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WPROWADZENIE 

 
Już po raz dwudziesty dziewiąty wyrusza na pątniczy szlak Piesza 

Pielgrzymka Drohiczyńska do Częstochowy. Od ponad dwudziestu 

lat idącym na Jasną Górę w pięciu grupach (Fioletowej, Pomarańczo-

wej, Niebieskiej, Zielonej i Żółtej) towarzyszy duchowo grupa szósta 

– Srebrna. Tworzą ją ci wszyscy, którzy z różnych powodów nie mogą 

fizycznie uczestniczyć w pielgrzymowaniu, ale łączą się w modlitwie, 

wspierając wędrujących i uczestnicząc również w dobrach ducho-

wych (m.in. każdego dnia – od 1 do 15 sierpnia – sprawowana jest 

Msza św. w intencjach pielgrzymów Grupy Srebrnej). 

W tym roku hasło pielgrzymki drohiczyńskiej brzmi: „Abyście 

szli i owoc przynosili” i zaczerpnięte zostało z Ewangelii wg św. Jana. 

Przez kolejne dni zgłębiane są kolejne owoce Ducha Świętego. W roz-

ważaniach dla pielgrzymów duchowych są one przybliżone na przy-

kładzie życia polskich świętych i błogosławionych. 

Poniższe teksty są przygotowane na każdy dzień trwania piel-

grzymki, jeśli jednak z racji duszpasterskich w niektóre dni (np. nie-

dziele) nie zawsze będą odczytywane lepiej będzie wybrać spośród 

oznaczonych numerami od II do XI (dziewięć owoców Ducha Świę-

tego wg Listu do Galatów). Kolejność może być według uznania, je-

dynie rozważanie IX (o św. Edycie Stein) i XIV (o św. Maksymilianie 

Marii Kolbem) wypada odczytać w dniu ich liturgicznych obchodów. 
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I 
 

MISJA 

czyli powołani, aby przynosić owoce 

(św. Wojciech) 
 

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczy-

łem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” 

(J 15,16). Fragment powyższego wersetu z Ewangelii wg św. Jana 

stanowi tegoroczne hasło uczestników tegorocznej pielgrzymki 

Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę. 

Łącząc się duchowo z pątnikami, zdążającymi pieszo do Tronu 

Królowej Polski w Częstochowie, zwracamy naszą myśl ku owo-

com Ducha Świętego, jakie winny być udziałem każdego chrześci-

janina. Tymi owocami szczególnie cieszą się święci Pańscy. Przy-

patrując się różnym postaciom sprawdzonych świadków wiary, 

którzy budowali przez ponad tysiąc lat cząstkę Kościoła powszech-

nego na polskiej ziemi, łatwiej nam będzie odkryć w jaki sposób 

można posiąść duchowe „owoce życia”. 

Z przytoczonych na początku słów Pisma Świętego wynika, że 

„owoc” ma być uwieńczeniem dzieła, do którego zostaliśmy wy-

brani. Jego realizacja to podążanie wskazaną drogą – udział w mi-

sji, z jaką posyła nas sam Zbawiciel. 

Człowiekiem misji był św. Wojciech, żyjący ponad 10 wieków 

temu. Syn czeskiego księcia Sławnika ukończył szkołę w Magde-

burgu, został kapłanem i wkrótce biskupem Pragi. Wierny powie-

rzonemu sobie zadaniu, szybko naraził się różnym osobom. Wypę-

dzony z własnej diecezji i ojczyzny, spokój odnalazł w klasztorze 

benedyktynów na rzymskim Awentynie, ale papież kazał mu wra-

cać do swej owczarni lub udać się jako misjonarz do pogan. Pierw-

sza opcja okazała się niemożliwa, więc ruszył przez Węgry i Polskę 

do nadbałtyckich Prusów. Misja trwała krótko – 23 kwietnia 997 r. 

Wojciech został zabity, a jego towarzysze wypędzeni. 
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Patrząc „po ludzku” miał on wszelkie dane, żeby zrobić karierę: 

pochodził z bogatego rodu, wykształcony, obracał się wśród ów-

czesnych światowych elit. I nic mu się nie udało – przegrana za 

przegraną. Inaczej wygląda to z Bożej perspektywy. Wojciech nie 

zrażał się niepowodzeniami. Wciąż szukał odpowiedzi na pytanie, 

jak wypełnić Boży plan wobec niego. W tym celu przemierzył – w 

przenośni i dosłownie – wiele dróg. Jego „kompasem” była Maryja, 

której został ofiarowany jako niemowlę i stale powierzał się jej 

opiece. Męczeńska śmierć okazała się nie smutnym końcem, lecz 

zwycięstwem, bo jego wierność stała się fundamentem Kościoła 

polskiego, a on sam jak ziarenko, które obumierając po wrzuceniu 

w ziemię, przynosi obfite owoce. 

Jak przykład św. Wojciecha przełożyć na współczesną rzeczy-

wistość, wyjaśnia nam Benedykt XVI: „Zasięg misji jest dzisiaj 

znacznie poszerzony i nie da się go określić przy użyciu samych 

tylko kryteriów geograficznych. Potrzebują nas nie tylko ludy nie-

chrześcijańskie i odległe ziemie, ale przede wszystkim ludzkie 

serca, do których tak naprawdę skierowana jest działalność misyjna 

ludu Bożego. (…) Jesteśmy powołani, by służyć ludzkości naszych 

czasów, ufając jedynie Jezusowi i pozwalając, by On nas oświecał 

swym Słowem. 

Na podobieństwo Maryi, którą kolejne pokolenia nazywają bło-

gosławioną, gdyż uwierzyła, angażujmy się z całą duchową mocą 

w plan zbawienia, jaki ma Ojciec Niebieski…”. 

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś św. Wojciecha do wskazywa-

nia innym drogi zbawienia; spraw, abyśmy wiernie szli za naszym 

Mistrzem, dobrze wypełniając powierzone sobie zadania. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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II 
 

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO 

czyli o tym, jak można stać się bardzo bogatym 

(bł. Klara Ludwika Szczęsna) 
 

Św. Paweł wiele razy uczył w swych pismach o darach, jakich 

udziela nam Duch Święty. Ale Apostoł Narodów zwraca też uwagę 

na owoce Ducha Pańskiego. Wymienia je w Liście do Galatów: 

„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 

łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23a). W Kościele łacińskim z tej 

grupy z czasem wyodrębniono 3 kolejne: skromność, czystość  

i wspaniałomyślność. Dlatego dziś w jednych modlitewnikach i ka-

techizmach znajdziemy ich 9, a w innych – 12. Niezależnie, którą 

wersję przyjmiemy, w obu przypadkach jest to zestaw fundamen-

talny i symboliczny. W rzeczywistości owoców Ducha jest więcej, 

a można je osiągnąć, gdy podejmie się współpracę z łaską Bożą. 

Z owocami Ducha Świętego jest jak z talentami – jedni otrzy-

mują mniej, inni więcej, jednak to od nas zależy, czy i jak bardzo 

je pomnożymy. Wśród świadków wiary, którzy potrafili zebrać 

cały „kosz” duchowych owoców, jest bł. Klara Ludwika Szczęsna, 

wyniesiona na ołtarze w roku 2015. 

Ludwika urodziła się w 1863 r. w Cieszkach pod Żurominem, 

na Mazowszu. Miała 12 lat, kiedy zmarła jej matka; 17 – gdy opu-

ściła dom rodzinny, a właściwie uciekła, ponieważ ojciec wbrew 

jej woli postanowił wydać ją za mąż. Zamieszkała w Mławie, gdzie 

nauczyła się szycia. Później na jej drodze Bóg postawił bł. Hono-

rata Koźmińskiego, założyciela wielu bezhabitowych zgromadzeń 

zakonnych. Konspiracyjną formę wymusiła sytuacja, gdyż władze 

rosyjskie dążyły do całkowitej likwidacji zakonów katolickich. 

Panna Szczęsna wstąpiła do wspólnoty Sług Jezusa, zostając nawet 

przełożoną domu w Lublinie. Oficjalnie prowadziła pracownię kra-

wiecką, ale opiekowała się także biednymi dziewczętami, kształciła 

służące i katechizowała po domach. Przez przypadek działalnością 
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zainteresowały się władze carskie. Rewizja nie wykazała nic „wy-

wrotowego”, lecz Ludwikę obserwowano, co groziło wykryciem 

zgromadzenia. Z tego powodu wyjechała do Krakowa. 

W dawnej polskiej stolicy trafiła pod opiekę św. Józefa Seba-

stiana Pelczara. Prowadziła tu tzw. przytulisko dla bezrobotnych. 

