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WSTĘP 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
  

W życiu wielu z nas początek sierpnia to czas sprawniejszego bicia 
serca, wzrastającej adrenaliny i wzmożonej organizacji, a powód jest 
oczywisty i nie ma co pytać dlaczego? Za kilka dni wychodzi pielgrzymka na 
Jasną Górę. Moment ważny, bo dający przeżyć na nowo czas osobistego 
nastrojenia fal duszy i serca. Dostrojenia do czystości intencji naszego życia  
w prawdzie, uczciwości i zasad dyktowanych Ewangelią, nie tylko głoszoną, 
ale przede wszystkim potwierdzaną czynami.   

Po doświadczeniu ubiegłorocznym, gdzie wyruszyliśmy w Grupie 
Srebrnej, reprezentującej wszystkich nas i która dotarła do tronu Jasnogórskiej 
Pani, aby rozpocząć nasz jubileusz, witam Was bardzo serdecznie na szlaku 
XXVI Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę, która 
jednocześnie staje się wspaniałym momentem kończącym obchody srebrnego 
jubileuszu. Srebrni trudem pracy podejmowanej w naszym życiu duchowym, 
wyruszamy dalej, aby stawać się świętymi. Tymi, którzy świecą przykładem 
dla innych, pomagając jednocześnie zobaczyć właściwą drogę, wiodącą po 
śladach Świętej Rodziny. Tymi, którzy nie boją się trudnej i wymagającej 
pracy wykonywanej po cichu i bez rozgłosu jak święty Józef. Tymi, którzy 
chcą poznawać naukę Jezusa i w zgodzie z nią wypytywać o obowiązki 
kobiety – matki, mężczyzny – ojca, dziewczynki czy chłopca – kochającego 
dziecka. Osoby zdeterminowane i wpatrzone w obraz Boga, również znające 
wartość zadania, jakie przed każdym z nas stawia Bóg, który kocha i zaprasza 
do wykonania uświęcających czynów.  

Nasza codzienność nie jest sielanką, która tylko bawi, bo grzech 
wdziera się w naszą przestrzeń nieustannie, podejmując próbę zawładnięcia 
naszych myśli, decyzji, aż w końcu wyborów. Dlatego „Sęk w tym - jak zostać 
świętym?” to zaproszenie każdego z nas do inspirującego zadania, by stawać 
się jak święty Józef wołając „Święty Józefie – módl się za nami.” Zostać 
świętym, to nasze powołanie otrzymane od Boga. To wezwanie do jednej 
nadziei, jaką daje nam Chrystus. To również odkrywanie, że każda sytuacja 
naszego życia jest doświadczeniem zaznaczającym w nim wartość i trud. 
Zauważamy, że tak jak słoje pokazują w drewnie ile lat już miało drzewo,  
tak samo i my w naszych sercach mamy ślady dobra i zła. Może wiele lat 
trwamy w dobrym postanowieniu lub zmagamy się z przepracowaniem 
czegoś, aby być bliżej świętości i ta praca ma sens w oczach Boga. Czasami 



6 – 14 sierpnia 2021 Wstęp 

 

 
4 

pojawia się sęk, twardość, jakaś trudna sytuacja w naszym życiu i ona musi 
być, aby coś szczególnie nas ukształtowało, pokazało, że warto coś przetrwać, 
aby jeszcze bardziej mieć siłę i być wrażliwym, cierpliwym, dokładnym  
w wypełnianiu zadania otrzymanego od Boga w codzienności.  

Niech więc rozpoczynająca się nasza duchowa wędrówka okupiona 
trudem fizycznym nie przysłoni nam wartości, jakie czekają na nas  
w sumienności naszej codziennej modlitwy, skupieniu słuchanych 
konferencji, uczciwości wobec naszych sióstr i braci oraz szczerości i prawdy 
dobrze przeżytej sakramentalnej spowiedzi, prowadzącej nas do jedności  
w Komunii Świętej z Chrystusem, przybliżając nas tym samym do świętości. 
Życzę każdemu wytrwałości i wiary w to, że i Ty i ja możemy być świętymi.  

 
Pozdrawiam, przewodnik XXVI ŁPPM 

 
     ks. Tomasz Stępniak 
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Piosenka roku XXVI ŁPPM 

„Jak być świętym?”  
Słowa: ks. Rafał Woronowski 

Muzyka: Magdalena Gorożankin 
Aranżacja: Emil Grygiel 

 

 H          Fis      gis      Fis 

1. Prostą pracą i modlitwą trudno wybudować dom 

H            Fis cis         E         Fis      H 

I zaufać tak bez słowa, że wypełni go sam On.  

H     Fis      gis   Fis 

Jak pozostać Cieniem Ojca? Jak dla Boga Ojcem być? 

H        Fis cis                E       Fis  H 

Cichym świadkiem aż do końca, tak po ludzku umieć żyć.  

 

            E Fis   H    Fis    gis 

Ref. Na Józefa patrz, by z Maryją iść do Boga 

E Fis H         Fis 

I nie pytaj już, „jak być świętym”?  

  E   Fis    H          Fis     gis 

Niech modlitwy treść, płynie w niebo dziś bez końca. 

  E         Fis H 

Pokaż wszystkim jak świętym być. 
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2. Gdy przy pracy zrani drewno, myśli się spowiją w mrok 

Światłem serca jest na pewno ciepły i synowski wzrok. 

Zapach stołu w Nazarecie, rodzinnego chleba smak. 

Prosto z drzewa na Golgocie Chlebem Życia karmi świat. 

 

3. Jak z miłości oddać serce i zachować czystą myśl? 

Stanąć w walce o Jej rękę, czy pozwolić z Bogiem iść? 

Zrozum proszę, Ukochany, że miłości starczy nam,  

gdy pójdziemy razem z Panem, kochać nas nauczy sam. 
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Litania do św. Józefa 

tekst obowiązujący od 1 maja 2021 r. 

Kyrie eleison. 
Christe,  eleison. 
Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, – módl się za nami. 
Święty Józefie, 
Przesławny potomku Dawida, 
Światło Patriarchów, 
Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Opiekunie Odkupiciela, 
Przeczysty stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy obrońco Chrystusa, 
Sługo Chrystusa, 
Sługo zbawienia, 
Głowo Najświętszej Rodziny, 
Józefie najsprawiedliwszy, 
Józefie najczystszy, 
Józefie najroztropniejszy, 
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy, 
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
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Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie dziewic, 
Podporo rodzin, 
Podporo w trudnościach, 
Pociecho nieszczęśliwych, 
Nadziejo chorych, 
Patronie wygnańców, 
Patronie cierpiących, 
Patronie ubogich, 
Patronie umierających, 
Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami. 

P. Ustanowił go panem domu swego. 
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się. 
 
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na 
Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy 
oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego 
orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
 
W. Amen. 
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Dzień I 

 

ŁOWICZ – MAKÓW 
24,1 KM 

 

6 sierpnia 2021 
PIĄTEK 

  

   
 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Łowicz 7:00* Msza Święta w Bazylice Katedralnej w Łowiczu 

Łowicz 9:05* Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Zielkowice 10.10 odpoczynek 

Bobrowniki 11.45 obiad 

Stachlew 14.40 odpoczynek 

Wola Mak. 16.25 odpoczynek 

Maków 17.45 odpoczynek 

Maków 19:30 Jubileuszowy Wieczór ŁPPM 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (Mk 9, 2-10) 

 Święto Przemienienia Pańskiego 

Słowa Ewangelii według świętego Marka 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się 
wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. 
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: « Rabbi, dobrze, że 
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza ». Nie wiedział 
bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: 

« To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie ». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy 
sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co 
znaczy powstać z martwych. 

 

 

INTENCJE NA DZIŚ:   
- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar otwarcia się na działanie Pana Boga w codziennym życiu i umiejętność odkrywania Jego woli. 
- o dar świętości i zgody na odkrywanie woli Bożej w swoim życiu 
 
INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Witam was kochani bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę wam 

towarzyszyć w waszej pielgrzymkowej drodze razem ze św. Józefem. Jest to 

dla mnie ważna osoba. Propozycja którą otrzymałem, aby towarzyszyć wam 

na drodze pielgrzymkowej ze św. Józefem jest dla mnie bardzo ważna, 

ponieważ czuję, że otrzymywałem wiele łask od św. Józefa już 

w dzieciństwie, kiedy byłem ministrantem w rodzinnej parafii. Gdy padła 

propozycja, żeby towarzyszyć wam, to bez większego zastanowienia 

wiedziałem, że będę chciał się podzielić moim doświadczeniem. Nazywam się 

Andrzej Lisiak, jestem pijarem, od siedmiu lat jestem kapłanem, w zakonie 

jestem siedemnaście lat, pochodzę z Górnego Śląska, dokładnie 

z miejscowości Ruda Śląska, w mojej rodzinnej parafii znajduje się 

Sanktuarium Świętego Józefa. Uczę w łowickiej Pijarskiej szkole, zarówno 

w szkole podstawowej jak i  liceum. Moje zainteresowania wiążą się trochę 

z tym, co stanowi moją codzienność. Pierwszym zainteresowaniem jest Pan 

Bóg i nie mówię tego dlatego, że tak powinno być u księdza, ale rzeczywiście 

całym sercem staram się służyć Panu Bogu, robię to właśnie na sposób 

Pijarski. Uczę nie tylko religii, ale innych przedmiotów. My jako pijarzy 

składamy czwarty ślub zakonny, poza tymi które składają zakonnicy, 

czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, także składamy ślub szczególnej troski 

o dzieci i młodzież, który wyrażony jest w nauczaniu. Skończyłem studia 

biologiczno-chemiczne i właśnie tych przedmiotów uczę w szkole, biologii, 

chemii i przyrody. To jest też moje zainteresowanie, rzeczywiście to  mnie 

bardzo pasjonuje – biologia, ostatnio jeszcze więcej czasu poświęcam na 

chemię. Moje hobby jest religijne, związane z tym, że prowadzę Wspólnotę, 

Odnowę w Duchu Świętym – Kana, jest ważny wymiar mojego życia. Moja 

pierwsza parafia mieściła się w Krakowie, tam też prowadziłem Odnowę 

w Duchu Świętym, w Łowiczu także prowadzę. Jestem duszpasterzem 

wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Kana. Jeżeli są jacyś członkowie tej 

wspólnoty na pielgrzymce, to bardzo serdecznie  ich pozdrawiam, podobnie 
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jeżeli chodzi o naszych uczniów szkół pijarskich, ich rodziny, także bardzo 

serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że tutaj jesteście i pielgrzymujecie do 

Matki Bożej wraz ze świętym Józefem. Mam nadzieję, że uda nam się 

wspólnie przebyć tę drogę i będziemy mogli pogłębiać nasze zainteresowania, 

przede wszystkim w sferze duchowej, ale nie tylko. Myślę, że przykłady 

z życia przyrody też pomogą zgłębiać to, co Pan Bóg zapisał w świecie. 

W pierwszej konferencji, jeśli mówimy o Józefie jako patronie pielgrzymów to 

chcę podać przykład z przyrody, który warto zaobserwować. Świat też jest 

nieustannie w drodze, może nam się wydawać, że rośliny nie przebywają 

drogi, ale w rzeczywistości tempo wzrastania też jest jakąś drogą rozwoju, jest 

to dynamizm. Jeżeli chodzi o drogę, to najbardziej kojarzą mi się tutaj 

migracje ryb, jak chociażby łososie, które z wód słonych pokonują drogę do 

wód słodkich aby się rozmnażać, czy odwrotnie węgorze z wód słodkich do 

słonych. Widzimy w przyrodzie rzeczywiście nieustanny ruch, pokonywanie 

drogi, nawet w naszym ciele, nawet teraz, kiedy jest konferencja, impulsy 

nerwowe w naszym ciele nieustannie pokonują pewną drogę w naszych 

komórkach nerwowych. Droga jest dla nas czymś obecnym w każdej 

przestrzeni życia i my w pierwszym dniu pielgrzymki chcemy się zastanowić 

nad drogą duchową. Jesteśmy już po Mszy Świętej z księdzem biskupem, 

chciałbym żebyśmy podjęli temat św. Józefa, który jest patronem 

pielgrzymów. Kiedy spoglądamy na św. Józefa to bardzo często widzimy go 

w drodze i myślę, że chyba trudno o lepszego patrona niż św. Józef. Kiedy 

przyjrzymy się Ewangelii nie mówi wiele, tak de facto nic nie mówi. Mówi 

swoim życiem, mówi do nas poprzez to co robi, poprzez to w jaki sposób 

działa i kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy Józefa który wyrusza do 

Betlejem, jest w drodze i dzięki niemu spełniają się proroctwa, które są 

zapisane w Starym Testamencie, które mówią o tym, że Mesjasz będzie 

pochodził z miasta dawidowego z Betlejem.  W kolejnym fragmencie, znów 

widzimy Józefa w drodze, idzie do Egiptu i tutaj też spełnienia się proroctwo, 

ze Starego Testamentu: „ Z Egiptu wezwałem syna mego”. Kolejna droga to 

droga z Egiptu do Nazaretu po śmierci Heroda. Anioł wskazuje Józefowi, że 

może wrócić, wracają  do Nazaretu, potem widzimy jeszcze Józefa w drodze, 

kiedy z Jezusem idzie do Świątyni Jerozolimskiej na święto Paschy, gdzie 
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dwunastoletni Jezus zostaje znaleziony po trzech dniach. Widzimy więc 

Józefa, który jest nieustannie w drodze i my jesteśmy w drodze, i my idziemy, 

jesteśmy na pielgrzymim szlaku i dlatego właśnie myślę, że trudno o lepszego 

patrona niż  św. Józef. Jeżeli chodzi o czas pielgrzymki, to chcemy się w tym 

czasie wpatrywać w niego, chcemy się od niego uczyć i do tego zachęca nas 

też dzisiejsze Słowo Boże, które wysłuchaliśmy. Dzisiejsza uroczystość 

Przemienienie Pańskie, które dokonało się na górze Tabor, wymagało także 

podjęcia trudu wejścia na tę górę. Kiedy się jest w Ziemi Świętej, to góra Tabor 

bardzo majestatycznie wznosi się nad powierzchnię pozostałych okolicznych 

miejscowości. Aby tam  wejść potrzeba naprawdę dużego wysiłku.  Miałem 

okazję być w Ziemi Świętej i gdy wjeżdżaliśmy busem na tę górę,  jest to 

bardzo wysoko. Może ktoś z was też ma takie doświadczenie, jest to bardzo 

stroma droga, bardzo kręta, ale kiedy dotrze się już na sam szczyt widoki są 

niesamowite. Przemienienie Pańskie i temat że św. Józef jest patronem 

pielgrzymów wskazuje nam cel naszej drogi. Na dzisiejszej pielgrzymce, po 

konferencji chciałbym, żebyśmy podjęli właśnie taką refleksję nad naszymi 

życiowymi celami, nad drogą, którą codziennie pokonujemy. Niełatwo jest 

pokonywać drogę, zwłaszcza kiedy jest przed nami długi odcinek. Tak jest  

i będzie pewnie w czasie pielgrzymki, natomiast każda droga będzie 

łatwiejsza, jeżeli spojrzymy na cel który chcemy osiągnąć. Takich myśli 

przewodnich moglibyśmy znaleźć wiele, nawet starożytny Seneka mówi: 

„Niełatwa jest droga z ziemi ku gwiazdom” czy znane powiedzenie 

Marcińskie: „Per aspera ad astra” czyli przez trudy do gwiazd. I to jest 

właśnie nasza codzienność, to jest właśnie nasze życie, dążenie do celu. Warto 

dziś zadać sobie pytanie: Jakie są moje życiowe cele, dokąd dążysz, czy 

bardzo ci zależy? Jeżeli wiemy jaki jest nasz cel i bardzo nam zależy to łatwiej 

jest pokonać drogę naszego życia. Kojarzy mi się scena z filmu, bardzo do 

mnie przemawiająca, pracując młodzieżą często wskazuję im na to, że 

pokonujemy jakąś drogę. W filmie jest podróż starszego i młodszego 

człowieka. Młodszy nie za bardzo chciał się wybrać podróż,  ale starszy 

obiecał mu, że na końcu będzie coś niesamowitego. Idą pod górę, męczą się, 

wspinają się wysoko, jest ciężko, ale w międzyczasie idą, śmieją się, 

rozmawiają na różne tematy i w końcu dochodzą na szczyt góry. Młody 

człowiek mówi: ,,I co jest niesamowitego i ciekawego na szczycie tej góry? 



Dzień I – 6 sierpnia 2021 Konferencja 

 

 
13 

I wtedy starszy odpowiada:,, Spójrz na swoje życie, możesz przejść drogę nie 

zwracając uwagi na to, co jest w międzyczasie, to co jest po drodze, a to też 

jest ważne”. Możemy przeżyć szkołę, jako uczniowie dążąc do tego żeby zdać 

egzamin, żeby jak najlepiej zdać maturę, pomijając trzy lata drogi, a przecież 

w tych trzech latach jest wiele wspaniałych momentów, znajomości które, 

później kształtują nasze życie. Jest takie niebezpieczeństwo żeby skupić się 

tylko na celu, ten cel owszem jest ważny, zwłaszcza kiedy patrzymy 

z perspektywy naszej wiary. Tym celem jest zbawienie, tym celem jest niebo, 

ale nie tylko chodzi o ten cel ostateczny, chodzi też o to wszystko co jest po 

drodze.  I tego będzie nas uczył bardzo mocno w czasie pielgrzymki święty 

Józef, tego co po drodze, co pomogło mu zrealizować cel, do którego powołał 

go Bóg. Spójrzmy dziś jeszcze raz na nasz cel, co jest dla ciebie naprawdę 

ważne, do czego dążysz? Spójrz też na drogę jaką obierasz, na to wszystko co 

jest w międzyczasie, jak z tego korzystasz, czy potrafisz się tym cieszyć, czy 

potrafisz to docenić i czy potrafisz za to podziękować?   Niech święty Józef 

patron pielgrzymów i dzisiejsza scena z Ewangelii, Przemienienie Pańskie, 

niech droga do Przemienienia Pańskiego  i wędrówka apostołów Jakuba, Jana, 

Piotra z Jezusem, niech ona nas prowokuje do tego, żebyśmy spojrzeli na 

nasze życie, na naszą drogę, na nasze intencje, na nasze cele, na to wszystko 

co stawiamy przed sobą. Życzę wam owocnej, dobrej drogi. Niech czas 

pielgrzymki będzie dla was błogosławiony, abyście osiągnęli cel.   

Święty Józefie módl się za nami! 
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Rozważania różańcowe  

– Tajemnice bolesne - 

 
Tajemnica I. Modlitwa w Ogrójcu 

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Uczniowie wiele razy byli 

świadkami modlitwy Pana Jezusa, ale w Ogrójcu posnęli, nie potrafili 

czuwać z Mistrzem. Prosimy Cię Panie, daj nam modlitwę, na wzór 

św. Józefa, będącą obecnością pełną miłości. 

 

 

Tajemnica II. Biczowanie 

 

Biczowanie. To jest tajemnica niewinnie zbieranych uderzeń. 

Najbardziej ranią nas ci, których najbardziej kochamy. I tak samo my 

ranimy Boga. Daj nam Panie ze św. Józefem przyjmować razy w 

milczeniu, z miłością. 

 

 

Tajemnica III. Ukoronowanie cierniem 

 

Cierniem ukoronowanie. To tajemnica wystawienia na pośmiewisko 

Boga i człowieka. Jak bronimy się przed ludzką drwiną, ironią, 

złośliwością? Czy bronimy się, czy umiemy przygarnąć ośmieszonego 

Boga? Święty Józefie – naucz nas brania w obronę pogardzanych. 
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Tajemnica IV. Dźwiganie krzyża 

 

Dźwiganie krzyża. Do nieba nie idzie się w pojedynkę, wygodną 

drogą. Do nieba jedni dźwigają drugich. Święty Józefie – bądź dla nas 

wzorem ofiarnej pracy i życia pełnego poświęceń dla innych. 

 

 

Tajemnica V. Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

 

Ukrzyżowanie. Jeżeli coś w nas nie umrze to i żyć nie będzie. Święty 

Józefie. Ucz nas umierania dla siebie, by mógł w nas zamieszkać i żyć 

Bóg. 
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Rozważania Drogi Krzyżowej 

ks. Kamil Goc 
 

WSTĘP 

 

Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moja pamiątkę!”.  
Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19 – 20). Droga Krzyżowa, męka, 
śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są utrwalone w Ostatniej Wieczerzy. Dzięki  
temu możemy rozważać dzieło naszego odkupienia przez pryzmat Wieczernika,  
w którym odbyła się pierwsza Eucharystia – dialog miłości Boga i człowieka. 

