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MODLITWA

Niepokalana Dziewico,
Królowo Karmelu i Matko
Szkaplerza œwiêtego. Ty okiem
Specjalnej opieki patrzysz na ka¿dego,
Kto odziany jest Tw¹
Szat¹ - Szkaplerzem œwiêtym,
Spojrzyj i na nas ³askawie i okryj
Nas p³aszczem swej
Macierzyñskiej opieki.
Wspomó¿ nasz¹ s³aboœæ swoja potêg¹,
Oœwiecaj sw¹ m¹droœci¹ ciemnoœci
Naszego serca, pomna¿aj w nas
Wiarê, nadziejê i mi³oœæ.
Racz ozdobiæ nasze dusze takimi
Cnotami oraz ³askami, aby zawsze
By³y drogie Twojemu Synowi,
Który ¿yje i króluje
Na  wieki wieków.
Amen.
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WSTÊP

Myœl, by znaleŸæ siê pod p³aszczem Matki Bo-
¿ej zwi¹zana jest ze szczególnym oczekiwaniem
wierz¹cych, aby Ona okaza³a nam swoj¹ protek-
cjê przed Bogiem. Idea protekcji, wstawiennictwa
i opieki Matki Bo¿ej wobec Jej dzieci wyra¿a siê
w du¿ej mierze w nabo¿eñstwie szkaplerznym
maj¹cym wiekow¹ tradycjê. Gest Matki Bo¿ej
os³oniêcia swoim p³aszczem wiernych, pok³adaj¹-
cych w Niej nadziejê ma w sobie g³êbok¹ treœæ
teologiczn¹. Nabo¿eñstwo to jest ¿ywe w naszym
pokoleniu i cieszy siê zainteresowaniem wielu.
Jednak, by pog³êbiaæ jego si³ê i znaczenie, po-
trzebny jest nieustanny wysi³ek duchowy ze stro-
ny cz³owieka. Dlatego chcemy go podj¹æ w roz-
wa¿aniach i modlitwie Nowenny przed uroczy-
stoœci¹ Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Korzystamy
przy tym z pewnej wiedzy, ale zrozumia³ym jest
to, ¿e potrzebne jest te¿ osobiste doœwiadczenie
¿ycia tym nabo¿eñstwem. Bez niego pojawia siê
niebezpieczeñstwo mno¿enia wiedzy, nie maj¹cej
w³aœciwego prze³o¿enia na ¿ycie.

W naszych rozwa¿aniach chcemy przyjrzeæ siê
temu, co jest charakter ystyczne dla wspólnoty
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szkaplerznej i co pozwala nieustannie znajdo-
waæ siê pod p³aszczem Matki Bo¿ej. Nastêpnie
dostrzec to, co stanowi dla cz³owieka zagro¿enie
utraty protekcji Matki Bo¿ej i wydostania siê
spod Jej p³aszcza. W koñcu chcemy odnaleŸæ to,
co pozwala nam powracaæ pod opiekê Matki
Bo¿ej Szkaplerznej i prowadziæ pod Jej p³asz-
czem radosne i twórcze chrzeœcijañskie ¿ycie.

Kolejne zaproszenie sióstr karmelitanek bosych
z Przemyœla oraz okazane mi zaufanie, ¿e mogê
podj¹æ siê tego dzie³a, sk³oni³y mnie do podjê-
cia wspólnego wysi³ku poznawania i odnajdy-
wania siê w œwiecie wspólnoty szkaplerznej. To
nastêpnie zrodzi³o oczekiwanie u uczestników
Nowenny, aby rozwa¿ania te zosta³y przelane
na papier. Pragnê zatem wszystkim podziêkowaæ
za wspólnie prze¿yte dni Nowenny w atmosferze
modlitwy i  odczucie wspólnotowego przebywania
pod p³aszczem Matki Bo¿ej.
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PIERWSZY DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

To bardzo odpowiedzialne dzie³o rozpoczynaæ
Nowennê i jestem tego œwiadom, podejmuj¹c
siê jej prowadzenia. Ka¿dy uczy siê pobo¿noœci
szkaplerznej. I akuratnie w tym momencie spa-
da jakaœ wiêksza odpowiedzialnoœæ na tego, który
ma g³osiæ s³owo Bo¿e.

Prowadziæ ka¿dego z nas i samemu te¿ siê
znajdowaæ pod p³aszczem Matki Bo¿ej. Powinien
to byæ autentyczny p³aszcz zapewniaj¹cy bezpie-
czeñstwo, obecnoœæ we wspólnocie Koœcio³a, gwa-
rantuj¹cy zbawienie. Chodzi o pewien styl ¿ycia,
dziêki któremu cz³owiek odnajduje siê pod tym
p³aszczem. Nie chodzi tu na pewno o jakieœ po-
bo¿ne moralizowanie, pouczanie ludzi.

Okazuje siê, ¿e mo¿na nosiæ szkaplerz, ale nie
znajdowaæ siê pod p³aszczem Matki Bo¿ej. Co
zagra¿a cz³owiekowi i jakie zjawiska mog¹ wypro-
wadziæ cz³owieka spod tego p³aszcza, aby siê jemu
nie wydawa³o, ¿e siê pod nim znajduje.

Ka¿dy z nas jakoœ doœwiadcza tego, ¿e
gdzieœ siê wyœlizguje spod tego p³aszcza, coœ go
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wyprowadza. Mo¿e to byæ grzech, ale jest jesz-
cze wiele innych zjawisk równie niebezpiecz-
nych. Trzeba powiedzieæ, ¿e ca³a pobo¿noœæ
szkaplerzna – ¿eby dzisiaj nadaæ szkielet naszym
9-dniowym rozwa¿aniom, ¿eby je zrozumieæ –
– przypomina wydarzenia z Wieczernika po
Zmartwychwstaniu i Wniebowst¹pieniu. Zebra-
na jest tam wspólnota Koœcio³a, której przewod-
niczy Matka Bo¿a, która wraz z t¹ ca³¹ wspól-
not¹ Koœcio³a zanosi modlitwy do Boga i wsta-
wia siê u swego Syna, aby te modlitwy by³y
wys³uchane. Jest nasz¹ Orêdowniczk¹. Trzeba
powiedzieæ, ¿e ta wspólnota jest jednego ducha
i jednej wiary. Tych ludzi naprawdê coœ ³¹czy
i ¿e w tej wspólnocie Wieczernika nie mo¿e siê
znajdowaæ przypadkowy cz³owiek. To ma byæ
cz³owiek, który prowadzi chrzeœcijañski sposób
¿ycia. To cz³owiek, który znajduje siê w stanie
³aski, to cz³owiek, który jest zatroskany o jakieœ
rzeczy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tam by³a ju¿
wspólnota Koœcio³a okryta p³aszczem Matki
Bo¿ej. Myœmy siê przyzwyczaili do takich zna-
ków tej opieki, obecnoœci. Jakieœ medaliki,
znaczki, coœ musimy mieæ, pewne relikwie. No
i mamy kawa³ek tkaniny. A tak naprawdê cho-
dzi o to, aby temu towarzyszy³o mo¿e nie od-
czucie, bo nie musimy tego odczuwaæ, a pew-
noœæ stanu ³aski, ten szczególny znak opieki
i obecnoœci Matki Bo¿ej.
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Z cz³owiekiem dzieje siê tak, ¿e wiele rzeczy
mu powszednieje. Zanika gorliwoœæ, wchodz¹ nowi
ludzie do tej wspólnoty i z ma³ej wspólnoty rodzi
siê potê¿na wspólnota. Rodzi siê przeciêtnoœæ, ma-
sowoœæ, pojawiaj¹ siê jakieœ ulgi. Ludzie ucz¹ siê
przymykaæ oczy na pewne rzeczy, s³abnie pobo¿-
noœæ. Mo¿e siê pojawiæ to, ¿e cz³owiek ju¿ nie znaj-
duje siê pod tym p³aszczem. Jest w Koœciele, ale
jest daleko od Królestwa Bo¿ego. Jest w struktu-
rze Koœcio³a, a nie jest w stanie ³aski. A wiêc nie
znajduje siê pod p³aszczem Matki Bo¿ej.

Zauwa¿cie, ¿e Maryja wstawia siê za nami, jest
nasz¹ Opiekunk¹ i Orêdowniczk¹, i podobnie,
jak kwoka zbiera swoje pisklêta, tak Ona swoje
dzieci zbiera pod p³aszczem. My pod tym p³asz-
czem powinniœmy siê znajdowaæ. Prowadziæ taki
styl ¿ycia, aby ci¹gle tam byæ obecnymi.

W czasie tej Nowenny bêdziemy siê zastana-
wiaæ, czy rzeczywiœcie znajdujemy siê pod tym
p³aszczem? A mo¿e jest coœ takiego w ¿yciu naszym,
¿e ktoœ, coœ, czy my sami powodujemy to, ¿e wy-
chodzimy spod tego p³aszcza. Tracimy to bezpie-
czeñstwo i opiekê, jakbyœmy zatracili to pierwotne
doœwiadczenie tego Koœcio³a, który spotyka³ siê
w Wieczerniku. Zauwa¿cie, ¿e przy tym objawieniu,
które mia³ Szymon Stock, jakby siê powtórzy³o to
doœwiadczenie, ¿e Ona nadal trwa tak jak i w Wie-
czerniku, ¿e nadal wstawia siê do swojego Syna,
modli siê za nas, orêduje za nami.
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Dlatego powiedzia³em, ¿e jest to bardzo trud-
na rzecz podj¹æ siê prowadzenia Nowenny Szka-
plerznej. Byæ obdarzonym zaufaniem przez in-
nych, ¿e ja to potrafiê zrobiæ. Tego na pewno,
nie mo¿na zrobiæ w³asnymi si³ami. Potrzebna jest
bez w¹tpienia ³aska Bo¿a. Potrzebna jest wspólna
modlitwa, ale te¿ jakoœ jest potrzebne doœwiadcze-
nie bycia lub nie bycia pod tym p³aszczem. Jest
to nieustanne zmaganie siê z grzechem i nie tyl-
ko. Wystarczy, ¿e cz³owiek w niektórych sytu-
acjach zaczyna szukaæ bezpieczeñstwa naturalnego
i boi siê utraciæ, bo ono zale¿y jedynie od cz³o-
wieka, sytuacji i okolicznoœci. Jeœli stanie siê to
wa¿niejsze, to zauwa¿cie, automatycznie znajduje-
my siê pod innym p³aszczem.

Dzisiaj jest pewna moda na ubezpieczenia, na
zabezpieczenia, na ochronê. Cz³owiek potrzebuje
bezpieczeñstwa, ale jak siê go szuka za wszelk¹
cenê albo za nisk¹ cenê, wtedy mo¿e utraciæ to
nadprzyrodzone bezpieczeñstwo. Dlatego jestem
œwiadom, ¿e nie jest to prosta rzecz ¿yæ t¹ pobo¿-
noœci¹ szkaplerzn¹. Wiem, ¿e nie polega to na
na³o¿eniu szkaplerza, tylko na samym obrzêdzie.
Polega na tym, aby wytrwaæ w tej wspólnocie,
wspólnocie ludzi stoj¹cych przed Panem i której
przewodzi Matka Bo¿a.

Tego bêdziemy poszukiwaæ.
Musimy zrozumieæ, co jest u podstaw pobo¿no-

œci szkaplerznej. Jest w niej cz³owiek, który znalaz³
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siê w rzeczywistoœci Koœcio³a i w ni¹ wszed³. Bez
w¹tpienia s¹ takie momenty, ¿e do koñca nie znaj-
dujemy siê w tej wspólnocie, nie mo¿emy sobie
wmawiaæ, ¿e wszystko dobrze zrozumieliœmy, ¿e
w³aœciwie zrozumiemy, ¿e jesteœmy tacy pobo¿ni,
¿e znajdujemy siê zawsze pod tym p³aszczem, bo
to mo¿e byæ na nasz¹ zgubê, mo¿e przynieœæ nam
wiele z³a, mo¿emy wiele utraciæ. Nic nie zrobimy,
a bêdziemy trwaæ w iluzji i bêdziemy te¿ jakoœ
drugim m¹ciæ w g³owie, ¿e wszystko jest w porz¹d-
ku, a tak na prawdê nie musi byæ.

Dobrze, ¿e ta Nowenna jest co roku, cz³owiek
nieustannie potrzebuje takiej odnowy, takiego
zg³êbienia.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e tej pobo¿noœci cz³o-
wiek siê uczy z dnia na dzieñ.

Mia³em kiedyœ Nowennê, nie tak dawno, nie
jakieœ dziesi¹tki lat temu i muszê powiedzieæ, ¿e
dzisiaj widzê to inaczej. Nie jest to jakaœ total-
na rewolucja, ale mo¿e to te¿ tamten moment,
zawa¿y³ na tym, by lepiej zrozumieæ, czym jest
ta pobo¿noœæ. Ale jest te¿ tak, jak cz³owiek prze-
kazuje, to siê uczy, zaczyna zg³êbiaæ przekazy-
wan¹ treœæ, zastanawia siê nad tym, jak sam siê
znajduje w tej pobo¿noœci.

Drodzy, nie mo¿na tak mówiæ, tylko tak
z ksi¹¿ki, ale jak cz³owiek, który siê znajduje te¿ pod
tym p³aszczem. Nie chodzi o m¹dre s³owa, tu cho-
dzi o to, ¿eby pomóc sobie i innym. Tam siê
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znajdowaæ, byæ nieustannie w tej wspólnocie, któ-
ra przepe³niona jest ³ask¹ i obecnoœci¹ Matki Bo¿ej.
Akurat nie mam takiej sk³onnoœci, ¿e bêdê mówi³
o datach, wydarzeniach, chocia¿ lubiê to, ale w in-
nych okolicznoœciach. Tu ta statystyka nic nam nie
pomo¿e, bardziej chodzi o stronê duchow¹.

Proszê wiedzieæ, ¿e ludzie siê przyzwyczaili,
i¿ mówi¹, ¿e pobo¿noœæ szkaplerzna od nich siê
zaczyna. To nie jest do koñca prawd¹. Akurat
tak siê sk³ada, ¿e znam troszeczkê pobo¿noœæ
np. prawos³awnych. I okazuje siê, ¿e ta pobo¿-
noœæ te¿ tam jest bardzo silna. Nie nosi siê
szkaplerza, ale mówi siê o p³aszczu Matki Bo-
¿ej – Pakrow*.

Pakrow to jest przykrycie, p³aszcz, ten p³aszcz
w formie wielkiej chusty. Przyjrzyjcie siê obrazo-
wi Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Matka Bo¿a ma tak¹
chustê, jak¹ nosi³y nasze babcie, jeszcze dawniej,
pamiêtacie? Takie we³niane, d³ugie, grube. Ona
pe³ni³a nie tylko funkcjê chusty, ale przykrywa³a
plecy, mo¿na ni¹ by³o siê owin¹æ ca³ym.

W Konstantynopolu, w X wieku, w jednej z cer-
kwi by³a przechowywana taka w³aœnie chusta Mat-
ki Bo¿ej i pas, ten, który siê nosi na sukni. Kiedy
by³o zagro¿enie, to zauwa¿cie, co tworzy w³aœnie
wspólnotê Koœcio³a? Trwoga, tak samo jak z Szymo-
nem Stockiem. Niebezpieczeñstwo.

* Objaœnienie od strony 81.
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Ludzie siê mobilizuj¹, bo coœ trac¹. Zaczynaj¹ wte-
dy w³aœciwie oceniaæ jakieœ dobro. W sytuacji krytycz-
nej, gdy tracimy pewne rzeczy, zabieramy to, co
najwa¿niejsze. Ich te¿ do tej cerkwi przyprowadzi³a
trwoga, tak jak i Szymona Stocka, do Matki Bo¿ej.
Podobnie. Praktycznie, wszystko jednakowo. W tym
momencie jest tam b³ogos³awiony Andrzej, a nie Szy-
mon Stock. Widzi on, ¿e wróg stoi przed miastem
i szykuje siê do boju. Zagro¿enie gromadzi ich na
wspólnej, wielogodzinnej modlitwie w œwi¹tyni. Oni
wiedzieli, ¿e swoimi si³ami ju¿ nic nie uczyni¹ i b³a-
gali Boga o ratunek. Przede wszystkim o zbawienie,
a jeœli siê da o uratowanie mienia i ¿ycia. Gdy tak
siê modlili i czuwali ca³¹ noc, wydarzy³a siê ³aska i zo-
baczyli wchodz¹c¹ Matkê Bo¿¹ w towarzystwie anio-
³ów i œwiêtych. I ujrzeli, ¿e Ona wspólnie z ca³ym
zebranym ludem, tak jak i my tu teraz, klêka do
modlitwy, prosi swojego Syna, aby nasze modlitwy
i b³agania, aby nasze proœby by³y wys³uchane. Do-
s³ownie ta sama scena jak w Wieczerniku. Ona ci¹-
gle trwa. W pewnym momencie Maryja podnios³a
siê, wziê³a tê chustê i rozci¹gnê³a nad wszystkimi
ludŸmi. Oni odczuli jak¹œ szczególn¹ ³askê, tak jak
i Szymon Stock zrozumieli, ¿e ten znak Szkaplerza ma
tak jak i dziœ s³yszymy w Ewangelii, szczególn¹ moc.
Chocia¿bym dotkn¹³ siê Jego p³aszcza. My wiemy, ¿e to
nie p³aszcz uzdrowi³, ale Ten, który go nosi³.

Zauwa¿cie, ¿e temu gestowi Maryi towarzyszy
pewna intencja, b³ogos³awieñstwo, szczególne
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orêdownictwo, aby Ci, którzy zostan¹ okryci tym
p³aszczem Matki Bo¿ej, byli uchronieni od niebez-
pieczeñstwa, od grzechu i wiecznej zguby. Oto wi-
dzenie. Zrozumia³e, ¿e siê szybko musi skoñczyæ, ale
to doœwiadczenie w naszych sercach powinno zostaæ
przez wieki. Bo to, ¿e Jej nie widzimy, nie znaczy,
¿e Jej nie ma, nie znaczy, ¿e Ona teraz z nami siê
nie modli, wrêcz przeciwnie; Ona nieustannie wsta-
wia siê za nami, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to klimat
tej modlitwy Pod Twoj¹ obronê ...

