narodziłam się
w Wielkim Świecie, który stopniowo kurczył się
do globalnej wioski a Wielka Historia ograniczała się do małego wpisu na Instagram. Jak zatem
mogę opisać moją generację? Myślę, że mogę ją
opisać w czasie przeszłym, ponieważ wszystko
już się stało w niej.
W moim pokoleniu nie było wielkich wydarzeń: wojna światowa, Sobór Watykański II, upadek muru berlińskiego. Brak takich doświadczeń
oznacza, że nie wytworzyliśmy pewnego poczucia wspólnoty, bliskości, w której jedno słowo
oznacza więcej niż długie wywody. Nie staliśmy
się filarami, tylko kamyczkami na szczycie gór
świata.
Nasi rodzice dali nam wszystko: wyżywienie,
rozrywkę, wykształcenie, wszystko oprócz bliskości.
Mieliśmy w sobie ogromne pragnienie tworzenia
rzeczy wielkich, ale wszystko, co piękne i wielkie,
już zostało stworzone, dlatego pisaliśmy fragmenty, mikrohistorie. Nasza samotność stała się naszym
skarbem.
Moja nadzieja prowadzi mnie do zadania pytania: co zostawimy przyszłym pokoleniom? To jest
pytanie trudne. Nasze mikrohistorie są jak piękne
skrzynie ze skarbami, które pokazują jak ważna jest
bliskość i wspólnota.
Nasza samotność jest częścią samotności Jezusa
na Krzyżu. Swoją Krwią On oczyszcza nasze marzenia o wielkości i daje odwagę, wiarę i nadzieje.
Tak, jesteśmy kamyczkami, ale stajemy się drogą.

Każde doświadczenie, które zawiera w sobie
dużo niepewności, wyzwala w nas pytania, które
w pierwszym odruchu są skomplikowane: co nas
czeka? W jaki sposób to mnie ogranicza? Co zabiera? W gruncie rzeczy sytuacja z pandemią obudziła
we mnie ogromną tęsknotę za wspólnotą, nie było to
jednak niczym nowym. Wydaje mi się, że to pragnienie dzielenia się życiem codziennym, duchowością
i przyjaźnią tkwiło we mnie zawsze. To ciekawe, że
w sytuacjach kryzysowych widzimy lepiej to, czym
żyje nasze serce.
Ten czas stał się szczególnym doświadczeniem
wspólnoty. W otoczeniu czterech sióstr s. Kateriny,
s. Elide, s. Assunty i s. Assuntiny doświadczyłam,
czym rzeczywiście jest życie duchowością Krwi
Chrystusa. Moja myśl biegnie do trudnego słowa:
profetyzm. Ten wyraz rzadko kiedy kojarzy się ze
sprawami codziennymi, takimi jak wspólne posiłki, zakupy, lekcje… Najczęściej przypisujemy je
sytuacjom wzniosłym i raczej rzadkim, używamy
go podobnie jak odświętne buty w nadziei, że nie
będzie padało. Profetyzm jest wpisany w duchowość
Krwi Chrystusa, jest jej stałym elementem, ponieważ wyraża postawę zakorzenienia się w codzienności ze spojrzeniem utkwionym w przyszłość, czyli
w Chrystusa. Co to znaczy i jaki to ma stosunek do
zakupu mleka?
O ile żyjemy przyzwyczajeniami, nie mamy nic
wspólnego z profetyzmem. To jasne. Sytuacja się
zmienia w momencie, kiedy nadajemy naszym zwyczajnym gestom barwę Krwi: s. Assunta, która ma
90 lat, zamiata z trudem korytarz i mówi mi „Wiesz,
robię to z miłości do Ciebie, do moich sióstr, żeby
wam było miło”; s. Katerina codziennie prowadzi
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ze mną lekcje, jest osobą niezwykle wykształconą,
zasłużoną, ale mówi do mnie zdaniami prostymi,
prowadzi mnie, żebym ja umiała prowadzić innych;
s. Assuntina codziennie gotuje posiłki i martwi się,
żeby nam smakowało; s. Elide wychodzi na zakupy i naraża się na niebezpieczeństwo choroby, ale
zawsze robi to z uśmiechem. Nasze myśli są skierowane w przyszłość, ale żyjemy każdą chwilą jakby
to była ostatnia.
Myślę sobie, a co jeśli to ostatni dzień? Z wdzięcznością wypiję kawę, bo mogę to dzisiaj zrobić
z wdziękiem.

Profetyzm, jak go rozpoznaję w sytuacji pandemii, jest „umiłowaniem” każdej chwili ze względu na osoby, z którymi jesteśmy, na rzeczy, które
możemy zrobić, ze względu na Chrystusa, dzięki
Któremu jesteśmy postawienie w takich okolicznościach, kiedy wyraźniej widzimy piękno rzeczy prostych i zwyczajnych.
Jestem ogromnie wdzięczna Bogu za ten czas milczenia, refleksji i dzielenia się życiem we wspólnocie Adoratorek Krwi Chrystusa w San Vito Romano,
które stały się dla mnie rodziną.
S. Tatiana Studentowa ASC

Sercem pokornym i skruszonym
nie pogardzisz Panie
Rekolekcje/skupienie 6-7.03.2020 w Zielonej Górze
w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Po prostu był to opatrznościowy, ostatni moment
z naszym wybranym terminem na skupienie, może
z lekkim drżeniem w sercu, ale mogliśmy się spotkać.
Nie było jeszcze w tym czasie restrykcji, bo dopiero
wyłaniało się niebezpieczeństwo. Udało nam się umocnić na ten trudny czas. Niech łaska Boża umacnia nas,
a my się na nią otwierajmy czy w trudzie, czy w radości, aby dla innych dawać Chrystusa Zmartwychwstałego – zachęcał nas ks. Daniel Mokwa CPPS.