 
Stacja I - Jezus na śmierć skazany 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci 
nie chcieli przyjść (Mt 22, 3). 
 Każde uczestnictwo we Mszy Świętej jest zalążkiem niebiańskiej uczty 
w domu Ojca. „Oto wielka tajemnica wiary!”. Tym wyrażeniem, ogłoszonym po 
słowach konsekracji, kapłan głosi sprawowane misterium i odsłania swój zachwyt nad 
substancjalną przemianą chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, rzeczywistością, 
która przekracza wszelkie ludzkie rozumienie.1 Bowiem tu na ziemi nigdy do 
końca nie pojmiemy bogactwa Eucharystii, dane nam to będzie dopiero w 
Królestwie Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak już teraz jesteśmy zaproszeni 
do tego, aby uczestniczyć w Uczcie królewskiej, albowiem Bóg sam ją dla nas 
przygotował (por. Mt 22, 4). 

Zastanawiające dlaczego często jesteśmy skłonni do tego, aby pod 
byle pretekstem wymówić się od uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. 
Mamy ważniejsze sprawy: ciekawy serial w telewizji, surfowanie po 
Internecie, zakupy i wiele innych rzeczy. Przez opuszczanie Eucharystii 

                                                 
1 Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 6. 



Dzień I – 6 sierpnia 2021 Droga krzyżowa 

 

 
17 

wydajemy na siebie wyrok skazujący, którym pozbawiamy się duchowego 
pokarmu, dającego życie wieczne. 
 Prosimy Cię, Panie, Sprawco naszego chcenia i działania, abyśmy 
nigdy z własnej woli nie opuszczali Mszy Świętej. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja II - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34). 
 Jezus nie uciekł przed krzyżem i chciał do niego przygotować swoich 
uczniów. Mówił im, że musi (…) wiele wycierpieć (…), że będzie zabity i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie (Mt 16, 21). Oni natomiast nic z tego nie rozumieli, nie 
dopuszczali takiej możliwości. Piotr robił wyrzuty Jezusowi: Panie(…). 
Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie (Mt 16, 22). A jednak przyszło. Uczniowie 
zrozumieli tę lekcję Jezusa dopiero po Jego Zmartwychwstaniu. Przestali się 
więc bać krzyża, na którym w większości sami złożyli swe życie w ofierze dla 
Chrystusa. Podobnie czynili pierwsi chrześcijanie, co potwierdzają akta 
męczenników. Nasuwa się pytanie: skąd czerpali odwagę i siłę do 
przyjmowania krzyża? Odpowiedzi należy szukać w misterium łamania chleba, 
w którym nabierali duchowej siły do składania świadectwa o Jezusie 
Chrystusie. Dla pierwszych chrześcijan było nie do pomyślenia, aby opuścić 
Eucharystię. 
 A dla nas? Dziś już nikt od nas nie wymaga, abyśmy własną krwią 
dawali wyraz naszej wiary. Niemniej, zauważmy to z jak wielkim trudem 
przychodzi nam jej wyrażenie poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej. Jest to 
dla nas sposobność, aby od Jezusa i pierwszych chrześcijan uczyć się 
właściwego wartościowania. Albowiem jeżeli coś kosztuje, przychodzi 
z trudem i jest okupione ofiarą, to przez to właśnie nabiera realnej wartości. 
 Prosimy Cię, Panie, abyś odsuwał od nas pokusę porzucenia naszego 
krzyża. 
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Stacja III - Jezus upada pod krzyżem 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Zaprawdę, powiadam ci: jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się 
Mnie wyprzesz (Mt 26, 34). 
 Piotr na te słowa, wypowiedziane przez Jezusa już po ustanowieniu 
Eucharystii, odparł: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie (Mt 
26, 35a). Ewangelista Mateusz dodaje, iż wszyscy uczniowie podobnie 
zapewniali (por. Mt 26, 35b). Chrystus wiedział o tym wszystkim, wiedział,  
że zostanie zdradzony, ale nie cofnął swojego słowa miłości, 
wypowiedzianego wcześniej. Podobnie do Piotra, również i my niekiedy 
jesteśmy nazbyt pewni siebie, że nie powtórzymy już tego samego grzechu, że 
zrezygnujemy z naszych grzesznych przywiązań, z tego wszystkiego, co nas 
w grzechu pociąga i fascynuje. Taka pewność jest zgubna. Mówi przecież 
Paweł Apostoł: niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł (1 Kor 
10, 12). Jedno jest pewne: potrzeba, aby upadła nasza pycha  
i nasza zbytnia pewność siebie. Wtedy zrobimy miejsce dla Tego, Który wziął 
na siebie wszystkie upadki człowieka, dla Tego, Który jest unoszony w górę 
podczas każdej Mszy Świętej, przypominając nam, że kochać to znaczy 
powstawać. Eucharystia jest pokarmem, dającym wewnętrzną siłę, dającym 
moc do podźwignięcia się z upadku. 
 Prosimy Cię, Panie, aby upadła nasza pycha i zarozumiałość. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja IV - Jezus spotyka swoją Matkę 
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona  
(Łk 1, 42). 
 To pozdrowienie Elżbiety pozwala nam w świetle Męki Pańskiej na 
nowo odkryć prawdę, że przyjęcie Chrystusa do serca czyni z nas ludzi 
błogosławionych, czyli szczęśliwych. Maryja, podczas nawiedzenia, kiedy już 
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nosi w sobie Jezusa, w pewnym sensie jest „tabernakulum” – pierwszym 
„tabernakulum” w historii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla ludzkich 
oczu) pozwala się adorować Elżbiecie (…).2 

Zatem każde przyjęcie Komunii Świętej przemienia nas jakby 
w duchowe tabernakulum, w którym jest ukryty najcenniejszy skarb – 
błogosławiony owoc łona Maryi, naszej Matki. Potwierdzeniem tego jest nasze 
odniesienie do drugiego człowieka, albowiem mając Boga w sercu, jesteśmy 
jego mocą zdolni do okazywania życzliwości, akceptacji i zrozumienia, 
pomimo bólu, krzyża i cierpienia. Mając Boga w sercu dopiero wtedy 
potrafimy naprawdę kochać. Tak jak czyniła to Maryja, kiedy wyruszyła 
z pomocą do swojej krewnej Elżbiety, niosąc w sobie Jezusa. 
 „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 
Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, 
i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem (Łk 23, 26). 
 Zauważymy, że Ewangelista Łukasz podkreśla to, że Szymon niesie 
krzyż za Jezusem. Cóż za paradoks? Albowiem wbrew pozorom to Jezus 
prowadzi Cyrenejczyka. Prowadzi na Golgotę, przez trud i cierpienie.  
Nie powinno nas to dziwić: wszak powiedział wcześniej sam o sobie: Ja jestem 
drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie 
(J 14, 6).  

Również my idziemy za Jezusem, który wskazuje nam drogę podczas 
każdej Mszy Świętej w momencie ofiarowania. Co my możemy Mu 
ofiarować? Mamy oddać wszystko to, co nas przygniata, to co jest naszym 
ciężarem, aby mógł to przemienić i zwrócić nam nowe. Szymon zapewne 
wielokrotnie podnosił ciężary i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ale to, 
 że niósł je dla Chrystusa i z Chrystusem decyduje o wyjątkowości jego czynu. 
To owoc miłości, która uobecnia się i której doświadczamy w Eucharystii.  

                                                 
2 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 55. 
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 Prosimy Cię, Panie, abyśmy chcieli podążać Twoimi drogami.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Ukaż mi swa twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna 
wdzięku (Pnp 2, 14). 
 Ty, Panie, nagrodziłeś czyn Weroniki, ofiarując jej swoje Boskie 
oblicze odciśnięte na chuście, którą otarła Ci twarz. Ona potrafiła zobaczyć 
w Tobie, tak wtedy odmienionym, oczekiwanego Chrystusa, Odkupiciela 
świata. Podobnie i my: możemy się wpatrywać w Ciebie oczyma wiary 
podczas przeistoczenia, kiedy chleb staje się Twoim Ciałem. To trudne do 
zrozumienia, że jesteś, Panie, obecny w białym płatku chleba. Ty, Panie, dobry 
jak chleb. Sam o sobie powiedziałeś: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, 
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).  

W Eucharystii naprawdę Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i pragnie się 
z nami zjednoczyć (…). Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie 
adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się 
jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna liturgii niebieskiej.3 
 Więc prosimy Cię, Panie, abyś zaspokoił nasz głód duchowy Twoją 
obecnością. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VII - Jezus upada po raz drugi pod krzyżem 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Nie znam Go (…). W tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się 
i spojrzał na Piotra (Łk 22, 57.60 – 61). 

                                                 
3 SC 66. 
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 Jeszcze kilka godzin temu, umocniony Eucharystią z rak Jezusa 
i pewien swojej odwagi, Piotr wypiera się, że Go zna. Widzimy jak słaby jest 
człowiek, jak bez Boga nie potrafi niczego uczynić, brak mu siły do dawania 
świadectwa.  

Nam łatwo ocenić i potępić czyn Piotra. Popatrzmy więc w lustro 
i zobaczmy siebie:  ile to razy wychodząc z niedzielnej Mszy Świętej, na której 
byliśmy przez chwilę jednością z Bogiem, wracamy do domu i poprzez swoje 
postępowanie, np. kłótnie z sąsiadami, nieporozumienia w rodzinie, brak 
uczciwości w pracy, ideologizowanie sprzeczne z nauką Kościoła, zapieramy 
się Jezusa. Okazuje się, że Komunia – jedność z Bogiem, tak naprawdę nie 
była komunią. Na szczęście On nam się nigdy nie przestanie dawać 
w Komunii, abyśmy nie ustawali w wysiłkach powstawania z upadku i na 
nowo próbowali dawać o Nim świadectwo. 
 Prosimy Cię, Panie, abyś dodawał nam sił i odwagi do dawania 
świadectwa o Tobie. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi! (…) Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk 23, 
28.31). 
 Słowa te, skierowane do płaczących kobiet, przywołują na myśl 
jeszcze inną wypowiedź Jezusa: Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami, kto 
trwa we Mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie 
możecie uczynić (J 15, 5). Tylko pełny udział we Mszy Świętej jednoczy nas 
ściśle z Chrystusem. On staje się nasza mocą, dzięki której możemy dobrze 
przeżyć nasze życie.  

A co z tymi, którzy z różnych powodów nie mogą przystąpić do Stołu 
eucharystycznego? Papież Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis 
pisze, że nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej 
Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. 
W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem,  
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za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej (…).4 Trwajcie więc w krzewie 
winnym, przyjmując komunię duchową. To ma sens. 
 Prosimy Cię, Panie, abyśmy duchowo i owocnie przeżywali każde 
spotkanie z Tobą podczas Mszy Świętej.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja IX - Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Powiedział mu o raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się 
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział „Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do Niego: Panie, 
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17). 
 Piotr zrozumiał swój błąd. Już nie zapewniał górnolotnie: „Tak, Panie, 
dla Ciebie wszystko”. Przyjął swe ograniczenie. Dlatego na pytania Jezusa Czy 
miłujesz Mnie ponad wszystko? Czy miłujesz Mnie tak jak ja umiłowałem 
Ciebie? Piotr odpowiedział, że kocha Go tak jak umie kochać słaby człowiek.  

I my, Panie, tu na ziemi w niczym nie możemy doścignąć Twojej 
Boskiej miłości, o której nam nieustannie przypominasz podczas każdej 
Ofiary Mszy Świętej. Potrafimy kochać miłością ludzką, co wcale nie oznacza, 
że nie możemy w niej wyrazić tego, jak jesteś dla nas ważny. Każdy upadek 
oddala nas od Ciebie, oddala nas od nas samych i innych ludzi. Jednocześnie 
pokazuje nam jak bardzo Cię potrzebujemy. Ale Ty, Panie, wszystko wiesz, 
Ty wiesz, że naszą ludzką miłością, której uczymy się od Ciebie, kochamy Cię. 
 Prosimy Cię, Panie, o umocnienie naszej miłości. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja X - Jezus z szat obnażony 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

                                                 
4 SC 55. 
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Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie 
ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając 
stroju weselnego? (Mt 22, 11 – 12). 
 Bóg zna całą prawdę o nas, a mimo to nie odrzuca nas od siebie. Nie 
musimy się więc obawiać! Prawda ta odkrywa przed nami tylko to, iż 
potrzebujemy Zbawiciela. Zatem nie możemy godnie uczestniczyć we Mszy 
Świętej, bez stanięcia przed Bogiem w prawdzie, z tym wszystkim co w nas 
dobre i z tym wszystkim co jest grzechem i do grzechu prowadzi. Stając przed 
Bogiem w akcie pokuty na początku każdej Mszy Świętej niejako obnażamy 
się przed Nim, pokazujemy się takimi, jakimi jesteśmy w rzeczywistości. To 
motywuje nas do uznania, że potrzebujemy Zbawiciela, który chce zbawić 
nas, a nie nasze wyobrażenie o nas. Chrystus jest naszą Prawdą, jeżeli więc 
poznamy tę Prawdę, to Ona nas wyzwoli. 
 Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie bali się odkrywania przed Tobą 
naszego prawdziwego oblicza. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XI - Jezus przybity do krzyża 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

…razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus. (Ga 2, 19 – 20) 
 Chrystus najpełniej w nas żyje, kiedy z czystym sercem przyjmujemy 
Go w Komunii Świętej. Jego obecność przemienia nasze życie, przemienia nas 
samych. Już Ojcowie Kościoła podkreślali prawdę o tym, że przemieniamy się 
w tego, którego spożywamy. Przez to stajemy się najściślej Dziećmi Bożymi. 
Dlatego możemy do Boga wołać Abba, Ojcze, od którego razem z Chrystusem 
odziedziczymy Królestwo Niebieskie, przygotowane dla nas przed 
założeniem świata. Sami nie wiemy, jak jesteśmy piękni wówczas, kiedy znajdujemy 
się w zasięgu Słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie wiemy, jacy jesteśmy piękni, kiedy 
obcujemy z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce 
uświęcającej.5 

                                                 
5 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Świętej dla alumnów, młodzieży zakonnej i służby 
liturgicznej, Częstochowa, 6 czerwca 1979 r. 
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 Prosimy cię, Panie, abyśmy pragnęli całym sercem jednoczyć się 
z Tobą w Komunii Świętej. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak 
śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol (Pnp 8, 6). 
 Śmierć Jezusa jest przypieczętowaniem Jego miłości do nas, miłości 
Boga do człowieka. Pieczęć ta została wyciśnięta w naszym sercu. A tą 
pieczęcią jest sam Chrystus. Pieczęć jest potwierdzeniem czyjejś tożsamości. 
Zatem ofiarna miłość Chrystusa jest znakiem uwierzytelniającym każdego  
z nas. Chrystus potwierdza naszą tożsamość, czyli godność dziecka Bożego. 
Nosimy w sobie Chrystusa, nosimy Jego obraz, Jego pieczęć. Prawda ta 
znajduje swe spełnienie w celebracji Eucharystii. I choć może do końca nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, to On przychodzi, abyśmy położyli Go jak 
pieczęć na naszym sercu, jak pieczęć na naszym życiu. 
 Prosimy Cię, Panie, abyśmy naszym życiem chcieli okazywać nasza 
przynależność do Ciebie. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XIII - Zdjęcie z krzyża 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś 
dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1, 18). 
 O jakiej nauce mówi św. Paweł? Z pomocą w udzieleniu odpowiedzi 
przychodzi nam jedna z tradycyjnych pieśni pasyjnych, gdzie śpiewamy: W 
krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Zatem możemy 
powiedzieć, że to Miłość jest mocą Bożą dla nas, którzy dostępujemy 
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zbawienia. A do Źródła Zbawienia mamy dostęp w sakramencie miłości, tj. 
Eucharystii.  

Eucharystia oznacza dziękczynienie. Dziękujemy więc w niej Bogu 
nas miłość, której powinniśmy się poddać. Choć czasem nie uniknie się 
cierpienia, to jednak Miłość nie przestaje kochać. A ona prowadzi przez 
Krzyż. Tak jak mówią siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, pracujące z 
niewidomymi w Laskach: Przez krzyż – Do nieba. Nie ma innej drogi. 
W miłości bowiem nie da się iść na skróty. 
 Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie zaprzestawali w naszym życiu 
praktykowania miłości. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XIV - Jezus złożony do grobu 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
 

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który 
kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.  
(Mt 27, 59 – 60). 
 Tylko przyjaciel potrafi odstąpić nam swoją własność jak to uczynił 
Józef z Arymatei względem Jezusa. Zdjęty z krzyża Zbawiciel doświadcza 
oznak przyjaźni i przywiązania od swoich bliskich. Józef zapewne nauczył się 
tego od Jezusa, który przecież powiedział: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 
czynicie to, co wam przykazuję (J 15, 14). A wcześniej: nikt nie ma większej miłości 
do tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Jezus dał przykład 
jak mamy czynić i Józef odwzajemnił Jego przyjaźń, której wyrazem  
było ofiarowanie Mistrzowi z Nazaretu własnego grobu. Naszym 
odwzajemnieniem Chrystusowej przyjaźni będzie owocne przeżywanie 
Eucharystii, czyli takie, które ma przełożenie na życie codzienne. Po tym 
wszyscy poznają, żeśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie 
miłowali (por. J 13, 35). Eucharystia jest więc darem Oblubieńca dla 
Oblubienicy, czyli Kościoła. Jest to dar jednocześnie dany i zadany, a to 
oznacza, że domaga się odpowiedzi ze strony człowieka, domaga się 
odpowiedzenia miłością na Miłość. 
   

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Zakończenie – Chrystus Zmartwychwstał 

  
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 

Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie 
(…). Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 53.56). 
 
 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. AMEN 
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Dzień II 

 

  
MAKÓW - WYSOKIENICE 

21,8 KM 
 

7 sierpnia 2021 
SOBOTA 

   

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Maków 7:00* Msza Święta par. św. Wojciecha w Makowie - amfiteatr 

Maków 9.15* Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Płyćwia 10.00 odpoczynek 

Byczki 11.50 obiad 

Lnisno 14.00 odpoczynek 

Michowice 15.35 odpoczynek 

Wysokienice 17.15 nocleg 

Wysokienice 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w Kościele św. Marcina w Wysokienicach 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (Łk 2, 41-51a) 

  

Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

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

 

INTENCJE NA DZIŚ:   
- o wysłuchanie intencji pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o łaskę życia wiecznego dla śp. Ks. Biskupa Alojzego Orszulika 
- o łaskę zgody i uniesienia krzyża, jaki każdy z nas otrzymuje w codziennym życiu  
- o zgodę na realizowanie woli Bożej i zgodę na nią w swoim życiu  
 
INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Witajcie pielgrzymowicze w kolejnym dniu pielgrzymki. Wczoraj 

zastanawialiśmy się nad celem drogi i  mam nadzieję, że udało wam się 

odpowiedzieć na pytanie o cel waszej drogi, o to jak do tego celu dążycie, 

jakie macie ważne momenty w swoim życiu, po drodze. Wczoraj wieczorem 

był dzień radości, spotkaliście się, mam nadzieję że ten dziennie szczególnie 

zapisał się wspaniałymi wspomnieniami w waszych umysłach. Dzisiaj, 

chcemy zastanowić się nad świętym Józefem jako człowiekiem w cieniu 

Maryi. Ten tytuł „cień ojca” często można spotkać i odnosi się w sposób 

szczególny do świętego Józefa, jako cienia Boga. Ja chciałbym żebyśmy 

zastanowili się trochę w innym aspekcie. Józef jest człowiekiem w cieniu 

Maryi i jest też cieniem ojca. Możemy to zaobserwować czytając Ewangelię. 

Dzisiaj, rozważając fragment z Ewangelii o znalezieniu Pana Jezusa 

w świątyni, widzimy, że Maryja z Józefem odnajdują po trzech dniach Jezusa. 