W warunkach galicyjskich lepiej było służyć w habicie. Tak w 

1895 r. powstało nowe zgromadzenie, którego Szczęsna stała się 

współzałożycielką. Nadana przez ks. Pelczara nazwa – „Służebnice 

Serca Jezusowego” – była jej szczególnie droga. Gdy opuszczała 

Lublin kierownik duchowy, pochodzący z parafii Korytnica ks. An-

toni Nojszewski, na pożegnanie dał jej obrazek Matki Bożej z Dzie-

ciątkiem, które miało na piersiach wymalowane serce. Na odwrocie 

napisał: „Idź, a gdzie będziesz, rozszerzaj nabożeństwo do Serca 

Jezusowego!”. Wiele razy wspominała tę chwilę, zaś Serce z ob-

razka ozdobiło jej habit. 

Siostra Klara, bo takie imię przyjęła, wypełniała zadanie, wska-

zane jej przez ks. Nojszewskiego – w Krakowie, Lwowie, Zakopa-

nem i innych miejscach, gdzie Pan ją posyłał. Gdy 7 lutego 1916 r. 

jej pracowite życie dobiegło końca, odchodziła z tego świata bar-

dzo bogata. Według zachowanych świadectw na jej majątek skła-

dały się: radość i łagodność, cierpliwość i opanowanie, uprzejmość 

i dobroć, pokój i wierność, a przede wszystkim miłość. 

 

Módlmy się: Boże, za przyczyną bł. Klary Szczęsnej, która po-

święciła swe życie na chwałę Najświętszego Serca Twego Syna,  

a przez ofiarną służbę potrzebującym zostawiła nam wzór wiernej 

miłości, daj, abyśmy ją naśladując w codzienności, stali się bogaci 

duchem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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III 

 

MIŁOŚĆ 

czyli o tym, jak można być dla dobra innych 

(bł. Maria Angela Truszkowska) 

 

Św. Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym wskazuje, iż 

właściwie jest jeden Jego owoc, będący źródłem wszystkich pozo-

stałych: miłość. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania” – mówi Chrystus (J 14,15). A najważniejsze 

przykazanie to właśnie miłość Boga i bliźniego. Osobą, która bez 

wątpienia posiadła duchowy owoc miłości, była bł. Maria Angela 

Truszkowska. 

Zofia Kamila (jak ją nazwano przy chrzcie) Truszkowska uro-

dziła się 16 maja 1825 r. w Kaliszu. Pochodziła z wielodzietnej ro-

dziny szlacheckiej. Ojciec zwracał uwagę na wartość kultury i nauki, 

a bardzo religijna matka wychowywała dzieci w duchu chrześcijań-

skim. Gdy Zofia miała 5 lat, rodzina przeniosła się do Warszawy. 

W 1854 r. wykształcona na wysokim poziomie panna Trusz-

kowska podjęła działalność charytatywną. Jako tercjarka francisz-

kańska za przewodnika duchowego obrała bł. Honorata Koźmiń-

skiego. Pod jego opieką założyła przytułek dla sierot i staruszek pod 

nazwą Instytut św. Feliksa z Kantalicjo, który przekształcił się w 

pierwszą placówkę nowego zgromadzenia zakonnego. Felicjanki 

prowadziły przede wszystkim tzw. ochronki dla dzieci, zwłaszcza 

na terenach wiejskich. W 1859 r. w Ceranowie k. Sokołowa Podl. 

powstał pierwszy klasztor felicjanek poza Warszawą i przez kilka 

lat był domem centralnym zgromadzenia. Kilka miesięcy po jego 

otwarciu współzałożycielka wspólnoty zakonnej, która przyjęła 

imiona Maria Angela, nawiedziła to miejsce i pozostała tu pewien 

czas. Na skutek represji carskich w 1866 r. musiała przenieść się do 

Krakowa, podobnie jak ćwierć wieku później postąpiła inna córka 

duchowa bł. Honorata – bł. Klara Ludwika Szczęsna.  
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Największym pragnieniem bł. Angeli było – jak sama to okre-

śliła – „stać się ofiarą miłości”. Miłość zawsze rozumiała jako dar-

mowy dar z siebie, co wcielała w życie. Realizowała przykazanie 

miłości, gdy jako młoda dziewczyna odłożyła swoje osobiste plany 

na później, aby pomóc rodzinie podczas choroby ojca. Jej darem 

miłości była posługa wobec ubogich i bezradnych, którą podjęła 

jako tercjarka. Z miłości do dzieci, potrzebujących opieki i dobrego 

wychowania, starała się o zakładanie kolejnych ochronek, chociaż 

musiała przy tym pokonywać różne przeciwności.  

Nie zapominała przy tym o własnym rozwoju duchowym wła-

snym. „Życie wewnętrzne – pisała – nie zależy ani od nadzwyczaj-

nych stanów modlitwy, ani od objawień, ale od pojednania woli na-

szej z wolą Boga”. Przyjmowanie woli Bożej traktowała jako wy-

raz miłości do Stwórcy. Siłę do tego czerpała z adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Wszystkim, zwłaszcza swym siostrom felicjan-

kom, za które czuła się odpowiedzialna, wpajała w serca wielką 

miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Ma-

ryi, temuż Sercu ofiarowując siebie i Zgromadzenie. 

Matka Maria Angela Truszkowska zmarła 10 października 1899 

r. w Krakowie. Po blisko 100 latach – 18 kwietnia 1993 r. w Rzy-

mie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji tej, którą świadkowie jej 

życia nazwali „Apostołką ewangelicznej miłości”. 

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze! Bł. Maria Angela Truszkow-

ska z miłością przyjmowała Twoją wolę i służyła drugiemu czło-

wiekowi. Niech jej przykład i orędownictwo pozwoli nam owoc-

nie wypełniać przykazanie miłości Ciebie i bliźniego. Przez 

Chrystusa naszego Pana. Amen. 
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IV 

 

RADOŚĆ 

czyli jak się cieszyć, gdy prawie nic nie wychodzi 

(bł. Stefan Wincenty Frelichowski) 

 
„Głoście z radością Ewangelię Chrystusa!” – mówił św. Jan 

Paweł II w 1999 r. w Toruniu, podczas beatyfikacji męczennika, 

ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.  

Wicek, jak go nazywano, urodził się w 1913 r. w Chełmży  

k. Torunia. Z czasem zyskał też przezwisko „Wesołek” – w nawią-

zaniu do jego nazwiska, którego niemiecki rdzeń „frelich” znaczy 

„wesoły”. To określenie oddawało też jego usposobienie. Sam 

później tłumaczył: „Bóg jest radością, bo jest pełnią bytu. Smutek 

oznacza jakiś brak. Dlatego staram się zawsze być wesoły”. 

W domu rodzinnym otrzymał solidne wychowanie religijne. 

Mając 9 lat został ministrantem. Odtąd codziennie wstawał wcze-

śnie rano, by służyć do Mszy św., co sprawiało mu radość. Od 

dzieciństwa lubił wędrować i śpiewać. Był uśmiechnięty i towa-

rzyski. Radość odnajdywał w służbie drugiemu człowiekowi, dla-

tego został harcerzem. Życie wewnętrzne rozwijał w Sodalicji 

Mariańskiej. Harcerstwo dawało mu odwagę i siłę, a Sodalicja 

otwierała go na duchowość, wyrażającą się w zawierzeniu Maryi. 

Stopniowo dojrzewała w nim myśl o kapłaństwie, jednak de-

cyzja wstąpienia do seminarium nie przyszła mu łatwo. Nie utra-

cił naturalnej radości, którą promieniował także w nowym śro-

dowisku, chociaż bywało mu ciężko. Będąc na drugim roku, za-

pisał: „Trzeba ofiary, by przystosować się do regulaminu, do ko-

legów. Ale to wszystko trzeba spokojnie i wesoło czynić. Można 

się smucić, widząc swą duchową nędzę, jednak większa musi być 

radość, gdy widzi się miłość Boga i Jego miłosierdzie. Dziecię 

Jezus leżąc w żłóbku ponosi ofiarę, a jednak się uśmiecha…”. 
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Mimo toczonej walki o świętość, z prowadzonego przez niego 

„Pamiętnika” przebija radość, płynąca z poczucia wolności, jaką 

daje bliskość Boga. „Życie ludzkie – pisał – jednym płynie roz-

kosznie, a innym w smutkach i burzach. Ale to są tylko środki do 

celu czyli zbawienia. Opatrzność Boska ustaliła dla każdego od-

powiednie – bardziej, czy mniej gorzkie. Nie pytasz lekarza, dla-

czego ci tak gorzkie zapisał lekarstwo, bo ufasz jego wiedzy. Za-

ufaj też Bogu! Idź radośnie drogą, którą dla ciebie wyznaczył, 

choćby to była droga cierpienia…”. 