Ta pobo¿noœæ szkaplerzna potwierdza rzeczywi-
stoœæ Wieczernika, Koœcio³a trwaj¹cego na modli-
twie, Koœcio³a doœwiadczaj¹cego niepokojów
i trwóg. Koœcio³a, który jest œwiadomy, ¿e mo¿e siê
wydostaæ spod tego p³aszcza, szukaæ innego bez-
pieczeñstwa. Tak. Szukamy. Ale nie zawsze szuka-
my tego p³aszcza Matki Bo¿ej. My mo¿emy sobie
mówiæ, ¿e szukamy, ale czasami siê dostajemy pod
inny p³aszcz albo chcemy byæ pod jednym i pod
drugim, co jest niemo¿liwe. Jest tylko jedna wspól-
nota Szkaplerzna. To wspólnota Koœcio³a, sakra-
mentalna wspólnota. To nie jest t³um jakichœ nie-
okreœlonych ludzi, ludzi niezdolnych do ¿ycia sa-
kramentalnego, trwaj¹cych w grzechu. Tote¿ pod
p³aszcz wraca siê wiadomo na jakich zasadach, ¿e
wype³nimy to, co powie Syn, ¿e wrócimy do Nie-
go przez sakramenty, modlitwê i pokutê. Ten
p³aszcz stanie siê skuteczny, to b³ogos³awieñstwo
i ta ³aska stan¹ siê odczuwalne.
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Mo¿e trzeba czasami wypaœæ spod tego p³asz-
cza, ¿eby zrozumieæ jego wartoœæ, tak jak i Szy-
mon Stock, jak ci ludzie, którzy siê zebrali w tej
œwi¹tyni w Konstantynopolu. Doœwiadczyli, ¿e
ludzkie si³y s¹ zawodne, ¿e przysz³o zagro¿enie,
¿e œwiat siê sypie, ¿e jest z³o, ¿e tam nie ma
bezpieczeñstwa, gdzie siê go szuka³o, ¿e ten
ma³y szkaplerz, który nosimy, musi coœ wiêcej
oznaczaæ.   Oznacza on wspólnotê ducha i kon-
kretny styl ¿ycia. Bêdziemy zatem szukaæ, co po-
zwala nam trwaæ pod tym p³aszczem Matki Bo-
¿ej, a co w sposób sprytny, bardzo chytry, ukry-
ty, mo¿e nas spod niego wyprowadziæ.

Co pozwala nam trwaæ, aby ta pobo¿noœæ by³a
skuteczna i mocna?

Zauwa¿cie, ¿e pod tym p³aszczem jest kon-
kretna, ¿ywa wspólnota mi³oœci, pe³na ¿ycia, ra-
doœci, jednej wiary i jednego ducha. I tak¹ po-
winniœmy byæ, zdoln¹ te¿ pomóc innym wejœæ
pod ten p³aszcz. Spójrzcie, ¿e pod p³aszczem
mo¿na wyci¹gn¹æ rêkê i wci¹gn¹æ drugiego
cz³owieka, ¿eby poczu³ siê bezpieczny, ¿eby odczu³
ciep³o tego Bo¿ego domu, gdzie króluje Matka
Bo¿a. A wspólnie z Ni¹ starajmy siê trwaæ w tych
dniach w poszukiwaniu i zg³êbianiu tej tajemnicy,
jakim jest nabo¿eñstwo szkaplerzne.

Amen.
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DZIEÑ DRUGI NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

Mamy prawo przyjrzeæ siê tej spo³ecznoœci,
która chroni siê pod p³aszczem Matki Bo¿ej.
Chcemy rozpoznaæ jej szczególne cechy, albo-
wiem chcemy te¿ odnaleŸæ siê w tej spo³eczno-
œci. Pragniemy wiedzieæ, co jest jej znakiem czy
cech¹ rozpoznawcz¹? Jedn¹ z charakterystycznych
cech jest niezwyk³a zdolnoœæ, jak¹ mo¿e posi¹œæ
cz³owiek, to jest zdolnoœæ do ¿ycia sakramental-
nego. Jest to w ogóle fenomen chrzeœcijañskie-
go ¿ycia. Nie ma innej religii, gdzie obecne jest
¿ycie sakramentalne. Spo³ecznoœæ nie mo¿e ist-
nieæ bez ¿ycia sakramentalnego. Gdy tego nie
ma, na pewno cz³owiek siê nie znajduje pod
tym p³aszczem. Mo¿e pragn¹æ znaleŸæ siê pod
nim, ale automatycznie pojawi siê ten wymóg
¿ycia sakramentalnego.

Zauwa¿cie, ¿e dzisiejsza Ewangelia (Mt. 9, 32–38)
mówi o potrzebie zatroskania siê o cz³owieka,
o potrzebie zebrania go w jak¹œ spo³ecznoœæ,
spo³ecznoœæ sakramentaln¹: Sakrament wspólno-
ty, Sakrament Koœcio³a. Jest jeden Duch, jedna
wiara, gdzie jest w³aœciwy Przewodnik i gdzie



– 17 –

jest zagwarantowany rozwój cz³owieka w wymia-
rze naturalnym i nadprzyrodzonym, ju¿ nie mó-
wi¹c o tym, ¿e i ¿ycie wieczne.

Czym w ogóle s¹ Sakramenty dla cz³owieka?
Jeœli ta wspólnota ludzi, chroni¹cych siê pod

p³aszczem Matki Bo¿ej, jest zdolna do ¿ycia sakra-
mentalnego i posiada w³aœnie ich cechy, to kszta³-
tuje swoje ¿ycie zgodnie z duchem Sakramentów.
Wiecie, ¿e Bóg chce uporz¹dkowaæ œwiat, cz³o-
wiek te¿, ale cz³owiek porz¹dkuje œwiat w prze-
ró¿ny sposób. Skrajnie przeró¿ny. Czêsto daleki
od Boga i Jego przykazañ.

Niejako instrumentem czy narzêdziem porz¹d-
kowania rzeczywistoœci boskiej i ludzkiej, tych
relacji miedzy Bogiem i cz³owiekiem s¹ Sakra-
menty. W ogóle Sakramenty porz¹dkuj¹ relacje
i we mnie, i miêdzy mn¹, i Bogiem, i rzeczy-
wistoœci¹ stworzon¹, a wiêc wchodz¹ w ca³¹ rze-
czywistoœæ. Porz¹dkuj¹ nie w jednej chwili, po-
rz¹dkuj¹ zale¿nie od tego, na ile cz³owiek uzdal-
nia siê do ¿ycia sakramentalnego. Na ile ¿yje Sa-
kramentem. Powoli dokonuje siê w nim jakiœ
porz¹dek. Cz³owiek odnajduje w³aœciwy rytm
¿ycia. Przenika nowym Duchem. Rozpoznaje
pewn¹ duchowoœæ. No, chocia¿by tak jak dzisiaj,
mówimy, ¿e chcemy stworzyæ wspólnotê eucha-
rystyczn¹, czyli poznajemy duchowoœæ wspólno-
ty. Mówimy, ¿e chcemy przyst¹piæ do o³tarza,
czyli rozpoznajemy tê duchowoœæ, która mówi

2 – Pod p³aszczem Matki Bo¿ej
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o tym, jak poradziæ sobie z grzechem. Jak siê
w tej sytuacji odnaleŸæ.

Sakramenty ucz¹ i porz¹dkuj¹ bardzo wiele
rzeczy. Mam nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze oka-
zja do tego wróciæ. Sakramenty staj¹ siê Ÿró-
d³em ³aski.

Zauwa¿cie, ¿e Ta, która rozpostar³a nad nami
swój p³aszcz, jest Pe³na £aski. Cz³owiek o tyle
zdolny jest s³u¿yæ Bogu, czyli wype³niaæ wolê
Boga, na ile znajduje siê w stanie ³aski. I zasad-
niczym Ÿród³em ³aski dla cz³owieka s¹ Sakramen-
ty. Inaczej w cz³owieku dzia³aj¹ inne si³y, które
go wyrzucaj¹ poza obrêb czy orbitê tego p³asz-
cza Matki Bo¿ej.

Spójrzcie, ¿e pod p³aszczem Matki Bo¿ej, nie
mo¿na znaleŸæ siê jedynie fizycznie, trzeba siê
znaleŸæ siê tam duchowo. Fizycznie cz³owiek
mo¿e byæ poddany próbie. Nawet mo¿e doœwiad-
czyæ cierpienia, mo¿na go zniweczyæ, ale ducho-
wo jest ca³y czas, mo¿e byæ, obecny pod Jej
p³aszczem.

¯ycie sakramentalne daje cz³owiekowi jeszcze
kolejn¹ szansê: konstruowania to¿samoœci. Takiej
zdrowej, wewnêtrznej konstrukcji cz³owieka. Ob-
serwuj¹c chocia¿by cz³owieka od strony Sakra-
mentu Pojednania czyli Spowiedzi, trzeba po-
wiedzieæ, ¿e Sakramenty s¹ bardzo s³abo wyko-
rzystane, Jesteœmy raczej uformowani pod k¹tem
prawa moralnego. Sakramenty wielokrotnie dla
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wielu osób ³¹cznie z duchownymi te¿ nie s¹ Ÿró-
d³em to¿samoœci, czyli nieprzebranego skarbca
modelu cz³owieka, jego funkcjonowania, ca³ego
jego stylu ¿ycia i duchowoœci. I my raczej jeste-
œmy nauczeni tego, ¿e mamy przyjœæ na Mszê
œw., ¿e to jest jakby obowi¹zek do wype³nienia,
o czym myœli przeciêtny cz³owiek. Wie, ¿e ma
wype³niæ jakiœ obowi¹zek, on ma siê tam wyspo-
wiadaæ, ma przyj¹æ Komuniê œw., coœ jeszcze, ma
wzi¹æ œlub. To nie znaczy, ¿e on jest zdolny do
¿ycia treœci¹ tego Sakramentu. Tak, on wzi¹³
œlub, przyszed³ do spowiedzi, poszed³ na Mszê
œw. On jedynie wype³ni³ nakaz, który zapewnia
mu fa³szywy spokój i poczucie wype³nionego
obowi¹zku. Ale wówczas Sakrament, tak prze¿yty
przez cz³owieka, nie staje siê dla niego ani  Ÿró-
d³em ³aski, ani porz¹dkowania relacji z Bogiem
i cz³owiekiem, i w samym sobie. Ani  Ÿród³em
kszta³towania g³êbokiej, solidnej to¿samoœci. Jak
to wygl¹da w ogóle w ¿yciu? Bêdê mówi³ ¿ywe
przyk³ady.

Przychodzi mê¿czyzna, ¿eby siê wyspowiadaæ.
Zdradzi³ ¿onê. Pytam siê go, – czy jest Ÿle w two-
im ma³¿eñstwie, czy s¹ jakieœ problemy? A on: –
– Ale¿ sk¹d¿e, nie jest Ÿle, jestem w domu – od-
powiada. On jest przy ¿onie. Pytam: – No, to
za zgod¹ rodziny siê wszystko to dzieje? – No, oczy-
wiœcie, ¿e siê nie dzieje za zgod¹ rodziny – odpo-
wiada, zaskoczony takim pytaniem. Ja mówiê: –

2 *
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– No, to rób to, co jest za zgod¹ i b³ogos³awieñ-
stwem rodziny.

Dlaczego ten cz³owiek tak siê zachowuje?
Nie prowadzi ¿ycia sakramentalnego. Ma tylko
œlub. Przychodzi do spowiedzi, uwa¿a, ¿e jest
w porz¹dku. S³uchajcie. Dlatego, ¿e jest mu
tak wygodnie. On nie jest z ¿on¹ dlatego, ¿e
jest jej wierny, ale dlatego, ¿e jest mu tak wy-
godnie. A gdzie on pójdzie, on ma dach nad
g³ow¹, ugotowany obiad, uprane itd. I mo¿e
tak siê wydarzyæ, ¿e on odejdzie od konfesjo-
na³u z przekonaniem, ¿e siê pojedna³, ¿e za-
³atwi³ sprawê. Trzeba powiedzieæ: on wzi¹³
tylko œlub, ale nie ¿yje treœci¹ Sakramentu.
U podstaw jego ¿ycia jest coœ innego. Zupe³-
nie inna si³a. Nie sakramentalna: instynkt, przy-
zwyczajenia, zale¿noœci, wygoda. Zauwa¿cie, co
siê dzieje: Sakramenty w takim wydaniu staj¹
siê jak¹œ dziwn¹ fasad¹. Tak prze¿yte Sakra-
menty, oczywiœcie stwarzaj¹ pozór, pozór tego,
¿e coœ siê robi, dlatego, ¿e cz³owiek wpada na
Wielkanoc i Bo¿e Narodzenie do koœcio³a. Chce
sobie udowodniæ, ¿e z tym Koœcio³em ma coœ
wspólnego, aby siê uspokoiæ. Tak prze¿ywane
¿ycie sakramentalne, na pewno nie nale¿y do
sposobu ¿ycia tych ludzi, którzy siê chroni¹ pod
p³aszczem Matki Bo¿ej.

Zauwa¿cie, co powoduje tak fa³szywe ¿ycie sa-
kramentalne, ¿e cz³owiek nosi szkaplerz, a nie
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jest pod p³aszczem Matki Bo¿ej? Pozostaje w ja-
kiejœ fa³szywej œwiadomoœci, ¿e coœ siê dzieje, ¿e
wype³ni³ obowi¹zek. Zauwa¿cie, ¿e to utrzymanie
siê nieustanne pod p³aszczem Matki Bo¿ej, doma-
ga siê konkretnego stylu ¿ycia.

Powiedzieliœmy to, ¿e Sakramenty porz¹dkuj¹
relacje miêdzy ludŸmi. Ale istnieje te¿ jakieœ nie-
ustanne napiêcie miêdzy ludŸmi. Trzeba siê go
pozbyæ, dlatego ¿e jesteœmy doœwiadczeni grze-
chem pierworodnym, a wiêc doœwiadczamy sk³on-
noœci do grzechu, egoizmu, lenistwa, nieuczciwo-
œci, wielu rzeczy, które psuj¹ te relacje. Jeœli cz³o-
wiek nie zacznie porz¹dkowaæ tych relacji miêdzy
ludŸmi, we wspólnocie chocia¿by, czy tej relacji
miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ albo relacji miêdzy
cz³owiekiem a Bogiem, czy w samym sobie we-
d³ug kryteriów sakramentalnych, bo staje siê to
tak wygodne, ulega pewnej presji, pada ofiar¹
swojej niewiedzy, braku doœwiadczenia, to, ¿e ktoœ
jest dla niego liderem, to w ten sposób wydostaje
siê spod tego p³aszcza. To okazuje siê, ¿e on nie
jest zdolny do ¿ycia sakramentalnego. Cz³owiek
nawet mo¿e siê uwik³aæ w chor¹ strukturê ko-
œcieln¹, bo te¿ czegoœ siê boi, coœ mo¿e utraciæ.
Zobaczcie i wówczas wymyka siê spod tej struk-
tury sakramentalnej na rzecz innej struktury. Sta-
je siê jej w³asnoœci¹.

Zauwa¿cie, ¿e przy ¿yciu sakramentalnym jest za-
gwarantowany nie tylko dostêp do ³aski, ale w ogó-
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le w³aœciwy rozwój cz³owieka: harmoniczny, pe³-
ny, zdrowy.

Gdy pojawia siê inna rzeczywistoœæ, niesakramen-
talna, niknie obecnoœæ Boga, niknie Ÿród³o ³aski,
wchodzi inne prawo, inny charakter relacji. I co?
Chcemy, ¿eby od tego by³o lepiej cz³owiekowi? Ale
cz³owiek wielokrotnie idzie na taki uk³ad. Idzie jak-
by na takie ustêpstwo, bo nie zna szczególnej mocy
Sakramentu. Nie ceni jego wartoœci, dlatego ¿e
bardziej nauczy³ siê poruszaæ w rzeczywistoœci natu-
ralnej ni¿ nadprzyrodzonej.

Szkaplerz pozwala cz³owiekowi wróciæ w obszar
rzeczywistoœci nadprzyrodzonej.

Zauwa¿cie, jakie jest w tym charakterystyczne
chrzeœcijañstwo? Wprowadza cz³owieka w inn¹ rze-
czywistoœæ, w rzeczywistoœæ nadprzyrodzon¹, gdzie
obecny jest Bóg, mi³oœæ, przykazania, ³aska, chrze-
œcijañska wiara, nadzieja, mi³oœæ, zapewniona
wiecznoœæ i wiele rzeczy.

Na dodatek to, co warto zapamiêtaæ, bo
wrócimy te¿ do tych rozwa¿añ, jest tu tylko
miejsce dla godziwych przedmiotów mi³oœci.
Nie ma tam miejsca dla innych przedmiotów.
Tam ma byæ tylko kochane to, co jest godzi-
we. Mam kochaæ ¿onê, mê¿a – nie kochanka.
Otó¿ to jest ju¿ inna rzeczywistoœæ. Cz³owiek
nie powinien tego nazwaæ mi³oœci¹, jakimœ do-
brem, szczêœciem. Zobaczcie, nigdy to nie jest
rzeczywistoœci¹ sakramentaln¹.
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Czy wyobra¿amy sobie takich ludzi pod p³asz-
czem Matki Bo¿ej? ¯e tam mog¹ siê odnaleŸæ,
zachowywaæ siê jakby nigdy nic siê nie wydarzy³o?
A my, oczywiœcie tacy tolerancyjni, wyrozumiali,
staramy siê prowadziæ dialogi, nic nas to nie dra¿-
ni, nie boli. Tak w œwiecie robimy, no bo chce-
my siê dogadaæ, w ogóle porz¹dkujemy relacje
te¿ z takimi ludŸmi, bo coœ od nich zale¿y, coœ
mo¿emy utraciæ itp.

Zauwa¿cie, co siê dzieje wtedy, ¿e w œwiecie tak
funkcjonujemy. Œwiat domaga siê on od nas tego,
byœmy byli na tyle „nowoczeœni”, ¿e wszelkie bru-
dy staj¹ siê czymœ czystym i szlachetnym.

Pod p³aszczem Matki Bo¿ej nie ma takiego
œwiata. Jest to spo³ecznoœæ, jak wczoraj powie-
dzieliœmy, która jest w Wieczerniku: trwaj¹ca na
modlitwie, ¿yj¹ca Sakramentami i nape³niaj¹ca siê
³ask¹ Ducha Œw.

Gdy cz³owiek odrzuci Sakramenty, powoli
traci kontakt z t¹ spo³ecznoœci¹. Powinien pod-
j¹æ na nowo wysi³ek, aby wróciæ do autentycz-
nego i g³êbokiego ¿ycia sakramentalnego. Ina-
czej jest to tylko zwyk³y pozór, ¿e znajduje siê
pod tym p³aszczem. A tu jednoczeœnie nie cho-
dzi tylko o to, aby mieæ samemu bezpieczeñ-
stwo. Ta spo³ecznoœæ, która znajduje siê pod
p³aszczem Matki Bo¿ej, jest wspólnot¹ Koœcio-
³a i myœl¹c¹ o zbawieniu bliŸnich. Jest wspól-
not¹ Koœcio³a, o któr¹ modli siê dzisiaj Jezus
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Chrystus: ¿niwo wprawdzie wielkie, ale robotników
ma³o. Proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robot-
ników na swoje ¿niwo.