Możemy sobie tylko wyobrażać, co dzieje się w ich umysłach, jak bardzo ich 

to nurtowało i jak bardzo przeżywali całą tę sytuację. Kiedy odnajdują Jezusa 

to nie Józef zabiera głos, ale Maryja. To Józef powinien, jako ojciec, jako ten 

który odpowiada za rodzinę, zabrać głos. On zostawia to Maryi, to ważne. 

Nie widzimy w Ewangeliach Józefa, który w jakiś sposób zwraca się do 

Jezusa, ale widzimy, że razem z Maryją szuka, troszczy się, opiekuje, ale jest 

jednocześnie w cieniu Maryi. Chciałbym na chwilę wrócić do topografii Ziemi 

Świętej,  może nie tyle topografii, co budynków które tam są. Kiedy przebywa 

się w Nazarecie, znajduje się tam przepiękna, ogromna, dwupiętrowa 

Bazylika Zwiastowania Pańskiego, a obok w cieniu tej potężnej budowli, 

mniejszy kościół Świętego Józefa, który według tradycji znajduje się 

w miejscu, gdzie był warsztat ciesielski Świętego Józefa, gdzie święty Józef 

pracował. Podobnie w Jerozolimie, kiedy udamy się do tradycyjnego grobu 

Maryi, pustego grobu, to aby dotrzeć do tego miejsca, trzeba zejść głęboko 
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pod ziemię do groty. Po drodze można zupełnie ominąć dwa boczne ołtarze, 

które według tradycji są grobami Józefa  oraz Joachima i Anny, czyli 

dziadków Jezusa. Można przejść, zdążając do grobu Maryi, nie dostrzegając 

tego, że po lewej stronie jest tradycyjny grób świętego Józefa. To ważne, 

święty Józef w ten sposób wskazuje nam, że powinniśmy tak działać jako 

chrześcijanie, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Każdy chrześcijanin ma być 

reprezentantem Jezusa, naszym zadaniem jako chrześcijan jest nieść Jezusa 

innym, a do tego potrzebna jest pokora. Chciałbym, żebyśmy dziś, w czasie tej 

konferencji, zastanowili się właśnie nad pokorą, czym jest pokora i jak należy 

ją rozumieć, bo tak rozumiem to, że Józef jest w cieniu Maryi, jest bardzo 

pokorny. Pokora to klucz do zrozumienia Boga, jest bardzo ważna. Kiedy 

człowiek jest pyszny, kiedy ma zbyt duże mniemanie o sobie, to trudno jest 

zrozumieć Boga i jego plan, który ma wobec każdego z nas. Trudno 

zrozumieć wolę Bożą, a zarazem trudno też zrozumieć Pismo Święte, gdy 

brak pokory. Nie wiem jakie jest wasze doświadczenie kiedy czytacie Pismo 

Święte, czy ono jest trudne, czy raczej nie macie problemu ze zrozumieniem 

tego, co Bóg chce przez słowa  Pisma nam powiedzieć. Na mojej drodze życia 

Pan Bóg postawił wspaniałego księdza diecezjalnego Rafała Buchingera, który 

był też moim ojcem duchownym, a w naszym seminarium dzielił się 

duszpasterską interpretacją Pisma Świętego. Na co dzień mieszkał 

z profesorami, wykładowcami biblistyki, razem z nimi jadał posiłek, dlatego 

też konsultując się z nimi, często analizował Pismo Święte od takiej strony 

intelektualnej. Podzielił się kiedyś z nami takim świadectwem, które bardzo 

do mnie przemówiło. Poza tym, że prowadził duszpasterskie odczytywanie 

Pisma Świętego z nami, to odczytywał też z różnymi innymi ludźmi, 

z lekarzami i osobami w innych zawodach. Kiedyś rozważał pewien fragment 

Pisma Świętego, nie mógł go zrozumieć, próbował to rozgryźć od strony 

biblijnej, etymologii, znaczenia słów. Później rozważał Pismo Święte z grupą 

i była tam pewna, bardzo prosta kobieta, pracująca jako gospodyni domowa, 

która podzieliła się swoją refleksją, odnośnie odczytywanego przez nich 

fragmentu Pisma Świętego.  Otworzył  szeroko oczy,  mówił,  że on do tej 

prawdy którą ona się podzieliła, docierał przez długie studia i refleksje nad 

tym tekstem biblijnym. Ta kobieta szybko odkryła zasadniczy problem tekstu, 
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co Pan chce w danym fragmencie powiedzieć. On to robił na drodze 

intelektualnej, a ona kiedy obierała ziemniaki. Kiedy zadał jej pytanie w jaki 

sposób wpadła na ten pomysł, odpowiedziała, że przy obieraniu ziemniaków 

myślała o tym fragmencie Ewangelii. Niesamowita interwencja Pana Boga, 

kiedy człowiek ma pokorę, czyta słowo Boże i w swojej prostoduszności 

odczytuje to Słowo. Nie trzeba być bardzo wykształconym żeby, zrozumieć co 

Pan Bóg chce nam powiedzieć, dlatego pokora, to klucz do zrozumienia Boga. 

On otwiera się przed pokornymi i warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak 

błędnie możemy rozumieć pokorę, ponieważ możemy mieć fałszywą pokorę, 

zaś prawdziwa pokora to prawda o sobie. Kiedy ktoś mnie pochwali, kiedy 

udało mi się coś zrobić, czasami zdarza się, że powie mi ktoś, że bardzo 

podobało mu się moje kazanie, to jakoś czuję się zawstydzony. Oddaję co 

prawda to wszystko Panu Bogu i Matce Bożej. Każde kazanie, każdą 

konferencję i tę tutaj też oddaję w całkowitej zależności od niej, jeżeli coś trafia 

do waszych serc, to wierzę, że to właśnie dzięki Maryi, biorąc zaś pod uwagę 

temat naszej pielgrzymki, osobę Świętego Józefa, to to jemu to przypisuje.  Jest 

więc zawstydzenie, ale trzeba też w prawdzie powiedzieć,  jeżeli te treści 

dotarły do kogoś, jeżeli komuś pomogły, to Chwała Bogu, to cieszyć się,  nie 

wolno zaprzeczać dobru, które się dokonuje. Pokora to prawda o sobie. 

Chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie: Jak reaguję na prawdę o sobie? 

Święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, które słuchaliście w Ewangelii, zwraca 

uwagę abyśmy rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. 

Prawda wiąże się z poznaniem Pana Boga, poznaniem samego siebie, 

poznaniem tego co jest dobre, moich zalet, ale też moich słabości, uznaniem 

grzeszności, tym że nie jesteśmy idealni i zaakceptowaniem tego. Możemy 

denerwować się, że coś nie funkcjonuje prawidłowo w naszym życiu, bo bycie 

chrześcijaninem  nie polega na tym, żeby być idealnym. Tutaj właśnie 

przepięknie wkomponują się nam  słowa przewodnie pielgrzymki: „Sęk 

w tym, aby być Świętym”. Świętość to nie idealność, to nie jest doskonałość.  

Świętość to dążenie do doskonałości, to nieakceptowanie zła, to pracowanie 

nad sobą i taka jest nasza prawda. Każdy z nas jest wezwany do nieustannej 

pracy nad sobą, aby nie poddawać się zwątpieniu, że znowu zgrzeszyłem, 

znowu to samo się pojawiło w moim życiu. Dziś niech święty Józef uczy nas  
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właśnie tego, żebyśmy działali nie zwracając na siebie uwagi, żebyśmy 

pozwolili Panu Bogu działać przez nas i byli pokorni, bo tylko pokorny 

pozwoli działać Panu Bogu. Podzielę się z wami takim przykładem z życia 

przyrodniczego.  Jeżeli gdzieś trzeba być pokornym, to bez dwóch zdań 

trzeba być pokornym w przyrodzie. Jest takie powiedzenie, ono moim 

zdaniem oddaje rzeczywistość. Pan Bóg przebacza nam zawsze, człowiek 

czasami, ale przyroda nigdy. Co przez to rozumiem? Jeżeli złamiemy jakieś 

prawa przyrody, to nie ma zlituj, jeżeli podejdę do jakiegoś niebezpiecznego 

zwierzęcia, które może mnie skrzywdzić,  wtedy to zwierzę zadziała zgodnie 

z instynktem. Trzeba być pokornym, trzeba przestrzegać tych praw. Jeżeli się 

jest w krajach tropikalnych, to wchodząc do wody trzeba bardzo uważać, 

żeby nie zostać porażonym przez jakieś niebezpieczne zwierzę. Jest taki 

ślimak bardzo niebezpieczny, którego jad jest w stanie w chwilę zabić 

człowieka. Piękny kolorowy ślimak, a niesie ze sobą niebezpieczeństwo. 

Można bagatelizować to niebezpieczeństwo, a potem złościć się na Pana Boga, 

dlaczego mnie to spotkało.  Jeżeli nie przestrzegam pewnych prawideł 

w przyrodzie, jeżeli nie zachowam pokory, czyli zrozumienia 

niebezpieczeństwa które tam drzemie, to mogę mieć tylko do siebie pretensje. 

W naszym duchowym życiu  też możemy mieć takie sytuacje. Kiedy nie 

będziemy przestrzegać przykazań, to zaplątamy się w jakiś 

niebezpieczeństwa duchowe, w grzech czy nawet zniewolenie. Jeżeli sięgam 

często po alkohol, to może dojść do uzależnienia, zwłaszcza jeżeli są to jeszcze 

silne trunki. Warto zwrócić uwagę na to, że to niekoniecznie może nieść za 

sobą niebezpieczeństwo,  przecież sam alkohol jest moralnie obojętny, 

natomiast nadużywanie go, korzystanie z niego często i w dużych ilościach, 

doprowadzi do uzależnienia. Myślę, że wielu z nas, niestety wciąż jeszcze, 

spotyka się z takimi sytuacjami, gdzie przez alkohol cała rodzina zostaje 

rozbita, czy bardzo cierpi. Widzimy to na poziomie używek, ale także 

możemy wziąć pod uwagę grzechy, które wpływają niszcząco na nasze życie 

duchowe. Potrzeba pokory, prawdy o sobie, żeby uznać że jestem słaby, że 

potrzebuję pomocy, trzeba chcieć dostrzec pewne niebezpieczeństwa. Święty 

Józef dziś zwraca nam uwagę, żebyśmy w życiu codziennym, zachowali 

prawdę o sobie i pragnęli być pokorni. Pokora otwiera nas na Pana Boga, 
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otwiera nas na rzeczywistość duchową, na zrozumienie Boga, zrozumienie 

jego planów i tego wszystkiego do czego Bóg nas przeznaczył.  Zatem, jak 

zachęca nas dzisiaj święty Paweł w liście do Tytusa, życzę wam drodzy 

pielgrzymi żebyście rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. 

Tutaj jeszcze pozwolę sobie na taki wątek osobisty, zawołanie pijarów to jest 

pobożność i nauka (pietas et litterae), myślę że nie trzeba wyjaśniać czym dla 

każdego z nas jest zdobywanie wiedzy. Natomiast pobożność to praktyka 

duchowości, to praktyka naszej wiary. Pobożność to ćwiczenie, tak jak 

potrzebujemy ćwiczyć na siłowni aby wzmacniać mięśnie, malarz będzie 

musiał wykonywać wiele  obrazów aby rozwijać swoje talenty, muzyk będzie 

musiał ćwiczyć na instrumencie, sportowiec musi trenować wybraną 

dyscyplinę, jeżeli ty chcesz mieć uformowanego ducha, to potrzeba abyś 

ćwiczył swoją wiarę, swoją relację i modlitwę. Moi drodzy pielgrzymi, będąc 

szlaku na pewno to robicie, chcecie iść ze świętym Józefem, sęk w tym jak 

zostać świętym. Dziś słuchajmy  świętego Józefa i świętego Pawła, którzy nam 

mówią, abyśmy rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie 

w pokorze.  

Święty Józefie módl się za nami! 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice radosne - 

 
Tajemnica I. Zwiastowanie  

 

Zwiastowanie. To tajemnica Bożego wołania i ludzkiej odpowiedzi.  

A jakie jest przeznaczenie mojego życia? W kim dziś przyszedł do 

mnie Anioł? Święty Józefie, ucz nas słuchać głosu Bożego, nawet 

wtedy, gdy go nie rozumiemy. 

 

Tajemnica II. Nawiedzenie św. Elżbiety 

 

Nawiedzenie św. Elżbiety. To tajemnica Bożego natchnienia  

i dzielenia się tym natchnieniem z innymi. Ile we mnie jest milczenia 

przed Bogiem? Ile otwarcia na Jego decyzje, często niespodziewane  

i niezrozumiałe? Święty Józefie –wspieraj nas w przyjmowaniu tego, 

co nie jest moją wolą, a co pochodzi od Boga. 

 

Tajemnica III. Narodzenie Pana Jezusa 

 

Narodzenie Pana Jezusa. To tajemnica rodzenia się Boga nie tam, 

gdzie się Go oczekuje. Czy potrafię – wzorem św. Józefa przyjąć Boga 

w kimś kłopotliwym i niepozornym? Czy mam otwarte serce na 

kogoś, z kim jest mi nie po drodze? Święty Józefie – wspieraj nas. 
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Tajemnica IV. Ofiarowanie w świątyni 

 

Ofiarowanie w świątyni. To tajemnica oddawania Bogu tego, kogo 

najbardziej kochamy. Jak Abraham – Izaaka, jak Maryja – Jezusa. Tak 

naprawdę – nikt nie jest nasz, ani małżonek, ani dziecko, ani ktoś 

pokochany nad życie. Święty Józefie, ucz nas ufnego oddawania Bogu 

naszych ukochanych. 

 

 

Tajemnica V. Odnalezienie  

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jest to tajemnica odnajdywania 

w Bogu pozornie utraconych. Czy wierzę, że Bóg pragnie dla mnie  

i moich najbliższych większego dobra niż nasze marzenia?  

Święty Józefie. Ty też miałeś marzenia. Ucz nas zawierzenia. 
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Dzień III 

 

  
WYSOKIENICE - MAŁECZ 

26,2 KM 
 

8 sierpnia 2021 
NIEDZIELA 

  

   
 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Wysokienice 6:30* Msza Święta w Kościele św. Marcina w Wysokienicach 

Wysokienice 8:45* Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Las pod Łochowem 10.00 odpoczynek 

Feliksów 11.30 odpoczynek 

Żelechlinek 13.10 obiad 

Rękawiec 15.20 odpoczynek 

Małecz 17.35 nocleg 

Małecz 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w par. Wniebowzięcia NMP w Lubochni 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (J 6, 41-51) 

 
Chleb żywy, który zstąpił z nieba 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana  

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: 
«Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba 
zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go 
nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni 
wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby 
ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto 
we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To 
jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 

 

INTENCJE NA DZIŚ:   
- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar nieba dla duszy śp. Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego 
- o dar otwarcia się na działanie Pana Boga w codziennym życiu i umiejętność odkrywania Jego woli. 
- przebłaganie za grzechy współczesnego świata i prośba o dar uszanowania Eucharystii 
 
INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 

Witajcie drodzy pielgrzymi w kolejnym dniu, wyjątkowym z wielu 

powodów. Tak naprawdę wyjątkowy jest każdy dzień, który otrzymujemy od 

Pana Boga i o tym dzisiaj będzie w konferencji. Każdy dzień jest darem, każdy 

dzień jest łaską i okazją do tego, abyśmy zbliżyli się do Pana Boga. Mam 

nadzieję, że dzisiaj znowu jakiś malutki krok wykonany do przodu. Jest 

niedziela, dzień pański, dzień oddany Bogu, dies Dominica, czyli dzień 

należący do Pana. Czasami w naszej codzienności, tygodniu, zabieganiu które 

jest coraz większe może być tak, że ten dzień sprowadzamy do dnia 

odpoczynku. To jest dzień należący do Pana, ograniczanie go tylko do 

uczestnictwa we Mszy Świętej byłoby niewłaściwe, dzień Pański to dzień 

jeszcze bardziej przeżyty z Bogiem. Nawet czas wolny w tym dniu powinien 

być przeznaczony na pogłębianie relacji z Nim. Oczywiście nie są bez 

znaczenia nasze ludzkie relacje, spotkania  z bliźnimi, ale istotą tego dnia, dla 

nas chrześcijan, jest spotkać się z Panem, uczynić ten dzień jeszcze bardziej 

bożym. Niewątpliwie uczy nas tego nasz patron, święty Józef. Możemy 

wpatrywać się w niego, jak on przeżywa każdy dzień z Jezusem, w obecności 

Jezusa. Dzisiaj temat „fiat” bez mówienia. „Fiat”, to słowo bardziej kojarzy 

nam się z Maryją, aniżeli ze świętym Józefem. To ona powiedziała w czasie 

zwiastowania, niech mi się tak stanie, czyli „fiat”, zgadzam się, zgadzam się 

na Boży plan względem mnie. Możemy dostrzec takie „fiat” Świętego Józefa 

bez słów, przyglądając się jego działaniu. W czasie wczorajszej pielgrzymki 

mówiliśmy o pokorze, o działaniu Józefa w cieniu Maryi, który nie zwraca 

uwagi na siebie, ale działa. To bardzo mocno widzimy także w pierwszej 

konferencji. Jest to człowiek w ruchu, patron pielgrzymów, nieustannie 

w drodze, w której także i nam towarzyszy dzisiaj, „fiat” bez mówienia. 

Zostałem poinformowany, że dzisiejszy dzień był dniem związanym 

z biskupem Józefem. On o poranku odprawiał tego dnia Mszę Świętą 
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w Wysokienicach, teraz już go nie ma, łączy się z nami duchowo. Nie ma go 

z nami fizycznie, ale dziękujemy Panu Bogu za jego postać, myślę że jeszcze 

bardziej chciałby nam towarzyszyć, kiedy tematem przewodnim  pielgrzymki 

jest święty Józef, który uczy nas drogi do świętości. Tak jak mówi hasło naszej 

pielgrzymki,” Sęk w tym by zostać świętym”. Biskup Józef Zawitkowski 

bardzo na to zwracał uwagę w swoich kazaniach. Miałem okazję poznać go, 

był też gościem u nas pijarów, rzeczywiście w jego kazaniach przebija troska o 

to, żebyśmy szli drogą świętości, abyśmy szli z Bogiem. Kiedy rozważamy 

temat „fiat” bez mówienia, czyli Józefowe „fiat”, to widzimy że Józef 

wypełnia wolę poprzez konkretne czyny. Co to znaczy wypełniać wolę Boga, 

jak mogę wypełniać wolę Boga? Myślę, że tutaj trzeba zadać sobie  inne 

pytanie, jeśli chcę wypełnić wolę Boga, to muszę ją rozeznać. Jaka jest wola 

Boga? Przychodzi mi na myśl  modlitwa, którą codziennie odmawiamy. Tam 

jest o woli bożej, Ojcze Nasz, prosimy w tej modlitwie składającej się 

z siedmiu próśb, w trzeciej prośbie, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na 

ziemi, bądź wola twoja, mówimy za każdym razem, kiedy odmawiamy 

Modlitwę Pańską. Jaka jest wola Boga? Wolą Boga jest to, żeby każdy z nas 

był zbawiony, można powiedzieć, że to jest nasza predestynacja, jesteśmy 

przeznaczeni do zbawienia. Trzeba to dobrze rozumieć, tę predestynację.  Bóg 

dla każdego z nas zaplanował niebo i każdego z nas w tym niebie pragnie 

mieć. Oczywiście domaga się to odpowiedzi z naszej strony, Bóg tego nie 

zrobi za nas. Bóg cię zaprasza ale nie zrobi tego za ciebie. Chce ciebie mieć 

w niebie, chce ciebie mieć u siebie, taka jest jego wola, bo chce twojego dobra, 

chce twojego szczęścia. To szczęście, kiedy je rozważamy, to przede 

wszystkim w sensie absolutnym będzie ograniczało się do zbawienia. To jest 

największe dobro, nie można spotkać nas większe dobro. Kiedy pracowałem 

w Krakowie, mieliśmy spotkanie, bo w sąsiedniej parafii mieszkali rodzice 

obecnego prezydenta. Mieliśmy z nimi spotkanie i ojciec pana prezydenta 

zapytany przez ludzi, jaki jest klucz na wychowanie syna powiedział, że 

przede wszystkim chciałby, żeby jego syn był zbawiony. To jest niesamowite, 

kiedy ojciec prezydenta wypowiada takie słowa, że tak wychowywał syna, 

aby był zbawiony. To jest tak naprawdę misja każdego z nas, być zbawionym, 

być takim ojcem, żeby prowadzić swoje dzieci do zbawienia, być taką matką, 
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żeby prowadzić dzieci do zbawienia, być takim mężem, żoną, żeby prowadzić 

współmałżonka do zbawienia. To jest wola Boża, jeżeli szukasz pytania do 

czego Pan Bóg cię powołuje, jeżeli chcesz rozeznawać wolę Boga, to przede 

wszystkim zaglądajmy do Pisma Świętego, szukajmy woli Bożej w słowach. 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii świętego Jana, słyszymy jak Jezus mówi 

nam:” „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki, chlebem który ja dam, jest moje ciało za życie 

świata”. Pięknie się składa, że ta Ewangelia towarzyszy nam w niedzielę, 

kiedy najczęściej karmimy się chlebem Eucharystycznym, uczestniczymy we 

Mszy Świętej. To jest ważna przestrzeń rozeznawania woli Pana Boga 

wsłuchiwania się, Bóg chce do nas mówić. Tutaj ważny jest aspekt naszej 

osobistej modlitwy. Jak ją przeżywamy, jak przeżywam Eucharystię  

i czytanie Słowa Bożego, jak przeżywam swoją osobistą modlitwę, czy 

wsłuchuję się w to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć? Gdy pytam w szkole 

moich uczniów czym jest modlitwa, to odpowiadają automatycznie, że to 

rozmowa z Bogiem. Oczywiście odpowiedź jak najbardziej słuszna, natomiast 

gdy pytam jak rozumieją rozmowę, to w odpowiedzi słyszę: - mówię  do Pana 

Boga, zwracam wtedy uwagę, że mówienie do Pana Boga to nie byłaby 

rozmowa, to byłby monolog. Rozmowa to wymiana myśli pomiędzy dwoma 

osobami, mówię i słucham. Czy w rozmowie z Panem Bogiem umiem słuchać, 

czy tylko do niego mówię? Czy potrafię trwać przed Bogiem w ciszy, 

wsłuchiwać się co Bóg chce mi powiedzieć? Cisza dla wielu współczesnych 

ludzi jest niekomfortowa, nie potrafimy przebywać w ciszy, próbujemy ją 

zagadać, mamy różne plany i różne zamiary. Można słuchać muzyki, można 

oglądać filmy, można szukać i uciekać w relację. Ważne w rozeznawaniu 

i wypełnianiu woli Bożej jest to, żebyśmy umieli pokochać ciszę. 