Wicek, wyświęcony w 1937 r., pełnił posługę kapłańską, dzie-

ląc się radością. Nie zdołali mu jej odebrać hitlerowcy, gdy na po-

czątku wojny został aresztowany i ostatecznie trafił do obozu kon-

centracyjnego w Dachau. Nawet tam potrafił podnosić na duchu 

popadających w rozpacz. Gdy na kilka miesięcy przed wyzwole-

niem wybuchła epidemia tyfusu, wystraszeni Niemcy odizolowali 

chorych, unikając jakiegokolwiek kontaktu. Wtedy ów młody ka-

płan zgłosił się do posługi cierpiącym. Za jego przykładem poszło 

wielu innych polskich duchownych. W tej części obozu nastała 

wolność od bicia i poniżania; tutaj  panował Chrystus.  

Epidemia powoli ustawała, gdy choroba złożyła ks. Freli-

chowskiego. Zmarł 23 lutego 1945 r., dzieląc się z innymi owo-

cem Ducha Świętego – prawdziwą radością. Po raz pierwszy 

władze obozowe pozwoliły na modlitewne czuwanie przy ciele 

tego, który przyjął za hasło życia słowa psalmu: „Jest moją rado-

ścią, pełnić Twoją wolę, mój Boże…” (Ps 40, 9a). 

 

Módlmy się: Boże, dawco Radości! Za wstawiennictwem  

bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego daj nam radość serca, 

aby więcej było w nas uśmiechu i optymizmu, którymi będziemy 

mogli dzielić się z innymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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V 

 

POKÓJ 

czyli o tym, jak można mieć święty (s)pokój 

(św. Jadwiga Śląska) 

 

„Stale nasze myśli i serca otwieramy w stronę pokoju, o którym 

Pan Jezus mówił do apostołów tyle razy: «Pokój mój daję wam, po-

kój zostawiam wam!» (J 14, 27)”. Z tymi słowami w 1979 r. zwrócił 

się św. Jan Paweł II do mieszkańców Śląska, spotykając się z nimi 

na Jasnej Górze. Ojciec Święty wskazał wtedy na św. Jadwigę Ślą-

ską jako szczególną patronkę pokoju i pojednania. 

Jadwiga urodziła się około 1180 r. w zamku jej ojca, księcia Me-

ranu, nad jeziorem Amer w Bawarii. Mając 5 lat rozpoczęła edukację 

w klasztorze benedyktynek, gdzie nauczyła się pisać i czytać po ła-

cinie oraz poznała muzykę. Zdobyła też praktyczne umiejętności: 

prowadzenie gospodarstwa domowego, pielęgnację chorych, 

uprawę ziół leczniczych, robienie maści, opatrunków i… nalewek. 

Z rodzinnego domu wyniosła pobożność maryjną. W jej żywocie 

czytamy: „Matkę Pana wśród wszystkich świętych szczególnie ko-

chała i nosiła przy sobie maleńką jej figurkę. Często ją wyjmowała 

i trzymała w rękach, aby przez pobożne spojrzenie rozpalać się do 

jeszcze większej miłości ku Najświętszej Pannie”. Ta miłość do Ma-

ryi prowadziła ją do uwielbienia Chrystusa w Eucharystii. We Wro-

cławiu, dokąd przybyła zostawszy żoną księcia Henryka Brodatego, 

mawiano, że „księżnej jednej Mszy dziennie za mało”. 

Nie popadła jednak w niezdrową dewocję. Była bardzo wrażliwa 

na potrzeby innych, zwłaszcza biednych i chorych. Angażowała się 

w pomoc ubogim, organizowała opiekę zdrowotną i osobiście pielę-

gnowała ciężko chorych. By stać się bliższą najbiedniejszym, po-

dobnie jak oni większość życia chodziła boso. Wzbudzało to kontro-

wersje, więc spowiednik nakazał jej nosić buty. Polecenie wypełniła 

dosłownie: trzewiki nosiła, ale przywiązane do pasa. 



13 
 

Była osobą zdecydowaną i radykalną, a jednocześnie pokorą po-

trafiła godzić zwaśnionych. Gdy znany z zapalczywości książę Kon-

rad Mazowiecki uprowadził i uwięził swego kuzyna ze Śląska, Ja-

dwiga pokonała pieszo (i boso) 300 kilometrów z Wrocławia do 

Czerska, aby upaść do nóg porywacza i prosić o uwolnienie męża. 

Konrad, ku zdziwieniu otoczenia, spełnił prośbę. 

Księżna, tak wrażliwa na cudze biedy, ze spokojem przyjmowała 

osobiste cierpienia: bratobójcze walki między Piastami, konflikt 

męża z biskupem i śmierć większości dzieci; z siedmiorga dorosłość 

osiągnęło tylko dwoje.  

W 1241 r. Mongołowie podjęli niszczycielski najazd na Europę. 

Opór napotkali dopiero pod Legnicą, gdzie jako obrońca chrześci-

jaństwa stanął z wojskiem syn Jadwigi – Henryk Pobożny. Matka 

dodawała mu odwagi i polecała bój Chrystusowi. Najeźdźcy odeszli, 

ale bohaterski książę poległ. Jadwiga uznała ofiarę z życia jej syna 

jako cenę pokoju dla poddanych. Niedługo potem, 15 października 

1243 r., zmarła w ufundowanym przez siebie klasztorze w Trzeb-

nicy. W chwili śmierci ściskała w ręce swą figurkę Matki Bożej i tak 

złożono ją do grobu. Trzynaście lat później została kanonizowana. 

Św. Jadwiga żyła w niespokojnych czasach, lecz otwarta na Boże 

dary, przez autentyczną pobożność osiągnęła owoc Ducha Świętego 

jakim jest prawdziwy pokój. 

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, dzięki Twoim natchnie-

niom święta Jadwiga zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosier-

dzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem, starali 

się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 

 

 

 



14 
 

VI 
 

CIERPLIWOŚĆ 

czyli o czekaniu na efekty, gdy ciągle ich nie ma 

(bł. Michał Giedroyć) 
 

Św. Paweł Apostoł uczy, że „nie dając nikomu sposobności do 

zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi, okazujemy się sługami 

Boga” m.in. przez wielką cierpliwość (por. 2 Kor 6, 3). Przykładem 

osiągnięcia tego owocu Ducha Świętego jest bł. Michał Giedroyć, 

pochodzący z litewskiego rodu książęcego.  

Urodził się ok. 1420 r. na terenie rodzinnego majątku, 50 km na 

północ od Wilna, prawdopodobnie w miasteczku Giedrojcie. Od-

znaczał się bardzo niskim wzrostem. Był też fizycznie niepełno-

sprawny: w dzieciństwie utracił władzę w jednej nodze i całe życie 

przy chodzeniu podpierał się kulą. Ta okoliczność wpłynęła na jego 

psychikę. Choć nie unikał całkowicie towarzystwa innych, to czę-

ściej wybierał samotność. Skupiał się na modlitwie i pracy. Mając 

ponad 20 lat wybrał nieistniejący dzisiaj zakon Kanoników Regu-

larnych od Pokuty, który posiadał wtedy kilka placówek na Litwie. 

Ostatecznie trafił do klasztoru przy kościele św. Marka w Krako-

wie. Tu przez cztery lata studiował dodatkowo na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, otrzymując w 1465 r. stopień bakałarza.  

Mimo zdobytego wykształcenia Michał pozostał bratem zakon-

nym. Jako zakrystian opiekował się świątynią, sprzątając ją i dbając 

o piękno ołtarzy, służył do Mszy św. i otaczał troską Najświętszy 

Sakrament. Mieszkał w maleńkim pomieszczeniu obok wejścia do 

kościoła. Szczególnie lubił modlić się przed krucyfiksem w głów-

nej nawie oraz wizerunkiem Maryi, który z tego powodu do dzisiaj 

nazywany jest obrazem Matki Bożej Giedroyciowej. Podejmował 

też surowe praktyki pokutne. To pogłębione życie duchowe po-

zwala nazwać go mistykiem i jak mistyk doświadczał ataków sza-

tańskich, szczególnie w postaci fizycznych dręczeń. Znosił to jed-

nak w wielkiej cierpliwości. 
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Michał Giedroyć przyjaźnił się z kilkoma świętymi, żyjącymi 

wtedy w Krakowie. Dzięki swojej posłudze miał kontakt z ludźmi, 

którym służył duchową radą i wielokrotnie wypraszał łaskę uzdro-

wienia. Gdy zmarł 4 maja 1485 r. od początku modlono się przy 

jego grobie i doznawano cudów. Kilkakrotnie były podjęte starania 

o jego beatyfikację, ale z różnych przyczyn kończyły się niepowo-

dzeniem. Mimo to prywatny kult trwał. W pięćsetną rocznicę jego 

śmierci św. Jan Paweł II napisał: „Ma on czego uczyć nas, współ-

czesnych, jak przez wieki uczył ludzi przeszłych pokoleń. A uczy 

nas tego, czego sam się nauczył, a raczej dzieli się tym, co sam po-

siadł: mądrością cierpliwości. Czerpał ją z kontemplacji Ukrzyżo-

wanego, która była charakterystycznym rysem Jego duchowości. 