Zawsze wypowiada się, że nasza Wspólnota (a należy już do niej od 24 lat) jest dla Niej jak rodzina. Nie
wyobraża sobie, że mogłaby się nie spotykać z nami.
Nasze spotkania czy rozmowy telefoniczne podtrzymują ją na duchu, przywracają radość, kiedy jest smutno,
teksty, które przerabiamy, stale ubogacają i pogłębiają
kontakt z tajemnicami Bożymi, motywują do wysiłku…
Jest na każdych spotkaniach, jeździ na rekolekcje, nocne
czuwanie na Jasnej Górze, czy majowe odpusty, zawsze
czynnie nas wspomaga… To właśnie przywraca chęć do
życia w radości i odczuwaniu bliskości.
Refleksje po rekolekcjach/skupieniu
Na zakończenie naszego rekolekcyjnego spotkaW czasie naszych dni skupienia w Zielonej Górze nia i rozesłania ks. Daniel Mokwa CPPS odprawił
na zakończenie miało miejsce świętowanie uro- Mszę Świętą właśnie w intencjach Irenki i Sabinki.
dzin naszych dwóch członkiń WKC, które akurat Dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za ich obecność
w tych dniach kończyły: Sabinka 88 i Irenka 85 lat. i przykład aktywnego zaangażowania.
Oczywiście nie obeszło się bez torcika ze świecz* * *
kami, życzeń, także wyśpiewanych i skromniutkich
W czasie nauk głoszonych przez ks. Daniela zatrzyprezencików. Nasza Sabinka była chora i nie mogła mała mnie pewna myśl, która została zacytowana: „dla
mnie krzyż, dla innych zmartwychwstanie…” W tambyć obecna – tylko duchem się łączyła z nami.
A obecna Irenka była mocno wzruszona, mimo to tym czasie i również później nieustannie to do mnie wrachętnie się gorąco podzieliła z nami swoją refleksją. cało… Odbieram to tak, że trzeba akceptować wszelkie
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trudy, zmartwienia, przykrości, takie zwykłe w dniu
Wtedy z pomocą przyszło Słowo Życia: „Nie
codziennym, gdyż takie ćwiczenie pomaga, wbrew lękajcie się” i „Jego słuchajcie”. Zrozumiałam,
wszystkiemu, być uśmiechniętym względem innych, nie że mamy robić najlepiej to, co potrafimy i ufać
Jezusowi, że będzie nad tym
czuwał. W piątek od rana
czułam ogromny spokój
i radość w sercu. Poczułam,
jaką siłą jest Wspólnota Krwi
Chrystusa. Wszyscy członkowie byli jednakowo zatroskani o siebie nawzajem i o to,
aby służyć pomocą. Był to
prawdziwy wspólny wysiłek
i ogromna radość, że tworzymy jedną wielką Bożą rodzinę.
Ela

zatrzymywać się zbytnio nad tym, co trudne. Przecież
innym też będzie wtedy lżej, choć nie zawsze jest to
rozumiane czy właściwie odczytywane. Być z Panem
Jezusem to – na ile to możliwe – uczestniczyć w Jego
trudach, a nie liczyć, że mi ma być lżej. Oczywiście jest
to także ciągła walka o to w sobie, ale daje radość tę
wewnętrzną i w byciu z innymi. Może być to także sposobem wdzięczności nie tylko za to, co miłe.
Ula
Zbliżało się nasze diecezjalne skupienie w jednej
z parafii w Zielonej Górze. Misjonarz został zaproszony, sala zamówiona, a ja zdałam sobie sprawę,
że strasznie dużo pracy jest do zrobienia, a zostało
bardzo mało czasu. Nie wszędzie zdążyłam roznieść
zaproszenia i nie wiedziałam dokładnie, ile osób
będzie obecnych. W środę przed skupieniem ogarnął
mnie lęk, że nie damy rady i to będzie jedna wielka
porażka. Był to naprawdę ogromny strach.

Tegoroczne
skupienie
w Zielonej Górze miało za
temat: „Sercem pokornym
i skruszonym nie pogardzisz
Panie”. Za przykład rekolekcjonista posłużył się życiem
króla Dawida. Popełnił on
ciężki grzech, ale w swej
pokorze przyznał się do
niego i szczerze żałował, zobaczył, że mocno zranił Boga. Bóg kocha każdego człowieka i kiedy
powracamy ze skruszonym sercem, jak syn marnotrawny, Pan Bóg cieszy się z całym niebem. Ja
jako grzesznik powinnam przyjąć postawę króla
Dawida i żałować za grzechy przed zbliżającymi
się Świętami Wielkanocnymi.
Bogusia
Słuchając konferencji ks. Daniela Mokwy
CPPS mogłam w klimacie naszego skupienia zaczerpnąć na nowo miłości Bożej i uświadomić sobie, jaka
jest moja miłość do Boga. Ksiądz wskazał na kochającego Boga króla Dawida, który mimo swojego
ciężkiego grzechu o bardzo dramatycznych skutkach,
potrafił z pokorą przyznać się, bez jakiegokolwiek
tłumaczenia się. Patrząc w całej okazałości na postać
tego króla, mogę zadać w swoim sumieniu pytania: Jaką ja przyjmuję postawę wobec Pana Boga?
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Czy przyjmuję, to wszystko w posłuszeństwie? Czy
panuję nad emocjami? Czy uczę się oddawać wszystko Panu Bogu? Czy staram się żyć naszą chrześcijańską miłością i pokorą?
Basia
Idąc na adorację Najświętszego Sakramentu,
zauważyłem na stoliku rozłożone zaproszenia na skupienie. Wziąłem sobie jedno, przeczytałem i przyjechałem. Był to dla mnie owocny czas. Poznałem
Misjonarza Krwi Chrystusa, z którym mogłem porozmawiać, jak również z innymi osobami biorącymi
udział w skupieniu. Słuchałem konferencji, brałem
udział w adoracji i Eucharystii. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem tak wiele doświadczyć.
Jerzy