Ci ludzie s¹ robotnikami Pañskiej Winnicy. Ci
ludzie gromadz¹ wokó³ siebie szlachetne dusze.
A jeœli spotkaj¹ grzesznika, to nie stan¹ siê dla
niego oskar¿ycielem, ale tymi, którzy podnios¹
go z upadku i przyprowadz¹ w bezpieczne miej-
sce pod p³aszcz Matki Bo¿ej, aby osi¹gnêli zba-
wienie i mi³oœæ Bo¿¹.

Amen.
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TRZECI DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

Pamiêtacie dobrze, ¿e wczoraj mówiliœmy, ¿e
charakterystyczn¹ cech¹ wspólnoty, która jest pod
p³aszczem Matki Bo¿ej, jest zdolnoœæ do ¿ycia
sakramentalnego.

Sk¹d bior¹ moc Sakramenty, ¿e maj¹ w sobie
tak¹ si³ê przemiany cz³owieka?

Ich Ÿród³o jest w Krzy¿u i Zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. Przez nie Bóg chce odnowiæ
cz³owieka, stworzyæ nowego cz³owieka ju¿ ska¿o-
nego grzechem pierworodnym. A wiêc nie da
siê poznaæ tej g³êbszej duchowej rzeczywistoœci,
jeœli cz³owiek nie podda siê pod proces ¿ycia sa-
kramentalnego. Ale trzeba przyj¹æ wszystkie
regu³y ¿ycia sakramentalnego, ca³¹ duchowoœæ Sa-
kramentu, aby on by³ skuteczny, by on nie za-
traci³ swojej mocy. Oczywiœcie, w naszym przy-
padku, gdy z niego korzystamy, nie mo¿na po-
znaæ tego œwiata, który kryje siê pod p³aszczem
Matki Bo¿ej, jeœli cz³owiek nie przyjmie tych
regu³, jakich domaga siê Sakrament. Mo¿e po-
znawaæ intelektualnie, z ksi¹¿ek, ale my dobrze
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wiemy, ¿e to nie jest wiedza, o któr¹ nam cho-
dzi. Nam chodzi o pewien stan cz³owieka, pewn¹
dojrza³oœæ, dyspozycje i to¿samoœæ. Gdy mówimy
o Sakramentach dostrzegamy, ¿e tam jest obecny
Pan Bóg, Jego prawo, Jego ³aska, ¿e tam jest
konkretna osoba i konkretne przedmioty.

Dzisiaj zastanowimy siê nad tym, na co rzad-
ko zwraca siê uwagê.

Zauwa¿cie, ¿e w ¿yciu sakramentalnym jest
obecne i dopuszczane przez Boga mi³owanie go-
dziwych przedmiotów mi³oœci, bo serce cz³owie-
ka ogarnia swoj¹ mi³oœci¹ kogoœ lub coœ. Cz³owiek
kogoœ mi³uje lub coœ mi³uje. Kogo mo¿na mi³o-
waæ? Bez w¹tpienia bliŸniego, Boga, Koœció³, Oj-
czyznê, Rodziców, rodzinê. Mo¿na mi³owaæ jakieœ
dobro i nie musi ono byæ osobowe. Mo¿na mi-
³owaæ uczciwe ¿ycie, dziedzictwo kulturowe. Mo¿-
na odnosiæ siê z szacunkiem do przyrody. I nie
jest ono obojêtne ludzkiemu sercu. Bóg nie po-
zwala natomiast na mi³owanie niegodziwych
przedmiotów. Zauwa¿cie, ¿e ta rzeczywistoœæ sakra-
mentalna jest konkretna, ¿e w niej maj¹ prawo
tylko siê znaleŸæ godziwe przedmioty. Gdy znaj-
duje siê coœ niegodziwego, na przyk³ad kochanek,
automatycznie znika rzeczywistoœæ sakramentalna.
Chocia¿ ludzie mówi¹ w tym przypadku o mi³o-
œci i bez w¹tpienia poœwiêcaj¹ temu du¿o czasu
i œrodków, a czasami mog¹ poœwiêciæ ca³e ¿ycie.
Jednak to zaanga¿owanie nie przynosi skutków sa-
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kramentalnych. A wiêc jest to konkretna rzeczy-
wistoœæ, gdy cz³owiek dopuszcza w swoim ¿yciu
obecnoœæ niegodziwych przedmiotów, np. nie-
uczciwe ¿ycie. Uwa¿a to za normê, rozczarowa³ siê
do uczciwoœci, automatycznie niszczy strukturê
sakramentu. Sakrament mo¿e byæ formalnie przyj-
mowany, ale skutku nie ma.

My jesteœmy na ogó³ przyzwyczajeni do tego,
¿e te godziwe przedmioty mi³oœci s¹ nam do-
stêpne, jest dostêpny nam Pan Bóg, Koœció³,
Rodzice, dzieci, bliŸni, wiele innych rzeczy.
Uczciwoœæ, wiara, ufnoœæ. Okazuje siê, ¿e nie
jest tak. Cz³owiek mo¿e utraciæ te przedmioty,
które ma mi³owaæ.

Przyjrzyjcie siê, jak to siê dzieje?
Dziecko, które jest wychowane np. w dobrej ro-

dzinie religijnej, widzi modl¹cych siê rodziców, przy-
k³ad ich ¿ycia. Ono ma wyobra¿enie, ¿e jest taki
ca³y œwiat. ¯e tak w ka¿dym domu podobnie czy-
ni¹. Ale przychodzi czas, kiedy trzeba opuszczaæ
rodzinny dom, iœæ do szko³y, zamieszkaæ gdzieœ
w internacie, na stancji, iœæ do pracy. Pojechaæ na-
wet na koloniê. I nagle burzy siê ten œwiat. Bóg
jest oœmieszany. Nie potrafimy Go obroniæ. A jeœli
jest zniekszta³cony i oszpecony, to serce cz³owieka
nie potrafi mi³owaæ tego, co jest brzydkie. Zaczyna
odwracaæ siê od takiego Boga.

Zauwa¿cie, automatycznie pojawia siê przed
cz³owiekiem zadanie, aby coraz g³êbiej poznawaæ
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to, co ma byæ mi³owane. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
piêkno i dobroæ Boga jest ³atwiej obroniæ ni¿
cz³owieka.

Cz³owiek ma mi³owaæ Koœció³.
Lecz tutaj o wiele ³atwiej znaleŸæ s³aboœci

i negatywne strony, bo gdyby to by³ tylko za-
³o¿yciel Koœcio³a, Jezus Chrystus, to mo¿e by³o-
by i ³atwiej, ale tu jesteœmy my ze swoimi grze-
chami, ze swoimi u³omnoœciami, dziwactwami,
wszystkim, co potrafimy wnieœæ. I tu nagle, to
co piêkne staje siê brzydkie. I wyobraŸcie sobie,
¿e cz³owiek bardzo szybko mo¿e siê odwróciæ od
takiego œwiata, bo jak¿e mo¿na mi³owaæ to, co
jest brzydkie i nieprzyjemne. Ale zauwa¿my,
¿e serce cz³owieka nie znosi pustki, chce mi³o-
waæ z natury rzeczy. Zaczyna ogl¹daæ siê za
czymœ innym, by znaleŸæ coœ, co zast¹pi Koœció³.
Ale zauwa¿cie, automatycznie zniknie rzeczywi-
stoœæ Sakramentów Koœcio³a. Trzeba mi³owaæ
mê¿a, ¿onê czyli ma³¿onka. Na pocz¹tku wyda-
je siê on taki niepowtarzalny, najpiêkniejszy,
najlepszy. Ona – królewna, ksiê¿niczka i jeszcze
inaczej jak ich nazywaj¹: pere³ka, kruszynka, nie-
powtarzalna, najlepsza, bo tak on j¹ pozna³, nie
widzia³ tego cz³owieka, pozna³ to, co mo¿na na-
zwaæ iluzj¹. Zaczynaj¹ siê zwyk³e dni. A przecie¿
jest jeszcze i ca³e otoczenie: rodzina, znajomi, bli-
scy, koledzy, kole¿anki, zazdroœæ ludzka, chytroœæ
i jeszcze obecnoœæ z³ego.
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Nagle ktoœ, kto by³ taki bliski, któremu wy-
znaliœmy mi³oœæ, staje siê i w naszych oczach nie-
ciekawy. Czasami staje siê brzydki i odra¿aj¹cy.
Czy serce wówczas potrafi mi³owaæ coœ takiego,
kogoœ takiego? No, oczywiœcie, ¿e nie, bo nam
zabraknie tej zdolnoœci odnalezienia w cz³owie-
ku dobra i piêkna. I serce musi znaleŸæ kogoœ
w to miejsce. Zaczyna siê dramat niesakramen-
talnego ¿ycia.

Zauwa¿cie, jak siê szybko cz³owiek wydostaje
spod p³aszcza Matki Bo¿ej. I nadal nosi szkaplerz,
ale duchowo jest ju¿ w innym œrodowisku.

Cz³owiek ma mi³owaæ Ojczyznê, bo naród ma
swoje powo³anie, ma swoje dziedzictwo kulturo-
we. Bóg mu daje ziemiê, aby czyni³ sobie pod-
dan¹, tê konkretn¹. W tym miejscu, gdzie po-
sadzono go ma zakwitn¹æ, przynieœæ owoce. No,
ale cz³owiek nie zawsze potrafi obroniæ i to, co
ma mi³owaæ. Ktoœ jeszcze mu pomo¿e, poka¿e
negatywne strony, oœmieszy, oœmieszy jego pa-
triotyzm, nie uka¿e mu dziedzictwa kulturowe-
go, ca³ej tej strony. A gdy cz³owiek traci Ojczy-
znê, zyska wówczas obczyznê. Cz³owiek zostaje
wtedy na pustym polu. Zobaczmy, jak siê szyb-
ko wyœlizn¹³ z tego œwiata, który go mia³ broniæ.

Cz³owiek ma mi³owaæ dom, rodzinê. I za-
uwa¿cie, podobna rzecz siê dzieje, gdy traci dom.
Równie¿ zostaje na pustym polu. Coœ ten dom,
Ojczyznê, Koœció³ musi zast¹piæ.
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Cz³owiek siê wówczas b³¹ka, bo tak jak mó-
wi¹ na Wschodzie, to w domu nawet œciany cz³o-
wieka broni¹, ale gdy cz³owiek je utraci, skaza-
ny jest na tu³aczkê. Musi siê odnaleŸæ w innym
œwiecie. Musi oddaæ swoj¹ mi³oœæ dla innej spra-
wy. Zauwa¿cie, ¿e jest taka charakterystyczna
rzecz w ¿yciu sakramentalnym, ¿e mi³owane
przedmioty cz³owieka broni¹. Broni go dom,
broni go Bóg, broni go Koœció³, broni go rodzi-
na, zdrowy styl ¿ycia. To nie jest tak, ¿e cz³o-
wiek tylko daje. Zauwa¿cie, ¿e cz³owiek ¿yj¹c
normalnie ¿yciem sakramentalnym w ma³¿eñ-
stwie, w rodzinie jest broniony przez tê rodzinê.
Nie jest agresywny, normalnie odnosi siê do
Boga, do Koœcio³a, do bliŸniego, do ludzi uczci-
wych. To jest inny cz³owiek.

Tak Bóg skonstruowa³ piêkny œwiat i tak go
odnawia przez Chrystusa, ¿e to co cz³owiek mi-
³uje, jednoczeœnie go broni.

Zauwa¿cie, ¿e cz³owiek z mi³oœci¹ i z szacun-
kiem odnosi siê do jakiegoœ dobra, chocia¿by do
uczciwego ¿ycia, ale to te¿ jest oœmieszane, to te¿
poddawane w w¹tpliwoœæ, w ogóle wiele warto-
œci jest poddawane w w¹tpliwoœæ. I cz³owiek musi
byæ zdolny do tego, aby to wszystko obroniæ. Bo
gdy to wszystko utraci, jak powiedzieliœmy, zostaje
na pustym polu.

Czasami, gdy cz³owiek utraci to co jest dobre
i piêkne, bardziej jeszcze mobilizuje swoje si³y.
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To tak jak w czasie zaborów w XIX wieku, na-
ród jeszcze bardziej zmobilizowa³ swoje si³y do
obrony utraconego dobra. W³aœnie w tym XIX wie-
ku by³ taki znany pogl¹d, co dziœ jest powtarza-
ne, ¿e piêkno zbawi œwiat. To jest powtarzane
w refrenie, jaki œpiewaliœmy dziœ w liturgii: –
– Zawsze szukajcie Bo¿ego oblicza. Szukajcie Bo¿e-
go oblicza w drugim cz³owieku, w samym sobie,
w Koœciele, w OjczyŸnie, w ma³¿eñstwie, w ro-
dzinie, w swoim powo³aniu.

Dlaczego szukajcie Bo¿ego oblicza? Dlaczego
Chrystus mi³uje cz³owieka?

Bo widzi w nas odblask swojej istoty, chocia¿
cz³owiek tak bardzo Go oszpeca. To znaczy widzi
piêkno przez swój wysi³ek duchowy, przez ten
wielki trud poznawania zacznie Go mi³owaæ.
A wiêc jest jakaœ szczególna zale¿noœæ miêdzy mi-
³oœci¹ a poznaniem, bo kszta³tem mi³oœci piêkno
jest. I gdy cz³owiek odnajdzie piêkno tego, co ma
mi³owaæ, zauwa¿cie, nie wydostanie siê ze œwiata
¿ycia sakramentalnego. W nim pozostanie. Ten
œwiat go obroni, ten œwiat go uszlachetni.

Czasami tak jest, ¿e ktoœ m³ody, jeszcze nie-
zbyt dobrze uformowany zak³ada rodzinê. Ale
jest obowi¹zkowy i w miarê odpowiedzialny, to
zauwa¿amy, ¿e po kilku latach, ta odpowiedzial-
noœæ jego za rodzinê, za dom uœwiêca go, uszla-
chetnia go, przemienia, dlatego ¿e przyj¹³ w³aœci-
we zasady funkcjonowania. Widaæ wówczas sku-
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tek sakramentu. Nie samego tylko œlubu, ale sa-
kramentalnego stylu ¿ycia. Umi³owa³ dom, umi-
³owa³ bliŸniego. A w sercu jego zrobi³o siê wiê-
cej miejsca, sta³ siê innym cz³owiekiem, rozwin¹³
siê bardziej, pozna³ nowy œwiat. Na pewno nie-
raz musia³ podejmowaæ wysi³ek, aby uzasadniæ
swoje powo³anie, to znaczy odnaleŸæ piêkno tego
wszystkiego, co ma byæ mi³owane.

A zatem nie mo¿emy siê czuæ pewni, ¿e nie
utracimy godziwych przedmiotów mi³oœci. Du¿o
zale¿y od cz³owieka. My dobrze wiemy i s³yszy-
my, jak jest oœmieszana czystoœæ, wiernoœæ ma³-
¿eñska, jak jest oœmieszany patriotyzm, pos³u-
szeñstwo Koœcio³owi i wiele, wiele innych rze-
czy. Czy potrafimy to obroniæ? Bo to mamy
mi³owaæ, tym mamy ¿yæ. Czy ukryjemy siê
z tym przed drugim cz³owiekiem, aby ju¿ nie
zrozumia³, co my mi³ujemy, co dla nas jest war-
toœciowe?

Zauwa¿cie w jaki sposób cz³owiek siê wydostaje
spod p³aszcza Matki Bo¿ej? Nawet czasami nie wie-
dz¹c. Jakoœ z obserwacji mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ludzie
s¹ pewni, ¿e te godziwe przedmioty mi³oœci zawsze
bêd¹ im dostêpne. Nie! Du¿o zale¿y od wysi³ku
cz³owieka. Ten, który na przyk³ad nie ¿yje g³êboko
swym powo³aniem, obojêtnie jakim, czy ma³¿eñskim
czy zakonnym, to wtedy gdy przegrywa to powo³a-
nie, wszystko dla niego staje siê brzydkie; ¿ona
brzydka, dzieci fatalne, wszystko z³e.
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Jak tragicznie wygl¹da cz³owiek? To w nim
coœ siê dzieje. Nie odnalaz³ piêkna. Zauwa¿cie,
co siê dzieje, ¿e wszystko staje siê brzydkie. Nie
ma zachwytu nad tym, co cz³owieka otacza: nad
cz³owiekiem starym, nad cz³owiekiem chorym,
nad cz³owiekiem ¿yj¹cym w rodzinie. Nad cz³o-
wiekiem uczciwym. Nie ma zachwytu, nie widzi
cz³owiek piêkna. Nie dlatego, ¿e ten cz³owiek
nie jest piêkny, bo Bóg widzi w nas ci¹gle od-
blask swojej istoty. To cz³owiek nie jest zdolny
do widzenia piêkna. A piêkno zbawi œwiat, jeœli
je dostrze¿emy, bo ono nas obroni, odzyskamy
godziwe przedmioty mi³oœci i zostaniemy pod
p³aszczem Matki Bo¿ej, która jest najpiêkniej-
szym owocem ziemi.

Amen.

3 – Pod p³aszczem Matki Bo¿ej
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CZWARTY DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

Pamiêtamy to, co by³o powiedziane na po-
cz¹tku, ¿e cz³owiek nosz¹cy Szkaplerz œw., to
cz³owiek myœl¹cy o swoim zbawieniu. I jest to
bardzo zrozumia³e, albowiem cz³owiek jest prze-
znaczony do tego, aby osi¹gn¹æ zbawienie.
Temu wszystkiemu towarzyszy pewien niepokój,
albowiem czyhaj¹ na cz³owieka przeró¿ne zagro-
¿enia i ka¿dego dnia dotykamy tego, co mo¿e
byæ zagro¿eniem w osi¹gniêciu zbawienia.

Jakie zagro¿enie mo¿e byæ kolejne oprócz
tych, które wymieniliœmy?

Pamiêtacie, wczoraj mówiliœmy o utracie go-
dziwych przedmiotów mi³oœci, które s¹ obecne
w ¿yciu sakramentalnym. Bo rzeczywistoœæ sakra-
mentalna posiada Boga, cz³owieka, wspólnotê
Koœcio³a, prawo Bo¿e. Jego Ducha, ale te¿ go-
dziwe przedmioty mi³oœci.