(…) Tradycja przekazuje, że Chrystus, zatwierdzając prawidło-

wość drogi, którą Michał szedł przez życie w ukryciu pokory, roz-

świetlonej miłością dojrzałej modlitwy, przemówił do niego [z kru-

cyfiksu]: «Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia!»”. 

Posłuchał Michał Giedroyć swego Mistrza, zaś nasze pokolenie 

ma udział w owocach jego cierpliwości – 7 listopada 2018 r., po 

przeszło pięciu wiekach starań, jego kult jako błogosławionego zo-

stał przez Kościół zatwierdzony. 

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże! Ty przez bł. Michała Gie-

droycia uczysz nas pokornego trwania w Twojej obecności i wier-

nego wypełniania małych rzeczy w wielki sposób. Za jego wsta-

wiennictwem dopomóż nam cierpliwie wypełnić swoje powołanie. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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VII 

 

UPRZEJMOŚĆ 

czyli o spojrzeniu na człowieka oczami Chrystusa 

(bł. Hanna Chrzanowska) 

 

Św. Pawła VI nazywano „człowiekiem nieskończonej uprzej-

mości”. Był to nie tyle przejaw dobrego wychowania, co owoc jego 

współpracy z Duchem Świętym. To samo można powiedzieć o ró-

wieśniczce wspomnianego papieża – bł. Hannie Chrzanowskiej. 

Pierwsza polska świecka pielęgniarka wyniesiona na ołtarze 

urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie. Pochodziła z bo-

gatej rodziny. Ojciec – Ignacy Chrzanowski – był profesorem na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. On – katolik, matka – ewangeliczka, 

ale oboje tylko z nazwy. Dzieci wychowali w duchu głębokiego 

szacunku do każdego człowieka, lecz bez Boga. 

Los człowieka cierpiącego poruszał Hannę od samego dzieciń-

stwa. Zapamiętała pobyt w szpitalu, gdy miała 12 lat. „W nocy – 

wspominała – pielęgnowała mnie pani Aniela. Czułam się na-

prawdę chora i jej troskę odczuwałam głęboko: jakaś cichość, 

miękkość jej obejścia, głosu, dotknięcia”. W 1920 r. zgłosiła się 

jako sanitariuszka do opatrywania rannych żołnierzy. Wkrótce po-

rzuciła studia polonistyczne i wstąpiła do Warszawskiej Szkoły 

Pielęgniarstwa. A potem: wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego 

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, naczelna re-

daktor czasopisma „Pielęgniarka Polska”, współorganizatorka Pol-

skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, instruktorka oraz prekur-

sorka pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego, dzia-

łaczka charytatywna, pisarka i pedagog – już samo wymienienie 

tylko niektórych należnych jej tytułów brzmi jak litania. 

Dbała o wykształcenie swoich uczennic i o ich duchową forma-

cję, organizując rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki. W napisa-

nym przez nią Rachunku sumienia pielęgniarki czytamy: „Może 
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tylko w pracy jestem pogodna i uprzejma, a potem «odprężam się» 

we własnym domu złym humorem i niecierpliwością? A może 

dzieje się odwrotnie?”. Przygotowywała też rekolekcje dla chorych. 

Wymagająca i stanowcza, wyrozumiała i pełna humoru; ubrana 

skromnie, lecz elegancko. Aby pomóc, stosowała różne sposoby. 

Gdy drzwi do domu chorego były zamknięte, wchodziła przez 

okno. Szczególnie wzruszający stosunek miała do ludzi w pode-

szłym wieku. „Cioteczka”, jak ją nazywali podopieczni, opiekę nad 

chorym uważała za zaszczyt. Twierdziła, że pielęgniarka powinna 

chorego zainteresować rozmową, próbować odwrócić jego uwagę 

od choroby, dowartościować jako człowieka, choćby tym, że wy-

słucha czy przyniesie gałązkę bzu. 

Do Boga zbliżała się przez służbę cierpiącym. Do głębokiej re-

ligijności dojrzewała stopniowo. Naśladowała Maryję, zwłaszcza  

w jej drodze, aby usłużyć Elżbiecie. Ostatnie 7 lat życia to również 

zmaganie się z chorobą nowotworową. Odeszła 29 kwietnia 1973 r., 

w Niedzielę Przewodnią. W dniu pogrzebu żegnały ją tłumy krako-

wian, w tym osoby chore i niepełnosprawne. Kardynał Karol Woj-

tyła mówił w homilii: „Dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród 

nas wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Gó-

rze…”. Po 45 latach – 28 kwietnia 2018 r., także w Niedzielę Prze-

wodnią czyli Miłosierdzia Bożego – Kościół ogłosił Hannę Chrza-

nowską błogosławioną. 

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do 

służby chorym i opuszczonym! Daj, aby ta, która całym sercem od-

powiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała 

nas do patrzenia na bliźnich z miłosierdziem. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 
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VIII 
 

DOBROĆ 

czyli o tym, że wiara i miłość wyraża się przez uczynki 

(bł. Jan Beyzym) 
 

„Czujna dobroć lepiej i szybciej działa, niż surowość i rózga” – 

pisał w Dzienniku Duszy św. Jan XXIII, nazywany „papieżem do-

broci”. Jako „człowieka dobroci”, bogatego w ów owoc Ducha 

Świętego, postrzegano też bł. Jana Beyzyma, apostoła trędowatych. 

Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 r. w majątku Beyzymy na 

Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej. Gimnazjum ukończył w Kijo-

wie. Stronił od życia dworskiego i tzw. dobrego towarzystwa. Mę-

czyły go tańce i przesadna dbałość o stroje. Wolał pracę w polu. 

Dla włościan i służby był ludzkim i wyrozumiałym. Robił wrażenie 

bardzo surowego, co tłumaczył następująco: „Jestem Tatar, a to jest 

przywilej tatarski, że każdy wygląda tak, jakby ze 100 wsi spalił, 

zaś drugie 100 spalić zamierzał”. Wprawdzie korzeni tatarskich nie 

miał, ale niektórzy z tzw. lepszych sfer, lubiący wyszukane słówka 

i rozrywki, uważali przyszłego błogosławionego za gbura i nazy-

wali „Tatarem”. On przezwisko zaakceptował i sam go używał. 

W rzeczywistości był wymagający, zwłaszcza od siebie, ale nie-

zwykle dobry dla słabych. Gdy w 1872 r. wstąpił do zakonu jezui-

tów, już w nowicjacie chętnie odwiedzał chorych, których umiał 

słuchać. Otrzymawszy w 1881 r. święcenia kapłańskie, pracował 

na terenie Galicji. Młodzież w kolegium w Chyrowie uwielbiała go 

za poczucie humoru i niekończące się opowieści „w odcinkach”. 

Był lubiany za autentyczną dobroć, ukrytą pod pozorną nieprzy-

stępnością i burkliwością. Ceniono go także za sprawiedliwość. 

„Tatar” okazał się wytrwały w swych postanowieniach. Długo 

czekał na zgodę przełożonych, by pracować wśród trędowatych. Na 

misje wyjechał z Krakowa w 1898 r., mając prawie 50 lat. Zabrał 

ze sobą obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który towarzyszył mu 

do końca jego ziemskiej wędrówki. 
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Na Madagaskarze, gdzie został posłany, zetknął się z tragicz-

nym położeniem chorych na trąd. Nie załamał się, lecz postanowił 

zbudować dla nich szpital. Zaczął pisać wiele listów, zwłaszcza do 

przyjaciół na ziemiach polskich, prosząc o materialne wsparcie 

dzieła. Współbraciom, gaszącym jego zapał, cytował zdanie św. 

Jana: „Nie miłujcie słowem i językiem, lecz czynem i prawdą!”.  

Trudne sprawy ojciec Jan powierzał Maryi. „Najlepsza Matka 

Częstochowska – pisał – troszczy się o swoje czarne pisklęta”. On 

sam był dla nich wszystkim: pielęgniarzem, ogrodnikiem, stola-

rzem, ale najpierw kapłanem. Nie bał się zarażenia, a gdy to się 

stało, stwierdził: „Czy trąd mnie sprzątnie z tej ziemi, czy inna cho-

roba, przecież na jedno wychodzi”. 

W 1911 r. szpital dla trędowatych w Maranie, zbudowany głów-

nie z ofiar, złożonych przez Polaków, został otwarty. Kilkanaście 

miesięcy później, 2 października 1912 r., polski naśladowca św. 