Mocnym akcentem było dla mnie złożenie osobistego postanowienia na ołtarzu, podczas ofiarowania na
Mszy Świętej. Sama, bez wspólnoty, nie podjęłabym
tej próby. 
Grażyna
Dni skupienia przeżywaliśmy w miłości i jedności. Był to wyjątkowy czas w Wielkim Poście, aby
przygotować nas do ćwiczenia się w pokorze i dobrego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Ela

Przez dwa dni byłam w Wieczerniku. Trzy tygodnie przed skupieniem, w czwartek, byłam na adoracji
Najświętszego Sakramentu w konkatedrze św. Jadwigi.
Tam w tym dniu poznałam osoby ze Wspólnoty Krwi
Chrystusa, które mnie przygarnęły do swojej grupy.
Trzy tygodnie później odbyło się skupienie. Przez te trzy
Dni skupienia były dla mnie czasem zamyślenia tygodnie zdążyłyśmy się już troszkę poznać na wspólnej
o ofierze Pana Jezusa na Krzyżu za mnie, za moją modlitwie. Rekolekcje/skupienie to był cudowny czas
grzeszność. Droga Krzyżowa była dla mnie mocnym słuchania Słowa Bożego, które głosił nam ks. Daniel,
przeżyciem. W każdej stacji Drogi Krzyżowej odda- rozważania tegoż Słowa i dzielenia się swoją obecnowałam wszystkie moje sprawy Bogu.
MW ścią. Poznałam wspaniałe, Boże kobiety, mądre, pełne
miłości, doświadczenia życiowego, radości i wiary,
Mimo że niedosłyszałam, czułam obecność całym sobą głoszące, że Jezus żyje.
Jola
Ducha Świętego. Czułam jedność na tym skupieniu.

W

Piękne życie

dniu 14 marca 2020 roku Bóg wezwał do
siebie Heliodora Sikorskiego, który przeżył godnie 76 lat. Zapisał się w pamięci
każdego, kto go znał, jako człowiek pokorny i wielkiego serca oraz niebywale głębokiej i autentycznej
wiary, którą znaczył dobrymi uczynkami.
Śp. Heliodor był zawodowym oficerem Wojska
Polskiego w stopniu pułkownika oraz wykładowcą
Centrum Doskonalenia Oficerów w Rembertowie.
Kiedy otwierały się przed nim szerokie horyzonty ka-

Dane mi było, że to właśnie On mnie wprowadzał w arkana bycia animatorem podregionu. Jestem
Mu niezmiernie wdzięczna, że czynił to z tak wielką
cierpliwością i subtelnością. Nie tyle mówił, co raczej
pokazywał swoim przykładem, jak można i jak należy służyć innym, pełniąc tę funkcję. Zapisał się w naszych sercach, jako człowiek – Anioł, z otwartym
sercem na dłoni.
Nigdy nie zabiegał o zaszczyty, ale raczej wolał w swojej skromności być gdzieś obok, żeby być

riery zawodowej i miał otrzymać kolejny awans, okazało się, że zmarł jego brat, zostawiając swoje dzieci
sierotami. Wtedy bez wahania złożył rezygnację ze
służby w wojsku i razem z żoną Alicją zaopiekowali
się dziećmi, które traktowali jak własne córki.
Prawie trzydzieści lat należał do Wspólnoty Krwi
Chrystusa. Niemal dziesięć lat spotykał się w grupie
parafialnej, w której uczestnicy modlili się i rozważali Ewangelię zanim został oficjalnie przyjęty do
Wspólnoty Krwi Chrystusa. Śp. Heliodor przez kilka lat był animatorem diecezjalnym, a kilkanaście lat
pełnił funkcję animatora podregionu ożarowskiego.
Żył Wspólnotą i dla Wspólnoty. Całym sercem był
oddany Wspólnocie – nieustannie zatroskany o jej
sprawy. Zadania mu powierzone wypełniał z wielką
starannością.

niemal niezauważalnym, albo gdzieś na końcu, ale
za to do pracy, albo do poświęceń był niemal zawsze
pierwszy. Robił to, czego inni nie chcieli, albo nie
mogli zrobić.
Nie robił niczego ma pokaz, ale z potrzeby serca. Nie był obojętny na cudzą krzywdę. Miał szacunek
dla każdego człowieka. Każde jego słowo było wyważone i miało wielkie znaczenie. Przez to uczył nas, aby
nie rzucać słów na wiatr.
Ks. Jan Twardowski napisał, że Można odejść na
zawsze, aby stale być blisko. Wierzymy, że z Domu
Ojca będzie nas we Wspólnocie nadal wspierał, okazując bliskość, a i dla nas zawsze będzie bliski w sercach, pamięci i w modlitwie.
Teresa Świderska
Animator Krajowy WKC