Niesamowicie uczy tego święty Józef. Święty Józef nic nie mówi, nie mamy 

żadnego fragmentu który by był cytatem wypowiedzi Józefa, oczywiście to 

nie znaczy że był niemową, Józef mówi całym sobą, zupełnie inaczej. Zwraca 

też uwagę, że nie potrzeba do tego wielu słów. Chciałbym, żebyśmy 

w kontekście dzisiejszej konferencji zapytali się, czego Bóg chce ode mnie. 

Podzielę się osobistą historią mojego rozeznawania powołania, myślę że to 

jest ważny etap, każdy z nas ma go w swoim życiu. Kiedy podejmujemy 
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decyzję o zmianie szkoły, wyborze nowej szkoły, czy kiedy planujemy 

małżeństwo, czy właśnie kiedy chcemy wybrać drogę kapłaństwa. Bardzo 

ważnym wymiarem podjęcia takich decyzji jest rozeznawanie. Są podobno 

dwa rodzaje ludzi, którzy odkrywają swoje powołanie. Niektórzy powołanie 

odkrywają od dziecka i to jest dla nich naturalne, mówi się o nich czasami, że 

są urodzili się w biretach. Drugi rodzaj to powołanie w dorosłym życiu, to 

pragnienie, głos Boży, które się rodzi nagle i też czuje się wezwanym do 

służby Bożej. Ja raczej byłem tym właśnie urodzonym w birecie. Od dziecka 

bardzo pragnąłem być księdzem, nawet odprawiałem Msze Święte. I jest taka  

historia mniej przyjemna dla moich rodziców, ponieważ zapalałem świeczki 

w pokoju i raz podpaliłem firanki co było trochę niebezpieczne i nie zalecam 

tak postępować. To pokazuje, że pragnienie do powołania we mnie było i od 

dziecka mówiłem że chcę być księdzem. Oczywiście po drodze było 

zakochanie, były dziewczyny, więc to nie było tak, że tylko i wyłącznie ta 

droga, ale gdzieś cały czas słyszałem  w swojej duszy głos do służby w 

kapłaństwie i ostatecznie go zrealizowałem. Ważnym wydarzeniem była dla 

mnie modlitwa w ciszy przeprowadzona na Oazie w ramach Ruchu Światło-

Życie. Kiedy byłem na pierwszym stopniu uczestniczyłem w adoracji 

wieczornej i  kiedy była cisza bardzo mocno w sercu usłyszałem, że Bóg chce 

mnie jako kapłana. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, które 

pomogło mi rozeznać. Oczywiście proces rozeznawania to nie jest 

jednorazowa chwila, tu i teraz, już wiem to na pewno. Potrzeba wziąć pod 

uwagę wiele czynników, natomiast jeżeli chcesz dobrze rozeznać swoje 

powołanie, to przede wszystkim trzeba się wsłuchać w głębię swojego serca, 

co Pan Bóg mówi do ciebie. Nie przez wielkie słowa, ale przez to co rodzi się 

w sercu i obserwację owoców tej decyzji którą podejmujesz. Zachęcam cię 

drogi pielgrzymie, byś dzisiaj zmierzył się z tematem, jak ważna jest dla ciebie 

wola Boża, czy znasz ją, czy chcesz ją poznać i czy chcesz ją wypełniać jak 

Józef i Maryja. Możesz powiedzieć tak idę albo po prostu działać.  

 

Święty Józefie módl się za nami. 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice chwalebne – 
 

Tajemnica I. Zmartwychwstanie 

 

Zmartwychwstanie. To tajemnica powracania do życia. Można 

przecież żyć, być zadbanym ale umarłym. Czy dobrze mi z tym, czy 

raczej wołam o zmartwychwstanie? Święty Józefie – swoją postawą 

ucz nas nadziei prowadzącej do życia. 

 

 

Tajemnica II. Wniebowstąpienie 

 

Wniebowstąpienie. To tajemnica wpatrywania się w niebo  

i podążania ku niemu. Za czym lub za kim tęskni moje serce? Kto lub 

co jest moim niebem? Św. Józefie – ucz nas przemieniania w niebo 

naszej codzienności.  

 

 

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego 

 

Zesłanie Ducha Świętego. To tajemnica słów: „Bądź wola Twoja…”, 

gdyż przez tchnienie Ducha dotykamy tego wszystkiego, co 

nieprzewidywalne i inne niż chcemy. Święty Józefie – ucz nas 

zgody na Boże decyzje. 
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Tajemnica IV. Wniebowzięcie Matki Bożej 

 

Wniebowzięcie Maryi. To tajemnica tęsknoty za Bogiem, która aż 

porywa do nieba, ponieważ kiedy Bóg przychodzi do człowieka 

mówi mu „do widzenia” – by człowiek tęsknił za Nim, by Go 

wypatrywał. Święty Józefie – ucz nas tęsknić za Bogiem. 

 

Tajemnica V. Ukoronowanie Matki Bożej 

 

Ukoronowanie Matki Bożej. To tajemnica królowania poprzez służbę. 

Być pełną łaski, królować, władać niebem może tylko Ta, która  

w pełni służyła. Święty Józefie – sługo pierwszego tabernakulum, 

naucz nas służby.  
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Dzień IV  

 

  
MAŁECZ – CZARNOCIN 

29 KM 
 

9 sierpnia 2021 
PONIEDZIAŁEK 

  

   

 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Małecz 6:00* Msza Święta w LESIE 

Małecz 8:45* Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Ujazd 10.00 odpoczynek 

Olszowa 11.50 odpoczynek 

Rudnik 13.30 obiad 

Ceniawy 13.50 obiad 

Będków 16.00 odpoczynek 

Czarnocin 17.55 nocleg 

Biskupia Wola 18.25 nocleg 

Czarnocin 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w par. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 

   

EWANGELIARZ  (Łk 10, 25-37) 

 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował 
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»  
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie 
tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą 
drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do 
gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, 
a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim 
tego, który  wpadł w ręce zbójców?»  
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».  
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» 

 

 
INTENCJE NA DZIŚ: 

  

- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar otwarcia się na działanie Pana Boga w codziennym życiu i umiejętność odkrywania Jego woli. 
- przebłaganie za grzechy współczesnego świata: grzech egoizmu, braku miłości do bliźniego, zniewagi 
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INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 

Witam was gorąco drodzy pielgrzymowicze, w kolejnym, czwartym dniu 

naszego pielgrzymowania. Jesteśmy razem, cieszę się bardzo że mogę wam 

towarzyszyć. Życzę wam, żeby ta droga przebiegała pomyślnie. Nawiązując 

do poprzedniej konferencji, powinno być to zgodne z wolą Pana Boga. 

Przyjmujemy to, co Pan Bóg dla nas zaplanował, bo wiemy że to jest dla nas 

najlepsze. Bardzo lubię obraz, który zapewnia mnie o Bożej opatrzności, czyli 

to, że moje życie jest w rękach Boga. To jest też bardzo uwalniające, że On ma 

nade mną pieczę, że się mną opiekuje i jest ze mną. Święty Paweł nam 

podpowiada, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Dzisiaj towarzyszy nam 

święty Józef, jako człowiek miłosierdzia. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na 

świętego Józefa przez pryzmat miłosierdzia. Co prawda nie znajdujemy 

bezpośrednio w Piśmie Świętym sformułowania do świętego Józefa, że był on 

miłosierny, mamy natomiast powiedziane, że był sprawiedliwy. Dzisiejszy 

fragment, który chciałbym abyśmy rozważyli,  to właśnie są wątpliwości, 

które towarzyszyły świętemu Józefowi. Święty Józef, gdy dowiedział się,  

że Maryja jest w stanie błogosławionym, postanowił ją oddalić, ale w taki 

sposób, żeby nie narazić jej na niebezpieczeństwo. W związku z tym, że sam 

postanowił opuścić Maryję, miał sen. Bóg objawił mu się i zapewnił, że dziecię 

jest poczęte z Ducha Świętego. Skutkiem nocnej przemiany Józefa była 

rezygnacja z podjętego wcześniej zamierzenia o oddaleniu narzeczonej.  

Co więcej, dzięki swej decyzji, dowiadujemy się z Pisma Świętego,  zyskuje 

przydomek sprawiedliwy i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby 

sprawiedliwość w Biblii nie oznaczała wierności  prawu Mojżeszowemu, 

które z kolei nakazywało rozwiedzenie się z niewierną oblubienicą. Święty 

Józef sam chciał opuścić Maryję, by nie narazić jej na zniesławienie. Dlaczego 

zatem jest sprawiedliwy a jednocześnie, w temacie tej konferencji mówimy,  
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że jest człowiekiem miłosierdzia? Nie chodzi więc o to, ze współczesnego 

punktu widzenia, że Święty Józef był człowiekiem o miękkim sercu, ulitował 

się nad narzeczoną, która go zdradziła, ale o to że  powinien słuchać tego co 

mówi Biblia w Starym Testamencie, powinien przyznać, że to dziecko nie jest 

jego. Święty Józef, warto tutaj zwrócić uwagę, nie idzie za prawem litery,  

ale kieruje się prawem ducha, to co jest takie charakterystyczne dla Nowego 

Testamentu. Nie tak jak w Starym Testamencie wierność przepisom,  

ale kierowanie się duchem. Widzimy to też u Jezusa, kiedy przyprowadzają 

do niego cudzołożnicę, Jezus nie potępia jej, ale mówi: „ Ja cię nie potępiam,  

ale idź i od tej chwili już nie grzesz”. Czyli można powiedzieć, że Jezus nie 

zastosował się do prawa Starego Testamentu, które kazało cudzołożnicę 

ukamienować. I tutaj piękne jest to, że życie Józefa wyprzedza czyn Jezusa.  

W adhortacji Redemptoris Custos poświęconej świętemu Józefowi, Jan Paweł II 

porusza ten temat i pisze:  

 

„Józef który był posłuszny duchowi odnalazł w nim samym źródło miłości 

swej oblubieńczej, męskiej miłości, była to miłość większa od tej, jakiej mógł 

oczekiwać mąż sprawiedliwy, wedle miary swego ludzkiego serca. Józef 

który był posłuszny duchowi, odnalazł w nim samym źródło miłości swej 

oblubieńczej, czyli poddał się duchowi, litera prawa to jedno, a litera ducha to 

drugie i w Józefie odnajdujemy właśnie literę ducha, która wskazuje nam na 

to, że jest człowiekiem miłosierdzia, bo powinien ją oddalić, ale okazał jej 

miłosierdzie”. 

 

Po interwencji Anioła w czasie snu Józef zmienia w swoją decyzję. Temat 

miłosierdzia jest bardzo ważny w naszym duchowym podejściu do prawa, 

które jest zapisane w Piśmie Świętym. W dzisiejszym czytaniu z Ewangelii, 

które słyszeliście w czasie Mszy Świętej, Miłosierny Samarytanin, jest  

to Ewangelia chyba jedna z najbardziej nam znanych i przystępnych,  jest taki 

przepiękny zwrot, który zawsze przykuwa moją uwagę. Wzruszył się 

głęboko, Samarytanin wzruszył się głęboko, do samego serca sięga ta myśl. 

Droga pomiędzy umysłem a sercem, chociaż wydaje się niedaleka,  

to w rzeczywistości jest trudna do pokonania, bo my wiele rzeczy wiemy,  
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ale niestety nie idziemy za nimi, nie podąża za nimi serce. Miłosierdzie jest 

czymś, co najbardziej upodabnia nas do Pana Boga. Kiedyś w czasie 

konferencji poruszyłem to sformułowanie  przyrodnicze, które mi się podoba, 

że Pan Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, a przyroda nigdy. Jeżeli 

złamiemy prawo przyrody, to będziemy musieli na sobie odczuć 

konsekwencje tego. Bóg wybacza zawsze, jeżeli chcemy upodobnić się do 

Boga, chcemy iść drogą świętości, to jest najbardziej charakterystyczny rys 

Boga. Jeśli chcę się do niego upodobnić, to powinienem być miłosierny, 

miłosierdzie najbardziej upodabnia nas do Boga. Zastanówmy się nad 

miłosierdziem w naszym życiu, czy potrafimy poruszyć się do głębi serca, 

przenikając nasz intelekt i wchodząc bezpośrednio w serce? Czy odnajdujemy 

w sobie takie postawy w codzienności, kiedy to miłosierdzie porusza nas, 

żeby przekroczyć to co trzeba robić, do tego co czuję w sercu?  Dzisiaj też 

towarzyszy nam obraz Tobiasza i Sary ze Starego Testamentu. Zaczerpnięta  

z księgi Tobiasza historia, myślę że wielu z nas ją zna, warto do niej wracać, 

jest to przepiękna historia związana z Aniołem który towarzyszy młodemu 

Tobiaszowi. Mamy tam pokazane kiedy potrzebujemy miłosierdzia i kiedy 

łatwo jest nam na to miłosierdzie Boże najłatwiej się otworzyć. Najbardziej 

doświadczamy miłosierdzia, kiedy jesteśmy w nieszczęściu i kiedy jesteśmy  

w potrzebie. Można się przejąć sytuacją Tobiasza, który stracił wzrok, czy 

Sary, której każdy kolejny małżonek w czasie nocy poślubnej tracił życie. 

Smutne są te historie, to byli bardzo nieszczęśliwi ludzie, ale tacy ludzie 

najbardziej otwierają się na Boże miłosierdzie. Bóg dotyka ich serc, 

przychodzi w ich biedzie i wspomaga, nie literą prawa ale literą ducha. 

Ważne jest by wzruszyć się głęboko tym, że doświadczam wielkiej łaski. Czy 

potrafimy dostrzec takie momenty w naszym życiu, kiedy Bóg przyszedł  

ze swoją łaską, czy okazujemy wdzięczność, czy potrafisz tak?  Czy teraz 

mógłbyś powiedzieć wobec swoich braci i sióstr na pielgrzymce i dać takie 

świadectwo, jak pan Bóg zadziałał w twoim życiu, co takiego pan Bóg 

szczególnego zrobił, w jaki sposób poruszył twoje serce?  Kiedy będziemy 

wspominać te momenty to będzie w sercu rodziła się wdzięczność. Zwróćmy 

uwagę na wypowiedź, która była dzisiaj w pierwszym czytaniu, z misji 

Archanioła Rafała. „Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie go przed wszystkimi 
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żyjącymi za dobrodziejstwa jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione  

i wysławione jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak 

na to zasługują i nie ociągajcie się z wyrażeniem  mu wdzięczności. Czyńcie 

dobrze a zło was nie spotka, lepsza jesteś szczera modlitwa i miłosierdzie 

połączone ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości”. 

Zobaczcie jak te tematy wdzięczności, sprawiedliwości, miłosierdzia się łączą 

ze sobą. Ten fragment oddaje kwit esencję biedy ludzkiej, którą 

doświadczamy, nieszczęść które mamy na sobie i działania Pana Boga.  Wielu 

z nas idąc w pielgrzymce niesie ze sobą różne intencje. Chcemy je zanieść 

Matce Bożej Królowej Polski, ale chcemy też w sposób szczególny przyzywać 

wstawiennictwa świętego Józefa, żeby on wspomógł nas w wołaniu do Pana 

Boga: „Sęk w tym by zostać świętym” . To jest zawołanie tej pielgrzymki 

i myślę, że kiedy pochylamy się nad tematem miłosierdzia, sprawiedliwości, 

wdzięczności to właśnie łączącą ich cechą, łączącą te trzy przestrzenie sferą w 

naszym życiu,  jest dążenie do świętości. Przypomina  mi się taki obraz który 

ostatnio zobaczyłem w internecie, ale słyszałem też wcześniej w jednym 

z opowiadań o rozprawie sądowej. Na rozprawie sądowej sądzony jest 

chłopiec, który ukradł chleb. Sędzia pyta chłopca: 

 - Dlaczego ukradłeś chleb?  

- Bo nie mam pieniędzy – odpowiedział chłopiec. 

 - Dlaczego nie masz pieniędzy, nie możesz iść do pracy?- Zapytał sędzia. 

- Nie mogę iść do pracy, ponieważ opiekuję się chorą mamą i chcę nakarmić 

mamę? 

Na podstawie tego zeznania sędzia wydał wyrok, był skazujący, jest winny, 

nałożył karę grzywny. Następnie sędzia zdjął togę i zapłacił grzywnę za 

chłopca. Później skierował do wszystkich na sali sądowej słowa, że każdy  

z nas powinien zapłacić grzywnę za to, że są takie sytuacje, że ktoś nie ma  

co jeść. Nie wiemy dokładnie jaka była sytuacja z  sąsiadami chłopca,  

z jego dalszą, bliższą rodziną, z jego znajomymi, ale zabrakło w tej  

sytuacji wyobraźni i miłosierdzia, wrażliwości na drugiego człowieka, na 

potrzebującego. Dlatego powinniśmy kierować się nie tylko literą prawa, ale 

duchem, tym do czego wzywa nas Pan Bóg. Wiąże się to mocno z tematem 

poprzedniej konferencji, rozeznawaniem woli Bożej.  Bóg pragnie, aby każdy 
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był szczęśliwy. Czy czujesz się wezwany do tego, żeby uszczęśliwiać innych, 

żeby nieść  pomoc, żeby być dla innych. Niech  święty Józef nas prowokuje 

żebyśmy zadali sobie takie pytania, co robię, czy robię coś więcej, czy moje 

wnętrze jest poruszone, czy wzruszam się głęboko nad losem innych? 

 

Święty Józefie módl się za nami. 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice radosne - 

 
Tajemnica I. Zwiastowanie  

 

Zwiastowanie. Anioł przychodzi z zaproszeniem: „Pójdź za Mną!”. 

Prosimy Cię Panie za nasze rodziny, by były otwarte na Twoje 

wołanie. Święty Józefie – módl się za nami. 

 

Tajemnica II. Nawiedzenie św. Elżbiety 

 

Nawiedzenie św. Elżbiety. Maryja teraz nie myśli już o sobie ale idzie 

z pomocą. Powołanie kapłańskie zatem nie jest tylko dla osoby 

powołanej, ale dla całej wspólnoty, do której należy zanieść 

Chrystusa. Święty Józefie – wspieraj nas w niesieniu Jezusa tym, 

którzy Go nie mają. 