Damiana z Molokai zakończył życie, otoczony swymi podopiecz-

nymi. Św. Jan Paweł II, wynosząc go na ołtarze w 2002 r. w Kra-

kowie, powiedział: „Dobroczynna działalność bł. Jana Beyzyma 

była wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, 

którzy jej nie znają. Prowadził ludzi do Chrystusa, pozwalając im 

poznać i zakosztować Jego miłości…”. 

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże! Ty przez bł. Jana Beyzyma 

okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie najnieszczęśliwszym z nie-

szczęśliwych. Przez jego wstawiennictwo uczyń nas narzędziem 

Twojej dobroci dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Przez Chry-

stusa Pana naszego. Amen. 
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IX 

 

WIERNOŚĆ 

czyli o wytrwaniu do końca 

(św. Teresa Benedykta od Krzyża) 

 

„Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. 

Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc.” (Ps 

85, 12-13). W tym kontekście trudno nie wspomnieć wyjątkowej 

postaci, jaką jest św. Teresa Benedykta od Krzyża. 

Urodziła się w 1891 r. we Wrocławiu jako Edith Stein – jedena-

ste dziecko w religijnej rodzinie żydowskiej. Ojciec zmarł wkrótce, 

dlatego szczególny wpływ na jej postawę moralną miała matka. Od 

niej przejęła zasadę wierności prawdzie, stosując ją w różnych sy-

tuacjach. Gdy jako sanitariuszce podczas I wojny światowej groził 

jej areszt za przewożenie przez listów od rannych żołnierzy, wolała 

ponieść karę, niż skłamać, że nie wiedziała o zakazie. 

Wierność w poszukiwaniu prawdy pociągnęła ją do studiowania 

psychologii i historii, ale po dwóch latach przeniosła się na filozofię 

do Getyngi w Saksonii. Pobyt w tym mieście okazał się przełomem. 

Przybyła tu jako poszukująca ateistka, gdyż w judaizmie nie znala-

zła odpowiedzi na wiele pytań. Jej wierność prawdzie spotkała się 

z nieznanym bliżej światem wiary chrześcijańskiej, głębiej przeży-

wanej przez poznanych tutaj ludzi. Ogromne znaczenie miało dla 

niej świadectwo życia m.in. niektórych wykładowców, wiernych 

zasadom swojej religii. Szczególną rolę w przyjęciu przez nią 

chrztu w Kościele katolickim odegrała jednak lektura wielkiej 

mistyczki i reformatorki życia zakonnego w XVI w. – św. Teresy 

z Avila, karmelitanki. Dlatego jako chrześcijanka na jej cześć 

przyjęła nowe imię: Teresa. 

Spotkanie starotestamentowej (mimo wszystko) wierności z ła-

ską Chrystusa, sprawiło, że jej dotychczasowa wierność prawdzie 

uszlachetniła się i rozkwitła. W pracy naukowej, odwołując się do 
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różnych autorów, starała się wiernie oddać ich myśl. W Spirze, 

gdzie pracowała jako nauczycielka, była wzorem człowieka modli-

twy i budowała innych wiernością w wypełnianiu obowiązków.  

Jej oczekiwania szły jednak dalej; chciała w ciszy kontemplo-

wać Ukrzyżowanego. Spełniło się to 14 października 1933 r. w Ko-

lonii, gdy wstąpiła do Karmelu. Podczas obłóczyn miała jedno ży-

czenie: aby predykat (dodatek do imienia zakonnego) nawiązywał 

do Krzyża Zbawiciela. Tak została siostrą Benedyktą od Krzyża. 

Gdy w Niemczech władzę objął Hitler, wobec groźby deportacji 

i śmierci s. Teresa Benedykta stwierdziła: „Nie ma potrzeby niepo-

koić się, ale konieczne jest dużo modlitwy, aby pozostać wierną  

w każdej sytuacji”. Nie chcąc narażać całej wspólnoty, przeniosła 

się jednak do klasztoru w Holandii. Tam aresztowano ją 2 sierpnia 

1942 r. i wywieziono do obozu Auschwitz. Tydzień później została 

zagazowana, a jej ciało spalono w krematorium. Już wcześniej 

swoje życie ofiarowała w intencji rodaków – Narodu Wybranego, 

aby stał się wierny jedynej Prawdzie. 

Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze w 1987 r. w Kolonii; w 1998 r. 

w Rzymie ogłosił świętą, a rok później – jedną z patronek Europy. 

Jeszcze podczas beatyfikacji zaznaczył: „Kościół oddaje cześć córce 

Izraela, która w czasie narodowo-socjalistycznych prześladowań 

jako katoliczka pozostała wierna Chrystusowi, a jako Żydówka swo-

jemu narodowi”. Dziś uczy nas wszystkich: „Bóg nie odmówi swej 

łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić…”. 

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże! Za przyczyną św. Teresy 

Benedykty od Krzyża, która zawsze była wierna poznanej praw-

dzie, dopomóż nam do śmierci wytrwać w wierności Tobie, je-

dynej Prawdzie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
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X 

 

ŁAGODNOŚĆ 

Czyli o tym, jak cisi i miłosierni wpływają na otoczenie 

(bł. Jolanta) 

 

„Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca,  

a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych – mówi do nas Chry-

stus (Mt 11,29). Niewątpliwie dobrą uczennicą, naśladującą Bo-

skiego Mistrza w łagodności była bł. Jolanta. 

Wnuczka cesarza, królewska córka i matka królowej, księżna 

pani, przełożona klasztoru – wieloma tytułami, wyrażającymi zna-

czenie i władzę, można nazwać Jolantę (lub jak niektórzy wolą: Jo-

lentę) z węgierskiej dynastii Arpadów. A nie znamy nawet dokład-

nego roku jej urodzin i śmierci. Pozostając na drugim planie, była 

osobą cichą, a to słowo w Piśmie świętym często zastępuje pojęcie 

łagodności, chociaż cichość stanowi tylko jeden z jej elementów. 

Przyszła na świat pod koniec pierwszej połowy XIII w. jako naj-

młodsze, dziesiąte dziecko króla Węgier Beli IV i jego żony Marii. 

Jej dwie ciotki i trzy siostry dostąpiły chwały ołtarzy. Najbliższa 

była jej św. Kinga, na której dworze w Krakowie spędziła dzieciń-

stwo. Tu wychowała się w atmosferze głębokiej religijności.  

W 1256 r. została wydana za starszego o kilkanaście lat księcia 

wielkopolskiego Bolesława, który do historii przeszedł z przydom-

kiem Pobożny, rzadko nadawanym męskim przedstawicielom rodu 

Piastów. Ten Bolesław wyróżniał się spośród swoich kuzynów nie 

tylko pobożnością, ale także uczciwością oraz uczynnością wobec 

będących w potrzebie. Był silną osobowością, lecz sam przyzna-

wał, że na jego postępowanie wpływała żona. Był to okres rozbicia 

dzielnicowego Polski, co skutkowało walkami wewnętrznymi oraz 

najazdami z zewnątrz. W jednym z żywotów bł. Jolanty czytamy, 

że łagodziła „męża swego, aby okazał litość nad jeńcami, których 

on, jej uwagami skłoniony, na wolność wypuszczał”. 
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Łagodna księżna przyciągała do siebie poddanych. Za tę cechę 

– jak przekazuje Długosz – wychwalali ją nawet Żydzi z Kalisza. 

Chociaż obecna w życiu publicznym, zwłaszcza przez dzieła miło-

sierdzia, jednak przede wszystkim realizowała się jako opiekunka 

domowego ogniska. Wychowała trzy córki oraz troje małoletnich 

sierot po bracie męża, traktując je jak własne dzieci. Jedyny chło-

piec w tym gronie – przyszły król Polski Przemysł II – miał bardzo 

trudny charakter; bywał bezwzględny nawet dla najbliższych, jed-

nak do Jolanty odnosił się zawsze z szacunkiem i wdzięcznością. 

Po śmierci męża wstąpiła do klarysek w Starym Sączu. Gdy zmarła 

przebywająca tam św. Kinga, przeniosła się do nowego klasztoru 

w Gnieźnie, ufundowanego na jej prośbę przez Przemysła II. Do 

niej dołączyła córka Anna oraz jedna z wnuczek. Będąc przełożoną 

wspólnoty przez swą łagodność i pokorę stanowiła wzór dla innych 

zakonnic. Jej duchowość zostawiła ślad w różniącej się tempera-

mentem córce Jadwidze, żonie Władysława Łokietka. Bardziej po-

dobna okazała się praprawnuczka, także Jadwiga, która osiągnęła 

doczesną koronę polską oraz wieczną – świętości. 

Jolanta zmarła 17 czerwca około 1304 r., ale pamięć o jej świą-

tobliwym życiu nieustannie trwała, aż w 1827 r. papież Leon XII 

zatwierdził jej kult i tytuł błogosławionej. Czczona jest jako pa-

tronka matek i rodzin chrześcijańskich. 