Takim kolejnym zagro¿eniem mo¿e byæ to, ¿e
cz³owiek szuka nieba na ziemi, a wiêc nie myœli
o zbawieniu. W jakiœ sposób sw¹ obecnoœci¹, swo-
im stylem ¿ycia oddzia³uje na nas. Czasami nie wi-
dzimy istotnej ró¿nicy miêdzy nami a nim.
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Przyjrzyjmy siê dok³adnie temu cz³owiekowi,
który szuka nieba na ziemi, bo ten cz³owiek,
który myœli o zbawieniu, szuka nieba gdzieœ in-
dziej. Spodziewa siê dóbr nieprzemijaj¹cych, pra-
gnie dóbr wiecznych.

Jak ¿yje cz³owiek, który szuka Nieba na ziemi?
Czy jest to jakiœ kryminalista? Cz³owiekiem, który
lekcewa¿y sobie wszystko? Okazaæ siê mo¿e, ¿e
nie. Czy to jest cz³owiek, który nie pracuje? Mogê
Wam powiedzieæ, ¿e czasami wiêcej ni¿ my. Ale
motyw jego dzia³ania dotyczy jedynie doczesnoœci.
Trzeba zrobiæ karierê, trzeba zdobyæ œrodki do
¿ycia. Cz³owiek ma jakieœ ambicje, nie chce byæ
z ty³u. Chce byæ na pierwszym planie.

Zauwa¿cie, aby zdobyæ to wszystko, potrzeba
jakichœ dóbr, potrzebny jest jakiœ wysi³ek. Ale
wszystkie te dobra, pozycja spo³eczna, u¿ycie,
dotycz¹ jedynie doczesnoœci. I wielokrotnie taki
cz³owiek jest bardziej pracowity od nas, bardziej
siê przyk³ada do nauki, do zdobycia kwalifikacji,
mo¿e byæ bardziej obecny w ¿yciu spo³ecznym,
ale pragnienia ogranicza do wymiaru doczesnego.

Czy to jest taki cz³owiek, który nie liczy siê
z moralnoœci¹?

Okazuje siê, ¿e z ni¹ siê liczy. Nawet mo¿e byæ
lepszy i w jakiejœ mierze i od nas. Ale zauwa¿cie,
¿e chrzeœcijañska moralnoœæ uwzglêdnia wiele jesz-
cze innych rzeczy. Jego moralnoœæ nie uwzglêdnia
wiecznoœci, zbawienia, zmartwychwstania, ³aski,

3 *
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wspólnoty z Bogiem. Jego moralnoœæ ma porz¹d-
kowaæ przede wszystkim ¿ycie doczesne. Te nor-
my moralne s¹ obecne w spo³eczeñstwach, któ-
re bardzo czêsto odrzucaj¹ Boga, dlatego, ¿e trze-
ba jakoœ funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.

Ten cz³owiek chce te¿ mieæ dobre imiê, chce
byæ szanowany przez ludzi, nie chce mieæ pro-
blemów ani z policj¹, ani z prokuratur¹. Nawet
i we w³asnym domu, Moi Drodzy!

Ta moralnoœæ ma charakter czêsto sytuacyjny albo
jest ugruntowana na pod³o¿u dobrego wychowania,
a wiêc jego moralnoœæ jest inna. Zauwa¿cie, ¿e po-
jawia siê kolejny problem, ¿e wielokrotnie ludzie
myœl¹, i¿ ¿ycie chrzeœcijañskie to jedynie sprawy mo-
ralnoœci. A my czêsto we Mszy œw. chocia¿by, mo-
dlimy siê o b³ogos³awieñstwo, modlimy siê o wiecz-
ny pokój, mówimy o zmartwychwstaniu, a wiêc nie
mówimy tylko o moralnoœci, bo moralnoœæ nie wy-
czerpuje chrzeœcijañskiego ¿ycia. My czasem mo¿e-
my nawet jakby nie wspominaæ o moralnoœci, to nie
znaczy, ¿e j¹ wykluczamy, ale mówimy o dobrach
wiecznych, a wiêc mówimy o czymœ wiêcej. Dlate-
go wielokrotnie mo¿emy daæ siê uwieœæ z w³asnej
winy, ¿e nie do koñca rozumiemy chrzeœcijañstwo,
¿e nie chodzi w nim tylko o dobre wychowanie,
ale o coœ wiêcej, ¿e chodzi w nim o chrzeœcijañsk¹
wiarê, nadziejê i mi³oœæ.

Zauwa¿cie, ¿e u tego cz³owieka, który szuka
Nieba na ziemi, jest innego rodzaju nadzieja.
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Nadzieja, która spodziewa siê dóbr doczesnych,
a wiêc dóbr, które mo¿na skonsumowaæ w cza-
sie ziemskiego ¿ycia.

Chrzeœcijanin to inny cz³owiek, spodziewa siê
dóbr, które nie da siê skonsumowaæ w czasie do-
czesnego ¿ycia, a wiêc jesteœmy inni, nasze ¿ycie
jest inne. A wiêc na czym polega ró¿nica? Prze-
cie¿ widzimy j¹ ewidentnie. Ale s³uchajcie, bar-
dzo ³atwo rozbudziæ w cz³owieku pragnienia
przyziemne, nawet w nas, tak zwanych pobo¿-
nych. Jak siê Ÿle czujemy, gdy ich nie mamy.
I czym¿e serce nasze jest nape³nione? A o czym
myœlimy? Jakich dóbr siê spodziewamy?

Zauwa¿cie, ¿e cz³owiek wierz¹cy autentycznie,
to te¿ w jakiejœ mierze potrzebuj¹cy dóbr docze-
snych. Ale potrzebuj¹cy ich tak, ¿e one nie
mog¹ mu zas³oniæ dóbr wiecznych, a wiêc kolej-
ne zagro¿enie.

Jak to siê dzieje, ¿e Pan Bóg budzi w nas takie
pragnienie, dlaczego zrodzi³ nas do ¿ywej nadziei, do
dziedzictwa niezniszczalnego? Dlaczego pragnie, aby
w naszym sercu zrodzi³a siê taka nadzieja, która pra-
gnie dóbr wiecznych, kiedy cz³owiek w³asnymi
si³ami nie potrafi tego osi¹gn¹æ?

Tak, Moi Drodzy, to prawda, ¿e cz³owiek nie
mo¿e tego osi¹gn¹æ w³asnymi si³ami, bo ³ask¹ je-
steœmy zbawieni. Nie w³asnymi si³ami, nie tylko
w³asnym trudem, bo to wszystko przerasta cz³o-
wieka. Dlatego wielokrotnie cz³owiek, który nie



– 38 –

ma doœwiadczenia poruszania siê w rzeczywistoœci
nadprzyrodzonej, ogranicza swoje pragnienia do
doczesnoœci, dlatego cz³owiek nie chce inwesto-
waæ w wiecznoœæ. Nie chce inwestowaæ w mi³oœæ,
powo³anie, w rodzinê, w dzieci, jednym s³owem,
w drugiego cz³owieka, w dobro, w wysi³ek du-
chowy, bo on jest zorientowany na dobra docze-
sne. ¯ycie jest zbyt krótkie, a wiêc trzeba siê
spieszyæ je skonsumowaæ.

Przed cz³owiekiem otworzy³y siê niesamowite
mo¿liwoœci, mo¿na pojechaæ tu, tam, zobaczyæ to,
byæ obecnym w tamtym miejscu, w drugim, tyle
atrakcji, nakrêcanych jeszcze bardziej przez œwiat
reklamy, przez jeszcze wiele innych rzeczy.
A serce otwarte jest na takie dobro, ch³onne jest,
zaczyna je pragn¹æ, zaczyna zazdroœciæ innym, ¿e
oni te¿ to maj¹, ale my te¿ mo¿emy mieæ, nie
musimy byæ gorsi. I co z tego, ¿e je osi¹gniemy.
Tylko to nie wyczerpuje ca³ej rzeczywistoœci cz³o-
wieka, kiedy cz³owiek jest przeznaczony do zba-
wienia, do ¿ycia wiecznego. Ale mo¿na cz³owie-
kowi ograniczyæ myœlenie, ograniczyæ horyzonty,
zawêziæ je do doczesnoœci, a wiêc do tego, by
szuka³ Nieba na ziemi, dlatego cz³owiek ma sk³on-
noœæ do urz¹dzania siê tu.

Szkaplerz przypomina nam, ¿e czeka nas jesz-
cze druga ojczyzna, wieczna. To prawda, mamy
na tej ziemskiej ¿yæ sprawiedliwie i pobo¿nie, ale
nie mo¿emy naszego serca zape³niæ jedynie tyl-
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ko pragnieniami doczesnymi. Mamy poszukiwaæ
dóbr wiecznych, dlatego jak powiedzieliœmy za
œw. Paw³em: Bóg zrodzi³ nas do ¿ywej nadziei,
do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego. Ale
tych dóbr nie osi¹ga siê w³asnym wysi³kiem.

Docieramy do Ÿróde³ ³aski, dlatego te¿ powie-
dzieliœmy na pocz¹tku, ¿e ci, którzy nosz¹ Szka-
plerz œw. posiadaj¹ szczególn¹ zdolnoœæ do ¿ycia
sakramentalnego, bo Sakramenty s¹ podstawo-
wym Ÿród³em ³aski, ³aski potrzebnej do zbawie-
nia, do osi¹gniêcia tych dóbr, które przerastaj¹
si³y cz³owieka, dóbr wiecznych. Nie mo¿emy
wyrzec siê tych dóbr, chocia¿by doczesnoœæ nas
w pewnej mierze urz¹dza³a. Ale doczesnoœæ
mo¿e uœpiæ cz³owieka.

Moi Drodzy, cz³owiek przemija i dobrze, ¿e
tego doœwiadcza, doœwiadcza u³omnoœci i chorób.
Doœwiadcza zmêczenia i staroœci, bo czasami to
jego ratuje przed z³udami tego œwiata. Starsi nie
znajduj¹ siê w Koœciele tylko dlatego, ¿e maj¹
wiêcej czasu, ale maj¹ wiêcej doœwiadczenia. To
jest najwa¿niejsze, ¿e bardziej zrozumieli, o jakie
dobra chodzi, ¿e bardziej pozbyli siê z³udy tego
œwiata i rozumiej¹, ¿e chodzi o zbawienie, ¿e
chodzi o wiecznoœæ. Do m³odego cz³owieka czê-
sto to nie przemawia, bo nie ma perspektywy
doœwiadczenia.

Zauwa¿cie, jak krótkowzroczne jest myœlenie
cz³owieka, wydaje mu siê, ¿e to co jest dziœ, bê-
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dzie jutro, ale z latami cz³owiek dobrze wie, ¿e
szybko przemija postaæ tego œwiata, dlatego to
doœwiadczenie, chocia¿by w wymiarze natural-
nym, pomaga bardziej dojrzeæ w chrzeœcijañskiej
nadziei, bardziej zapragn¹æ dóbr wiecznych.

Jak dobrze by³oby, gdyby cz³owiek zapragn¹³
tego od pocz¹tku swojego ¿ycia. ¯ycie nabra³o-
by innej wartoœci, uzdolni³oby cz³owieka do bar-
dzo wielu rzeczy, do tego, aby g³osiæ Królestwo
Bo¿e, aby je tworzyæ tutaj na ziemi.

Zrozumia³e, ¿e Bóg ratuje cz³owieka nawet
w ostatniej chwili, kiedy wiele zaniedba³ w swoim
¿yciu, ale jak bardzo jest wa¿ne, ¿eby te¿ spotka³ tych,
którzy o zbawieniu coœ wiedz¹, którzy maj¹ jakieœ
w tej dziedzinie doœwiadczenie, którzy umiej¹ cho-
dziæ po drogach zbawienia, którzy potrafi¹ siê modliæ
za grzesznikami, wstawiaæ siê tak jak Maryja.

Pamiêtacie, pierwszego dnia, powiedzieliœmy
sobie, ¿e Ona nieustannie razem z nami modli
siê do swojego Syna. Chocia¿ tego nie widzimy,
to doœwiadczamy, doœwiadczamy Jej modlitwy
i wstawiennictwa. Niech Ona pomo¿e w nas roz-
budziæ te pragnienia, które siêgaj¹ Nieba, aby
doczesnoœæ nie przyæmi³a ich, nie zgasi³a naszej
mi³oœci i chrzeœcijañskiej nadziei, która pe³na jest
nieœmiertelnoœci.

Amen.
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DZIEÑ PI¥TY NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostr y!

Kto opuszcza ojca lub matkê ze wzglêdu na
Boga to dlatego, ¿e Chrystus odkry³ przed nim
perspektywê Niebiañskiej Ojczyzny.

Tak siê sk³ada, ¿e Bóg uczy nas mi³owaæ ziemsk¹
ojczyznê. Uczy nas w³aœciwego spojrzenia na naród,
patriotyzm, na kulturê, to, co odnosi siê do ojcowi-
zny i dziedzictwa narodowego. Przyjrzyjcie siê, je-
steœmy os³oniêci jednym p³aszczem Matki Bo¿ej, ale
pod Nim znajduje siê wiele narodów, wiele jêzy-
ków, wiele kultur. Ka¿dy przychodzi ze swoimi pro-
blemami. Ka¿dy jest zatroskany o swój dom, o sw¹
rodzinê, o swoich najbli¿szych i nic w tym z³ego.
Cz³owiek ma byæ zatroskany o tê ziemiê, któr¹ Bóg
mu da³, by czyni³ sobie poddan¹.

Od pocz¹tku dziejów cz³owieka na ziemi,
cz³owiek wspólnie z Bogiem podejmuje te dzie-
³a. Uczy siê uprawiaæ ziemiê.

Œw. Benedykt te¿ uczy³ Europê, jak uprawiaæ
ziemiê po chrzeœcijañsku. Z nauk¹ Jezusa Chrystu-
sa, który mówi³ te¿ o domu Swojego Ojca, mówi³
te¿ o ojcowiŸnie. Przyszed³ od Ojca, by pe³niæ mi-
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sjê i by do Niego wróciæ. W³aœnie to jest duch
dzisiejszej Ewangelii (Mt 19,27-29).

Chrystus przychodzi ubogaciæ cz³owieka swo-
im Duchem, swoim s³owem, ³ask¹, aby cz³owiek
jeszcze bardziej uczy³ czyniæ sobie ziemiê pod-
dan¹. Jeszcze bardziej g³êboko z mi³oœci¹ to
uczyni³, tak, by kiedyœ, mi³uj¹c tê ziemsk¹ Oj-
czyznê, osi¹gn¹³ niebiesk¹ Ojczyznê.

Czy mo¿na sobie wyobraziæ cz³owieka, który
chce siê ukrywaæ pod p³aszczem Matki Bo¿ej,
a s¹ mu obojêtne te sprawy?

Nie mo¿emy ponosiæ skutków a jednak pono-
simy. W innej formacji, innych wp³ywów, które cz³o-
wieka mog¹ oddzielaæ od mi³oœci Ojczyzny. Mog¹
cz³owiekowi obrzydzaæ kraj i kulturê. Wtedy oka¿e
siê nasza pobo¿noœæ s³aba. Oka¿emy siê nieskutecz-
ni. Nie da siê przez przeakcentowanie jakiejœ jed-
nej aktywnoœci ludzkiej z równoczesnym zaniedba-
niem pozosta³ej rozwi¹zaæ problemów ca³ej rzeczy-
wistoœci, myœl¹c, ¿e to wszystko zostanie za³atwione,
jakby tak¹ rekompensatê znaleŸæ w jakiejœ dziedzi-
nie (np. odmawiaæ 100 litanii na dzieñ w miejsce
ca³oœciowo dojrza³ego i wszechstronnego ¿ycia chrze-
œcijañskiego). To jest taka rekompensata na to
wszystko, co ja tam nie wiem, nie umiem, czego
nie potrafiê. Tak siê nie da za³atwiæ.

W czasach kiedy ¿y³a œw. Teresa, by³y to bar-
dzo trudne momenty dla Koœcio³a, ona szczyci³a siê
z tego, ¿e jest córk¹ Koœcio³a. My jednak nie. Wie-
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lu wybra³o drogê reformacji, posz³o za Lutrem, za
Kalwinem. Nie nosili tego zaszczytnego imienia
„córki albo syna Koœcio³a”. Zauwa¿cie, jaki doko-
nuje siê proces w cz³owieku. Na pocz¹tek cz³o-
wiek wyrzeka siê tego wielkiego imienia, tej god-
noœci syna b¹dŸ córki Koœcio³a. Ju¿ mo¿emy zaob-
serwowaæ, bo od tego momentu minê³o ju¿ parê
wieków, co dalej dzieje siê z cz³owiekiem? Co
dzieje siê z narodami Europy?

Tak jak na pocz¹tku cz³owiek wyrzek³ siê Ko-
œcio³a, tak powoli zaczyna siê wyrzekaæ i narodu.
To ju¿ nie jest podstaw¹ tworzenia rzeczywisto-
œci europejskiej. To nie jest ju¿ podstaw¹ two-
rzenia rzeczywistoœci narodowej.

Charakterystyczn¹ rzecz¹ dla chrzeœcijañstwa
jest to (przyjrzyjmy siê chocia¿by naszej historii),
¿e tworzy naród, tworzy jego pañstwowoœæ i two-
rzy jego kulturê. Z ca³ym jego bogactwem archi-
tektury, malarstwa i jêzyka, i wielu innych rze-
czy. Od czasów reformacji czy oœwiecenia mo¿e-
my obserwowaæ, jak powoli cz³owiekowi jest od-
bierany naród, a w to miejsce dawane jest jed-
nak pañstwo. Jest to tak zwane spo³eczeñstwo
obywatelskie, demokratyczne. Wiêc ju¿ z jêzyka
niektórych osób zniknê³o s³owo naród, Ojczyzna,
patriotyzm. Nie ma ju¿ tego.

Na miejsce Boga podstaw¹ budowania rzeczy-
wistoœci, jakiejœ spo³ecznoœci sta³y siê jakieœ ten-
dencje humanistyczno-oœwieceniowe, Komuna
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Paryska, dla niektórych rewolucja paŸdzierniko-
wa i wiele innych rzeczy.

Zauwa¿cie, ¿e my mo¿emy staæ siê te¿ produk-
tem takich tendencji, mo¿emy siê staæ s³abymi
ludŸmi, mo¿emy siê staæ s³abym narodem i taka
tendencja jest zauwa¿alna.