 

Tajemnica III. Narodzenie Pana Jezusa 

 

Narodzenie Pana Jezusa. I wtedy nie było i teraz nie ma w wielu 

domach miejsca dla Boga. Zamknięte są drzwi ale i serca. Prosimy Cię 

święty Józefie – pomóż nam otwierać nasze serca na drugiego 

człowieka, na Boga w nim. 

 

Tajemnica IV. Ofiarowanie w świątyni 

 

Ofiarowanie w świątyni. To tajemnica matczynego serca, które jest 

gotowe nawet na cierpienie, wyrzeczenie, ofiarę. Święty Józefie. Ucz 

nas miłości przez ofiarę i rezygnację. 
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Tajemnica V. Odnalezienie 

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus ma świadomość,  

że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. Życie każdego 

kapłana nie może być takie, jak ludzi świeckich. Kapłan powinien też 

być w tym, co należy do Ojca. Święty Józefie – ucz nas modlitwy, 

byśmy zawsze potrafili odnajdywać Jezusa. 
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Dzień V 

 

  
CZARNOCIN – LONGINÓWKA 

38 KM 
 

10 sierpnia 2021 
WTOREK 

  

   
 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Biskupia Wola 5:00* Msza Święta przy OSP Biskupia Wola 

Biskupia Wola 7.20 Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Las za Biskupią Wolą 8.05 odpoczynek 

Gajkowice  9.50 posiłek 

Karlin 12.15 odpoczynek 

Piotrków Tryb 
ul. Kasztelańska 

14.20 odpoczynek 

Las Belzacki 16.25 odpoczynek 

Longinówka 18.25 nocleg 

Milejów 18.50 nocleg 

Milejów 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w par. Opieki św. Józefa  

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (Mt 25, 14-30) 

 Przypowieść o talentach  

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:  
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał 

swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał 
drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, 
poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług 
i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł 
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, 
że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, 
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! 
Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten 
talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć 
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”». 
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INTENCJE NA DZIŚ: 
- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar otwarcia się na działanie Pana Boga w codziennym życiu i umiejętność odkrywania Jego woli. 
- dziękczynna za naszych ojców, abyśmy umieli zawsze dziękować za ich obecność w naszym życiu. 
- za dary jakie Bóg pokłada we mnie i o dar uświecania się w swoim życiu. 
 
INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

  Witam was w kolejnym dniu rozważań drodzy pielgrzymi, połowa 

trasy już za nami.  Pielgrzymujemy razem ze świętym Józefem a temat 

przewodni, który nam towarzyszy: „Sęk w tym jak zostać świętym”. W tym 

dopomaga nam święty Józef. W piątym dniu konferencji chciałbym zwrócić 

uwagę na etos pracy. Święty Józef jest człowiekiem pracy, jest przedstawiony 

w Piśmie Świętym greckim określeniem „tekton”, które możemy 

przetłumaczyć jako rzemieślnik, twórca a nawet niektórzy tłumaczą jako 

budowniczy. Najczęściej jednak mówimy o świętym Józefie jako cieśli. 

Zgodnie ze zwyczajem czasów Jezusa, ojciec uczył syna a więc można 

powiedzieć, że ten sam zawód otrzymał  Jezus od swojego opiekuna 

w spadku. Przy nim przysposabiał się do zawodu, te 30 lat życia Jezus spędził 

w Nazarecie, prawdopodobnie przy świętym Józefie, ucząc się zawodu cieśli, 

więc praca nie była obca Jezusowi. Temat  który nam towarzyszy to etos 

pracy. Etos kojarzy nam się z czymś podniosłym, na przykład etos rycerski, 

a praca odwrotnie z czymś bardzo przyziemnym, z czymś bardzo 

powszednim, codziennym. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w czasie tej 

konferencji na pracę z perspektywy wiary. W tym celu sięgnijmy do słowa 

Bożego. Już pierwsze karty Pisma Świętego mówią nam o pracy. Bóg stwarza 

człowieka i umieszcza go w raju, w ogrodzie Eden. Praca nie ma tam być 

ciężarem, człowiek zostaje od razu powołany by współdziałać z Bogiem. Nie 

jest to zatem coś, co ma uprzykrzyć życie człowiekowi, ale coś w czym 

człowiek ma się realizować. Warto przy tej okazji spojrzeć na pracę właśnie 

z tej perspektywy wiary. A jak my patrzymy na pracę? Praca ma być 

współdziałaniem z Bogiem, przekształcaniem świata, czynieniem go sobie  

poddanym. Dostrzegamy jednak w kartach Pisma Świętego, po grzechu 

pierworodnym, że ta perspektywa pracy zmienia się.  Praca wiąże się 

z trudem, praca staje się ciężarem. „W pocie czoła będziesz zdobywał 

pożywienie” - mówi Bóg do Adama po grzechu pierworodnym. Czasami 
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wydaje się, że my patrzymy na pracę przez perspektywę trudu, zmęczenia, 

aniżeli jako możliwości współdziałania z Panem Bogiem. W czasie dzisiejszej 

Mszy Świętej, także wsłuchiwaliśmy się w czytania, które wskazywały nam 

na pracę. W drugim Liście do Tesaloniczan, święty Paweł mówi o trudzie 

i zmęczeniu związanym z apostołowaniem  i  głoszeniem Ewangelii. Jest to 

rzeczywiście trud, trud ewangelizacji. Warto także zwrócić uwagę na 

sformułowanie: „Kto nie chce pracować niech też nie je”,  tutaj czasami 

powtarzamy to zdanie, jednak przekręcamy je trochę i mówimy: „Kto nie 

pracuje niech też nie je”, a to nie jest to samo. Zobaczcie, że jest to ogromna 

różnica, kto nie chce, a kto nie pracuje. Wiemy doskonale, że są osoby, które 

nie mogą pracować, chociażby z powodu choroby i to w żaden sposób ich nie 

przekreśla. W pracy ważna jest wola, a sięgając do kart z Księgi Rodzaju 

można powiedzieć więcej, że praca jest obowiązkiem, to  wynika ze  słów 

Świętego Pawła, kto nie chce pracować niech też nie je.  Mamy obowiązek 

pracy, wreszcie mamy jeszcze Ewangelię, która także zwraca uwagę na pracę, 

chociaż nie bezpośrednio. Ewangelia zwraca uwagę na talenty, którymi każdy 

z nas został przez Boga obdarzony i myślę, że to jest warte podkreślenia. 

Każdy z nas został obdarzony talentem, co prawda jeden otrzymał pięć,  drugi 

trzy, trzeci jeden, ale każdy z nas otrzymał talent. Każdy z nas otrzymał jakieś 

zdolności i umiejętności, które należy odkryć i rozwijać. Nie należy tej 

„miny”, jak w innej przypowieści słyszymy, zakopywać. Nieważne, ile każdy 

otrzymał, ważne że jesteśmy wezwani do rozwoju talentów i umiejętności, do 

ich odkrywania. Czy odkrywam swoje talenty? Jak już wspomniałem 

w parafii z której pochodzę jest Sanktuarium Świętego Józefa. W związku 

z tym, że jest to parafia Świętego Józefa Rzemieślnika obchodzimy 

uroczystość Świętego Józefa dwa razy, tak jak wszyscy 19 marca i 1 Maja.  

1 maja w kościele  powszechnym jest nieobowiązkowe wspomnienie Świętego 

Józefa, jednak z racji, że 1 Maja jest uroczystość Józefa rzemieślnika, to w tej 

naszej parafii uroczyście je obchodzimy. Jest to związane także ze świętem 

pracy, które przeżywamy tego dnia. Od 1956 roku wspomnienie świętego 

Józefa rzemieślnika zostało na stałe przypisane na 1 maja, w ten sposób 

chcemy po chrześcijańsku obchodzić święto pracy wraz ze świętym Józefem. 

Zwróćmy uwagę na nasze podejście do pracy, wpatrując się w Świętego 
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Józefa. To Sanktuarium znajduje się na górnym  Śląsku, tam jest wielu 

górników a ich praca jest bardzo niebezpieczna, z tego powodu górnicy 

bardzo wzrastali  w pobożności. Zjeżdżając na kopalnię górnicy nie są pewni 

powrotu,  składa się górnikom  życzenia, aby było tyle zjazdów ile wjazdów, 

czyli żeby zawsze był powrót do domu. Górnicy zwracają się do siebie  na 

kopalni „Szczęść Boże” i u nas na Śląsku często to „Szczęść Boże” jest 

wypisane przy wejściu do kopalni . Ta ciężka i niebezpieczna praca skłania 

ludzi na Śląsku, by oddawać się pod opiekę świętemu Józefowi. Zwracając 

uwagę na nasze podejście do pracy, chciałbym żebyśmy razem  ze świętym 

Józefem, przyglądali się pracy jako nie tylko przestrzeni dzięki której możemy 

zarabiać pieniądze, ale także jako tej przestrzeni uświęcenia, przestrzeni 

kształtowania świata. Przy tej okazji chciałbym się podzielić taką refleksją, 

wynikającą z rozmów z moimi znajomymi, którzy prowadzą firmę. Oni 

skarżą się, że pracownicy nie dają z siebie wszystkiego, że trzeba ich 

pilnować, jeśli nie jest się przy nich, to praca nie idzie tak dobrze. Myślę, że 

jeżeli ktoś autentycznie przeżywa swoją wiarę, wtedy także tę przestrzeń 

przeżywa z Bogiem i wtedy praca nie jest tylko tym, co trzeba zrobić, staje się 

coraz bardziej twórcza i powiedziałbym, że staje się uświęceniem. Źle by było 

gdyby pracownik, który uważa siebie za osobę wierzącą, wykonywał swoją 

pracę byle jak. Prace zwłaszcza służebne, takie jak bycie nauczycielem czy 

lekarzem wymagają oczywiście jeszcze większego zindywidualizowanego 

podejścia do każdej osoby. Myślę, że każda praca, nawet mechanik który 

naprawia samochody i  nie pracuje bezpośrednio z drugim człowiekiem, też 

powinien swoją pracę wykonywać na chwałę Boga, przeżywać ją z Bogiem. 

Oczywiście ta przestrzeń działa w dwie strony. Chrześcijańscy pracodawcy 

również są zobowiązani do jeszcze większej troski o swoich pracowników.  

Tę kwestie porusza Leon XIII w encyklice „Rerum novarum”. To pierwsza 

encyklika, która stanowi podwaliny pod katolicką naukę społeczną. Kwestie 

regulacji pracodawcy  i pracownika są po raz pierwszy oficjalnie przez 

papieża poruszane. Znajdujemy  wiele odniesień w których papież zwraca 

uwagę, że dla chrześcijanina praca jest nie tylko po to by zarabiać, pracownik 

ma na celu nie tylko  gromadzenie kapitału, ale praca ma też wymiar 

uświęcania rzeczywistości przez rzetelne solidne podejście do niej. Mamy iść 



Dzień V – 10 sierpnia 2021 Konferencja 

 

 
56 

drogą do świętości, to temat który nam towarzyszy w czasie tych rekolekcji. 

Droga do świętości prowadzi też przez pracę i każda praca podkreślam 

każda, ma swoją wartość. Ja sam również doświadczyłam pracy fizycznej 

będąc w szkole zawodowej. Kształciłem się w kierunku operator obrabiarek 

skrawających sterowanych numerycznie CNC. Gdy mówię komuś o tym 

kierunku, zawodzie, który mam wyuczony to wiele osób zastanawia się, co to 

za praca. To jest tokarz i frezer, tylko że  dodatkowo mieliśmy praktyki na 

maszynach, które były sterowane numerycznie, komputerowo, pisało się 

program. Także ta praca zupełnie inna aniżeli ta, którą teraz wykonuję ucząc 

w szkole, ma na swój etos. Każda praca jest cenna kiedy człowiek kształtuje 

się przez nią i Bóg daje możliwość realizowania siebie poprzez talenty, które 

w nas zaszczepił. Jeszcze jeden przykład mi się nasuwa. W czasie Mszy 

Świętej, kiedy jest ofiarowanie na ołtarz przenoszony jest kielich i wino, 

kapłan najczęściej mówi tę modlitwę w ciszy, chyba że jest Msza Św. 

Recytowana cicha, to wtedy mówi to głośno. Wypowiada takie słowa nad 

chlebem i winem „ Błogosławiony jesteś panie Boże wszechświata bo dzięki 

twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem pracy rąk ludzkich, 

tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia” . Podobne słowa 

wypowiada nad winem „Owoc pracy rąk ludzkich tobie przynosimy, aby stał 

się chlebem życia” To jest też przepiękne wytłumaczenie jak ważna jest praca 

ludzka. Ten owoc pracy rąk ludzkich, ten chleb, który jest hostią on staje się 

ciałem Chrystusa. Warto przy tym dzisiejszym dniu zadać sobie pytanie, 

podjąć taką refleksję, jak traktuję swoją pracę, czy jest to dla mnie przykry 

obowiązek, czy możliwość realizacji siebie. Bliskie może nam tutaj być 

zawołanie benedyktynów - módl się i pracuj- ora et labora. To dwie 

przestrzenie, które uświęcającą człowieka. Zwróćmy uwagę, że módl się 

i pracuj, jedno i drugie to równowaga pomiędzy tym co Boże i tym co ludzkie. 

Niech święty Józef patron ludzi pracy pomaga nam wykorzystać jak najlepiej 

każdy dzień, każdą chwilę, każdą szansę na to, żebyśmy pięknie przeżywali 

naszą pracę i naszą codzienność. O tym jak przeżywać codzienność 

w obecności Jezusa  uczy nas święty Józef, ale o tym już w czasie kolejnej 

konferencji. Tymczasem gorąco was drodzy pielgrzymi pozdrawiam, życzę 

wam przyjemnego pielgrzymowania, proszę was też o modlitwę. Ja też 
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zapewniam was o mojej modlitwie. Niech praca, każda praca, którą 

wykonujemy będzie na chwałę Boga, bo człowiek został wezwany po to by 

żyć na chwałę Boga najwyższego. Pozdrawiam was serdecznie i wezwijmy 

jeszcze naszego patrona.  

 

Święty Józefie módl się za nami.  
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice bolesne - 

 
Tajemnica I. Modlitwa w Ogrójcu 

 

Modlitwa w Ogrójcu. Jezus przed śmiercią oddalił się od apostołów  

i całą noc się modlił. Panie, naucz nas żarliwej modlitwy i naucz nas 

jednoczyć się z Tobą zwłaszcza w chwilach prób i przykrych 

doświadczeń. 

 

Tajemnica II. Biczowanie 

 

Biczowanie Pana Jezusa. Piłat mógł ocalić Jezusa. Jednak bał się 

tłumu. My też Jezu biczujemy Cię swoją obojętnością, lękiem o opinię, 

niewiernością, brakiem pokory. Daj Panie, byśmy widzieli Cię 

pochylając się nad słabymi i cierpiącymi. 

 

Tajemnica III. Ukoronowanie cierniem 

 

Cierniem ukoronowanie. Żołnierze założyli Ci na głowę koronę  

z cierni. Bili Cię, popychali. My też zadajemy Ci Jezu bolesne rany. 

Panie, przebacz nam nasze grzechy i okaż swe miłosierdzie. 

 

Tajemnica IV. Dźwiganie krzyża 

 

Dźwiganie krzyża. Jezus dźwigał krzyż. Z braku sił trzykrotnie 

upadał, zaraz jednak powstawał, by do końca wypełnić wolę Ojca. 

Naucz nas Panie przyjmować własne krzyże i dodaj nam sił, gdy będą 

one nas przerastać. 
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Tajemnica V. Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus umarł za nasze grzechy. Ogołocił 

samego siebie. Stał się do nas podobny. Przez swoją śmierć 

udowodnił, że „do końca nas umiłował”. Wskrześ Panie w naszych 

sercach wrażliwość, byśmy przyjmowali Twoją miłość i nie przybijali 

Cię do krzyża naszymi grzechami. 
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Dzień VI 

 

  
LONGINÓWKA – GOSŁAWICE 

38 KM 
 

11 sierpnia 2021 
ŚRODA 

  

   

 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Longinówka 4.50 Wyjście z noclegu 

Milejów 5.30* Msza Święta w Kościele Opieki św. Józefa 

Milejów 7.30 Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Łazy Duże 8.30 odpoczynek 

Łochyńsko 10.05 posiłek 

Gościnna 12.45 odpoczynek 

Gorzkowice 14.15 obiad 

Kotków 16.25 odpoczynek 

Chaba 18.05 odpoczynek 

Gosławice 19.45 nocleg 

Widawka 19.20 nocleg 

Kuźnica 19.30 nocleg 

Dmenin 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w par.  św. Szymona i św. Judy Tadeusza  
w Dmeninie 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 

   

EWANGELIARZ  (Mt 13, 54-58) 

 Jezus lekceważony w Nazarecie 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u 
Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom 
Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko?» I 
powątpiewali o Nim.  
A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele 
zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. 
 

 

INTENCJE NA DZIŚ:   
- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar otwarcia się na działanie Pana Boga w codziennym życiu i łaskę przebaczenia 
- przebłaganie za grzechy przeciw sercu Jezusowemu i Maryi 
 
INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Szósty dzień naszego pielgrzymowania, idziemy do Matki, do naszej 

Królowej, razem ze świętym Józefem. To on staje się naszym przewodnikiem 

na tej drodze i zastanawiamy się z nim jak zostać świętym. „Sęk w tym by 

zostać świętym” . Nie wiem jak wam kojarzy się słowo świętość, ale wielu 

ludzi ucieka przed tym słowem. Świętość czy doskonałość kojarzy się z czymś 

hardkorowym, bardzo wyzywającym, czymś  co jest niemodne. Łatwiej jest 

mam zdecydowanie przyznać się do tego, że jesteśmy grzeszni, słabi, że 

mamy swoje ułomności i niedoskonałości, aniżeli do tego, że dążymy do 

świętości. Łatwo wtedy być wytykanym palcami. Dla chrześcijanina świętość 

to jest powiedziałbym codzienność, to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne. 

Dążymy do świętości, nie powinniśmy się jej bać, chociaż czasami mówiąc po 

młodzieżowemu to może być obciachowe. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem 

ze świętym Józefem spojrzeli na codzienność, która w  nawiązaniu do 

poprzedniej konferencji w przypadku Józefa, wiązała się z  pracą fizyczną. 

Wiemy, że święty Józef był cieślą, chociaż samo słowo „tekton” znaczy 

rzemieślnik, twórca. Chcemy przyjrzeć się wraz ze świętym Józefem naszej 

codzienności i temu jak przeżywamy naszą codzienność. Józef jako opiekun, 

jako rodzic Jezusa był wezwany przez Boga do tego, żeby mu towarzyszył  

w codzienności. To wiązało się z zapewnieniem bytu rodzinie, ale także, tak 

jak każdy inny, ówczesny ojciec jego zadaniem było przysposobić syna do 

pracy. Jezus, jak mówi tradycja, sam przejął ten fach od Józefa i sam też był 

uważany za cieślę. Taka była w tamtych czasach tradycja, że ojciec 

przekazywał swój zawód synowi. Józef był w obecności Jezusa, chociaż  

to Jezus był w obecności Józefa i uczył się zawodu, w rzeczywistości to 

działało w dwie strony.  Józef korzystał z obecności Jezusa w swojej 

codzienności, to bardzo ważna wskazówka, którą znajdujemy, być  

w obecności Jezusa. Moglibyśmy wręcz pozazdrościć Józefowi tej wielkiej 

łaski, że pracował z Jezusem fizycznie, my też powinniśmy  pracować  
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w obecności Jezusa. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na znaczenie 

imion. W mentalności semickiej, żydowskiej imię ma duże znaczenie, 

ponieważ wskazuje na tożsamość osoby, a także na jej powołanie, misję. 