– 17 –

Wartość życia
Jest sobota, czterdziesto
dniowy post i ja, stojąca w Auschwitz-Birkenau
z grupą młodzieży z dusz
pasterstwa akademickiego.
Czekamy na rozpoczęcie
drogi krzyżowej, pośród
licznych baraków i cieni ludzi pomordowanych w tym
– i wielu podobnych do
tego – miejscu. Pada śnieg
z deszczem, a silny wiatr
smaga nasze twarze, co potęguje tragizm tego, co
przed nami. Ksiądz Andrzej zaczyna pierwszą stację drogi krzyżowej przy rampie, gdzie przywożono
więźniów do obozu.
Panie Jezu, kłaniamy Ci się, i błogosławimy Tobie…
Następnie idziemy do ściany straceń, krematorium i baraków, rozważając kolejne stacje. W jednym
z baraków ksiądz prosi, aby każdy uczestnik pielgrzymki podszedł do wybranej pryczy i przytulił się
do jej drewna. Zrobiłam to. Przylgnęłam do tej belki
tak, jakbym chciała wskrzesić ducha tych, którzy tu
zginęli.

nowczo liczne zbrodnie i zamachy wymierzone przeciw życiu
ludzkiemu. Przypominając po latach słowa Soboru, raz jeszcze i równie stanowczo potępiam w imieniu całego Kościoła
te przestępstwa, w przekonaniu, że wyrażam w ten sposób autentyczne odczucia każdego prawego sumienia: „Wszystko, co
godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak
okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania
przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej,
jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się
pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy
doznają krzywdy i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną
Stwórcy.”
(Evangelium Vitae, Jan Paweł II)

Jak przypomina nam apostoł Jan: Taka bowiem
jest wola Boża, którą objawiono nam od początku,
abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak, jak Kain,
który pochodził od Złego i zabił swego brata (1 J 3,
11-12), pokazując tym samym, że tam, gdzie rodzi się
zawiść, pycha i egoizm, tam zaczyna się śmiertelna
walka człowieka przeciw człowiekowi, tam pleni się
Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła grzech, a kończy pojęcie wartości życia.
ku mnie z ziemi!» (Rdz 4, 10).
Dlaczego więc życie jest dobrem, a człowiek
zostaje obdarzony najwyższą godnością i ma tak
Krew wylana przez ludzi nie przestaje wołać wielką wartość dla Ciebie, Boże? O to samo pyta
z pokolenia na pokolenie i wołanie to przybiera wciąż Psalmista:
nowe brzmienia i akcenty. Słyszałam rozważanie
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
męki Chrystusowej, a po policzkach zaczęły spływać
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
łzy, których nie szło powstrzymać. Moje wewnętrzUczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich
ne „ja” krzyczało: „Dlaczego człowiek człowiekowi
[można także tłumaczyć: niewiele mniejszym od Boga],
zgotował taki los!? Przecież każde życie ma tak wielchwałą i czcią go uwieńczyłeś (Ps 8, 5-6).
ką wartość i jest takie piękne!”.
Życie, które Pan Bóg daje człowiekowi, jest jedJa przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je
nak inne i odrębne od życia pozostałych stworzeń
w obfitości – powiedział Jezus. Natomiast złodziej przychodzi
żyjących, „jest w świecie objawieniem Boga, znatylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć (J 10, 10).
kiem jego obecności, śladem jego chwały” (por. Rdz
Już Sobór Watykański II w jednej z wypowiedzi, która 1, 26-27; Ps 8, 6). Chwała Boża jaśnieje na obliczu
do dziś zachowała swą dramatyczną aktualność, potępił sta- człowieka.
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Fot. Dominika Pytlas-Siwicka

Bóg, tworząc człowieka na swoje podobieństw,
wywyższył go po wsze czasy, a od Jezusa, którego
posłał na świat, tenże człowiek mógł usłyszeć dobrą
nowinę o tym, że Bóg się nim interesuje, a jego życie jest darem zazdrośnie strzeżonym w rękach Ojca
(por. Mt 6, 25-34).
Przyszło nam żyć w trudnych i dziwnych czasach. Pustki na ulicach, maseczki na twarzach, polowe szpitale, zaraza…
Ale jakby prześledzić historię, każde pokolenie ma swoje Westerplatte, jak mówił Papież Polak. Każde pokolenie, aby odpowiedzialnie i właściwie przeżyć swoje życie, jest zobligowane do
tego, aby strzec i pielęgnować wartość każdego
życia, niezależnie od warunków i trudnych sytuacji, w jakich się znalazło. Dlaczego!? Bo życie
jest piękne i każde ma swoją wartość już od chwili
poczęcia, kiedy to Bóg utkał każdego z nas w łonie naszych matek.