Wiecie o tym, ¿e mówi siê, i¿ Europa nie chce
mieæ zapisane w Konstytucji tego, ¿e korzysta
z dziedzictwa chrzeœcijañstwa. Nie ma odniesienia
do Boga. Tu nie chodzi tylko o zapis, tu chodzi
o stan ducha. Naród, który siê wyrzeka Boga, po-
woli przestaje byæ narodem. Jednoczeœnie ci, którzy
propaguj¹ takie tendencje, staraj¹ siê skutecznie
obrzydziæ historiê i dziedzictwo narodowe, aby cz³o-
wiek nie szuka³ tam odniesienia.

Cz³owiek nie zakotwiczony w dziedzictwie na-
rodowym, nie wie tego, czym jest Ojczyzna.

Zauwa¿yliœcie, ¿e na pocz¹tku mówiliœmy o tak
zwanej rzeczywistoœci sakramentalnej. O przedmio-
tach, które s¹ godne mi³oœci. Zobaczcie, jak mo¿-
na odebraæ cz³owiekowi to wszystko, pozbawiæ go
oparcia i si³y. Jestem œwiadom tego, ¿e czasami
w Koœciele te¿ tego siê nie s³yszy. To naprawdê
nie jest politykowanie. O tym mówi bardzo du¿o
Jan Pawe³ II w ksi¹¿ce „Pamiêæ i to¿samoœæ”.
Mi³oœæ do Ojczyzny opiera siê na przykazaniu mi-
³oœci do ojca i matki.

Wielokrotnie myœlimy, ¿e jeœli ktoœ siê urodzi³
w Polsce, to posiada polsk¹ to¿samoœæ narodow¹.
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Nic podobnego. On mo¿e siê pos³ugiwaæ jêzykiem
polskim, on wie, jak siê poruszaæ po terytorium
kraju i wiele innych rzeczy, ale to¿samoœæ naro-
dow¹ mo¿na osi¹gn¹æ jedynie wtedy, gdy jest siê
przesi¹kniêtym dziedzictwem narodowym. Potrafi
siê z niego korzystaæ i potrafi siê tworzyæ kulturê.
Wiêc od cz³owieka domaga siê wielkiego wysi³ku,
by przej¹³ ca³e dziedzictwo narodowe.

Widzia³em emigrantów polskich – z was na
pewno te¿ niejeden widzia³, ¿e po roku dzieci
do rodziców ju¿ nie mówi¹ po polsku. – Nie je-
steœcie Polakami? – mówiê.  A oni: „¯e nie”.
„Jak to przestali byæ Polakami?”. Oni nie maj¹
swojej to¿samoœci narodowej.

Zobaczcie, co siê dzieje z cz³owiekiem, na ja-
kie dobra jest zorientowany, ¿yj¹c w nowym œro-
dowisku? Czym ten cz³owiek ¿yje wówczas?

Popatrzmy siê na Jezusa Chrystusa. Nieustan-
nie mówi o swojej OjczyŸnie. Jak mówi o tej
OjczyŸnie, pokazuje, jak j¹ mi³uje. – Ojczyznê
Niebiesk¹.

Na dodatek jeœli opuœci³ swoj¹ ojcowiznê, to nie
na zasadzie konfliktu czy obrzydzenia, ale na za-
sadzie misji. Zauwa¿cie, jakie ma odniesienie do
swojej Ojczyzny? Pe³ne mi³oœci, szacunku i wiedzy
o tej OjczyŸnie, wielkiej godnoœci swojego dzie-
dzictwa i pochodzenia.

Ten, który nie posiada to¿samoœci narodowej,
który nie potrafi ¿yæ dziedzictwem i Ojczyzn¹,
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u którego nie ma patriotyzmu, jakie ma odniesie-
nie do tego? Zauwa¿cie, nie na zasadzie misji, ¿e
gdzieœ opuszcza kraj, wraca, wie kim jest, po co
przyjecha³, ma poczucie swojej wartoœci, swojej
kultury. Nie chodzi o to, ¿e wie jak jeœæ kotlety
schabowe, tu o coœ innego chodzi. I wtedy ten
cz³owiek nie powie z³ego s³owa o swojej OjczyŸ-
nie, ale ¿yje jej sprawami.

Zobaczcie, ¿e Chrystus tego wszystkiego uczy.
Na dodatek, w sercu ma to, co pozwala zawsze
wróciæ do domu. On nieustannie rozmawia ze
swoim Ojcem, podtrzymuje z Nim kontakt, dzieli
siê doœwiadczeniem swojej misji. Prosi Go w swo-
jej modlitwie, aby by³ mi³osierny, aby nam prze-
baczy³ wiele rzeczy.

Przyjrzyjmy siê na tê postawê Jezusa Chrystu-
sa. Jaki On jest?

Mi³oœæ do Ojczyzny, patriotyzm, ¿ycie dziedzic-
twem narodowym domaga siê wielkiego wysi³ku od
cz³owieka. Dlatego istnieje wiele zamêtów w tej
dziedzinie, bo zabieraj¹ g³os ci, którzy go nigdy nie
powinni zabraæ: oni zdradzili, oni nie doroœli, oni go
nie znaj¹, a serce ich nie jest zdolne do mi³owania.
Dlatego mowa ich jest pe³na fa³szu.

Przedstawmy tutaj nam, za wzór œw. Bene-
dykta.

Cz³owieka pracy i modlitwy, cz³owieka, któ-
ry pokazywa³ jak uprawiaæ ziemiê. Tu nie cho-
dzi tylko o uprawê w sensie pracy na roli, bo
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uprawa to te¿ kultura, tworzenie jêzyka, zwycza-
je, architektura, budownictwo, zagospodarowanie
ca³ej rzeczywistoœci stworzonej.

Le¿y na nas szczególna troska o ziemiê, któ-
ra do nas nale¿y. Kto ma byæ u jej podstaw?

Gdy cz³owiek ulegnie takim pokusom, o któ-
rych wspominamy, ulegnie takiemu wirowi, trud-
no wtedy zrozumieæ jego pobo¿noœæ szkaplerzn¹.
To ogarnia nasze domy, nasze rodziny, nasz kraj.
Trzeba przyjrzeæ siê cz³owiekowi, jak mówi
o swoim ojcu, jak mówi o swoim domu, jak
mówi o swojej ojczyŸnie, co go ³¹czy z tym
domem, jaka mi³oœæ?

Zauwa¿cie, ¿e Chrystus mówi¹c o Niebie-
skiej OjczyŸnie, uczy nas szacunku do ziemi oj-
czystej, bo tak naprawdê ziemska ojczyzna ma
te¿ w sobie wymiar duchowy. To nie jest tyl-
ko ojczysty kraj.

Ojczyzna moja nie st¹d stawa czo³em; ja
cia³em zza Eufratu, a duchem sponad Chaosu
siê wzi¹³em: czynsz p³acê œwiatu. Tak powie-
dzia³ C.K. Norwid.

Ojczyzna dotyczy rzeczywistoœci materialnej
i duchowej. Ogarnia tym dziedzictwo Starego i No-
wego Przymierza. Ukaza³ te¿ i piêkno jêzyka. Jêzy-
ka, który ma swoj¹ wiekow¹ genezê  jêzyka ojców
i kszta³tuje wspólnotê narodow¹. Nie ma narodu bez
jêzyka, bez wiary i bez odniesienia do jakiœ przed-
miotów materialnych.
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Kiedy naród utraci ziemiê, to bardzo mobi-
lizuje ducha, aby j¹ odzyskaæ. Dlatego te¿ trze-
ba przyjrzeæ siê historii i doœwiadczeniom, by
ten trud, ten wysi³ek, które podejmowa³y nie-
jedne pokolenia czegoœ nas nauczy³. Aby zrzu-
ciæ z siebie jarzmo niewoli, jarzmo te¿ grzechu,
obcej w³adzy, bo to nie jest wol¹ Boga, aby
naród by³ zniewolony, a cierpliwie i pos³usznie
znosi³ nastêpstwa grzechu. Naród musi stanowiæ
o swoim losie, o swojej kulturze, o swojej przy-
sz³oœci. Gdy tworzy siê naród, otrzymuje on od
Boga powo³anie. My wyczuwamy, co jest pol-
skie, a co nie. Sk¹d to siê bierze? Duch Œwiê-
ty nas o tym uœwiadamia i daje nam œwiat³o.
Nie musimy wiele dyskutowaæ, chocia¿ dysku-
tuje siê bez koñca.

Zauwa¿cie, bo dyskutuje siê dlatego, ¿e czêœæ
nie potrafi mi³owaæ i ¿yje w grzechu, czêœæ nie
potrafi dorosn¹æ do tego. Kiedy tak dok³adnie
siê przyjrzeæ, to widaæ, ¿e nie by³o pracy i od-
powiedzialnoœci w tej sferze. Cz³owiek otrzyma³
od Boga ziemiê, aby ja uprawia³. Jednoczeœnie
ucz¹c siê od Chrystusa w³aœciwej uprawy. Wróci³
po tej szkole nauczony m¹droœci i czynienia so-
bie ziemi poddan¹, tak jak tego pragnie Bóg
i Jego Matka.

Amen.
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SZÓSTY DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostr y!

Ta, która prowadzi nas w naszych rozwa¿a-
niach, broni swoim p³aszczem i zosta³a pozdrowio-
na przez Anio³a w szczególny sposób: „Pe³na
£aski”. ¯ycie Jej pe³ne jest treœci, ¿ycie Jej jest
pe³ne ³aski. Mamy tu do czynienia z niepisanym
prawem, które mówi, ¿e istnieje zale¿noœæ miê-
dzy ³ask¹ i dzia³aniem. Istnieje zale¿noœæ miêdzy
³ask¹, a dyspozycj¹ cz³owieka wobec woli Bo¿ej.
Stan ³aski to te¿ pewna mo¿liwoœæ wspó³dzia³a-
nia z Bogiem. Pe³nia ³aski pozwala staæ siê Ma-
ryi Matk¹ Boga. Pozwala staæ siê te¿ Matk¹ Ko-
œcio³a, dlatego nieustannie uczestniczy w ¿yciu
Koœcio³a. Uczestniczy w tym, co nale¿y do Boga
w najwa¿niejszych sprawach i to w stu procen-
tach. Maryja nie rozdrabnia siê na inne rzeczy.
Jest ca³a w tym, co nale¿y do Jej Syna.

My nie jesteœmy w pe³ni ³aski. Przekracza to
nasze mo¿liwoœci. Nawet przy najlepszym wysi³-
ku przy najwiêkszych staraniach cz³owiek nie
mo¿e siê nape³niæ do koñca ³ask¹, aby staæ siê
w pe³ni, ale w jakiejœ mierze mo¿emy dost¹piæ

4 – Pod p³aszczem Matki Bo¿ej
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tego stanu, który nazywa siê stanem ³aski uœwiêcaj¹-
cej. Dlaczego to jest tak wa¿ne dla nas, aby nape³-
niæ siê Bo¿¹ ³ask¹. Na ile siê nape³nimy Bo¿¹ ³ask¹,
na tyle bêdziemy zdolni do wspó³dzia³ania z Bogiem.
£aska jest darem od Boga, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
od cz³owieka te¿ coœ zale¿y.

Aby ktoœ móg³ siê ni¹ nape³niæ, to powinien
prowadziæ okreœlony styl ¿ycia, który nie niszczy
tej ³aski u samego pocz¹tku. Ona pada na okre-
œlony grunt, ale nie ka¿dy grunt jest podatny.
Dlatego zastanówmy siê, w jaki sposób cz³owiek
mo¿e nape³niæ siê ³ask¹?

Przyjrzyjmy siê dok³adnie.
¯ycie cz³owieka, jego los zale¿y od wielu si³,

okolicznoœci. S¹ to si³y zewnêtrzne, wewnêtrzne
(chocia¿by dzisiaj w Ewangelii jest zapowiedŸ
przeœladowañ, próby, sytuacji w której cz³owiek
zapiera siê Boga, w której ma coœ do stracenia).
Ale te¿ w cz³owieku s¹ si³y wewnêtrzne. Jest si³a
instynktu, jest si³a niedojrza³oœci, s¹ si³y na³ogów,
lêku, strachu, kompleksu. Któraœ musi wzi¹æ
górê, któraœ musi zadecydowaæ o moim jutrzej-
szym dniu. Jedna z tych si³ musi dyktowaæ to,
co ma byæ zrobione w tej chwili. W³aœnie w tej
chwili i nie musi byæ to ca³kiem si³a duchowa.
Mo¿e okazaæ siê, ¿e spe³niamy pragnienie cia³a
i nie jesteœmy w stanie spe³niæ pragnieñ ducha.
Zarówno cia³o jak i dusza potrzebuj¹ pokarmu.
Cz³owiek sk³onny jest do zaspokojenia pragnieñ
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cia³a. Czêsto one maj¹ charakter zmys³owy. W nie-
których przypadkach cz³owiek je jakoœ kojarzy
z doznaniem duchowym, szczególnym, niepowta-
rzalnym. Wówczas w tych okolicznoœciach cz³owiek
zapomina o duszy. Cia³o jest przebieg³e, chytre,
umie siê domagaæ swego.

Cz³owiek w swojej niewiedzy, braku doœwiad-
czenia i niedojrza³oœci nie potrafi rozeznaæ tego
wszystkiego. Gdzieœ siê zagubi³. A otoczenie mu
te¿ nie mówi, ¿e jest w b³êdzie. Wydaje siê,
¿e tak powinno byæ, ¿e staje siê norm¹ ¿ycia,
a nawet idea³em. Dusza gdzieœ zostaje zamorzo-
na g³odem.

Cz³owiek doœwiadcza przeró¿nych upokorzeñ.
Potrzebuje odrobinê pokory, uczciwoœci, nawet
odrobinê tego stanu ³aski.

Cz³owiek wie, ¿e narobi³ wiele g³upstw i b³ê-
dów. Wie, ¿e spe³ni³ pragnienia cia³a, ¿e by³ nie-
wolnikiem uzale¿nieñ, chciwoœci, egoizmu, no wie-
lu rzeczy, a tak¿e si³ natury nie opanowanych przez
ducha. PóŸniej w jakiœ dziwny sposób odreagowuje
nawet zdziwacza³¹ pobo¿noœci¹, chce nadrobiæ to
wszystko. Rekompensowaæ, niejako Bogu.

Te zaniedbania ¿ycia pobo¿nego to nie jest
sprawa rekompensaty wobec Boga, to utrata tego,
co powinniœmy uczyniæ zgodnie z wol¹ Bo¿¹. To
jest jakieœ b³êdne myœlenie. Powiedzmy, ¿e na-
wet i to, ¿e próba takiej rekompensaty te¿ jest
przejawem braku stanu ³aski. To jest przejaskra-

4 *
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wienie czegoœ. Pewna skrajnoœæ a na dodatek
w tym wszystkim nie widaæ dojrza³oœci, tylko
iloœæ pobo¿noœci.

Jak siê od tego wszystkiego uchroniæ, jak roz-
poznaæ ten œwiat, po którym cz³owiek mia³by
kroczyæ? Jak siê staæ mocniejszym duchowo, aby
Bóg móg³ nas prowadziæ?

Pismo Œwiête mówi jednoznacznie: – Tych,
których prowadzi Duch Bo¿y nazywaj¹ siê dzieæmi
Bo¿ymi.

Có¿ takiego trzeba uczyniæ, aby móg³ prowa-
dziæ nas Duch Bo¿y, a nie inne si³y?

Bo w naszym osobistym przypadku któraœ jest
najwa¿niejsza. Któraœ mo¿e wzi¹æ górê i bierze.
Czy chce, czy nie chce, któraœ zawsze jest pra-
wem wyboru, prawem wiêkszoœci, prawem natu-
ry, musi byæ silniejsz¹. To wszystko mówi nam
coœmy powiedzieli na pocz¹tku. Jest to prawo: Ile
³aski, tyle dyspozycji wobec Boga. Ile zdolnoœci do wol-
noœci, tyle umiejêtnoœci wspó³dzia³ania z Bogiem.

Przypomnê tê modlitwê, gdzie zwracamy siê
do Ducha Œwiêtego: – PrzyjdŸ Duchu Œwiêty, na-
pe³nij serca twoich wiernych i zapal w nich ogieñ Two-
jej Mi³oœci.

Po co Duch Œwiêty ma nape³niæ cz³owieka?
Nape³nia On go ³ask¹. Okazuje siê, ¿e istnie-

je pewna mo¿liwoœæ nieustannego nape³nienia
cz³owieka ³ask¹. Tak, jak to powiedzieliœmy na
pocz¹tku rozwa¿añ, ¿e zasadniczym Ÿród³em ³aski
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s¹ Sakramenty. Ale przy tym trzeba jeszcze powie-
dzieæ, ¿e istniej¹ tzw. Sakramenty Koœcio³a
i wspólnoty. A wiêc, ¿e ¿yjemy duchem komu-
nii, a wiêc, ¿e wiêzi miêdzyludzkie s¹ przenikniê-
te duchem komunii. A nie maj¹ tylko charakte-
ru naturalnego. One kszta³tuj¹ te¿ cz³owieka. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e szczytem duchowoœci jest du-
chowoœæ komunii i nie jest to prosta rzecz. Ona
nie pojawia siê tylko dlatego, ¿e znaleŸliœmy siê
na Eucharystii, ¿e jakby istniej¹ zewnêtrzne zna-
ki komunii. Ona pojawia siê wtedy, gdy rzeczy-
wiœcie cz³owiek nape³nia siê obecnoœci¹ Trójcy
Œwiêtej i ¿yje ni¹. Gdy rzeczywiœcie cz³owiek nie
jest tylko cz³owiekiem, ale osob¹.

Na dodatek, wspólnota komunii nie mo¿e
pojawiæ siê wœród przypadkowych ludzi. Doma-
ga siê okreœlonej dojrza³oœci cz³owieka. Pierw-
szeñstwa miêdzy nimi Boga i Jego prawa.

Ludzi bardzo wiele rzeczy ³¹czy. To nie zna-
czy, ¿e ³¹czy ich wspólnota, ¿e ³¹czy ich duch
komunii. S¹ przeró¿ne wiêzi: i w ma³¿eñstwach,
i w rodzinach, i w spo³eczeñstwie, i w parafii.
One maj¹ czêsto charakter liturgiczny, zewnêtrz-
ny i organizacyjny. Dlatego nas czasami zastana-
wia. Tyle tego wszystkiego, nabo¿eñstw, a taka
ma³a skutecznoœæ. Dlatego, ¿e nie ma g³êbokie-
go stanu ³aski.

Cz³owiek przychodzi czasami do Koœcio³a nie
dlatego, ¿e potrafi ¿yæ sakramentami. Przychodzi,
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by uspokoiæ swoje sumienie. Mieæ odczucie, ¿e
za³atwi³ sprawê, ale motorem jego ¿ycia nie
s¹ Sakramenty i ³aska. On wype³ni³ obowi¹zek,
ale ¿yje czymœ innym.