Widzimy przede wszystkim imię Boga, chciałbym od niego zacząć. JHWH- 

jestem, imię Boga wskazuje na obecność. Praca w obecności Jezusa, Bóg jest 

obecnością, to jest niesamowite, dla mnie  bardzo przemawiające.  Bóg mówi, 

że jest istnieniem, że jest, a skoro jest, to jest obecny.  Imię Józef wskazuje na 

pewien wzrost, powiększanie lub niech Bóg pomnoży. Żeby w pełni można 

było zrozumieć o co chodzi w tym imieniu, to w Piśmie Świętym znajdujemy 

26 wierszy poświęconych ziemskiemu opiekunowi zbawiciela Józefowi i to 

imię jest wymienione 14 razy. Te informacje uzyskujemy dzięki ewangelistom 

Mateuszowi, Łukaszowi. Jan wymienia go bowiem w swoim dziele tylko dwa 

razy,  nazywając Jezusa po prostu synem Józefa z Nazaretu lub zwyczajnie 

synem Józefa. Najczęściej to imię Józefa występuje przy okazji Jezusa. Jezus 

jako syn Józefa. Spójrzmy na tę obecność, która jest charakterystyczna dla 

Boga i na imię Józefa, które znaczy niech Bóg pomnoży, Bóg może dodać.  

Co dodaje Jezus Józefowi jako Bóg w codzienności przeżywanej przez nich ? 

Myślę, że możemy sobie wyobrażać, bo w Ewangelii nie przekazano nam jak 

wyglądała współpraca Józefa z Jezusem, ale to na pewno była wielka łaska, 

prawdziwa obecność fizyczna Józefa z Jezusem. Myślę, że każdy z nas  może 

cieszyć się taką prawdziwą obecnością, Bóg rzeczywiście jest obecny.  

Możemy wyróżnić różne rodzaje obecności Boga w naszym życiu. Mamy 

fizyczną, prawdziwą obecność, jak mówi dogmat o obecności Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie, że Bóg, Jezus, jest tam obecny prawdziwie, 

realnie i istotowo. To jest prawdziwa obecność, nie taka na niby, jakby  

to  powiedziały dzieci. Taką obecnością możemy się cieszyć za każdym 

razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii. Bóg jest też z nami obecny przez 

słowo Boże. Bóg jest z nami obecny w różnych wydarzeniach naszego życia, 

w historii naszego życia, jeśli tylko pozwalamy mu działać.  Jest taka dawna  

praktyka,  pamięci na Bożą obecność, że w różnych momentach dnia 

przypominam sobie, że Bóg jest ze mną. Taką funkcję pełniły akty strzeliste, 

czyli krótkie modlitwy wypowiadane w ciągu dnia, w których przyzywamy 

Bożej obecności, Bożej pomocy, na przykład Jezu Ufam Tobie, Panie Jezu 
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zmiłuj się nade mną, Boże dopomóż.  Wypowiadane świadomie są krótką 

modlitwą wzywającą pomocy Pana Boga,  pamiętają że Bóg jest zawsze przy 

nas, nie ma takiego momentu kiedy Bóg śpi. Można przyjrzeć się scenie 

ewangelicznej, burzy na jeziorze. Apostołowie czują strach gdy zerwały się 

ogromne fale na jeziorze i zobaczyli że Jezus śpi. Może się wydawać, że  

w naszym życiu są takie burze, że Boga nie ma z nami. Trudno wyobrazić 

sobie sytuację z burzą, dlaczego uczniowie się przestraszyli, przecież oni byli 

rybakami, oni byli specjalistami w pływaniu, w łowieniu ryb, a jednak coś 

wzbudziło ich niepokój. Nie potrafili sobie poradzić, być może to było 

nastąpiło nagle, a może burza była intensywna. W naszym życiu mogą być też 

takie momenty, kiedy tak jak apostołowie nie dajemy sobie rady, możemy być 

specjalistami od wielu rzeczy, w pewnym momencie mówimy sobie, że nie 

poradzimy sobie z tą sytuacją i wtedy może się pojawić taka myśl, że Boga nie 

ma z nami. Jezus wybudzony przez apostołów  mówi: „Dlaczego tak bojaźliwi 

jesteście małej wiary?”. To co pomaga nam dostrzec obecność Pana Boga  

w naszej codzienności to nasza wiara. Bóg rzeczywiście jest, chciałbym 

żebyśmy zastanowili się nad tym, jak przeżywany naszą codzienność i czy 

dostrzegamy w tej codzienności obecność Boga. Łatwo to chyba odczuć na 

pielgrzymce, kiedy jest specjalny czas przeznaczony na modlitwę, na 

konferencję, kiedy codziennie mamy zaplanowaną Mszę Świętą i czujemy 

Jego obecność. Dostrzegamy go w tych chwilach, dniu za dniem, idziemy 

krok za krokiem w rytm modlitwy czy to różańcowej, czy koronki do 

Miłosierdzia Bożego,  w rytm konferencji, idziemy i czujemy. Tak dokładnie 

będzie w naszej zwykłej codzienności, kiedy skończy się czas pielgrzymki, 

wrócimy do domu, do pracy, Bóg będzie obecny. Chciałbym, żebyśmy się nad 

tym zastanowili,  czy w codzienności  mam  w mojej głowie doświadczenie 

Boga, który jest obecny i działa, który wspomaga, Boga JHWH, który jest 

obecnością, jest istnieniem. Ja mam takie doświadczenie w moim życiu, kiedy 

Pan Bóg dał mi łaskę, że bardzo mocno odczułem Jego obecność. Kiedy 

totalnie już nie dawałem rady, miałem taką kryzysową sytuację, że było mi 

bardzo ciężko podjąć jakąkolwiek decyzję, czułem się postawiony pod murem 

i właśnie wtedy przyszło światło, że Bóg jest ze mną. Podobne doświadczenie 

mam za każdym razem, kiedy w czasie Eucharystii biorę hostię, która 
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przemienia się w ciało Pana Jezusa. Jest to dla mnie najszczęśliwszy moment, 

niczego mi więcej nie potrzeba, mam Jego, Boga który jest ze mną a ja z Nim. 

On jest zawsze ze mną i zawsze mogę liczyć na jego pomoc. Pamiętam takie 

wydarzenie, kiedy pracowałem z młodzieżą w Krakowie wybieraliśmy się  

w rocznicę po Światowych Dniach Młodzieży na koncert w Tauron Arena. 

Były tam bilety wstępu, nie wiedzieliśmy dokładnie ile młodzieży przyjdzie 

i mieliśmy zamówione około 12 biletów. Było jeszcze nas dwóch kapłanów,  

ja i mój współbrat. Okazało się, że przyszło więcej młodzieży nie 12 ale 14,  

idziemy, pomyśleliśmy że oddamy ewentualnie nasze bilety, żeby młodzież  

mogła uczestniczyć w wydarzeniu. To było duże przedsięwzięcie, prawie  

z całego Krakowa  przybyła młodzież, organizował je biskup Grzegorz Ryś. 

Dochodzimy na miejsce, oddaliśmy bilety, wpuściliśmy młodzież i teraz co 

zrobić, my nie mamy biletów, nie możemy wejść.  Wtedy pomodliliśmy się 

głośno ze współbratem o to, żeby Pan Bóg dał nam bilety. Troszkę zuchwale 

postąpiliśmy, ale trzeba było wyjść z tej sytuacji, aby być z młodzieżą. Wielkie 

było nasze zaskoczenie, kiedy nawet nie odmówiliśmy do połowy Zdrowaś,  

podchodzi do nas w trakcie jeszcze tej modlitwy  małżeństwo i mówią że mają 

tutaj takie vipowskie bilety, ale nie będą z nich korzystać, czy nie 

chcielibyśmy wziąć. To znaczy, szczerze mówiąc,  to był jeden bilet, ale 

zawsze jakaś odpowiedź. Niesamowite to było doświadczenie, że Pan Bóg od 

razu odpowiedział na nasze pragnienie. Mieliśmy jeden bilet, więc jeszcze 

brakowało drugiego. Poszliśmy  już wtedy do ekipy, która obstawiała wejścia 

i zapytaliśmy się czy jest możliwość uzyskania dodatkowych biletów. 

Okazało się, że nie było problemu, mogliśmy dostać i byliśmy z młodzieżą.  

To doświadczenie było dla mnie mocnym przekonaniem, że Bóg jest  

i odpowiada na nasze potrzeby, jest kiedy go wzywam. Można powiedzieć,  

że to zwykły przypadek, ale ja wierzę, że to był znak od Boga i dla mnie ten 

znak do dzisiaj jest bardzo ważny, zostaje w mojej głowie i mi towarzyszy. 

Nie wiem czy wy macie takie doświadczenia, czy macie doświadczenia kiedy  

Bóg zadziałał bardzo mocno na waszą modlitwę, jeżeli tak to warto często 

wracać to takich momentów, bo Bóg rzeczywiście jest obecny, jest z nami.   

W dzisiejszym Słowie Bożym chciałbym, żebyśmy się jeszcze odwołali do 

Słowa Bożego, praca w obecności Jezusa. W pierwszym czytaniu z Listu 
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Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan widzieliśmy jak święty Paweł 

cieszy się owocnością swojej pracy.  Św. Paweł wspomina że to nie znaczy  

że od razu zawsze było łatwo, przyjemnie i z górki, ale jak najbardziej była 

praca i trud, mówi nawet Święty Paweł: „Pracowaliśmy dniem i nocą aby 

nikomu z was nie być ciężarem,  tak to wśród was głosiliśmy ewangelię Bożą, 

sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, 

sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących”.  

Wspomina swoją pracę i jej trud, ale widzi owoce tej pracy, widzi że Bóg jest 

obecny, sami jesteście świadkami, odwołuje się do doświadczenia 

Tesaloniczan. Kończy czytanie w które  wsłuchiwaliście się rano 

z dziękczynieniem: ” Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu,  bo gdy 

przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, 

ale jako to czym jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was, 

wierzących”. Bóg obecny i działający, Bóg który jest. Jakie jest twoje 

doświadczenie, czy masz doświadczenie tego, że Bóg jest z tobą? A może 

masz w sercu takie chwile, kiedy czułeś się pozostawiony sam, że Boga nie 

było z Tobą? Warto spojrzeć z perspektywy dzisiejszej ewangelii, która 

pokazuje nam jak Jezus zostaje zlekceważony przez swoich rodaków. 

Przychodzi do Nazaretu, do swojej rodzinnej miejscowości, a jego rodacy 

poddają w wątpliwość jego działanie, argumentując że jest on synem cieśli. 

Warto zwrócić uwagę, że Jezusowi też nie było prosto i łatwo w jego 

codzienności, miał trudności które musiał pokonywać, chociażby 

przemawiając do swoich rodaków. Jezus powiedział, że tylko w swojej 

ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. Wprost 

wypowiada się,  że czuje się lekceważony. Spójrzmy z tej perspektywy na 

nasze trudności które przeżywamy, na naszą  codzienność, czym ona jest dla 

nas. Prawdziwa obecność Boga, której możemy doświadczyć w Eucharystii,  

którą możemy doświadczyć w każdej chwili naszego życia, pokazuje nam że 

nie jesteś sam. On jest z tobą, a ty z nim. Święty Józef  pokazuje nam, żebyśmy 

przeżywali naszą codzienność z Jezusem, żebyśmy się także od Niego uczyli.  

 

Święty Józefie módl się za nami! 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice chwalebne – 
 

Tajemnica I. Zmartwychwstanie 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstał po trzech dniach. 

Dokonał się wtedy największy z cudów świata. Przestraszeni 

apostołowie uwierzyli dopiero wtedy, gdy Go ujrzeli. Umocnij Panie 

naszą wiarę, by nasze oczy i serca widziały cuda Twojej miłości.  

 

Tajemnica II. Wniebowstąpienie 

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wstępuje do domu Ojca, by każdemu 

z nas przygotować tam miejsce. Czy czekam na spotkanie z Nim? Czy 

kocham drugich miłością bezinteresowną? Panie… naucz nas kochać. 

 

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego 

 

Zesłanie Ducha Świętego. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym 

mówili różnymi językami, a potem wyruszyli na cały świat by głosić 

Ewangelię. Ja też jestem posłany. Czy modlę się o dary Ducha 

Świętego? Czy chcę rozpoznać swoje powołanie i jestem gotowy by 

ruszyć w świat? Panie. Daj nam odwagę. 
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Tajemnica IV. Wniebowzięcie Matki Bożej 

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja była oddana  

Bogu do końca. Z duszą i ciałem została wzięta do nieba.  

Czy za Jej wstawiennictwem proszę o łaskę zjednoczenia z Jezusem  

i spotkania z Nim w wieczności? Panie, weź nas do nieba, daj nam 

przebywać z Tobą. 

 

Tajemnica V. Ukoronowanie Matki Bożej 

 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Została wyniesiona ponad 

aniołów i świętych. Jest królową nieba i ziemi. Jest także moją 

Królowa. Czy traktuję Ją jak swoją najlepszą Matkę?  
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Dzień VII  

 

  
GOSŁAWICE - ZAWADA 

24,8 KM 
 

12 sierpnia 2021 
CZWARTEK 

  

   
 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Widawka 6.15 Wyjście z noclegu  

Kuźnica 6.25 Wyjście z noclegu  

Gosławice 6.55* Msza Święta przy OSP Gosławice 

Gosławice 9.10 Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Dmienin 10.10 odpoczynek 

Orzechów 12.05 obiad 

Las Kol Ojrzeń 14.25 odpoczynek 

Gidle 16.10 odpoczynek 

Zawada 17.50 nocleg 

Zawada 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w par. św. Piotra i Pawła w Zawadzie 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (J 13, 1-15) 

 I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce 

Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od 
Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. 
Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. 
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: 
«Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie 
będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do 
Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany 
potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto 
Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».  
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam 
uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i 
Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem 
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». 
 

 

 
INTENCJE NA DZIŚ: 

  

- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar prawdziwej i wnikliwej spowiedzi  
- przebłaganie za grzechy współczesnego świata i prośba o dar służby wobec potrzebujących 
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INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 

Kolejna siódma konferencja i kolejny dzień naszego podróżowania ze 

świętym Józefem. W tym dniu chcemy ponownie uchwycić jakiś aspekt życia 

świętego Józefa, który może nam posłużyć w zdobywaniu świętości, 

ponieważ temat, który nam towarzyszy to: „Sęk w tym jak zostać świętym”. 

Nie powinniśmy bać się  świętości. Świętość jest wielkim wyzwaniem, ale jest 

też możliwa. Dzisiaj o czystości w relacjach. W litanii do świętego Józefa 

mamy kilka tytułów, które wskazują na jego czyste serce. Modlimy się, Józefie 

najczystszy, oblubieńcze Bogarodzicy, przeczysty stróżu dziewicy czy 

opiekunie dziewic. Wzywamy więc w różnych tytułach Józefa, jako patrona 

czystości. Jest on nazwany mężem Maryi, jako jej oblubieniec,  oblubieniec 

niepokalanej dziewicy. Bardzo wyjątkowe powołanie, być mężem Maryi, 

która jest matką Boga, Maryi która jest niepokalaną, która jest dziewicą. Warto 

przy tej okazji zwrócić uwagę na to, jak rozumiemy czystość. Najczęściej 

czystość kojarzymy ze sferą zmysłową, cielesną, z naszą seksualnością. 

W rzeczywistości czystość to pojęcie szersze. Nie powinniśmy ograniczać go 

do sfery cielesnej czy zmysłowej. Widzimy to chociażby w dzisiejszych 

czytaniach, które rozważaliście podczas Mszy Świętej. Prorok Ozeasz zwraca 

uwagę na czystość, jako miłość do Boga, która wyraża się w wierności, 

wolności od grzechu, jest to wezwanie do czystości serca, serce zaś kojarzy 

nam się z miłością. Ozeasz wzywa, by się nawrócić, wrócić do Boga, porzucić 

grzech, być wiernym Bożej miłości. Podobnie w Ewangelii, jest opis ostatniej 

wieczerzy, Jezus obmywa grzechy, obmywa stopy w geście miłości. Jezus 

mówi o tym, że nie wszyscy są czyści, zapowiada zdradę Judasza, nie ma na 

myśli grzechów cielesnych ale zdradę miłości, ta zdrada niestety  bierze się 

z serca. Czystość w sensie szerokim odnosimy do serca oddanego Bogu, 

w sensie węższym rzeczywiście też będziemy ją kojarzyć ze sferą cielesną. 

Czystość jest cnotą moralną. Cnota, czyli stała dyspozycja duszy do czynienia 

dobra, jest to wewnętrzna postawa człowieka, nawyk, coś co pomaga nam 
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dążyć ku dobru. Czystość jest cnotą, która pomaga nam osiągać dobro,  

to dobro będzie oddane w relacjach, prawidłowo i dobrze ukształtowanych.  

Ja mam doświadczenie jeszcze trochę innej czystości, związanej z życiem 

zakonnym. Czystość jako ślub zakonny czyli radę ewangeliczną. Jak sama 

nazwa wskazuje, jest to rada ewangeliczna, czyli coś co wypływa z Ewangelii, 

bezpośrednio od samego Jezusa. Można usłyszeć takie głosy w kontekście 

skandali seksualnych, które miały miejsce niestety także w kościele lub  wśród 

niektórych duchownych, że gdyby zrezygnować celibatu, czystości, 

bezżeństwa to nie byłoby takich problemów. Nie chcę wchodzić głębiej w ten 

temat, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wcale te problemy  by nie 

zniknęły. Ważne  jest, by nie zatrzymywać się tylko nad zewnętrznym,  

praktycznym ujęciem czystości, czy to jest dobre czy niedobre, czy by było 

lepiej czy nie. Skąd się w ogóle bierze rada ewangeliczna z przykładu Jezusa? 

Jezus mógł mieć żonę, bo przecież małżeństwo nie jest grzechem. Owszem 

pojawiłby się tutaj ewentualnie problem półbogów, ale Jezus całkowicie 

poświęca się głoszeniu królestwa Ojca. Każdy kapłan,  zakonnik, zakonnica  

w tym duchu naśladując Jezusa, bo to jest istota życia zakonnego naśladować 

Jezusa, też są wezwani do tego, by swoim sercem niepodzielnym całkowicie, 

służyć Bogu. Czasami trudno ludziom zrozumieć to powołanie. Pamiętam 

takie doświadczenie, gdy pracowałem w Krakowie  w jednej z parafii, to było 

w pierwszym roku kapłaństwa, chodziłem z wizytą duszpasterską, kolędą po 

blokach.  Wchodzę do jednego małżeństwa, starsi ludzie, ja taki młody 

i jeszcze bardzo niedoświadczony kapłan, zapraszają, częstują, coś do picia, 

coś do jedzenia, proszą abym usiadł, ponieważ chcieliby porozmawiać. 

Zapytali mnie bezpośrednio, jak to jest z czystością, czy w ogóle da się żyć 

w czystości. Oni uważali, że nie da się tak żyć, ja byłem bardzo zażenowany 

tą sytuacją, nie spodziewałem się takiego pytania, chociaż zwykle w czasie 

wizyty duszpasterskiej zwracam się do wiernych czy mają pytania,  jakieś 

uwagi lub czy chcieliby o czymś porozmawiać. Takiego pytania zupełnie się 

nie spodziewałem, jednakże wymienialiśmy swoje zdania, ja podzieliłem się 

wersją teoretyczną jak przygotowywani byliśmy w formacji, co to znaczy,  

jak można przeżywać czystość która jest darem, która jest  wewnętrzną siłą  

do bycia narzędziem w rękach Pana Boga. Cały czas nie mogli tego 
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zrozumieć, jak można wytrzymać, nie realizując potrzeby seksualności. Ona 

się realizuje, tylko realizuje się w inny sposób, te siły zostają przekierowane 

na ojcostwo duchowe. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że to jest łaska 

stanu, że ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć ich wzajemnego oddania, 

nie realizując tego, a oni do końca nie są w stanie zrozumieć powołania jakie 

ja mam, które wiąże się z bezżennością,  celibatem, ale przede wszystkim 

czystością serca, które jest całkowicie, niepodzielnie oddane Panu Bogu,  

bo o to chodzi w ślubie czystości, żeby serce było całkowicie oddane Bogu.  