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie;
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
Nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany we wnętrzu ziemi.
Mnie w zalążku widziały Twoje oczy
i w Twojej księdze zostały spisane wszystkie
dni, które zostały przeznaczone,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.
Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak wielkie ich mnóstwo!!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym dosięgnął kresu, jeszcze jestem z Tobą.
Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce,
doświadcz mnie i poznaj moje troski,
I zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości,
a prowadź mnie drogą odwieczną! (Ps 139, 13-24)

Iwona Łucka

Życie
jest piękne
Widzieliście kiedyś piękno? Miał ktoś
z Was je może w ręce albo wyrosło pod
czyimś domem? Nie jest to takie proste,
prawda? Gdyby poprosić różne osoby,
aby narysowały coś pięknego, prawdopodobnie każdy narysowałby coś zupełnie innego:
– Tomek – zapewne model najnowszego, supernowoczesnego samochodu,
albo jakiś widok z wakacji, bo to przecież
najpiękniejszy czas w roku;
– dziadek – portret babci z czasów,
kiedy się poznali;
– babcia – z pewnością niesamowity tort, jaki upiekła na siódme urodziny
Tomka;
– Marysia – szczeniaczka ze śmieszną łatką nad lewym okiem i fantazyjnie
zakręconym ogonkiem;
– Tato Marysi – obowiązkowo któryś
z górskich szczytów w Tatrach, bo tam
przecież odpoczywa się najlepiej.
Ktoś malutką stokrotkę, ktoś inny ogromny ocean…
Jak to zatem z tym pięknem jest? Jest
jedno, czy może istnieje w wielu wariantach? Jest potężne, czy może raczej
skromne, nieduże? Trzeba go specjalnie
szukać, czy przeciwnie – jest wszędzie,
wystarczy tylko chcieć je zauważyć?
Skomplikowane, prawda? Na szczęście
i dla nas, i dla Tomka – naszego „studenta” z podstawówki, jest to trudne tylko
pozornie. Pan Bóg, stwarzając świat

i człowieka, połączył tajemniczo piękno
z dobrem. Jak to działa? To proste – zwykle odnajdujemy piękno tam, gdzie dzieje
się coś dobrego. Zostawmy na moment
samochody, wakacje, torty, portrety,
górskie szczyty i szczeniaczki. Życie każdego z nas jest piękne, bo jest w nim
mnóstwo miejsca na małe i duże, zwyczajne i bardzo niezwykłe… dobro. Każdy
z nas ma rozmaite talenty: jedni świetnie
gotują, inni potrafią naprawiać skomplikowane maszyny, jeszcze inni opowiadać
historie w tak ciekawy sposób, że można
by słuchać ich bez końca… Ale jeden
talent mamy wszyscy wspólny – Tomek,
jego koledzy, dziadkowie, pani ze sklepu
za rogiem, Ty i ja też… Wszyscy dostaliśmy od Pana Boga talent, aby pięknie żyć,
to znaczy wypełnić zwykłe, codzienne
dni dobrymi rzeczami, słowami, myślami,
DOBREM.
Wystarczy tylko spróbować, a sami
zobaczycie, jak pięknie zrobi się u Was
w domu, szkole, na ulicy, mieście… ba! na
całym świecie.
s. Anna Mikołajewicz ASC
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SŁODKIE PRZEPISY
Barbara Błaszczyk

SERNIK Z MLEKIEM W PROSZKU
Sernik z mlekiem w proszku (niegranulowanym) łatwo się robi i jest puszysty.
Nie opadnie, jeżeli po upieczeniu zostawimy go w piekarniku jeszcze na godzinę
przy uchylonych drzwiczkach.

Składniki:

Wykonanie:

Blaszka do pieczenia 26/36 cm, wyłożona papierem
do pieczenia.
Herbatniki (duża paczka) – należy je położyć na dnie
blaszki, wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Zamiast herbatników można przygotować kruche ciasto według wcześniej podanego przepisu do
sernika.
1 kg sera z wiaderka (lepszego gatunkowo).
1 cukier wanilinowy.
6 żółtek.
2 budynie śmietankowe lub waniliowe.
¾ szklanki oleju.
1,5 szklanki mleka w proszku.
1,5 szklanki zimnego mleka.
6 białek.
Szczypta soli, 1 szklanka cukru.

• Przygotować odmierzone składniki.
• Białka ubić, pod koniec, ubijając, dodawać partiami cukier, aby piana była lśniąca i sztywna.
• Ser, cukier waniliowy, żółtka i budyń zmiksować
na gładką masę.
• Następnie na przemian dodawać mleko w proszku
i cienkim strumieniem wlewać olej.
• Do ubitej piany dodawać partiami masę serową
i zimne mleko, za każdym razem delikatnie mieszać
dużą łyżką np. drewnianą.
• Przygotowaną masę serową wlać na herbatniki
i wstawić do nagrzanego piekarnika.
• Piec przez godzinę w ok. 180 stopniach.
• Po upieczeniu uchylić drzwiczki piekarnika i ciasto pozostawić do wystudzenia jeszcze na godzinę.
• Sernik można polać polewą.