 

Módlmy się: Miłosierny Boże, Ty ubogaciłeś nasz naród cno-

tami bł. Jolanty – wiernej żony, kochającej matki i troskliwej opie-

kunki sierot. Niech ona wspiera nas swym orędownictwem i będzie 

przykładem łagodności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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XI 

 

OPANOWANIE 

czyli o tym, że najpierw trzeba poskromić siebie 

(bł. Bronisław Markiewicz) 

 

Owocem duchowym, którego osiągnięcie wymaga wyjątkowo 

dużo wysiłku, jest opanowanie, zwane też powściągliwością lub 

umiarkowaniem. „Jest to cnota moralna – uczy Katechizm Ko-

ścioła Katolickiego – która pozwala opanować dążenie do przyjem-

ności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Za-

pewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia  

w granicach uczciwości” (KKK 1809). Postać bł. Bronisława Mar-

kiewicza stanowi dowód, że jest to możliwe, niezależnie od posia-

danych cech charakteru. 

Bronisław Markiewicz urodził się w 1842 r. w Pruchniku na 

Podkarpaciu jako syn miejscowego burmistrza. Miał liczne rodzeń-

stwo – 4 braci i 6 sióstr. W szkole średniej pod wpływem jednego 

z wychowawców utracił wiarę. Gdy ją odzyskał, wstąpił do semi-

narium duchownego w Przemyślu i w 1867 r. otrzymał święcenia 

kapłańskie. Pracował jako wikariusz, proboszcz, a po odbyciu do-

datkowych studiów został wykładowcą seminaryjnym. W 1885 r. 

wyjechał do Włoch i w Turynie wstąpił do salezjanów. Wróciwszy 

do Polski w 1892 r. w Miejscu Piastowym k. Krosna, gdzie został 

proboszczem, otworzył zakłady wychowawcze dla opuszczonej 

młodzieży, prowadząc je według metod św. Jana Bosko. 

Chcąc dostosować myśl założyciela salezjanów do polskich re-

aliów, zaczął tworzyć odrębną wspólnotę – Zgromadzenie św. Mi-

chała Archanioła (do jego męskiej gałęzi, tj. michalitów, należał 

m.in. bp Jan Chrapek). 

Wychowanie w ośrodkach, zakładanych przez księdza Markie-

wicza, najlepiej streszcza tytuł czasopisma, które zaczął wydawać w 

1898 r.: „Powściągliwość i praca”. Jednym z filarów – obok rozwoju 
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duchowego i pracy –  wprowadzonego systemu była właśnie po-

wściągliwość. Bł. Bronisław pojmował ją bardzo szeroko – to nie 

tylko umiarkowane używanie dóbr materialnych, ale także opano-

wanie w mowie, gniewie czy w różnych rozkoszach ciała (np. w je-

dzeniu). Przy tym unikał przesady w umartwianiu wychowanków, 

np. jedzenie nie było wyszukane, ale smaczne. 

Ks. Markiewicz słusznie uważał, że dzieci i młodzież przyjmą 

uznają wartość powściągliwości, gdy będą ją widziały u wycho-

wawców. Dlatego powtarzał współpracownikom, że dobrze speł-

nią swoje zadanie, jeśli będą wzorem dla podopiecznych. Sam 

jako pierwszy dawał przykład, a z natury był porywczy. Zaczął 

od panowania nad językiem, z którego ostrości był znany. Co 

prawda w wyrażaniu opinii świadomie zachował ją do końca ży-

cia, ale unikał niepotrzebnych słów.  

W trwającej wiele lat pracy nad własnym charakterem nie liczył 

na własne siły. Mówił: „Nie na sobie opieram moje postanowienia, 

ale na pomocy z Nieba”. Dla podtrzymania na duchu innych pisał: 

„Uczą mistrzowie życia duchownego, że Pan Bóg pozostawia na-

wet największym świętym aż do końca życia pewne niedoskonało-

ści, które ich upokarzają. Właśnie do utrzymania w pokorze to 

czyni, bo pokory wszystkim potrzeba”. Powtarzał też, że dobrze 

będzie, jeśli uda nam się zostać świętymi choć na trzy godziny 

przed śmiercią. Jemu się udało, co Kościół potwierdził 19 czerwca 

2005 r. w Warszawie wyniesieniem go na ołtarze. 

 

Módlmy się: Boże, który wspomagasz człowieka w walce z jego 

słabościami, spraw, abyśmy na wzór błogosławionego Bronisława 

potrafili nad sobą bardziej panować dla dobra własnego i innych. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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XII 

 

SKROMNOŚĆ 

czyli o tym, że najpierw trzeba poskromić siebie 

(bł. Aniela Salawa) 

 

W Księdze Syracydesa czytamy: „Ze skromnością dbaj o cześć 

dla swej osoby i oceniaj się zgodnie ze swą wartością” (Syr 10,28). 

Ten owoc Ducha Świętego jest pokrewny opanowaniu, a trzymając 

się katalogu z Listu do Galatów wręcz można go uznać za jeden z 

jego przejawów. Samo to słowo w Piśmie Świętym pojawia się nie-

zwykle rzadko. W przypadku konkretnych osób, skromnymi na-

zwani są tylko trzej ludzie: św. Paweł Apostoł, Mojżesz i żydowski 

arcykapłan Oniasz, o którym w Drugiej Księdze Machabejskiej na-

pisano: „skromny w obejściu, pełen godności w słowach, dbały o 

wszystko, co jest właściwe dla cnoty” (2Mch 15, 12b). 

Powyższe słowa można z całą pewnością odnieść do prostej 

dziewczyny, jaką była bł. Aniela Salawa. Ta najmłodsza z dziesię-

ciorga dzieci Bartłomieja i Ewy Salawów urodziła się 9 września 

1881 r. w podkrakowskiej wsi – Sieprawiu. Wielodzietna rodzina, 

mimo posiadania gospodarstwa prowadziła życie bardzo skromne. 

Nigdy jednak nie zabrakło tam wiary i pobożności, śpiewu pieśni 

religijnych oraz czytania pobożnych książek. Skromne było wy-

kształcenie Anieli, bo ze względu na biedę skończyła tylko dwie 

klasy szkoły powszechnej. Gdy rodzice postanowili ją wydać za 

mąż w wieku 16 lat, uciekła z domu – jak niejedna późniejsza 

święta czy błogosławiona. 

Udała się do podwawelskiego grodu, gdzie starsze siostry po-

mogły jej znaleźć pracę w charakterze służącej. Poczucie pewnej 

niezależności od rodziców i własne pieniądze trochę „przewróciły” 

jej w głowie – pozostała osobą religijną, jednak zaczęła ulegać 

próżności. Miała wrodzony gust, ale stroiła się przesadnie i ogólnie 

uchodziła za trochę lekkomyślną. Trochę usprawiedliwiał ją wiek 
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– była przecież nastolatką poza domem, ale wkrótce wszystko się 

zmieniło, gdy zachorowała jedna z jej sióstr. Przed śmiercią upo-

mniała Anielę, że pracuje dla siebie, a nie dla Boga. 

Tragedia okazała się błogosławieństwem. Aniela bardzo szybko 

dojrzała. Zauważała potrzeby innych osób i pomagała biedniej-

szym od siebie. Nadal ubierała się elegancko, ale znacznie skrom-

niej. Bardziej jednak zwracała uwagę na to, co w skromności naji-

stotniejsze: zachowanie godności. W jej przypadku wymagało to 

nie lada wysiłku. Była bardzo ładną kobietą i adoratorzy narzucali 

się jej nieustannie. Tymczasem ona złożyła prywatny ślub czysto-

ści. Jako „kuchtę” chcieli ją nieraz wykorzystać gospodarze. Sku-

teczną bronią okazywał się pogrzebacz, a raz nawet ucieczka na 

dach. Takie sytuacje sprawiały, że często zmieniała miejsca pracy.  

Trudności nie załamały jej. Jeszcze bardziej do Chrystusa zbli-

żyła ją ujawniająca się choroba – stwardnienie rozsiane. Ostatnie 

miesiące na ziemi przeżyła w bardzo skromnych warunkach, jed-

nak nie narzekała na swój los. Najcenniejszym owocem jej życia 

była prawdziwa skromność czyli zachowanie własnej godności. 

Gdy zmarła 12 marca 1922 r. w szpitaliku dla ubogich, dopiero 

wtedy zauważono jak wartościowa osoba odeszła. Dla wielu stała 

się przykładem życia w skromności. U jej grobu wypraszano wiele 

łask. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w Krakowie 13 sierpnia 1991 

r., tuż przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Często-

chowie. 