O to trzeba bardzo mocno walczyć, to nie jest coś co  się ma i od razu 

wypracowuje, to jest cały czas walka. O miłość zawsze trzeba walczyć i ta 

walka toczy się w imię Jezusa by go naśladować. Czy Jezus wzywałby nas do 

bezżenności i czystości,  gdyby to nie było możliwe, myślę że nie, ponieważ 

wtedy byłby  sadystą, gdyby stawiał  przed nami wymagania, które nie są 

zasięgu naszych możliwości. Tymczasem są w zasięgu naszych możliwości, 

bo Bóg daje nam łaskę. W dzisiejszym świecie, który nie sprzyja praktyce 

powściągliwości i skromności, warto zwrócić uwagę, że trzeba się 

odpowiednio troszczyć o swoje czyste serce, zatem czystość, podkreślam,  

to nie przymus ciała, ale serca. Seksualność sama w człowieku jest dobra i nie 

należy jej demonizować. Jako kapłan uczę też biologii, są tam tematy  

o układzie rozrodczym,  kiedyś uczniowie z młodszych klas szkoły 

podstawowej przybiegli do mnie,  bo wypatrzyli z podręczników układ 

rozrodczy, schemat. Powiedzieli, proszę księdza, jakie tu są brzydkie rzeczy. 

Pamiętam, że zwracałem im wtedy uwagę, że całe ciało człowieka nie jest złe, 

ciało człowieka jest dobre i także sfera rozrodcza, pod względem cielesnym 

jest dobra. Bóg nam ją dał,  by mogło powstawać nowe życie, by ludzie, 

którzy oddają się sobie w akcie wzajemnego zjednoczenia, mąż i żona, mogli 

w ten sposób przez miłość otworzyć się na nowe życie, które daje Pan Bóg.  

Jezus mówi, że to z ludzkiego serca pochodzą złe czyny, nie z naszego ciała 

które zostało przez Boga stworzone, ale z ludzkiego serca, stąd biorą się 

grzechy. Dlatego ta sfera, tak delikatna i wrażliwa, domaga się troski  

i odpowiedniej formacji poprzez powściągliwość, skromność, modlitwę  

w zależności od stanu. Bo czystość będzie się realizowała w różny sposób, 

inna czystość występuje u małżonków, oddających się sobie w akcie 
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seksualnym, który jest głębokim wyrazem ich wzajemnej miłości. Inna 

czystość jest u osoby samotnej,  jeszcze inaczej będzie przeżywana czystość   

u osoby konsekrowanej, całkowicie oddanej Bogu, u  księży i zakonników.  

Ma to być serce niepodzielnie oddane Bogu. Małżonkowie mają się troszczyć  

o siebie nawzajem  w tej miłości. Wśród osób najważniejszych tutaj na ziemi 

jest mąż żona i o tę miłość nieustannie muszą dbać. Chciałbym przy tej okazji 

zwrócić  uwagę na pewien błąd, który może się wkraść  w miłości 

małżeńskiej. Ważna jest miłość do Boga, ważna jest miłość małżonków do 

siebie nawzajem, ważna jest miłość rodziców do dzieci,  ale pierwszeństwo 

tutaj w  relacji ludzkiej miłości ma przede wszystkim relacja małżeńska. Mąż 

ma cały czas okazywać miłość w pierwszym rzędzie swojej żonie, a żona  

w pierwszym rzędzie ma ofiarować swoją miłość mężowi. Czasami występuje 

błąd, że ta miłość, kiedy pojawiają się dzieci jest całkowicie przekierowana, 

albo ze strony męża albo ze strony żony, na dzieci. Pierwszymi osobami, które 

mają się obdarzyć miłością wzajemną są rodzice, dzieci nie są celem samym  

w małżeństwie, celem jest wzajemne oddanie się sobie, kiedy to jest 

zaburzone, może się zdarzyć, że ta miłość jest tak mocna, tak silna, wręcz 

przytłaczająca, że dziecko nie może się uwolnić, ponieważ tak bardzo jest 

związane ze swoimi rodzicami. Albo w drugą stronę, dzieci odchodzą, 

zakładają swoje rodziny, nagle okazuje się, że mąż i żona się nie kochają, że 

oni już nie mają tej miłości wzajemnej, bo nie troszczyli się o nią. Cała miłość 

była przekierowana tylko na dziecko, a tymczasem dziecko będzie szczęśliwe 

najbardziej wtedy, kiedy rodzice będą się kochać, naturalne jest też to,  

że wtedy cała rodzina będzie szczęśliwa. Mówię tutaj o prawdziwej  miłości, 

nie o tej pozornej. Prawdziwa miłość zawsze chce się dzielić, chce się 

obdarzać dobrem, szuka tego dobra. W tym kontekście rodziny, która jest 

zjednoczona miłością, warto spojrzeć na Świętą Rodzinę, warto spojrzeć na 

świętego Józefa, Maryję i Jezusa. Spójrzmy na nasze serce, co jest w moim 

sercu, jaka jest moja miłość do Boga, do bliźniego, jaka jest moja miłość  

w rodzinie i w małżeństwie? Święty Józefie chcemy Cię prosić, byś uczył nas 

prawdziwej miłości,  miłości otwierającej się, szukającej drugiego, nie 

zatrzymującej się na sobie samym.  

 Święty Józefie módl się za nami! 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice światła – 

 
Tajemnica I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Gdy Jezus przyjął chrzest z rąk  

Jana zstąpił Duch Święty, tak samo, jak zstępuje podczas 

bierzmowania, ale i tak samo, jak wtedy, gdy żarliwie się do  

Niego modlimy. Udziel nam Panie swojej mocy, daj nam Ducha 

Świętego, byśmy potrafili walczyć z naszymi słabościami i już  

nigdy nie byli sami. 

 

Tajemnica II. Cud w Kanie Galilejskiej 

 

Cud w Kanie Galilejskiej. Jezus poprzez przemianę wody w wino 

pokazał, że ma moc uczynić wszystko, by ludzie w Niego uwierzyli. 

Czy ufam, że może On też przemienić moje życie? Panie, daj nam 

wiarę i naucz dostrzegać w naszym życiu znaki Twojej miłości. 

 

Tajemnica III. Głoszenie Królestwa 

 

Głoszenie Królestwa Bożego. Głoszenie Królestwa to otwarcie 

własnego serca na działanie łaski Bożej w nas. Obdarz nas, Panie 

swoją mocą. Zaszczep w nas miłość i poświęcenie, byśmy w ten 

sposób zbliżali się do nieba. 
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Tajemnica IV. Przemienienie  

 

Przemienienie na górze Tabor. Jezus przemienił się. Objawił swoją 

chwałę. Jego odzienie stało się niezwykle białe. Obok Niego zjawili się 

dwaj prorocy i dał się słyszeć głos z nieba. Panie, przemieniaj wciąż 

nasze serca, byśmy nie zrażając się trudnościami, cały czas szli drogą 

Ewangelii. 

 

Tajemnica V. Ustanowienie Eucharystii 

 

Ustanowienie Eucharystii. Jezus ofiarował nam Siebie w sakramencie 

Eucharystii, byśmy i my miłością darzyli innych i wzmacniali się 

duchowo. Chciał być z nami do końca świata. Jezu, dziękujemy Ci  

za Twoją miłość.  
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Dzień VIII 

 

  
ZAWADA - RĘDZINY 

21,5 KM 
 

13 sierpnia 2021 
PIĄTEK 

  

 

  

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Zawada 7:00* Msza Święta w Kościele św. Piotra i Pawła w Zawadzie 

Zawada 9:15* Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Kłomnice 10.35 odpoczynek 

Witkowice 12.25 odpoczynek 

Rudniki 15.00 odpoczynek 

Rędziny 16.30 nocleg 

Rędziny 20:15* Modlitwa i Apel Jasnogórski w Kościele św. Otylii w Rędzinach 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (Mt 1, 16. 18-21. 24a) 

 
Przypowieść o niemiłosiernym słudze 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 
siedem razy?» 

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest 
królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich 
oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. 
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad 
owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu 
był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim 
i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, 
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli 
swemu panu wszystko, co zaszło. 

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”  
I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni 
wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». 

Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. 

 

INTENCJE NA DZIŚ:   
- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar stawania się miłosiernym na wzór serca Jezusowego 
- o umiejętność rozwoju w codzienności cnót kardynalnych 
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INTENCJA OSOBISTA: 
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Konferencja 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 

Witajcie drodzy pielgrzymi w ostatniej konferencji podsumowującej. 

Osiem dni pielgrzymowania za nami, idziemy do naszej Matki Maryi razem 

ze świętym Józefem.  Chcemy szukać inspiracji w życiu świętego Józefa, jak 

dążyć do świętości. On staje się naszym swoistym nauczycielem w tym jak 

dążyć do świętości. Sęk w tym jak zostać świętym. Nie boimy się już świętości 

mam nadzieję, bo świętość okazuje się być czymś zwyczajnym, to nie wielkie 

wyzwania, to nie góry do przebycia. Świętość jest zwykłością  i szarością, 

właściwie przeżywaną. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy  spojrzeli na Józefa jako 

opiekuna kościoła. Abyśmy spojrzeli na nasze pojmowanie kościoła, jak 

rozumiemy kościół. Zobaczcie, że święty Józef patronuje rodzinom, 

małżonkom, ojcom, osobom pracującym, jest też patronem dobrej śmierci, 

wieńczy to wszystko, że jest też patronem kościoła. Właśnie z tej okazji 

8 grudnia papież Franciszek ogłosił rok Świętego Józefa. Uczynił to 

w 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem kościoła powszechnego. 

Święty Józef to patron kościoła. Spójrzmy na Słowo Boże, które dzisiaj nam 

towarzyszy. Józef poznaje tajemnice wcielenia, Józef jawi się jako strażnik 

skarbów. Były takie roraty o świętym Józefie, pamiętam prowadziłem  je 

z dziećmi i bardzo mi się spodobał ten tytuł Świętego Józefa jako strażnika 

skarbów. Jakich skarbów? Tych najwspanialszych, które mamy na świecie,  

a tymi skarbami są Jezus i Maryja, dwa największe skarby. Józef został 

powołany przez Boga jako opiekun tych dwóch cennych skarbów, 

rzeczywiście zadanie miał nietuzinkowe, wielkie zadanie, mogłoby go wręcz 

myślę nawet trochę przytłoczyć, gdyby nie to, że święty Józef ufał Bogu. 

Skoro Bóg go wezwał to wiedział, że Bóg też  dopomoże. Święty Józef, 

opiekun Pana Jezusa, nadaje mu imię. To dzięki Józefowi wypełniają się słowa 

proroctwa, święty Józef wprowadza też Jezusa w zawód, życie religijne, pełni 

to wszystko co wykonywał najzwyklejszy rodzic, towarzyszy Jezusowi 

w codzienności. Dzięki niemu spełnia się proroctwo.  Proroctwo o tym,  
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że Mesjasz będzie pochodził z Betlejem i zostanie powołany z Egiptu. Józef 

wypełnia te zadania kierowane przez anioła. Józef jako opiekun Jezusa staje 

się opiekunem kościoła, dlatego że kościół to Jezus, dziś powołuje się nas do 

kościoła i nie można odłączyć Jezusa i kościoła. Pamiętam, gdy w czasie jednej 

z lekcji rozmawialiśmy o tym z uczniami, czasami można spotkać się ze 

sformułowaniem, które najczęściej  mówią ludzie niewierzący. Jezus Chrystus 

tak, kościół nie. Oddzielają, jakby kościół nie miał nic wspólnego z Jezusem. 

A my, jak rozumiemy kościół? Można spojrzeć na kościół z perspektywy 

takiej zupełnie ziemskiej instytucji, rzeczywiście wtedy nie dostrzeżemy 

Jezusa, ale pamiętajmy że kościół to ciało mistyczne Jezusa. Brzmi to jak 

definicja, ale to jest głęboka prawda teologiczna,  mówi o tym Święty Paweł, 

że kościół jest ciałem Jezusa. Jezus jest głową a my wszyscy jesteśmy 

poszczególnymi częściami tego ciała. Wszyscy mają w nim miejsce, każdy ma 

do wypełnienia określone funkcje, nie może ucho powiedzieć do oka, nie 

jesteś mi potrzebne. Myślę, że kojarzymy ten fragment, każdy z nas ma swoje 

miejsce w kościele, każdy z nas jest ważny, co więcej, to my jesteśmy 

kościołem. Czy czujesz się członkiem kościoła,  jak ty spoglądasz na kościół, 

czy kochasz go, potrafisz go obronić? Dziś święty Józef, który jest opiekunem 

kościoła, zwraca na to uwagę. On jest opiekunem kościoła a więc twoim 

szczególnym patronem.  Mamy piękne budowle, w Łowiczu piękna katedra,  

piękny jest nasz Pijarski kościół, ale w porównaniu z żywym kościołem, 

z każdym z nas, te budowle nie mają wartości.  Podoba mi się ten obraz,  

że gdyby Bóg, miał zburzyć piękny kościół dla ciebie, żeby ocalić twoją duszę, 

nie wahałby się, zrobiłby to. Bóg pragnie, abyśmy byli zbawieni, oczywiście 

miłe mu są nasze modlitwy w kościele, miłe są te miejsca konsekrowane, 

specjalnie przeznaczone, one są dla człowieka stworzone, abyśmy tam 

spotykali się ze sobą. To mocno przejawia się w Ewangelii, kiedy Jezus 

dopływa do kraju Gerazeńczyków. Jest tam opętany, którego nikt nie mógł 

poskromić. Kiedy Jezus  go spotyka, zły duch, który był w tym człowieku 

prosi go, żeby pozwolił mu wejść w świnie. Wtedy dwutysięczna trzoda 

udała się  pędem do urwiska  i rzuciła się z  niego.  Wielka strata  dwóch 

tysięcy świń,  jakby to przeliczyć na pieniądze, to byłby ogromny majątek. 

Aby wyzwolić tego człowieka z pod władzy złego ducha Jezus nawet się nie 
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zawahał i  pozwolił legionowi wejść w świnie. Dla mnie w tym fragmencie 

jest pokazana misja, jaką sobie wyznacza zły duch, on chce niszczyć. Z nami 

nie ma tak łatwo, bo jesteśmy obdarzeni wolną wolą, inaczej jest 

z bezrozumnymi zwierzętami, świniami, w których zły duch  pokazał jaki ma 

cel. On chce zniszczyć człowieka, chce doprowadzić do jego nieszczęścia. 

W tym kontekście spójrzmy na to, jak cenni jesteśmy w oczach Pana Boga, jak 

każdy z nas jest dla niego ważny. Kult świętych, który nam towarzyszy,  

święty Józef, któremu oddajemy cześć i z którym pielgrzymujemy do naszej 

Matki też zapewnia nas o tym, że Bóg nieustannie szuka dróg do naszego 

serca, daje nam wzory świętości, abyśmy nie bali się iść tą drogą . Nie są to 

wzory wygórowane, święty Józef w swojej osobie pokazuje prostotę i szarość 

życia. Rzeczywiście to co miał realizować święty Józef to są wielkie 

wyzwania, ale też wielka pomoc ze strony Boga. Zobaczcie nie ma opisanego 

całego życia świętego Józefa, tylko apokryfy starożytne pisma 

pobożnościowe, podają nam jak umierał święty Józef. Dlatego nazywamy 

świętego Józefa patronem dobrej śmierci, ponieważ to apokryfy podają,  

że umierał w obecności Jezusa i Maryi. To jest coś  wspaniałego dla katolika,  

umrzeć w obecności Jezusa i Maryi. Chcielibyśmy,  by przy naszej śmierci te 

dwie  osoby były obecne. Maryja, która nas prowadzi bezpośrednio do Jezusa 

i sam nasz zbawiciel. Święty Józef staje się prostym przewodnikiem na naszej 

drodze, bez wielkich wymagań, ale zarazem wielki, potężny, święty.  Właśnie 

przez to, że nie znamy tak bardzo jego życia, w Ewangelii nie podają nam 

końca jego życia, nie podają trzydziestu lat życia Jezusa, to jest ukryte, nie 

znamy wielu faktów,  ani żadnych słów, które by wypowiedział Józef.  Myślę, 

że to jest droga dla każdego z nas, nie  bać się świętości, jak święty Józef 

przeżywać to, co daje nam Bóg, przeżywać z nim w całkowitej zależności 

i ufności. Kochani,  dziękuję wam bardzo za ten wspólny czas, przeżyty 

w czasie pielgrzymowania, mam nadzieję, że chociaż trochę wspólnie 

otworzyliśmy serca na Pana Boga, który działa  w naszej codzienności,  

poprzez zwykłe momenty naszego dnia, takie jak praca i nasze relacje. 

Dziękuję za każdego z was, dziękuję za to, że zanosiliście w mojej intencji 

modlitwy. Życzę wam, żeby ten czas pielgrzymowania owocował. W jednej  

z konferencji mówiłem o ładowaniu akumulatorów, życzę aby wasze 
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naładowane akumulatory mogły świetnie funkcjonować przez cały rok, 

żebyście mogli odkrywać piękno podróżowania z Panem Bogiem, tak jak 

podróżowaliście w czasie pielgrzymki, abyście mogli to piękno odkrywać 

w codzienności. Podobni do Józefa, patrona pielgrzymów, człowieka 

w drodze,  którego widzimy działającego bez wielkich słów, działającego, nie 

zwracającego na siebie uwagi, wskazującego na pokorę, który całym swoim 

życiem, tak jak Maryja, mówi „fiat”, Boże, niech będzie twoja wola. Niech 

Święty Józef pomoże wam odkrywać jaka jest wola Boża i rozeznawać to, do 

czego powołuje nas Bóg. Niech uzdalnia was do miłosierdzia, do tego by nie 

zawsze trzymać się zwykłej litery prawa, ale kierować się duchem i dobrem 

drugiego człowieka, upodabniając się  w ten sposób do Boga, bo miłosierdzie 

najbardziej nas do Boga upodabnia. Pamiętajcie, że to jest wasz szczególny 

patron, bo jesteśmy kościołem, jesteśmy kościołem w którym Bóg wyposaża 

nas w sakramenty święte, daje nam szczególny czas zbawienia, uświęcenia 

swojej obecności. Wszak jego imię  jest JHWH, jestem.  Bóg jest z tobą,  

pamiętaj o tym. 

  

Święty Józefie módl się za nami. 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice bolesne - 

 
Tajemnica I. Modlitwa w Ogrójcu 

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus mówił do zaspanych 

uczniów: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Czyli – wciąż 

ulegamy pokosom. Pierwsi rodzice upadli, bo przestali się modlić, 

czuwać i szukać woli Bożej. Panie, naucz nas modlitwy, która da nam 

siłę i moc do dźwigania codziennego krzyża. 

 

Tajemnica II. Biczowanie 

 

Biczowanie Pana Jezusa. Przenajświętsze Ciało za nas wydane zostało 

poszarpane biczami i zbroczone Krwią, która za nas była wylana. 

Spraw Panie, byśmy zawsze pamiętali, za jak wielką cenę zostaliśmy 

nabyci. 

 

Tajemnica III. Ukoronowanie cierniem 

 

1. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Jezus powiedział do Piłata,  

że jest Królem, ale królestwo Jego nie jest z tego świata. Władcy ze 

Wschodu – by oddać pokłon Panu, zdjęli swoje korony. Królowie 

grzechu – by zachować swoją władzę i nie stracić korony pychy  

– włożyli na głowę Pana koronę z ciernia. Jezu, przepraszam Cię  

za moją pychę i za wszelkie odruchy wywyższania się i dominacji. 
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Tajemnica IV. Dźwiganie krzyża 

 

Droga krzyżowa Pana Jezusa. Po grzechu pierworodnym Bóg szukał 

człowieka. Miłość szukająca grzesznika to miłosierdzie. Ostatecznym 

objawieniem miłości miłosiernej jest zbawcza męka Pana Jezusa. Jezu, 

spraw, bym nie szukał tego, co łatwe i przyjemne ale zawsze szedł  

za Tobą, pełniąc Twoją wolę. 

 

Tajemnica V. Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Została tylko garstka wiernych wraz  

z Maryją, Janem Apostołem i kilkoma innymi osobami. Oto obraz 

Kościoła. Ale Jezus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami.  

Panie, wspieraj nas, byśmy dochowali Ci wierności i z Maryją doszli 

do nieba. 
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Rozważania Drogi Krzyżowej 

S. Małgorzata Pagacz USJK 
 

WSTĘP 
 

Panie Jezu, chcemy wraz z Tobą przejść Twoją drogę, drogę 
krzyżową. Prosimy Cię święty Józefie – Ty, który opiekowałeś się Jezusem 
i wychowywałeś Go, naucz nas jak trwać przy Chrystusie. Święty Józefie, 
Twoje życie było drogą wypełnioną codziennym trudem miłości - chcemy 
uczyć się od Ciebie, jak wsłuchiwać się w głos Boga i jak wypełniać Jego Wolę.  
 