– 21 –

Uczta dla oka
W habicie do (starego) kina
W starym kinie...
Pamiętają państwo? Dziś zapraszam do starego
kina na naprawdę doskonały seans: film Gabriela
Axela pt. „Uczta Babette” (1987). To arcydzieło
religijnej sztuki filmowej, pokazujące głębię wiary
i chrześcijaństwa. To opowieść o kobiecie, która
przybyła do małego miasteczka, ponieważ uciekała
przed prześladowaniami. Spotkała tam małą grupę
chrześcijan. Niestety, stracili oni z oczu swojego
Mistrza, przestali się kochać i być dla siebie braćmi.
Główna bohaterka, po wielu latach cichej i pokornej
służby w ukryciu, postanawia więc wydać cały swój
majątek na piękną ucztę ku pamięci Mistrza. Przy
stole zasiadło dwunastu uczniów, aby Go wspominać
i karmić się nawzajem najwyborniejszym posiłkiem:
miłością, słowem Bożym i chlebem. Nikt się nie
zorientował, że ta niewiasta to Chrystus. Tak łatwo
Go przeoczyć, nie zauważyć, że jest ukryty w twarzy
każdego z naszych bliźnich.
W trakcie filmu wszyscy bohaterowie powoli się
starzeją. Obserwujemy, jak ich twarze się zmieniają, ale także, jak stają się coraz piękniejsze. Babette
oddaje wszystko, co ma, by wyprawić jedną jedyną ucztę, lecz ta uczta zmienia serca wszystkich.
Zaczynają na nowo się kochać oraz być dla siebie
uczniami Chrystusa. Twarz Pana jest w głównej bohaterce ukryta, ale również – gdy umie się ją odczytać
– odsłonięta. Owa kobieta dała im Eucharystię –
pokarm wynikający z miłości, będący darem ostatecznym, oddaniem wszystkiego, co się ma.

Dzięki temu filmowi możemy sobie przypomnieć, że Jezus – najpiękniejszy spośród synów
ludzkich - jest piękny także w każdej ludzkiej córce.
Twarz Chrystusa - najwspanialszego z mężczyzn –
można odnaleźć w każdej kobiecej twarzy, w każdej
z córek Adama.
Gdy w Paryżu umierał Blaise Pascal, błagał, by do
jego łoża przyprowadzono księdza z Najświętszym
Sakramentem. Była to jednak deszczowa, chłodna noc i żaden z kapłanów nie zgodził się przyjść.
Pascal poprosił więc, by przywołano żebraka, który
mieszkał w bramie jego domu. Powiedział: „W twarzy tego człowieka, najuboższego z ubogich, najbardziej upokorzonego, chcę zobaczyć Jezusa, by On
był przy moim umieraniu”.
Zobaczyć Pana i mieć Go na wyciągnięcie ręki
w chwili śmierci to prawdziwe zadanie dla chrześcijanina. Czym jest oblicze Chrystusa? Odpowiedzi
udziela nam św. Ignacy Loyola: „Oblicze Boga
jest poruszeniem duchowym, dzięki któremu dusza
rozpala się w miłości ku swojemu Stwórcy i Panu,
a wskutek tego człowiek nie może już kochać żadnej rzeczy dla niej samej, lecz tylko w Stwórcy
wszystkich rzeczy”. Twarz Boga porusza naszą
duszę w ten sposób, że już niczego na świecie nie
kochamy poza Nim. Kto zobaczył Boga, ten musiał
Go pokochać.

– 22 –

O. Michał Legan OSPPE
www.legan.paulini.pl

Wsparcie Domów Misyjnych
Nie jesteśmy w stanie dzisiaj określić, kiedy rekolekcje i spotkania w naszych Domach Misyjnych będą mogły się odbyć, dlatego nie podajemy żadnych terminów na maj i czerwiec Jeśli ktoś z Was mógłby i chciałby wesprzeć którąś z naszych placówek darowizną, można to uczynić
przez wpłatę na konto konkretnego Domu Misyjnego lub dzieła, wpisując w tytule przelewu: „cele kultu religijnego”.
Na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu przekazaną darowiznę:
– osoby fizyczne do 6% dochodu
– osoby prawne do 10 % dochodu

Dom Misyjny pw. Ducha Świętego k. Zamościa
Łabuńki Pierwsze 1, 22-437 Łabunie
tel.: 84 616 73 41, fax: 84 616 73 43,
e-mail: labunki@cpps.pl
nr konta: 42 1240 2816 1111 0010 8209 4185

DOM MISYJNY
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO
Klerykat Misjonarzy Krwi Chrystusa,
ul. Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 722 12 57, tel.
kom.: 787 639 704
e-mail: ozarow@cpps.pl,
www.ozarow.cpps.pl
nr konta: 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581

Dom MISYJNY ŚW. JÓZEFA
Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6a, 84-100 Puck
tel.: 58 674 14 29, e-mail: swarzewo@cpps.pl
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
nr konta: 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581

Dom MISYJNY ŚW. WAWRZYŃCA
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa,
tel.: 34 362 08 00, e-mail: sw.wawrzyniec@cpps.pl
nr konta: 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421

DOM MISYJNY
ŚW. KASPRA
ul. Mąkoszy 1;
42-202 Częstochowa
tel.: 34 366 48 36;
34 366 48 39
fax: 34 366 48 39, wew. 102
e-mail: czestochowa@kasper.cpps.pl,
www.kasper.cpps.pl
nr konta: 23 1240 1213 1111 0010 7772 1728