 

Módlmy się: Boże! Z Twojego natchnienia bł. Aniela Salawa, 

będąc zwykłą służącą, stała się wzorem chrześcijańskiej skromno-

ści. Daj, abyśmy potrafili ją w tym naśladować, dbając o własną 

godność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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XIII 

 

CZYSTOŚĆ 

czyli jak zdolni i bogaci nie muszą ulegać modzie 

(św. Kazimierz Królewicz) 

 

„Czystość trzeba cenić jak skarb i czuwać, by go nie stracić” – 

pisał sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, opierając się na Słowie 

Bożym i dziejach ludzkości. Wiele osób utratę tej cnoty uznaje za 

przejaw wolności, tymczasem św. Kazimierz Królewicz, któremu 

wszystko było wolno, pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. 

Kazimierz urodził się w 1458 r. w Krakowie. Był drugim z sze-

ściu synów króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety z Habsbur-

gów. Rodzice zgodnie uważali, że synów należy wychować w pro-

stocie; bogate szaty zakładali jedynie podczas oficjalnych uroczy-

stości. Ich nauczycielem był kronikarz, ks. Jan Długosz. Ten o naj-

zdolniejszym z nich Kazimierzu, napisał: „Był młodzieńcem szla-

chetnym, wyjątkowych zdolności i godnego pamięci rozumu”. 

Po objęciu przez starszego brata korony czeskiej, miał po ojcu 

objąć tron polski. Gdy król musiał na dłużej udać się do Wilna, Ka-

zimierz przez 2 lata rządził w Koronie jako namiestnik, odznacza-

jąc się sprawiedliwością i troską o najuboższych.  

Taka postawa miała źródło w jego osobistej pobożności, którą 

wyróżniał się od najmłodszych lat. We Mszy św. starał się uczest-

niczyć każdego dnia i bardzo często przyjmował Komunię. Pod-

czas podróży, jak pielgrzym, wstępował do każdego mijanego ko-

ścioła, aby uczcić Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szcze-

gólnie troszczył się o lampy przed tabernakulum, na które osobiste 

fundusze, aby były jak najpiękniejsze. Pobożność eucharystyczną 

wzbogacał akcent pasyjny. Rozważając Mekę Pańską, podejmował 

dobrowolne umartwienia – często pościł, uważając iż Królestwo 

Boże nie opiera się na smacznych potrawach i napojach. Jego ulu-

bioną modlitwą była jednak pieśń „Omni die dic Mariae” („Dnia 
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każdego sław Maryję”, której bardziej znane tłumaczenie to „Już 

od rana rozśpiewana”). Zgodnie z tytułem śpiewał ją codziennie. 

Pobożność maryjna przekładała się u św. Kazimierza na stronę 

praktyczną. W tamtych czasach troska o zachowanie cnoty czysto-

ści nie należała do częstych przykładów, zwłaszcza wśród wyż-

szych sfer. Wnuk Jagiełły nie ulegał tej modzie. Gdy wobec postę-

pującej choroby niektórzy medycy orzekli, że najlepszym lekar-

stwem dla niego, jako młodego mężczyzny (miał 26 lat) będzie 

współżycie z kobietą, odpowiedział, że woli stracić życie doczesne 

przez chorobę, niż wieczne przez grzech. 

Zmarł 4 marca 1484 r., trzymając w ręce krzyż i medalik z wi-

zerunkiem Maryi. Pochowany został w katedrze wileńskiej, w ka-

plicy NMP, gdzie za życia najczęściej się modlił. Przed śmiercią 

prosił, aby włożyć mu do trumny tekst jego ulubionej pieśni do 

Matki Bożej, w XVII w. znaleziony pod głową królewicza. 

Starania o wyniesienie Jagiellończyka na ołtarze podjął w 1516 r. 

jego brat – król Zygmunt Stary. Z powodu wojen i szerzenia się 

reformacji, stało się to dopiero w roku 1602. Św. Kazimierza 

obrano m.in. za patrona polskiego rycerstwa, ale umiłowanie przez 

niego cnoty czystości i wytrwałość w jej zachowaniu sprawiły, że 

zwłaszcza pod tym względem stał się ponadczasowym przykładem 

i orędownikiem. 

 

Módlmy się: Boże! Św. Kazimierz, narażony na królewskim 

dworze na pokusy świata, wytrwał w cnocie czystości. Spraw, aby-

śmy za jego wstawiennictwem nie ulegali światowym trendom, ale 

mężnie opierali się utracie godności, jaką nam dałeś. Przez Chry-

stusa, Pana naszego. Amen. 
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XIV 

 

WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ 

czyli o tym, że wielkoduszność to prawdziwy skarb 

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
„Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy – choć niektórzy sądzą, 

że odwleka – lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby kto-

kolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia” (2 P 3,9). 

Określenie „wspaniałomyślność” pojawia się w Piśmie Świętym 

wyjątkowo i w zasadzie w odniesieniu do samego Boga. W więk-

szości tłumaczeń używa się w tych miejscach słów „wielkodusz-

ność” lub „cierpliwość”.   

W średniowieczu, przenikniętym mimo słabości ludzkiej du-

chem chrześcijańskim, tego terminu (po łacinie „magnificentia”) 

używano na określenie cnoty, która powodowała, że człowiek uj-

mował wszystko w perspektywie wielkości, o wszystkim myślał  

i wszystko czynił w sposób wielki, nawet, nawet jeśli powszechnie 

uznawano to za drobiazg. Tak więc człowiek wspaniałomyślny to 

– jak podają słowniki – szlachetnie myślący i postępujący. Dobro, 

okazywane nawet tym, którzy na to nie zasługują, osoba wielko-

duszna czyni nie dlatego, że tak wypada, ale uważa to za coś natu-

ralnego. 

Wspaniałomyślnym możemy nazwać jednego z najbardziej 

znanych na świecie Polaków XX wieku – św. Maksymiliana Marię 

Kolbego. Urodził się w 1894 r. w Zduńskiej Woli w jednoizbowym 

mieszkaniu wielodzietnej rodziny. Nazwano go Rajmund. Trzy lata 

później rodzice znaleźli pracę w Pabianicach i tam dorastał przy-

szły święty. Mając 13 lat, za zgodą rodziców, wstąpił do francisz-

kanów, gdzie przyjął imię Maksymilian. Władze zakonne dostrze-

gły jego zdolności i wysłały na studia – najpierw do Krakowa,  

a potem do Rzymu. Pracował głównie w Polsce, chociaż kilka lat 

przebywał też w Japonii. 



31 
 

Charakter ponoć miał niełatwy, a przy tym – jak wielu sądziło – 

szalone pomysły. To szaleństwo wynikało z głębokiej miłości do 

Boga i do Najświętszej Maryi Panny, na której cześć dodał sobie 

jeszcze drugie imię zakonne – Maria. 

„Wszystko rodzi się z serca, które kocha w świetle kontemplo-

wania Boga i które daje się wspaniałomyślnie, bez ograniczeń, bez 

granic” – to słowa owego „Szaleńca Niepokalanej”. Wspaniało-

myślność skłoniła Maksymiliana do założenia w 1917 r. „Rycer-

stwa Niepokalanej” oraz pięć lat później czasopisma „Rycerz Nie-

pokalanej”, później klasztoru „Niepokalanów” niedaleko War-

szawy, a w 1931 r. popchnęła go do Miasta Nagasaki w dalekiej 

Japonii. To dzieła dla dobra dusz ludzkich. Podobnych przykładów 

– nawet w małych sprawach – można wymieniać wiele. 

Najbardziej znanym wydarzeniem z jego życia jest to, które do-

prowadziło go do śmierci, gdy jako więzień w niemieckim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz ofiarował się za drugiego, całkiem ob-

cego człowieka. Ten heroiczny czyn Kolbego św. Jan Paweł II na-

zwał „nadzwyczaj wspaniałomyślnym darem dla rodziny, której 

podstawowej misji w Kościele i w społeczeństwie był on świa-

dom”. Wielkoduszność ojca Maksymiliana udzielała się otoczeniu 

– nawet esesman Friedrich Bracht okazał ją na swój sposób, gdy 

„wspaniałomyślnie” na prośbę franciszkanina zgodził się zastąpić 

nim wyznaczonego więźnia. Nie wiedzieli też dobijający św. Mak-

symiliana zastrzykiem 14 sierpnia 1941 r., że dla niego był to akt 

wspaniałomyślności: zakończył ziemską pielgrzymkę w wigilię 

Wniebowzięcia Maryi. 