Takie doœwiadczenie mogê mieæ chocia¿by
jako spowiednik.

Jest powa¿ny niedobór zdolnoœci do ¿ycia sakra-
mentalnego. To znaczy jakaœ nieumiejêtnoœæ z jego
korzystania. Jak bêdzie okazja, to jeszcze wyjaœni-
my sobie, na czym to polega. Mo¿e nie dziœ.

Cz³owiek jakby korzysta z tych Sakramentów,
ale one nie przynosz¹ efektu, bo czêsto jest to
formalizm. Nie rozwija siê przez to cz³owiek.

Zauwa¿cie, ¿e jeœli rzeczywiœcie siê przejmie
t¹ spraw¹ i nape³nia siê Bo¿¹ £ask¹, wtedy dzia-
³ania nie s¹ chaotyczne. To Bóg go prowadzi.
Bóg go natchnie do konkretnego dzie³a, a tak
to s¹ pewne wyuczone formy.

Wiem jak uklêkn¹æ, jak prze¿egnaæ siê, pew-
ne rzeczy z zachowania, kultury ludzkiej itd.

Jeden ze œwiêtych prawos³awnych, a jest nim
œw. Serafin Sarowski odpowiedzia³ na pytanie, co
jest najwa¿niejsze w ¿yciu chrzeœcijanina w nastê-
puj¹cy sposób: – Najwa¿niejszym jest akumulacja,
czyli gromadzenie ³aski Ducha Œwiêtego.

Jeœli jej nie ma w cz³owieku, to wówczas na
jakiej podstawie on dzia³a? Wyuczonych form.
Nie mówiê, ¿e musi Ÿle robiæ a¿ tak tragicznie,
ale gdy ¿¹damy od ¿ycia chrzeœcijañskiego cze-
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goœ wiêcej i chcemy zrozumieæ, dlaczego tak cza-
sami jest, ¿e od tej iloœci nie ma ¿adnego efek-
tu, to dlatego, ¿e nie ma tej akumulacji ³aski.
Cz³owiek nie potrafi jej gromadziæ, nie posiada
tej umiejêtnoœci.

Ojciec Œwiêty, Jan Pawe³ II mówi³, ¿e powa¿-
nym problemem Polski jest indywidualizm
i prywata. One bardzo niszcz¹ strukturê ¿ycia sa-
kramentalnego. Zauwa¿cie, ¿e w ka¿dym Sakra-
mencie bez wyj¹tku, ukryta jest duchowoœæ
komunii. W szczególny sposób widaæ to w Eu-
charystii. Wielu pragnie byæ najlepszym. Nie
umiemy sobie pomagaæ. Nie umiemy tworzyæ
wspólnoty.

C.K. Norwid powiedzia³ tak: – Jako naród je-
steœmy wielcy, jako spo³ecznoœæ ¿adni.

Czegoœ nam w³aœnie brak. Z czegoœ nie umie-
my korzystaæ od wieków. Z czego nie umiemy ko-
rzystaæ od wieków? Z Sakramentów. Dlatego nie
ma czasami tej mocy w nas, która potrzebna jest do
ewangelizacji, do dawania œwiadectwa czytelnego,
mocnego, do tego byœmy siê stawali sol¹ ziemi,
œwiat³em œwiata. Choæ czasami trudno tu odró¿niæ,
kto tu jest t¹ sol¹, jak¹ sol¹, o jakiej jakoœci. Bo
cz³owiek nie posiada tej umiejêtnoœci. Trzeba
siê spieszyæ, aby nape³niæ siê Bo¿¹ ³ask¹.

Nasze ¿ycie wyjdzie wówczas na prost¹. Idzie-
my sterowani dzia³aniem Ducha Œwiêtego. Nasze
dzia³anie nie bêdzie chaotyczne, nie bêdzie dwu-
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znaczne, ale bêdzie rzeczywistym tworzeniem hi-
storii tej ziemskiej i boskiej. Nie bêdziemy staæ
gdzieœ na uboczu, ale bêdziemy ca³y czas w rêku
Boga i Jego Matki. Oczywiœcie, gdy bêdziemy
b³¹dziæ, przyjd¹ On i Ona nam z pomoc¹.

To zrozumia³e przecie¿, ¿e my te¿ musimy
siê staraæ podejmowaæ nieustanny wysi³ek. bo
w duchowoœci komunii i gromadzeniu ³aski wa¿-
na jest wspó³praca. Wspó³pracujemy nie z jak¹œ
ciemn¹, naturaln¹, nieokreœlon¹ si³a, ale wspó³-
pracujemy z Bogiem i Jego Matk¹. Wspó³pracu-
jemy z ³ask¹, a wiêc z t¹ zasadnicz¹ si³¹, która
potrafi uporz¹dkowaæ pozosta³e si³y i daæ im
w³aœciwe miejsce.

Amen.
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SIÓDMY DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

Dobrze wiemy, ¿e za przyk³ad Tej, która jest
wspania³¹ gleb¹ dla s³owa Bo¿ego, mo¿emy daæ
Maryjê. A my jesteœmy zainteresowani, jak sa-
memu staæ siê gleb¹ dla tego s³owa, które sieje
Bóg, by w miarê ten plon by³ obfity. My nie
mamy tak wygórowanych ambicji, by by³ to
plon stokrotny, ale te¿ nie ma powodu, aby go
zani¿aæ.

Ka¿dy z nas ma jakieœ doœwiadczenie z zie-
mi¹. Ci, którzy s³uchali Chrystusa, to przede
wszystkim ludzie pracuj¹cy na roli.

Wiemy, ¿e dawniej mieszczañstwo, to sprawa
cz¹stkowa, a nawet i w polskiej rzeczywistoœci do
nie tak dawna, mieszczañstwo tworzy³y inne
narody. Ch³op by³ bardziej przywi¹zany do zie-
mi, ziemia go broni³a i utrzymywa³a. I nie by³o
¿adnym awansem ¿ycie miejskie, dlatego ci lu-
dzie rozumieli przypowieœci, które mia³y zwi¹zek
z ziemi¹.

Dzisiaj te¿ warto wykorzystaæ wiedzê o ziemi.
Ziemia wychowuje cz³owieka, rz¹dzi siê swoimi
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prawami. Niedawno s³yszeliœmy o tzw. biopaliwach.
No i oczywiœcie ludzie chc¹ mieæ plon, który da
im dochód, a wiêc w duchowoœci te¿ jest wa¿ne,
aby to Duch Œw. by³ O¿ywicielem i Panem naszej
œwiêtoœci, Nic na si³ê nie da siê przegoniæ, trzeba
uszanowaæ wszystkie prawa. No i oczywiœcie, jak s¹
biopaliwa, to trzeba siaæ odpowiednie roœliny. Tak
dla przyk³adu, najpopularniejszy rzepak. A wiêc, co
siê dzieje z ziemi¹, gdy kilka razy pod rz¹d zasie-
jemy rzepak? Zostanie zachwiana równowaga nie
tylko w tej ziemi, ale wiemy, ¿e z ka¿d¹ roœlin¹
jest zwi¹zane ¿ycie owadów, ptaków, zwierz¹t, wie-
lu rzeczy.

Przy rozwoju duchowym, jak to mówiliœmy ostat-
nio o akumulacji ³aski, potrzebny jest wszechstron-
ny rozwój cz³owieka. Mo¿e zostaæ zachwiana równo-
waga. Oczywiœcie, jakoœ wyakcentujemy tê stronê
moraln¹, duchow¹, ale wiemy o tym, ¿e cz³owiek
powinien rozwijaæ siê emocjonalnie, uczuciowo,
troszczyæ siê o swoje cia³o w³aœciwie, o stan zdrowia
zarówno psychicznego jak i fizycznego i umieæ pra-
cowaæ, co nie jest tak¹ prost¹ rzecz¹, a tak¿e trosz-
czyæ siê o poziom kultury. Musz¹ byæ uwzglêdnio-
ne wszystkie sfery ludzkiego ¿ycia.

WyobraŸcie sobie, zaniedbaæ rozwój emocjonal-
ny a wyakcentowaæ rozwój duchowy. I wiecie, jak
to bêdzie wygl¹daæ? Ciekawie! Musimy uszano-
waæ wszystkie prawa, a na dodatek, to od Pana
zale¿y. Gdy gospodarz œpi, czy wychodzi w pole,
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to wzrost daje Ktoœ inny. Gospodarz musi uszano-
waæ te prawa. Rozumieæ siê wzajemnie ze Stwórc¹
Panem ¿niwa.

Wróæmy jeszcze troszeczkê do tego, co zwi¹-
zane jest z akumulacj¹ ³aski, aby u³atwiæ przygo-
towanie jakby tej gleby, aby ona dawa³a w³aœci-
wy wzrost.

Powiedzieliœmy sobie, ¿e najwa¿niejszym ta-
kim Ÿród³em ³aski s¹ Sakramenty. Chcia³em coœ
powiedzieæ na ten temat, co nie znaczy, ¿e
wszystko wiem. Nie! Co bêdê pamiêta³, przypo-
mnê sobie, tak¿e zwi¹zane z doœwiadczeniem
duszpasterskim, ale ka¿dy jakieœ ma doœwiadcze-
nie ¿ycia sakramentalnego, a to od tego zale¿y.

Dla przyk³adu Sakrament Spowiedzi.
Jak on jest prze¿ywany przez cz³owieka, kie-

dy on staje siê Ÿród³em ³aski, a kiedy staje siê
formalnoœci¹, a wiêc nie ma tam w ogóle mowy
o akumulacji ³aski. Odby³ spowiedŸ. Efekt, no,
nie chcê powiedzieæ mizerny, bo czasami jeszcze
bywa bardziej wsteczny. Mówimy o tym, ¿e coœ
by³o, a cz³owiek siê nie rozwija, wrêcz przeciw-
nie – regres.

Myœmy siê przyzwyczaili do tego, ¿e mówi-
my, i¿ ktoœ zgrzeszy³, a musimy pamiêtaæ o tym,
¿e grzech pojawia siê w sytuacji cz³owieka wie-
rz¹cego.

Ka¿dy cz³owiek ró¿nie ocenia i kwalifikuje
wartoœæ swoich uczynków. Cz³owiek totalnie zde-
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prawowany, bez sumienia, mo¿liwe, ¿e w ogóle
nie kwalifikuje swoich uczynków. Wszystkie
dobre, bo to s¹ jego uczynki. I jest taki cz³o-
wiek, który ma wychowanie moralne, ale nie ma
religijnego. Liczy siê z cz³owiekiem, ma jakiœ
szacunek dla cz³owieka, wie, ¿e wychowanie jest
potrzebne i stosuje pewne normy moralne, ale
one nie musz¹ siê nak³adaæ na Bo¿e prawo, czê-
sto mog¹ byæ niezgodne. Za³atwia sprawê tylko
z drugim cz³owiekiem.

Gdy mowa jest o grzechu, mowa jest automa-
tycznie o ³asce. Grzesznik wie, ¿e sprawy grze-
chu nie za³atwia siê tylko z cz³owiekiem. Po-
trzebna jest ³aska mi³osierdzia, ¿e potrzebne jest
odpuszczenie grzechów.

Dobrze wiemy, ¿e jest jakiœ procent ludzi,
zale¿nie od kraju, w jednym mniej, w drugim
wiêcej, którzy w ogóle siê obywaj¹ bez Sakra-
mentów. I ¿yj¹, pracuj¹, jedz¹, gdybyœmy siê
popatrzyli, nie ró¿ni¹ siê od nas. I zauwa¿amy
jak¹œ kolosaln¹ ró¿nicê, ¿e cz³owiek, który jest
grzesznikiem, mówi o tym, ¿e jest wierz¹cy
i  uczynki jego maj¹ zupe³nie inn¹ perspekty-
wê, nie tylko doczesn¹, ale i wieczn¹. I Bóg
widzi to, co czynimy i mo¿na staæ siê niewolni-
kiem grzechu.

Musimy zauwa¿yæ, ¿e jest ju¿ i taka ró¿nica.
Co wie grzesznik? Prowadzi ¿ycie sakramentalne,
ale zachowuje siê przeró¿nie.
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Widaæ czasami w Sakramencie Spowiedzi,
ma tak¹ niezwyk³¹ zdolnoœæ, nie chwalebn¹
oczywiœcie, ¿e sam sobie potrafi odpuœciæ grze-
chy, usprawiedliwiæ. No, taka zdolnoœæ za bar-
dzo nie jest nam potrzebna: samoodpuszczania,
samozbawienia, bo ona nie staje siê Ÿród³em
³aski. Cz³owiek w takiej sytuacji zdolny jest do
wyznania grzechu, wyznaje grzechy, ¿eby nie
zapomnieæ. Taka jest ciekawa rzecz, ¿e grzech
ma niesamowit¹ zdolnoœæ uzale¿niania, bo on
uœmierca.

Przez grzech przysz³a œmieræ, tak mówi Biblia,
ale cz³owiek musi te¿ pamiêtaæ, ¿e staje siê obroñc¹,
takim zacietrzewionym, w³asnych grzechów, aby
siê nikt nie dowiedzia³, nie rozliczy³ itd. To te¿
jest fatalne rozwi¹zanie na grzech ludzki, no, ale
cz³owiek korzysta i z tych rzeczy. Cz³owiek, któ-
ry jest grzesznikiem, nie ma – wiecie czego –
– doœwiadczenia grzechu.

Z³odziej wie, ¿e nie wolno kraœæ, macie w¹t-
pliwoœci, co do tego, ja nie mam – dlatego to
robi bez œwiadków, no, czasami z pomocnikami,
i szczególnie w nocy, i oczywiœcie bez obecno-
œci gospodarza.

Cz³owiek te¿, który przychodzi do konfesjo-
na³u, wyznaje grzech. Grzech, który sta³ siê dla
niego wielokrotnie Ÿród³em radoœci, przyjemno-
œci, zysku, zadowolenia, pozytywne uczucia
w ogóle.
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Czasami pytamy siê penitenta, dlaczego to co
da³o ci przyjemnoœæ, zadowolenie, b¹dŸ zysk, na-
zwa³eœ w swoim przypadku grzechem? A on: – Bo
tak jest napisane w modlitewniku, tak jest napi-
sane w rachunku sumienia, który jest pomocny
w przygotowaniu siê do spowiedzi.

Drodzy, mamy wiedzê, znamy przykazania, ale
nie jest to równowa¿ne z doœwiadczeniem grze-
chu. Wiedza a wewnêtrzny stan duszy, to jest coœ
innego. Kiedy ten z³odziej przestanie kraœæ? Nie-
którzy mówi¹, ¿e jak go z³api¹. Wiecie, w wiêzie-
niu te¿ kradn¹, wiêc kiedy przestanie tak auten-
tycznie po Bo¿emu? Gdy mu obrzydnie grzech,
gdy siê pojawi nowa wizja cz³owieka i jego prze-
znaczenia! Ale do tego stanu ludzkiego ducha jest
bardzo d³uga droga.

Cz³owiek jest uzale¿niony od grzechu. Musi
siê coœ przeobraziæ w cz³owieku, coœ siê szczegól-
nego dokonaæ! Pojawi³o siê to, co nazywamy
obrzydzeniem do grzechu, by pojawi³ siê te¿
doskona³y ¿al. Wyznaæ grzechy, posiadaj¹c wiedzê
moraln¹, to nie wszystko.

Z³apa³em kiedyœ w koœciele „skarbnika”, mi-
nistranta, który „czyœci³ skarbonki”,  ¿eby tak po-
wiedzieæ jasno, czu³em, ¿e on to robi. Doczeka-
³em takiego momentu, ¿e z³apa³em go na gor¹-
cym uczynku. Mieni³ siê wszystkimi kolorami na
twarzy, blady, siny, nogi mu siê chwia³y, kolana
o kolana stukaj¹. Mówiê do niego: – Z takim
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¿alem nie nadajesz siê do spowiedzi. – Dlacze-
go? On ¿a³owa³, ¿e go z³apa³em, a nie ¿e jest
z³odziejem.

Zauwa¿cie, wszystko staje siê przeszkod¹ do
otrzymania ³aski. Formalnie wszystko siê mo¿e
odbyæ, wszyscy zadowoleni, jaka frekwencja, set-
ki przy konfesjonale, oczywiœcie wiemy, w jakich
momentach. Ale czy to siê przek³ada na rzeczy-
wistoœæ sakramentaln¹, kto dostêpuje ³aski auten-
tycznie? Jeden sam Pan Bóg wie!

Gdy cz³owiek ¿yje z ³aski, to my wiemy, ¿e
dokonuje siê przemiana cz³owieka, duchowy
wzrost.

Zauwa¿cie, co cz³owiek mo¿e zrobiæ z Sakra-
mentem, jak go zdeformowaæ, jak go zniekszta³-
ciæ, a z drugiej strony, jak wiele dobra mo¿e
otrzymaæ przez Sakrament. Gdy ktoœ autentycz-
nie ¿yje tym Sakramentem, to zauwa¿cie, ¿e on
nabywa duchowoœci tego Sakramentu. On ma
tak¹ postawê wobec grzechu, w ogóle w ka¿dej
sytuacji. I nie tylko w³asnego grzechu, ale te¿
grzechu drugiego cz³owieka. To nie jest tylko
problem mieæ w³asny grzech.

Ja z³apa³em z³odzieja, a wiêc co zrobiê z tym
grzesznikiem?

Pan Bóg nie chce œmierci grzesznika, lecz
¿eby siê szczerze nawróci³ i mia³ ¿ycie wieczne.
Na dodatek, Bóg da³ nam s³owa jednania, bo
jest taki duch, który ci¹gle nas oskar¿a przed
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Bogiem, ale zosta³ str¹cony. Wiecie jak siê nazy-
wa? On powie prawdê, wytknie b³êdy i zgadza
siê to w stu procentach. Zrobi³em to, ale tak
zdo³uje cz³owieka, ¿e oddali nas od Ÿród³a ³aski.
My czasami te¿ jesteœmy takimi stró¿ami porz¹d-
ku. Tak ³owimy tych grzeszników, tak oczyszcza-
my Koœció³ i œwiat z tego grzechu, ale trzeba siê
zapytaæ, sk¹d znamy sytuacje i sceny? Z Ewan-
gelii, kiedy Chrystus spotyka siê z grzesznikami.
Sam bêd¹c bez grzechu, pokaza³, jak siê zacho-
wywaæ w sytuacji grzechu drugiego cz³owieka.
Nie straci³ g³owy, nie histeryzowa³, ale siêgn¹³ do
Ÿród³a Bo¿ej ³aski, mi³osierdzia.