MAJ
1 Pt
2 Sb

3 N	
4 Pn
5 Wt
6 Śr
7 Cz
8 Pt

9 Sb
10 N
11 Pn
12 Wt
13 Śr
14 Cz
15 Pt
16 Sb
17 N	
18 Pn
19 Wt
20 Śr
21 Cz

22 Pt
23 Sb
24 N	
25 Pn
26 Wt
27 Śr
28 Cz
29 Pt
30 Sb
31 N	

Św. Józefa, rzemieślnika, wsp. dow. • Święto Pracy
Ps z III tyg. • Dz 9, 1-20 • Ps 117 • J 6, 52-59
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej
patronki Polski, uroczystość • Dzień Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej • Ps z niedzieli I tyg. lub uroczystości • Ap 11, 19a;
12, 1.3-6a 10ab • Jdt 13 • Kol 1, 12-16 • J 19, 25-27
3 IV Niedziela Wielkanocna • Święto Konstytucji 3 Maja
Ps z IV tyg. • Dz 2, 14a.36-41 • 1 P 2, 20b-25 • Ps 23 • 1 P 1,
17-21 • J P 1-10
Wspomnienie św. Floriana, męczennika • Ps z IV tyg.
• Dz 11,1-18, Ps 43 • J 10, 11-18
Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera, wsp. dow. • Ps z IV tyg.
• Dz 11, 19-26 • Ps 87 • J 10, 22-30
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto • Ps z niedzieli
I tyg. • 1 Kor 15, 1-8 • Ps 19 • J 14, 6-14
Ps z IV tyg. • Dz 13, 13-25 • Ps 89 • J 13, 16-20
Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski, uroczystość • Ps z niedzieli I tyg. lub uroczystości
• Dz 20, 17-18a.28-32.36 • Ps 100 • Rz 8, 31b-39
• J 10, 11-16
Ps z IV tyg. • Dz 13, 44-52 • Ps 98 • J 14, 7-14
V Niedziela Wielkanocna • Ps z I tyg. • Dz 6, 1-7 • Ps 33
• 1 P 2, 4-9 • J 14, 1-12
Ps z I tyg. • Dz 14, 5-18 • Ps 115 • J 14, 21-26
Św. męczenników Nereusza, Achillesa i Pankracego, wsp. dow.
• Ps z I tyg. • Dz 14, 19-28 • Ps 145 • J 14, 27-31a
Ps z I tyg. • Dz 15, 1-6 • Ps 122 • J 15, 1-8
Św. Macieja Apostoła, święto • Ps z niedzieli I tyg.
• Dz 1, 15-17.20-26 • Ps 113 • J 15, 9-17
Ps z I tyg. • Dz 15, 22-31 • Ps 57 • J 15, 12-17
Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona 		
Polski, święto • Ps z niedzieli I tyg. • Ap 12, 10-12a • Ps 34
• 1 Kor 1, 10-13.17-18 • J 17, 20-26
VI Niedziela Wielkanocna • Ps z II tyg. • Dz 8, 5-8.14-17
• Ps 66 • 1 P 3, 15-18 • J 14, 15-21
Ps z II tyg. • Dz 16, 11-15 • Ps 149 • J 15, 26 – 16, 4a
Ps z II tyg. • Dz 16, 22-34 • Ps 138 • J 16, 5-11
Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, wsp. dow. • Ps z II tyg.
• Dz 17, 15.22 – 18, 1 • Ps 148 • J 16, 12-15
Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika, św.
męczenników Krzysztofa Magalanesa, prezbitera, i Towarzyszy
wsp. dow. • Ps z II tyg. • Dz 18, 1-8 • Ps 98
• J 16, 16-20
Św. Rity z Casii, zakonnicy, wsp. dow. • Ps z II tyg. • Dz 18, 		
9-18 • Ps 47 • J 16, 20-23a
Ps z II tyg. • Dz 18, 23-28 • Ps 47 • J 16, 23b-28
VII Niedziela Wielkanocna Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego • Ps z niedzieli I tyg. lub uroczystości • Dz 1, 1-11
• Ps 47 • Ef 1, 17-23 • Mt 28, 16-20
Ps z III tyg. • Dz 19, 1-8 • Ps 68 • J 16, 29-33
Św. Filipa Nereusza, prezbitera, wsp. obow. • Dzień Matki
Ps z III tyg. • Dz 20, 17-27 • Ps 68 • J 17, 1-11a
Św. Augustyna z Canterbury, biskupa, wsp. dow. • Ps z III
tyg.• Dz 20, 28-38 • Ps 68 • J 17, 11b-19
Ps z III tyg. • Dz 22, 30; 23, 6-11 • Ps 16 • J 17, 20-26
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wsp. obow. • Ps z III tyg.
• Dz 25, 13-21 • Ps 103 • J 21, 15-19
Św. Jana Sarkandara, prezbitera i męczennika, św. Zdzisławy
Czeskiej, wsp. dow. • Ps z III tyg. • Dz 28, 16-20.30-31
• Ps 11 • J 21, 20-25
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), uroczystość
• Ps z niedzieli I tyg. lub uroczystości • Dz 2, 1-11 • Ps 104
• 1 Kor 12, 3b-7.12-13 • J 20, 19-23