 

Módlmy się: Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką 

swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy 

Cię, tej wielkoduszności, jaką odznaczał się św. Maksymilian Ma-

ria Kolbe. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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XV 

 

BŁOGOSŁAWIONY OWOC 

czyli o współpracy Maryi z Duchem Świętym 
 

Z Adhortacji Apostolskiej „Signum Magnum” św. Pawła VI 
 

W wielkim znaku, który na niebie ujrzał święty Jan Apostoł,  

w owej „Niewieście obleczonej w słońce” święta liturgia Kościoła 

katolickiego nie bez słuszności widzi Najświętszą Maryję Pannę,  

z łaski Chrystusa Odkupiciela – Matkę wszystkich ludzi. (…) Bo-

gurodzica Dziewica nie tylko jako „Najświętsza Matka Boża, która 

uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa”, lecz również jako Matka 

Kościoła „słusznie doznaje od Kościoła szczególnej czci”. (…) 

Maryja jest Matką Kościoła nie tylko dlatego, że jest Matką Je-

zusa Chrystusa i Jego nieodłączną Towarzyszką (…), ale też dla-

tego, że „całej wspólnocie wybranych świeci jako wzór cnót”. Jak 

bowiem każda ludzka matka nie może ograniczać swego zadania 

jedynie do urodzenia nowego człowieka, lecz powinna się podjąć 

także karmienia dziecka i wychowania, tak na pewno czyni Naj-

świętsza Dziewica Maryja. (…) 

Lecz w jaki to sposób Święta Boża Rodzicielka pomaga człon-

kom Kościoła do wzrastania w życiu łaski? Przede wszystkim nie-

ustanną swoją modlitwą, którą podsyca najgorętsza miłość. Choć 

bowiem Święta Dziewica cieszy się kontemplacją Trójcy Przenaj-

świętszej, to jednak nie zapomina o dzieciach które – jak niegdyś 

Ona – odbywają drogę „w pielgrzymce wiary”. Widząc je w Bogu 

i odczuwając ich potrzeby, zjednoczona z Jezusem Chrystusem, 

(…) okazuje się Ona ich Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomoc-

nicą, Pośredniczką. (…) 

Współdziałanie Matki Kościoła w rozwijaniu życia Bożego  

w duszach nie ogranicza się do wstawiennictwa u Syna. Innym 

jeszcze sposobem wywiera Ona swój wpływ na odkupionych,  

a mianowicie przykładem. Ma on bardzo ważne znaczenie, zgodnie 
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z utartym przysłowiem: „Słowa pouczają, a przykłady pociągają”. 

Jak nauki rodziców mają o wiele większą skuteczność, gdy są po-

parte przykładem życia zgodnego z ludzką i Bożą roztropnością, 

tak słodycz i wdzięk, płynące ze wzniosłych cnót Niepokalanej Bo-

garodzicy, pociągają dusze do naśladowania Boskiego Wzoru, Je-

zusa Chrystusa, którego Ona była najwierniejszym obrazem. (…) 

Wzniosła świętość Dziewicy Maryi była nie tylko wyjątkowym 

darem Boskiej hojności, lecz także owocem ustawicznej i wspania-

łomyślnej uległości Jej wolnej woli natchnieniom Ducha Świętego. 

Przez tę doskonałą harmonię i zgodność między łaską Bożą, a dzia-

łaniem Jej ludzkiej natury, Maryja oddała najwyższy hołd Przenaj-

świętszej Trójcy, a sama stała się przesławną ozdobą Kościoła, który 

tak Ją pozdrawia w swej liturgii: „Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś wese-

lem Izraela, Tyś chlubą naszego ludu”. (…) 

Podziwiajmy świadectwo tak wyjątkowej zgodności i harmonii, 

podane na kartach Ewangelii. Skoro tylko upewniła się Maryja ze 

słów Archanioła Gabriela, że Bóg Ją wybrał na dziewiczą Matkę 

Jego Syna Jednorodnego, bez wahania zgodziła się na dzieło, które 

miało pochłonąć wszystkie siły Jej słabej natury i oświadczyła: „Oto 

ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. (…)  

Sam Chrystus, dając nam Maryję za Matkę, wskazał Ją tym sa-

mym jako wzór do naśladowania. Jest bowiem rzeczą naturalną, aby 

dzieci czuły to samo, co matki, oraz by ich zalety i cnoty odtwarzały 

w swoim życiu. 

 
Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszej Maryi Pannie dałeś nam 

wzór współpracy z darami Ducha Świętego. Prosimy, za jej wsta-

wiennictwem, aby i nasze życie przyniosło obfite duchowe owoce. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 

CZCZONEJ W CZĘSTOCHOWSKIM WIZERUNKU 

 
Na początku można zaśpiewać jedną z pieśni do Matki Bożej Częstochowskiej. 

 

Modlitwa św. Bernarda 

Pomnij, o Przenajświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie sły-

szano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy 

przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi! Tą ufnością ożywiony do Cie-

bie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę; do Ciebie przychodzę; 

przed Tobą jako płaczący grzesznik staję! O, Matko Słowa, racz nie 

gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj! Amen. 

 

Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu Polskiego! Ufni w 

Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego, 

zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy 

Ci wszystkie nasze sprawy, nasze rodziny oraz wszystkie dzieci 

Narodu Polskiego, żyjące  w kraju i na całym świecie. 

 

1. Maryjo! Przyjmij nasze podziękowanie: 

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!  [po każdym wezwaniu] 

Za Twoją obecność i działanie w Cudownym Obrazie na Ja-

snej Górze, / za niezliczone łaski, które hojnie wypraszasz nam od 

ponad sześciu wieków. 

Za Twoje łaskawe królowanie nad naszym Narodem / oraz za 

moc, którą wspierałaś nas w ciągu dziejów, zwłaszcza w trudnych 

chwilach niewoli i cierpień. 

Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet, / ucząc je 

mądrości, godności i dobroci. 

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą nas otaczasz nas, / 

umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzesznych oraz 

pocieszając chorych, smutnych i wątpiących. 
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2. Maryjo! Przyjmij nasze przeproszenie: 

Przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!  

[po każdym wezwaniu] 

Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak czę-

sto odchodziliśmy od Boga, / zapominając o Jego obecności i miłości. 

Za to, że nasze postępowanie / nie zawsze było zgodne z wiarą 

świętą i godnością dziecka polskiego narodu. 

Za grzechy przeciwko życiu, / za pijaństwo, egoizm, lekko-

myślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość. 

Za niedostrzeganie potrzeb sióstr i braci naszych / głodnych, 

bezdomnych, chorych i samotnych. 
 

3. Maryjo! Przyjmij wyrazy naszej czci i miłości: 

Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!  [po każdym wezwaniu] 

Pani z Jasnej Góry, / przypominająca o swej obecności wśród 

nas przez znak Cudownego Obrazu. 

Matko z Dzieciątkiem na ręce, / niosąca nam otuchę oraz moc          

w doświadczeniach, kłopotach i codziennych trudach. 

Królowo nasza o Twarzy pociętej bliznami, / która jesteś dla 

nas znakiem nadziei, jedności i zwycięstwa. 

Dziewico Wspomożycielko, / która pomagasz nam przezwy-

ciężać zło i wszelką słabość. 
 

4. Maryjo! Przyjmij nasze prośby: 

Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!  

[po każdym wezwaniu] 

Gdy ogarnia nas zwątpienie / i pokusa niewiary. 

Gdy czujemy się osamotnieni, / opuszczeni i zagrożeni. 

Gdy zagraża nam niebezpieczeństwo / ulegania nałogom i 

grzechom. 

Gdy atakuje nas pokusa materializmu / oraz złości i nienawiści. 
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Zdrowaś, Maryjo… 

 

Królowo Polski, módl się za nami! 

 

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś 

Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną po-

moc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą 

czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej 

opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym 

wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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JASNOGÓRSKA MODLITWA PIELGRZYMÓW 

DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

O Królowo nieba i ziemi, Najświętsza Maryjo, od wieków 
czczona w Częstochowskim Obrazie! Oto my, niegodni  
słudzy Twoi, stajemy przed Tobą, wznosząc błagalnie ręce do 
Ciebie i z głębi serc naszych wołamy: O Matko najlitościwsza! 
Ratuj nas, bo tylko w Tobie nasza nadzieja! O Pocieszycielko 
wszystkich strapionych, a więc i nasza szczególna Opiekunko! 
Wiemy, że z powodu grzechów naszych nie zasługujemy, 
abyś nam miłosierdzie świadczyła, lecz błagamy Cię, o droga 
Matko: nie patrz na nas poprzez te grzechy nasze, ale spojrzyj 
przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego Najświęt-
szą Krew, którą przelał za nas na krzyżu. Pomnij, o najmilsza 
Matko, na ten ból, jakiego doznałaś, stojąc pod krzyżem i pa-
trząc na cierpienie Syna Twego! Przez pamięć na to wszystko, 
o Matko, nie odmów naszej pokornej prośbie, ale łaskawie ją 
wysłuchaj, a doznając Twego wsparcia, wdzięcznym sercem 
sławić Cię będziemy aż do śmierci. Amen. 

 