Mamy scenê, chocia¿by powrotu syna marno-
trawnego. Ojciec, który potrafi³ zbawiaæ syna
i brat, który sta³ siê niewolnikiem grzechu swo-
jego brata. Sam nie zgrzeszy³, ale i nikogo nie
zbawi³.

Do czego s³u¿y Szkaplerz œw. – ¿eby pomóc
w zbawieniu, obroniæ godnoœæ cz³owieka. Nie
dla takiego prywatnego zysku zosta³ mi na³o¿o-
ny, wiêc za³atwi³em sprawê, we wspólnocie siê
zbawiamy. Jedni drugich brzemiona nosz¹c, wy-
pe³niamy prawo Bo¿e.

Na pocz¹tku ¿eœmy sobie powiedzieli, ¿e Ma-
ryja gromadzi lud pod swoim p³aszczem, a nie
pojedynczego cz³owieka, abyœmy siê tego na-
uczyli wszystkiego, doszli do Ÿróde³ ³aski.

Jak wytrwaæ pod tym p³aszczem?
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Okazuje siê, ¿e to nie jest takie proste byæ
pod p³aszczem Matki Bo¿ej. Mo¿emy siê spod
niego wyœlizn¹æ, nawet czasami, nie wiedz¹c kie-
dy. Przez takie b³êdy, jakie chocia¿by zosta³y
wymienione w przypadku Sakramentu pojedna-
nia. Sakrament jest niesamowity, on naprawdê
porz¹dkuje ¿ycie cz³owieka. Porz¹dkuje relacje
miêdzyludzkie i staje siê Ÿród³em ³aski, i oczy-
wiœcie gwarantuje obecnoœæ pod bezpiecznym
p³aszczem Matki Bo¿ej.

Amen.

5 – Pod p³aszczem Matki Bo¿ej
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ÓSMY DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

Ta mi³oœæ, która ma wzrastaæ w naszych sercach,
mo¿e przynieœæ taki efekt i powinna, o jakiej
mówi dzisiejsza Ewangelia (Mt. 10,34- 11,1). Stanie
siê mieczem, ¿e przyniesie pewien niepokój. Nie
znaczy, ¿e siê pok³ócimy, celowo z kimœ, bo cho-
dzi o zupe³nie inn¹ rzeczywistoœæ. Ma wzrosn¹æ
w nas przyjaŸñ do Boga i Jego Matki. Cz³owiek siê
musi bardziej rozwijaæ, musi bardziej dojrzeæ.

Zauwa¿cie, jak to jest? Wzrasta nasza mi³oœæ
do Boga i Jego Matki, a w jakiejœ mierze traci-
my cz³owieka, chocia¿ z drugiej strony wiemy,
¿e Ewangelia opiera siê na dwóch przykazaniach,
a praktycznie na jednym: mi³oœci Boga i bliŸnie-
go. W tym uczymy siê mi³oœci od Boga, mi³o-
œci, która nie jest jakimœ przejawem uczuciowym,
ale dojrza³oœci¹ ducha.

Bóg bardziej pragnie mi³osierdzia ni¿ ofiary.
Chocia¿ tak naprawdê mi³osierdzie i mi³oœæ doma-
gaj¹ siê ofiary. Ale chodzi tu o w³aœciwy porz¹dek.
Mi³oœæ ma byæ przed ofiar¹. Kiedy jest mi³oœæ, jest
w³aœciwa ofiara. Gdy nie ma mi³oœci, gdy nie ma
w³aœciwego porz¹dku duchowego, wtedy automa-



– 67 –

tycznie ofiara jest chybiona. Chrystus móg³ powie-
dzieæ o sobie: – Ja ¿ycie oddajê, nie tracê go. Cz³o-
wiek, który nie jest dojrza³y w mi³oœci, traci ¿ycie.
Ponosi te¿ ofiary, ale one s¹ chybione.

Zauwa¿cie, ¿e dzisiejsza liturgia s³owa jest pe³na
oskar¿eñ, upomnieñ, ¿e Bóg nie chce jakichœ ofiar,
¿e s¹ Jemu niemi³e. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ja sobie
nawet nie pozwoli³em w tej Nowennie na taki ton,
¿eby oskar¿aæ, ¿eby szukaæ coœ z³ego. Ale chodzi
o coœ takiego, aby zrozumieæ Bo¿e s³owo. Tego
Bóg siê domaga od cz³owieka, w³aœciwego porz¹d-
ku i pierwszeñstwa mi³oœci przed ofiar¹.

Gdy przegl¹damy chocia¿by biografiê œw. Ra-
fa³a Kalinowskiego, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie-
ustannie stara siê broniæ godziwe przedmioty
mi³oœci, np. Koœció³. W³aœnie, ¿e ¿ycie jest takie,
¿e nieustannie je tracimy, nieustannie doœwiad-
czamy zdrady, egoizmu, ob³udy cz³owieka, sami
te¿ w sobie coœ z tego mamy. Ale nam siê to
wszystko wymyka, ¿e nauczyæ siê mi³oœci nie
jest tak proste.

Zauwa¿cie, ¿e mi³oœæ pokonuje egoizm, ciasno-
tê i wyprowadza z jakby w¹skiego obszaru cz³o-
wieka. Jest silniejsza od tego, co mamy. Potrafi
daæ cz³owiekowi du¿o si³. A cz³owiek te¿ musi
staæ w œwietle Bo¿ej mi³oœci, Bo¿ej ³aski.

Zauwa¿cie, ¿e mówi¹c o ³asce, mówimy i au-
tomatycznie o Duchu œw., mówimy o mi³oœci,
mówimy te¿ o to¿samoœci.

5 *
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Na pocz¹tku, jak siê nie mylê, powiedzia-
³em, ¿e wielkim problemem jest, co siê zauwa¿a
w ¿yciu sakramentalnym, ¿e nie staj¹ siê one,
te Sakramenty Ÿród³em to¿samoœci. Co to zna-
czy? Te¿ i mi³oœci. ¯e powinien byæ zagwaran-
towany jakiœ wzrost cz³owieka. Czy to jest
Ÿród³o ³aski, mi³oœci, Ducha Œw., Ducha Paschal-
nego, to¿samoœci? To dlaczego i jak to cz³owiek
robi, ¿e wiele lat z tego wszystkiego korzysta
i niezauwa¿alny jest rozwój cz³owieka, jakby
jego wewnêtrzna konstrukcja, ten wewnêtrzny
cz³owiek jest ci¹gle s³aby, u³omny, zmêczony,
zasuszony.  Jednym s³owem, on siê nie rozwi-
ja. Dotyczy to te¿ tych, którzy s¹ w seminarium,
którzy s¹ wyœwiêceni, ¿e nauczeni s¹ bardziej
dyscypliny moralnej, dobrze u³o¿eni, wychowa-
ni, ale to nic nie mówi o tym, ¿e siê rozwija
ich to¿samoœæ. Rozwija siê te¿ Bo¿y Duch i stan
³aski uœwiêcaj¹cej.

Boimy siê naraziæ cz³owiekowi, my siê boimy go
utraciæ, a wiêc pozwalamy jakiejœ innej sile, ¿eby nas
kszta³towa³a wewnêtrznie, nie tej mocy z góry.

Mówiliœmy, jak mo¿na wykorzystaæ Sakrament
Spowiedzi jako Ÿród³o ³aski, mi³oœci, mocy p³y-
n¹cej od Boga, oczywiœcie i jak mo¿na to straciæ
wszystko.

Dzisiaj mo¿emy siê przyjrzeæ jeszcze innym
Sakramentom. Te¿ oczywiœcie tak pobie¿nie, bo
nie jest to zasadnicz¹ jakby tematyk¹ Nowenny, ale
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zauwa¿my, ¿e gdy cz³owiek nie ¿yje tym wszyst-
kim, bo to Bóg nakaza³, to wiadomo, ¿e nie mo¿e
pog³êbiæ swojej pobo¿noœci szkaplerznej, bo ona
opiera siê ci¹gle na tym Duchu  wspólnoty pier-
wotnego Koœcio³a, któremu przewodzi Matka
Bo¿a. Koœció³ nape³niony moc¹ Ducha Œw., zdol-
ny do g³oszenia Ewangelii, ju¿ nie mówi¹c o at-
mosferze, jaka tam panowa³a.

Chcia³bym zobaczyæ tak¹ wspólnotê i chcê po-
wiedzieæ: umrzeæ. Chcia³bym zobaczyæ i odczuæ, na
czym polega. Tak wiele ¿eœmy z tego zatracili. Czy-
taj¹c Dzieje Apostolskie, to zadziwia atmosfera, jaka
ufnoœæ, jakie ryzyko na rzecz drugiego cz³owieka,
jakie zaufanie, jaka moc Ducha Œw. My i Duch Œw.
potrafili mówiæ. Posiadaj¹c szczególn¹ pewnoœæ wia-
ry, odczytywali g³os Bo¿y bezb³êdnie. Umieli ¿yæ
we wspólnocie, dziel¹c radoœæ i smutek.

My wiêc do tego wracamy, umiej¹c przygo-
towaæ siê na Zaœniêcie Matki Bo¿ej. Umiej¹c
z radoœci¹ wpatrywaæ siê w niebo. Czuæ siê nie-
ustannie os³oniêtym p³aszczem Matki Bo¿ej. Od-
czuwamy, ¿e tym powrotem do tej atmosfery, do
tego klimatu ¿ycia pierwotnego Koœcio³a jest g³ê-
bokie ¿ycie sakramentalne.

Gdy mówiliœmy o Sakramencie Spowiedzi, po-
wiedzieliœmy, ¿e cz³owiek nabywa pewnej ducho-
woœci, a wiêc nie spowiadam siê tylko przy kon-
fesjonale, ale t¹ duchowoœci¹ pojednania ¿yjê na co
dzieñ, w ka¿dym momencie. To znaczy, ¿yjê rze-
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czywistoœci¹ sakramentaln¹. U nas jest trochê inne
myœlenie, ¿e tylko jakby to trwa w jakimœ okre-
œlonym momencie. Odby³a siê jakby strona praw-
na tego Sakramentu.

Podobnie siê dzieje np. z Sakramentem ma³-
¿eñstwa, gdzie bior¹ œlub, ale nie ¿yj¹ treœci¹ Sa-
kramentu ma³¿eñstwa.

Tyle rzeczy ³¹czy mê¿czyznê i kobietê, to nie
znaczy, ¿e zawsze jest to wszystko z³e, ale nie siê-
gaj¹ w g³¹b tego Sakramentu.

Bywa, ¿e ktoœ przychodzi do konfesjona³u, b¹dŸ
na rozmowê, mówi, ¿e zdradzi³ ma³¿onkê. To zna-
czy, ¿e jest ju¿ bardzo Ÿle miêdzy wami – mówiê.
On odpowie: – Nie, bo jestem w domu przy niej, przy
nim. Ale to nie dlatego cz³owiek jest w domu, ¿e
jest wierny, ale dlatego, ¿e jest wygodny.

Gdzie on pójdzie? Wspomnia³em, ¿e ju¿ nie
¿yje w ³asce, ¿e nie ma tej mi³oœci, która two-
rzy tê wspólnotê. Jednak cz³owiek potrzebuje
siê wyspaæ, zjeœæ, ktoœ musi mu upraæ, trzeba
udawaæ tatusia, ma³¿onka, nie dlatego, ¿e jest
wierny, ale przyzwyczai³ siê do tego.

My myœlimy, ¿e ju¿ jest sprawa za³atwiona. Cza-
sami tak siê mo¿e zdarzyæ, ¿e i z klasztoru mo¿e
ktoœ nie odchodzi, bo gdzie on pójdzie?

A wiêc nie o to chodzi, ¿eby tylko wzi¹æ
œlub.

Zauwa¿cie, ¿e inne czynniki sk³aniaj¹ nas do
tego, ¿e trwamy w jakimœ zwi¹zku. Oczywiœcie,
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czêsto idziemy sami na kompromis. Dlatego pro-
blem jest z t¹ gor¹c¹ mi³oœci¹, z t¹ mi³oœci¹, której
domaga siê Jezus Chrystus. Z³em jest to, ¿e gdy
nie ¿yje siê treœci¹ tego Sakramentu, cz³owiek
w tym zwi¹zku ma³¿eñskim nie rozwija siê, w ogó-
le to i nie ma tej wspólnoty ma³¿eñskiej, chocia¿
tutaj to s³owo tak czêsto nadu¿ywamy.

Wspólnota ma podstawy duchowe, gdzie du-
chowoœæ komunii jest prawem ¿ycia. Wspólnota,
która jest przenikniêta wewnêtrznym duchem
mi³oœci, jaki przyci¹ga do siebie Trójcê Przenaj-
œwiêtsz¹ i staje siê jej g³êbok¹ podstaw¹ wiêzi.
Dlatego bywa tak, ¿e latami, gdy dla przyk³adu
cz³owiek jest przywi¹zany jedynie uczuciowo, jest
im dobrze, wszystko siê niby uk³ada, to po latach
widaæ, ¿e jest zniewolenie i zastój. Ten zwi¹zek
powinien podnosiæ cz³owieka w górê i to mo¿na
powiedzieæ, w ka¿dej dziedzinie, a wiêc uzdolniæ
do macierzyñstwa, ojcostwa, rozwin¹æ emocjonal-
nie, uczuciowo, nauczyæ pos³ugi, wielu spraw
w ogóle.

To jest wspania³y Sakrament, piêkne powo-
³anie, ale cz³owiek musi je umieæ wykorzystaæ.
Jeœli siê zadowoli tylko tym, ¿e kogoœ ma przy
sobie, ¿e jakoœ sobie u³o¿y³ ¿ycie, ¿e znikn¹³
niejako problem samotnoœci, to wtedy go dobrze
odczuje. Nie ma rozwi¹zanej sprawy. Nie jest tak
dobrze. Cz³owiek musi rozpoznaæ to, ¿e drugi
siê nie staje w³asnoœci¹. Dziêki temu drugiemu
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cz³owiekowi ja powinien staæ siê bardziej dojrza-
³y. Bywa czêsto, bywa wielokrotnie, to siê zdarza
szczególnie w wiêkszych oœrodkach, ¿e m³odzi s¹
bardziej zdolni do konkubinatu ni¿ do ma³¿eñstwa
i rodziny. Bo mi³oœæ potrzebuje ofiary, a to jest
uk³ad. Czêsto ci ludzie po latach, po dziesiêciu,
po wiêcej, normalizuj¹ swoje ¿ycie i bior¹ œlub.
Ale nie znaczy, ¿e ¿yj¹ treœci¹ Sakramentu, nadal
nie s¹ otwarci na ¿ycie, na drugiego cz³owieka.
Charakterystyczne zjawisko, myœlê te¿, dotycz¹ce
powo³añ zakonnych.

Mi³oœæ domaga siê ofiary, domaga siê poœwiê-
cenia. Dlatego ta atmosfera pierwotnej wspólnoty,
której przewodzi Matka Bo¿a, mo¿e pozostaæ
marzeniem. Nawet w ogóle, jest takie pojêcie
„marzycielstwo duchowe”, nie rzeczywistoœæ. Ale
Bo¿a mi³oœæ odrodzi siê moc¹ Sakramentu, wró-
ci do tej atmosfery.

S³uchajcie, w ogóle to przygotowujemy siê
do wesela, gdy¿ uroczystoœæ, to czas wesela. Ko-
œció³ musi siê radowaæ jako wspólnota. Umieæ
dzieliæ siê radoœci¹, bo wesela nie mo¿e zapew-
niæ nam tylko organista czy piêkny œpiew. Cza-
sami my tego chcemy – pos³uchaæ jak na kon-
cercie, bo to jest przyjemne, ale liturgia, spotka-
nie wspólnoty Koœcio³a nie jest koncertem, lecz
uczt¹. Wiemy, ¿e uczta nie zale¿y tylko od za-
stawionego sto³u, zale¿y od tego, jacy ludzie
siê tam spotykaj¹ i w jakim klimacie. Jest uczta
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s³owa, radoœci, uczta spotkania z Bogiem, jego
Matk¹, drugim cz³owiekiem. Uczta spotkania siê
z Koœcio³em.

My pamiêtamy o tym, ¿e Szkaplerzem œw. s¹
okryci nie pojedynczy ludzie, ale wielka wspól-
nota ludzi. Zobaczcie po bokach, ¿e s¹ inni lu-
dzie. Ka¿dy oddzielnie myœli o swoim zbawieniu,
o mi³oœci, o Bo¿ym b³ogos³awieñstwie. Jest takim
samym cz³owiekiem, maj¹cym te same prawa. Te¿
chce, ¿eby go mi³owano, dostrze¿ono, a wiêc trze-
ba mu udzieliæ pewnych praw, zburzyæ pewne
mury, które nas dziel¹. Czêsto tego nie potrafimy,
gdzieœ ¿eœmy to utracili w biegu historii. Na pew-
no te¿ z powodu trudnych doœwiadczeñ, gdzieœ
ta mi³oœæ zosta³a os³abiona.

Zauwa¿cie, przecie¿ dzisiejsze s³owo mówi
o tym, ¿e cz³owiek sk³ada ofiary, ¿e chce Panu
Bogu z³o¿yæ ofiarê, podejmuje tyle wysi³ku.
Bóg mówi: aby uporz¹dkowaæ to, chce, by by³
w³aœciwy porz¹dek, nie znaczy zwiêkszyæ iloœæ
tych ofiar, bo przecie¿ s¹ ograniczone ludzkie
si³y, a na dodatek ³ask¹ jesteœmy zbawieni, ale
nadaæ im jakiœ inny sens. Mo¿e inn¹ atmosfe-
rê, tê która p³ynie z ludzkiego serca nape³nio-
nego ³ask¹ Bo¿¹.

Niech Maryja nas tego nauczy, da odczuæ te¿
atmosferê swojego domu. To da na pewno du¿o
wesela, du¿o zrozumienia. Nie by³o dyktanda,
tego co mamy zrobiæ, obowi¹zku, gdzie by³a
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atmosfera domu, nie tylko asceza, nie tylko ja-
kieœ sztywne normy religijne, ale pe³na wesela.
Czasami, mo¿e jak i ¯ydzi, to i kurê zjedli i na
pewno zdrow¹ nie jak¹œ z sylikonu, jak siê
mówi. By³y jakieœ dni œwi¹teczne, ale nie zabra-
k³o tego, co zasadnicze.

Zauwa¿cie, ¿e mi³oœæ te¿ daje porz¹dek tre-
œci ¿yciu. Ale mi³oœæ powinna iœæ przed ofiar¹.
Tego Bóg siê od nas domaga i Jego Matka.