CZERWIEC
1 Pn
Najświętszej Mari Panny Matki Kościoła, święto • Dzień
Dziecka • Ps z niedzieli I tyg. • Rdz 3, 9-15.20 (Dz 1, 12-14)
• Ps 87 • Łk 1, 26-38 (lub J 19, 25-34)
2 Wt
Świętych męczenników Marcelina i Piotra, wsp. dow.
• Ps z I tyg. • 2 P 3, 12-15a.17-18 • Ps 90 • Mk 12, 13-17
3 Śr
Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, wsp.
obow. • Ps z I tyg. • 2 Tm 1, 1-3.6-12 • Ps 123 • Mk 12, 18-27
4 Cz
Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, uroczystość
• Ps z niedzieli I tyg. lub uroczystości • Rdz 22, 9-18 (Hbr 10,
4-10) • Ps 40 • Flp 2, 8-9 • Mt 26, 36-42
5P
Św. Bonifacego, biskupa i męczennika, wsp. obow. • Ps z I tyg.
• 2 Tm 3, 10-17 • Ps 119 • Mk 12, 35-37
6 Sb
Św. Norberta, biskupa, wsp. dow. • Ps z I tyg. • 2 Tm 4, 1-8
• Ps 71 • Mk 12, 38-44
7 N	
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej • Ps z niedzieli I tyg.
lub uroczystości • Wj 34, 4b-6.8-9 • Dn 3 • 2 Kor 13, 11-13
• J 3, 16-18
8 Pn
Św. Jadwigi Królowej, wsp. obow. • Ps z II tyg. • 1 Krl 17, 1-6
• Ps 121 • Mt 5, 1-12
9 Wt
Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła, wsp. dow. • Ps z II tyg.
• 1 Krl 17, 7-16 • Ps 4 • Mt 5, 13-16
10 Śr
Bł. Bogumiła, biskupa, wsp. dow. • Ps z II tyg. • 1 Krl 18,
20-39 • Ps 16 • Mt 5, 17-19
11 Cz	Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość (Boże Ciało)
• Ps z niedzieli I tyg. lub uroczystości • Pwt 8, 2-3.14b-16a
• Ps 147 • 1 Kor 10, 16-17 • J 6, 51-58
12 Pt
Bł. męczenników Antoniego Nowowiejskiego, biskupa,
i Towarzyszy, wsp. dow. • Ps z II tyg. • 1 Krl 19, 9a.11-16 • Ps
27 • Mt 5, 27-32
13 Sb
Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła, wsp.
obow. • Ps z II tyg. • 1 Krl 19, 19-21 • Ps 16 • Mt 5, 33-37
14 N	
XI niedziela zwykła • Ps z III tyg. • Wj 19, 2-6a • Ps 100 • Rz 5,
6-11 • Mt 9, 36 – 10, 8
15 Pn
Ps z III tyg. • 2 Krn 18, 3-8.12-17.22 • Ps 5 • Mt 5, 38-42
16 Wt
Ps z III tyg. • 2 Krn 18, 25-31a.33-34 • Ps 51 • Mt 5, 43-48
17 Śr
Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika, wsp. obow. • Ps z III tyg.
• 2 Krl 2, 1.6-14 • Ps 31 • Mt 6, 1-6.16-18
18 Cz
Ps z III tyg. • Syr 48, 1-14 • Ps 97 • Mt 6, 7-15
19 Pt
Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość • Ps z niedzieli
I tyg. lub uroczystości • Pwt 7, 6-11 • Ps 103 • 1 J 4, 7-16
• Mt 11, 25-30
20 Sb
Niepokalanego Serca Najśw. Mari Panny, wsp. obow. • Ps z III tyg.
• Iz 61, 9-11 • 1 Sm 2, 1.4-7 • Łk 2, 41-51
21 N	
XII niedziela zwykła • Pierwszy dzień lata • Ps z IV tyg. • Jr 20,
10-13 • Ps 69 • Rz 5, 12-15 • Mt 10, 26-33
22 Pn
Dzień Ojca • Ps z IV tyg. • 2 Krl 17, 5-8.13-15a.18 • Ps 60
• Mt 7, 1-5
23 W
Ps z IV tyg. • 2 Krl 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 • Ps 48 • Mt 7,
6.12-14
24 Śr
Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość • Ps z niedzieli
I tyg. lub uroczystości • Iz 49, 1-6 • Ps 139 • Dz 13, 22-26 • Łk 1,
57-66.80
25 Cz
Ps z IV tyg. • 2 Krl 24, 8-17 • Ps 79 • Mt 7, 21-29
26 Pt
Bł. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera, wsp. dow. • Ps z IV
tyg. • 2 Krl 25, 1-12 • Ps 137 • Mt 8, 1-4
27 Sb
Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła,
wsp. obow. • Ps z IV tyg. • Lm 2, 2.10-14.18-19 • Ps 74 • Mt 8, 5-17
28 N	
XIII niedziela zwykła • Ps z I tyg. • 2 Krl 4, 8-12a.14-16a • Ps 89
• Rz 6, 3-4.8-11 • Mt 10, 37-42
29 Pn
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość • Ps z niedzieli
I tyg. lub uroczystości • Dz 12, 1-11 • Ps 34 • 2 Tm 4, 6-9.16-18
• Mt 16, 13-19
30 Wt
Świętych Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła
Rzymskiego, wsp. dow. • Ps z I tyg. • Am 3, 1-8;4,11-12
• Ps 5 • Mt 8, 23-27

MODLITWA O DESZCZ: Zwracam się do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną
o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitw ufając, że Pan
Bóg usłyszy nasze prośby. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
II Krucjata modlitwy w intencji Ojczyzny na maj:
Za pracowników mediów, aby kierowali się w swej pracy
uczciwością i troską o odbiorców.

Papieskie intencje misyjne na maj:
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem
uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

II Krucjata modlitwy w intencji Ojczyzny na czerwiec:
Aby uczestnictwo we mszy św. było spotkaniem z żywym
Jezusem i owocowało życiem Ewangelią w codzienności.

Papieskie intencje misyjne na czerwiec:
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia,
dając się poruszyć przez Serce Jezusa.
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