Amen.
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DZIEWI¥TY DZIEÑ NOWENNY

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsz¹ Ewangeliê (Mt. 11,20-24) mo¿na
podsumowaæ s³owami: Wielkich dzie³ Boga nie za-
pominajmy.

W czasie tej Nowenny odnieœliœmy siê do tego,
co rozpamiêtuje Koœció³. Tak¹ pamiêæ nosi Matka
Bo¿a o swoim Synu. Okazuje siê, ¿e ¿yjemy pamiê-
ci¹ Koœcio³a i Matki Bo¿ej, aby nie zapomnieæ wiel-
kich dzie³ Bo¿ych, aby w nas na nowo zap³on¹³
ogieñ mi³oœci. Aby o¿ywiæ na nowo w nas pobo¿-
noœæ szkaplerzn¹, aby wzros³a w nas gorliwoœæ, aby
nasze serca przede wszystkim zaj¹³ Bóg i Bo¿e spra-
wy. Ta pamiêæ broni cz³owieka, daje jemu si³y.

Zauwa¿my, ¿e cz³owiek ma tak¹ szczególn¹
zdolnoœæ do zapamiêtywania. Od tej pamiêci za-
le¿y nasza to¿samoœæ. To kim jesteœmy, co prze-
¿ywamy, a nie tylko chodzi tutaj o pamiêæ inte-
lektualn¹. Zauwa¿cie, ¿e mamy pamiêæ zmy-
s³ow¹, np. zapamiêtujemy smak potrawy. Mamy
te¿ pamiêæ uczuciow¹. Zapamiêtujemy to, co jest
dobre i negatywne. Tyle rzeczy zale¿y od cz³o-
wieka, jaka jest treœæ tej pamiêci.
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W tych rozwa¿aniach staraliœmy siê wybraæ to,
co warto rozwa¿aæ, czym powinien ¿yæ cz³owiek
wierz¹cy. A w ¿yciu cz³owieka bywa ró¿nie z tre-
œci¹ jego pamiêci. Zapamiêtuje cz³owiek ból, za-
pamiêtuje cz³owiek zdradê, zapamiêtuje te¿ cz³o-
wiek grzech. Wiêc treœæ pamiêci mo¿e byæ nega-
tywna. Mo¿e os³abiæ cz³owieka. Czasami cz³owiek
zdradê, zadany ból pamiêta latami.

Zauwa¿cie, ¿e mo¿e ¿yæ treœci¹ takiej pamiê-
ci, ona mo¿e go dr¹¿yæ i os³abiaæ, nadaæ kszta³t
jego ¿yciu. I w jakiejœ mierze go zniszczyæ. Cz³o-
wiek staje siê niewolnikiem w³asnej pamiêci je-
œli nie potrafi sobie z ni¹ poradziæ. Dlatego po-
winien staraæ siê dobieraæ w³aœciw¹ treœæ tego, co
kryje w sobie pamiêæ, chocia¿ dobrze wiemy, ¿e
nie jest to takie ³atwe. Czasami kosztuje bardzo
wiele cz³owieka, bo nawet gdy chcemy wyrzu-
ciæ ze swojej pamiêci negatywn¹ treœæ, to ona
odbiera jemu si³y. A bywa tak te¿, ¿e negatyw-
na treœæ pamiêci, chocia¿by grzechu, jest przez
cz³owieka rozpamiêtywana. Cz³owiek siê ni¹ roz-
koszuje i wraca do niej, wiêc zauwa¿my, ¿e nie
buduje swojego wnêtrza, ale je niszczy.

Zauwa¿cie, ¿e my tê Nowennê prze¿ywamy
w atmosferze Eucharystii, Pami¹tki Œmierci i Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. Rozpamiêtujemy
wydarzenia zbawienia cz³owieka, a wiêc odnosimy
siê do pamiêci. Odnosimy siê do Ducha Œw., któ-
ry ma nam przypomnieæ pewne sprawy, abyœmy
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o nich nie zapomnieli, abyœmy umieli nimi ¿yæ,
abyœmy umieli zwróciæ uwagê na to, co warte jest
uwagi, a jednoczeœnie byœmy siê te¿ nauczyli w³a-
œciwie korzystaæ z tej umiejêtnoœci, jak¹ jest zapa-
miêtywanie.

Trzeba powiedzieæ, ¿e nie jest moralnie obo-
jêtne, jakie treœci cz³owiek chce zapamiêtywaæ,
Cz³owiek swoje umiejêtnoœci zapamiêtywania
mo¿e wykorzystaæ w niew³aœciwym celu, a jedno-
czeœnie podejmowaæ trzeba wysi³ek oczyszcze-
nia pamiêci, o którym tak wiele mówi³ œw. Jan
od Krzy¿a.

Nie tylko tej intelektualnej pamiêci, bo oka-
zuje siê, ¿e ta pamiêæ uczuciowa, zmys³owa itd.,
ona mo¿e siêgaæ w g³¹b cz³owieka. Mo¿e go
zniekszta³ciæ, os³abiæ, odebraæ mu zdolnoœci
wspó³pracy z Bogiem i Jego ³ask¹.

Liczymy na Bo¿e mi³osierdzie i na tê szcze-
góln¹ opiekê Matki Bo¿ej, Jej wstawiennictwo,
bo wiemy o tym, ¿e sobie z wieloma rzeczami
nie mo¿emy poradziæ.

Gdy mówimy o pamiêci, to warto pewn¹
sobie rzecz przypomnieæ – obecnoœci Matki Bo-
¿ej Szkaplerznej tu w Przemyœlu, nie gdzieœ
tam daleko. No, przecie¿ to my nosimy Szka-
plerz œw. i Jej obecnoœæ mo¿emy odczuwaæ
w swoim ¿yciu, i Jej dzia³anie.

Mia³o to miejsce gdzieœ ponad trzy lata temu,
mo¿e trzy i pó³ roku temu. Chcê to mówiæ,
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dlatego, ¿e s¹ tu obecni ci, którzy doœwiadczyli
Jej obecnoœci i dzia³ania. Myœlê, ¿e niektórzy
z Was pamiêtaj¹ to wydarzenie, ¿e w Przemyœlu
zaginê³a pewna starsza kobieta, która mia³a zani-
ki pamiêci. Wydarzy³o siê to w koñcu paŸdzier-
nika. Rodzina zaczê³a j¹ poszukiwaæ. Nazwisko
tej pani, która zginê³a: Helena Czy¿owska. Wia-
domo, jak siê poszukuje: og³asza siê przede
wszystkim tê wiadomoœæ w miejscach publicz-
nych, w transporcie, na dworcach, a mo¿e ktoœ
widzia³, mo¿e ktoœ wie. Mija³y dni, a nawet ty-
godnie, a jej nie by³o. I nie wiadomo, co siê
z ni¹ wydarzy³o. Gdy wszystko zawodzi, cz³o-
wiek przypomina sobie o Bogu. Tylko Bóg
Wszechmog¹cy mo¿e poradziæ sobie z t¹ sytuacj¹.
Pan Jurek, który siedzi tu za moimi plecami,
pracuje z ziêciem tej pani, która zaginê³a. Rodzi-
na i ludzie te¿ wiedzieli, ¿e zaginiona Helena
nosi³a Szkaplerz œw. Po jakimœ czasie przypomnia-
no sobie i zrozumiano, ¿e trzeba szukaæ pomo-
cy u Matki Bo¿ej Szkaplerznej, której opiece siê
ona powierzy³a, aby Ona pomog³a j¹ odszukaæ.
I on wówczas (pan Jurek) zaproponowa³, ¿eby
zwróciæ siê o modlitwê do sióstr karmelitanek
bosych tu w Przemyœlu. W koñcu przysz³a na
mnie kolej. By³ ju¿ ostatni dzieñ roku, 31 grud-
nia 2004 r. Schodzê z góry Tatarskiej w kierun-
ku Krzy¿a Zawierzenia, tam gdzie s¹ pozosta³o-
œci fortów – teraz s¹ tam dró¿ki, ale wtedy ich
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nie by³o – i w pewnym momencie patrzê, ¿e
ktoœ le¿y martwy. PóŸniej nast¹pi³o zg³oszenie
tej sprawy na policjê, aby ona dokona³a niezbêd-
nych formalnoœci.

Rodzina, gdy przysz³a do mnie po jakimœ cza-
sie, aby dziêkowaæ za to wszystko, powiedzia³a, ¿e
to cud Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Tak siê z³o¿y³o,
¿e mia³em za ni¹ Mszê œw. gregoriañsk¹ i uczest-
niczy³em w jej pogrzebie, gdzie mówi³em kazanie,
doœwiadczaj¹c wspólnie z rodzin¹ Bo¿ego Mi³osier-
dzia i opieki Matki Bo¿ej Szkaplerznej.

Ale to ju¿ s¹ kolejne wydarzenia.
Przyszed³ dzieñ spokoju. Matka Bo¿a ma

szczególne prawo upominaæ siê u swego Syna,
aby zosta³y wys³uchane proœby i b³agania cz³owie-
ka. Zatem ³aska Bo¿a jest obecna tu w naszym
¿yciu i nie gdzieœ daleko. To jedna z historii.

Wy mo¿e znacie kolejne, które ubogacaj¹
¿ycie Koœcio³a Przemyskiego. Te pokolenia, któ-
re odesz³y, te¿ doœwiadcza³y opieki Matki Bo¿ej
i zna³y wydarzenia z tym zwi¹zane. Szkoda, ¿e
nie przekaza³y ich, bo to te¿ jest sprawa godna
ludzkiej pamiêci. Te treœci o¿ywiaj¹ na nowo mi-
³oœæ, ufnoœæ i wiarê. Cz³owiek na nowo zaczyna
dostrzegaæ pewne prawa rz¹dz¹ce ¿yciem. Do-
strzega obecnoœæ Boga i Jego Matki. Gdzieœ
z dniami, latami mo¿e odejœæ to w niepamiêæ.
Po to s¹ zatem te dni Nowenny, aby na nowo
j¹ o¿ywiæ, aby nasze serce i nasz¹ pamiêæ zajê³a
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w³aœciwa treœæ. By zwyciê¿y³y sprawy zbawienia.
No i oczywiœcie, ¿eby przyszed³ dzieñ wesela
i radoœci.

Tej radoœci w naszym ¿yciu mo¿e byæ jesz-
cze wiêcej. Bêdziemy siê przygotowywaæ przez
odnawianie pamiêci, przez nape³nianie naszych
serc tym, co Bo¿e. Przypominaj¹c sobie to, ¿e
Bóg i Matka Bo¿a jest ci¹gle obecna w na-
szym ¿yciu.

Amen.
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0. Objawienie siê Matki Bo¿ej i wizja Pakrowa
(P³aszcza Matki Bo¿ej) opisywana w Koœciele Prawo-
s³awnym, zaczerpniêta z literatury tego¿ Koœcio³a.

PAKROW PRZENAJŒWIÊTSZEJ
BOGARODZICY

Dzieñ wspomnienia: 1 paŸdziernika

Dziewica nieustannie znajduje siê w Koœciele
i z zastêpami œwiêtych w sposób niewidzialny za
nas modli siê do Boga: Anio³owie z Archanio³ami
oddaj¹ pok³on, Aposto³owie z prorokami wpatruj¹
siê: bo za nas modli siê Bogurodzica Przedwiecz-
nego Boga – to cudowne objawienie Matki Bo¿ej
dokona³o siê w po³owie X wieku w Konstantyno-
polu, we W³acherskiej cerkwi, gdzie by³a przecho-
wywana szata Bogurodzicy. Jej nakrycie g³owy (po-
krow – maforij) i czêœæ pasa, przyniesione z Pale-
styny w V wieku. W niedzielny dzieñ, 1 paŸdzier-
nika, w czasie nocnego czuwania, kiedy œwi¹tynia
by³a przepe³niona modl¹cymi siê, œwiêty Andrzej,
Xrysta radi jurodiwyj (upoœledzony ze wzglêdu na
Chrystusa), którego wspomnienie jest 2-go paŸdzier-
nika, o 4 godzinie nocy, podniós³ oczy do nieba, zo-
baczy³ id¹c¹ w powietrzu Przenajœwiêtsz¹ Królow¹
nasz¹ Bogurodzicê, oœwietlon¹ niebiañskim œwiat³em
i otoczon¹ Anio³ami i zastêpem œwiêtych. Œwiêty

6 – Pod p³aszczem Matki Bo¿ej
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Jan Chrzciciel i œw. Jan Ewangelista prowadzili Kró-
low¹ Niebiesk¹. Uklêkn¹wszy, Przenajœwiêtsza
Dziewica zaczê³a ze ³zami modliæ siê za chrzeœcijan
i d³ugi czas przebywa³a w modlitwie, potem, pode-
sz³a do Tronu, kontynuowa³a Swoj¹ modlitwê
i koñcz¹c j¹ Ona zdjê³a ze Swej g³owy chustê (na-
krycie) i rozpostar³a lituj¹c siê nad ¿a³uj¹cymi siê
ludŸmi w œwi¹tyni, broni¹c ich od wrogów widzial-
nych i niewidzialnych. Przenajœwiêtsza Królowa
œwieci³a niebiañsk¹ chwa³¹, a pakrow w Jej rêkach
lœni³ jakby od promieni s³onecznych.

Œwiêty Andrzej z dr¿eniem wpatrywa³ siê w dziw-
ne widzenie i zapyta³ stoj¹cego obok z nim swojego
ucznia, b³ogos³awionego Epifaniusza: Czy widzisz
bracie Królow¹ i Pani¹, modl¹c¹ siê za ca³y œwiat?
Epifaniusz odpowiedzia³: Widzê, œwiêty ojcze i lêkam
siê. Przeb³ogos³awiona Bogurodzica prosi³a Pana Je-
zusa Chrystusa przyj¹æ modlitwy wszystkich ludzi,
przyzywaj¹cych Jego Przenajœwiêtsze Imiê i ucieka-
j¹cych ku Jego wstawiennictwu. Królu Niebieski, –
– wypowiada w modlitwie na niebiosach stoj¹ca
z Anio³ami Niepokalana Królowa, – przyjmij ka¿de-
go cz³owieka, modl¹cego siê do Ciebie i wzywaj¹ce-
go Imiê Moje na pomoc, niech nie odjedzie od Ob-
licza Mojego nieus³yszanym.

Œwiêci Andrzej i Epifaniusz, dost¹pili widzenia
modl¹cej siê Bogurodzicy, d³ugi czas patrzeli na
rozci¹gniêty nad ludŸmi p³aszcz (du¿e nakrycie
g³owy) i lœni¹ce na podobieñstwo b³yskawicy chwa³y
Bo¿ej; dopóki by³a tam Przeœwiêta Bogurodzica,
widaæ by³o i p³aszcz; po odejœciu Jej, sta³ siê on
niewidzialnym, ale wzi¹wszy go z sob¹ pozostawi-
³a tam bêd¹c¹ ³askê.



– 83 –

We W³acherskiej cerkwi chroniono pamiêæ o dziw-
nym objawieniu Bogurodzicy. W XIV wieku rosyjski
pielgrzym diak Aleksander widzia³ w cerkwi ikonê
modl¹cej siê za œwiat Przeœwiêtej Bogurodzicy, napisan¹
tak, jak J¹ kontemplowa³ œw. Andrzej. Ale Grecka Cer-
kiew nie zna tego œwiêta.

W rosyjskim Prologu XII wieku znajduje siê
zapis o ustanowieniu oddzielnego (szczególnego)
œwiêta na czeœæ tego wydarzenia: Oto bowiem, niech
bêd¹ us³yszane – pragnienia; jak to dziwne i mi-
³osierne widzenie i wiêcej nadziei i wstawiennictwa
dla nas, byæ bez œwiêtowania ... chcieæ, niech bez
œwiêtowania nie pozostanie Twój Œwiêty Pakrow,
Przeb³ogos³awiona.

W œwi¹tecznej liturgii Pakrowa Bo¿ej Matki Rosyj-
ska Cerkiew wyœpiewuje: Z zastêpem Anio³ów, Kró-
lowo, ze œwiêtymi i chwalebnymi Prorokami, z Apo-
sto³ami i œwiêtymi mêczennikami i z kap³anami za
nas grzesznych do Boga modlimy siê, Twoje œwiêto
Pakrowa w rosyjskiej ziemi wychwalamy.

Wypada dodaæ, ¿e œw. Andrzej, kontempluj¹cy
cudowne objawienie, by³ s³owianinem, który w m³o-
doœci dosta³ siê do niewoli i zosta³ sprzedany w Kon-
stantynopolu w niewolê miejscowemu mieszkañco-
wi Feognostu.

W Rosji œwi¹tynie na czeœæ Pakrowa Matki Bo¿ej
pojawi³y siê w XII wieku. Znana w œwiecie ze wzglê-
du na swoje architektoniczne osi¹gniêcia œwi¹tynia Pa-
krowa na Nerli by³a zbudowana w 1165 roku
przez œwiêtego ksiêcia Andrzeja Bogolubskiego. Sta-
raniem tego œwiêtego ksiêcia by³o te¿ ustanowione
w Rosyjskiej Cerkwi oko³o 1164 roku œwiêto Pakro-
wa Matki Bo¿ej. W Nowogradzie w XII wieku ist-

6 *
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nia³ klasztor Pakrowa Przenajœwiêtszej Bogurodzicy (tak
zwany Zworinskij monastyr); w Moskwie przez cara
Iwana GroŸnego by³ zbudowany sobór Pakrowa Mat-
ki Bo¿ej przy œwi¹tyni Œwiêtej Trójcy (znany jako œwi¹-
tynia b³ogos³awionego Bazylego).

W œwiêto Pakrowa Przenajœwiêtszej Bogurodzicy
my prosimy u Królowej Niebieskiej obrony i pomo-
cy: Pamiêtaj o nas w Twoich modlitwach, Pani Dzie-
wico Bogurodzico, niech nie zginiemy od namno¿enia
grzechów naszych, os³oñ nas od wszelkiego z³a i z³ych
napaœci; na Ciebie liczymy i Twojego Pakrowa œwiê-
to czcimy i Ciebie uwielbiamy.
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 Spis  treœci

Wstêp

Pierwszy dzieñ Nowenny (7lipca)

Drugi dzieñ Nowenny (8 lipca)

Trzeci dzieñ Nowenny (9 lipca)

Czwarty dzieñ Nowenny (10 lipca)

Pi¹ty dzieñ Nowenny (11 lipca)

Szósty dzieñ Nowenny (12 lipca)

Siódmy dzieñ Nowenny (13 lipca)

Ósmy dzieñ Nowenny (14 lipca)

Dziewi¹ty dzieñ Nowenny (15 lipca)

3

5

16

25

34

41

49

57

66

75

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . .



– 86 –