 
Stacja I - Jezus na śmierć skazany 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Piłat skazuje niewinnego Pana Jezusa na śmierć. Wydaje niesprawiedliwy 
wyrok.   
Ewangelia mówi, że św. Józef był „mężem sprawiedliwym” (Mt 1, 19).  
„Wiemy, że był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą 
Maryją (por. Mt 1, 18; Łk 1, 27); zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga 
objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39). Miał odwagę podjąć się 
prawnego ojcostwa Jezusa” (Franciszek). 
Święty Józefie, ucz nas odwagi w podejmowaniu sprawiedliwych czynów, 
naucz nas odpowiedzialności za nasze czyny.  
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja II - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 
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Jezus rozpoczyna drogę krzyżową, podejmuje się niesienia krzyża. Czyni to, 
czego sam nie wybrał, ale w czym rozpoznaje wolę Ojca.  
Podobnie „święty Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego 
uczestnictwo jest mężne i znaczące. Podobnie, jak Bóg powiedział do 
Świętego Józefa: „Józefie, synu Davida, nie bój się” (Mt 1, 20), zdaje się 
powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”. Musimy odłożyć na bok nasz 
gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce, bez żadnej światowej rezygnacji, ale 
z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. 
Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego 
z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, 
by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia” (Franciszek). 
Święty Józefie, ucz nas wiernego wypełniania codziennych zadań z miłością.   
   

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja III - Jezus upada pod krzyżem 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Pan Jezus, pomimo wielkiej determinacji, z jaką dźwiga krzyż, upada  
– zmęczony, wycieńczony, przygnieciony ciężarem krzyża i naszymi 
grzechami. 
„Historia zbawienia wypełnia się <w nadziei, wbrew nadziei> (por. Rz 4, 18) 
poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co 
w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest 
realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi: „Aby zaś nie 
wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, 
wysłannik szatana, aby mnie policzkował — żebym się nie unosił pychą. 
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi 
powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali»” 
(2 Kor 12, 7-9). Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy 
nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością” (Franciszek). 

Święty Józefie, wspieraj nas i pomagaj powstawać z naszych grzechów.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Stacja IV - Jezus spotyka swoją Matkę 
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Na drodze krzyżowej jest Maryja Matka Jezusa, która zawsze była całkowicie 
oddana swemu Synowi.  
„W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje 
„fiat”, jak Maria podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani. Józef, jako głowa 
rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2, 51), 
zgodnie z przykazaniem Bożym (por. Wj 20, 12). W ukryciu w Nazarecie, w 
szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego 
codziennym pokarmem (por. J 4, 34)” (Franciszek). 
Święty Józefie, ucz nas wypowiadania Bogu naszego „fiat”. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 
Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Gdy Pan Jezus nie ma siły dalej dźwigać krzyża, z pomocą przychodzi 
Szymon z Cyreny. Zostaje on jednak przymuszony do dźwigania krzyża, nie 
podejmuje się sam ochotnie tego zadania. Inaczej było w życiu świętego 
Józefa, który był człowiekiem gotowym do pełnienia woli Boga, pomimo, że 
jej jeszcze nie rozumiał. Był także gotowy do służby drugiemu człowiekowi – 
czynił to z własnej woli, nie musiał być przez nikogo przymuszany. Potrafił 
rozpoznawać, co jest Bogu miłe, co przyniesie Mu większą chwałę i co będzie 
pożytkiem dla ludzi. 
Święty Józefie, naucz nas gotowości do służby w rodzinie. Naucz nas 

podejmować to, co prawe i dobre, także wtedy, gdy nie mamy na to ochoty. 

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Święta Weronika, kobieta o wrażliwym sercu i zarazem odważna, podchodzi 
do Jezusa i ociera Jego cierpiącą Twarz.  
Święty Józef, bardzo podobnie jak Weronika, jest człowiekiem milczącej 
dobroci. „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi 
niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, 
orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef 
przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na <drugiej 
linii> mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia” (Franciszek). 
Święty Józefie, ucz nas wrażliwości na drugiego człowieka. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VII - Jezus upada po raz drugi pod krzyżem 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Pan Jezus idzie dalej drogą krzyżową. Jednak upada kolejny raz.  
W życiu św. Józefa było wiele trudnych momentów. Jednak „wielkość św. 
Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki 
stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego. Jego ojcostwo wyrażało się 
konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze 
tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, 
przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar 
z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie 
do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca 
i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, 
wzrastającemu w jego domu” (Franciszek). 
Św. Józefie, pomagaj nam powstawać z naszych upadków. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Kobiety przychodzą do Jezusa i płaczą, skupiają się początkowo jedynie na 
swoich uczuciach i swoich łzach.  
Jakże inna była ojcowska czułość św. Józefa. „Józef widział, jak Jezus wzrastał 
z dnia na dzień „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). 
Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i On „uczył go chodzić, biorąc go 
za rękę: był dla niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla 
się nad nim, aby go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4). Jezus widział w Józefie 
czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co 
się Go boją” (Ps 103,13). Józef z pewnością słyszał jak rozbrzmiewały 
w synagodze, podczas modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem 
czułości, że jest dobry dla wszystkich a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie 
Jego dzieła” (Ps 145, 9)” (Franciszek). 

Święty Józefie, naucz nas prawdziwej czułej miłości, na podobieństwo 
czułości samego Boga!  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja IX - Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Pan Jezus upada po raz kolejny pod ciężarem krzyża. 
Papież Franciszek pisząc o św. Józefie, wskazuje nam jak patrzeć na naszą 
kruchość i słabość. „Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem 
negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. 
Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. 
Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często 
oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej 
kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela (por. Ap 12, 10). 
Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza 
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w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, 
nawet Zły może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. 
Wiemy jednak, że Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz 
akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się 
nam jako miłosierny Ojciec z przypowieści (Łk 15, 11-32): wychodzi nam na 
spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, 
wyprawia dla nas ucztę, z uzasadnieniem: „ten mój syn był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się” (w. 24). 
Święty Józefie, naucz nas poprzez nawrócenie przyjmować miłosierdzie Boga. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja X - Jezus z szat obnażony 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Jezus zostaje pozbawiony wszystkiego. Zdzierają z Niego szaty, zabierają 
Jezusowi ostatnią rzecz, którą ma. A On po raz kolejny pozwala oprawcom 
zrobić z Nim, co chcą. 
Przy tej stacji jaśnieje czyste życie Jezusa i świętego Józefa. „Czystość to 
wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy 
miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, 
w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka 
nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając 
mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. 
Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób 
niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie 
z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. (…) „Józef 
przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. 
Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego 
nauczyło go prawo” (Franciszek).  
Święty Józefie, uproś nam u Boga łaskę czystego i pokornego serca. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Stacja XI - Jezus przybity do krzyża 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Pan Jezus pozwala przybić swe ręce i nogi do krzyża. Przyjmuje kolejne 
okrutne cierpienie. Te ręce, które teraz są przybijane do krzyża, kiedyś 
wykonywały różne prace, których Jezusa nauczył św. Józef. Ponadto 
„W ukryciu w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę 
Ojca. Wola ta stała się Jego codziennym pokarmem (por. J 4, 34). Nawet 
w najtrudniejszym momencie swojego życia, przeżywanym w Getsemani, 
wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną, i stał się „posłuszny aż do śmierci 
[...] na krzyżu” (Flp 2, 8). Z tego powodu autor Listu do Hebrajczyków (5, 8) 
podsumowuje: Jezus „nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” 
(Franciszek). 
Święty Józefie, naucz nas uczciwie wykonywać nasze prace i to, co nam powierzono. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Jezus umiera, przebaczając wszystkim tym, którzy doprowadzili do Jego śmierci.  
Papież Franciszek pisze: „Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, 
których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często 
rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić 
miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, 
akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie 
pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego 
następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych 
oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań” (Franciszek). 
Święty Józefie, módl się za nami, abyśmy byli wolni od naszego egoizmu 
i pychy, które niszczą w nas miłość. 
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
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Stacja XIII - Zdjęcie z krzyża 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Znajdują się ludzie, którzy wiernie zostają z Panem Jezusem do końca, a teraz 
zdejmują Jego Ciało z krzyża.   
I w naszym życiu spotykamy osoby, które w różnych sytuacjach ofiarują nam 
swoją obecność i wsparcie.  „Święty Józef był niezwykłą postacią, tak bliską 
ludzkiej kondycji każdego z nas. I możemy doświadczyć, pośród 
dotykającego nas kryzysu, że nasze życia są utkane i wspierane przez zwykłe 
osoby — zazwyczaj zapominane — które nie występują w nagłówkach gazet 
i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, ale niewątpliwie dziś 
zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii: lekarze, 
pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, 
opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły 
porządkowe, wolontariusze, księża, zakonnice i wielu innych” (Franciszek).  
Święty Józefie, naucz nas wiernego i wspierającego towarzyszenia innym.  
  

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XIV - Jezus złożony do grobu 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 

żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

 

Ciało Jezusa zostaje złożone do grobu.  
„Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, 
ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia, tego 
pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze 
znaczenie. Zdaje się, jakby to było echo żarliwych słów Hioba, który 
odpowiada na zachętę swojej żony do buntu ze względu na całe zło, jakiego 
doznał: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” 
(Hi 2, 10). 
Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, 
pocieszające rozwiązania. Wiara, której nauczył nas Chrystus, jest raczej tą 
wiarą, którą widzimy u św. Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale 
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stawiającego czoła „z otwartymi oczyma” temu, co się jemu przytrafia, biorąc 
za to osobiście odpowiedzialność” (Franciszek). 
Święty Józefie, naucz nas nie szukać dróg na skróty. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Zakończenie  

 

„Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli 
nasze serce coś nam wyrzuca, On „jest większy od naszego serca i zna 
wszystko” (1 J 3, 20). Po raz kolejny powraca realizm chrześcijański, który nie 
odrzuca niczego, co istnieje. (…) Apostoł Paweł mówi: „Wiemy też, że Bóg z 
tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). A 
św. Augustyn dodaje: „nawet i ze złego”. W takiej ogólnej perspektywie wiara 
nadaje sens każdemu wydarzeniu radosnemu lub smutnemu” (Franciszek). 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. AMEN 



Dzień IX – 14 sierpnia 2021  

Dzień IX  

 

  
RĘDZINY – JASNA GÓRA 

12,6 KM 
 

14 sierpnia 2021 
SOBOTA 

  

   
 

MIEJSCOWOŚĆ GODZ.  

Rędziny 7:25* Wyruszenie XXVI ŁPPM 

Mirów 8.20 odpoczynek 

Aleje  10.30  

Jasna Góra 11.20 Powitanie pielgrzymów na wałach Jasnej Góry 

Szczyt Jasnej Góry 13:00* Msza Święta Jubileuszowa XXVI ŁPPM 

* - dostępna transmisja na stronie ww.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka 
 

   

EWANGELIARZ  (Łk 11, 27-28) 

 
Błogosławione łono, które Cię nosiło 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię 
nosiło, i piersi, które ssałeś». 

Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je». 

 

 

INTENCJE NA DZIŚ:   
- za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVI ŁPPM na Jasną Górę  
- o dar dobrych owoców tegorocznej pielgrzymki i chęć uświęcania się codziennymi zadaniami 
- dziękczynna za czas Srebrnego Jubileuszu ŁPPM 
- o potrzebne łaski dla całej Diecezji Łowickiej i łaskę nieba dla zmarłych  
 
INTENCJA OSOBISTA: 
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Rozważania różańcowe  

 

– Tajemnice radosne - 

 
Tajemnica I. Zwiastowanie  

 

Zwiastowanie. „Na początku było Słowo”, i teraz Bóg kieruje swoje 

Słowo do Dziewicy z Nazaretu. Ona zaś całym sercem odpowiada: 

„Niech mi się stanie według Twego Słowa”. Matko Słowa 

Wcielonego, ucz nas pokory w przyjmowaniu i pełnieniu woli Bożej. 

 

Tajemnica II. Nawiedzenie św. Elżbiety 

 

Nawiedzenie św. Elżbiety. Służebnica Pańska udaje się pośpiesznie  

w góry, by służyć Elżbiecie. Matko Pięknej Miłości, naucz nas 

prawdziwej miłości, która realizuje się w przynagleniu, by iść wciąż 

wyżej w służbie Bogu i człowiekowi. 

 

Tajemnica III. Narodzenie Pana Jezusa 

 

Narodzenie Pana Jezusa. Świat nie przyjął tego Dziecka. Maryja  

z Józefem doświadczają goryczy odrzucenia, ale z tym większą 

miłością przyjmują Zbawiciela, który żłóbek i krzyż przemienia  

w źródło łaski. Święta Rodzino, uproś nam łaskę, aby na naszej  

ziemi nie było dzieci niechcianych. 
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Tajemnica IV. Ofiarowanie w świątyni 

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Oto początek o koniec. 

Niemowlę i starzec. Pan Jezus w ramionach Symeona jest bezbronny 

ale nie bezsilny. Symeon rozpoznaje w Nim światło, które rozprasza 

mroki i mówi, że już jest gotowy odejść. Uproś nam, Maryjo łaskę 

zjednoczenia z Bogiem teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 

Tajemnica V. Odnalezienie  

 

Odnalezienie Pana Jezusa. „Z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.  

To jest tajemnica naszej wiary. Szukanie, ból, tęsknota, krzyż.  

Matko szukająca Jezusa. Ucz nas wytrwałości w poszukiwaniu woli 

Bożej w każdej chwili naszego życia.  
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Litanie do Świętych Patronów Grup 

Grupa Biała 

 

Litania do św. Faustyny 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże,  

Duchu Święty,  

Święta Trójco, Jedyny Boże,  

 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego, módl się za nami. 

Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia, 

Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, 

Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, 

Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym, 

Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, 

Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, 

Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie, 

Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata, 

Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu, 

Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia, 

Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana, 

Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża, 

Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, 

Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy, 

Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, 

Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa, 
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Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, 

Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją, 

Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, 

Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą, 

Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, 

Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, 

Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, 

Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, 

Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci, 

Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych, 

Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, 

Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, 

Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, 

Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, 

Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu, 

Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

Módl się za nami święta Faustyno. 

Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.  

 

Módlmy się:  

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa 

świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie 

ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen. 
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Grupa Biało-Żółta 

 
Litania do Męczenników  

Męczennicy, świetlane wzory kapłańskiego braterstwa: proboszczu  

i wikariuszu z Osięcin, bł. Wincenty (Matuszewski) i Józefie (Kurzawa), 

proboszczu z Kutna, bł. Michale (Woźniak) i ks. Michale (Oziębłowski) 

wikariuszu, bł. Adamie (Bargielski), prefekcie z Myszyńca, który oddałeś swą 

wolność za uwolnienie proboszcza; 

Wyjednajcie swym wstawiennictwem przed Panem, by kapłani mieli dla 

siebie wzajemnie serca pełne miłości Bożej i ofiarnej służby. 

Panie i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską męczeństwa sługi Twoje, 

synów i córki z polskiej ziemi, bądź uwielbiony za dar ich wiary i miłości, za 

ich ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską posługę, za umiłowanie ludzi  

i ziemi ojczystej. 

Bądź uwielbiony za to, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania 

niestrudzenie przekraczali wszelkie granice ludzkich podziałów, aby wszyscy 

stanowili jedno w wysławianiu Twojej miłości. 

Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość, dla jakiej przyjęli cierpienie  

i śmierć męczeńską, naśladując Ofiarę Boskiego Mistrza. Boże w Trójcy 

Świętej jedyny, niech będzie uwielbione Twoje święte Imię przez 

Błogosławionych Męczenników z naszej polskiej ziemi, teraz i na wieki. 
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Grupa Błękitna 

 
Litania do sw. Maksymiliana Marii Kolbe 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas 

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, jedyny Boże, 

  

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Niepokalana Pośredniczko łask, 

Święty Maksymilianie, 

Rozmiłowany w Bogu, 

Kochający modlitwę, 

Wytrwale strzegący cnoty czystości, 

Heroicznie posłuszny przełożonym, 

Realizujący ducha ubóstwa i prostoty, 

Żyjący w umartwieniu i pokucie, 

Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości, 

Oddany na własność Niepokalanej, 

Nieustraszony Rycerzu Niepokalanej, 

Twórco Rycerstwa Niepokalanej, 

Apostole Cudownego Medalika, 

Głoszący Ewangelie przy pomocy radia i prasy, 

Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej, 

Misjonarzu Japonii, 

Pragnący męczeńskiej śmierci, 

Niezachwiany w ufności, 

Miłujący nieprzyjaciół, 

Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia, 
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Duszpasterzu współwięźniów, 

Ofiaro heroicznej miłości bliźniego, 

Starty na proch dla Niepokalanej, 

Uwieńczony dwiema koronami, 

Męczenniku Oświęcimia, 

Sławiony na całym świecie, 

Chlubo polskiej ziemi, 

Patronie trzeźwości, 

Patronie rodzin, 

Patronie naszych trudnych czasów, 

Patronie naszej grupy błękitnej, 

Wielki orędowniku u Boga, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Nikt nie ma większej miłości. 

Od tego, kto oddaje Zycie za przyjaciół swoich. 

 

Módlmy się:  

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś świętego Maksymiliana taka 

miłością do Niepokalanej, ze stal się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do 

szerzenia Twojego Królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarna miłością do 

Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie  

w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Grupa Brązowa 

 
Modlitwa do bł. Honorata 

Błogosławiony Honoracie, 

Wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami. 

Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca, 

Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego, 

Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii, 

Posłuszny natchnieniom Ducha świętego, 

 

Błogosławiony Honoracie, 

Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej, 

Heroicznie wierny synu Kościoła świętego, 

Krzewicielu życia według Ewangelii, 

Patronie odkrywania drogi życiowej, 

Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi, 

 

Błogosławiony Honoracie, 

Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania, 

światły kierowniku sumień w konfesjonale, 

Zatroskany o losy Ojczyzny, 

Wzywający do trwania na ojczystej ziemi, 

Oddany modlitwie i pokucie, 

 

Błogosławiony Honoracie, 

Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą, 

Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia, 

Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania, 

Pokorny wobec tajemnic Bożych, 

Wzorze niezłomnej nadziei, 
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Błogosławiony Honoracie, 

Wytrwały w dążeniu do świętości, 

Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania, 

Patronie Nowego Miasta, 

Ukochany nasz Ojcze i przewodniku, 

 

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie, 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się. 

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem 

troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego 

wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę... i spraw, aby wszyscy 

chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą  

w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Grupa Cytrynowa 

 

Litania do bł. Karoliny Kóźkówny  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata Boże,  

Duchu święty Boże, 

Święta Trójco jedyny Boże,  

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Błogosławiona Karolino, módl się za nami. 

Męczennico w obronie czystości, 

Apostołko Krzyża Chrystusowego,  

Czcicielko Różańca świętego,  

Świadku Ewangelii,  

Wzorze żywej wiary,  

Kwiecie polskiej ziemi, 

Troskliwa opiekunko świątyni,  

Nauczycielko prawdziwej pobożności,  

Niestrudzona w posłudze bliźnim,  

Przykładzie poszanowania rodziców,  

Gorliwa nauczycielko dzieci,  

Strażniczko kościoła domowego,  

Przykładzie pracowitości,  

Przykładzie uczciwości,  

Apostole dobroci,  

Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych,  

Światło dla zagubionych,  

Wzorze szczerej przyjaźni,  

Patronko ciężkiej pracy rolników,  
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Patronko młodzieży,  

Przewodniczko w drodze do świętości, 

 

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny, prosimy Cię Panie. 

O wytrwanie w wierze,  

O posłuszeństwo słowu Bożemu,  

O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji,  

O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów,  

O umiejętność dostrzegania dobra,  

O pokrzepienie w trudnych chwilach życia,  

O pocieszenie w smutkach i udrękach,  

O siłę ducha w chwilach zwątpień,  

O męstwo w znoszeniu cierpienia,  

O wrażliwość sumienia,  

O wierność Bogu, bliźnim i sobie,  

  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

Módl się za nami Błogosławiona Karolino, abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy 

zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, 

spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem 

z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 
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Grupa Czerwona 

 
Litania do św. Franciszka  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

Św. Mario Niepokalanie poczęta, módl się za nami. 

Św. Franciszku Seraficki, 

Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej, 

Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, 

Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, 

Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, 

Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony, 

Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, 

Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą, 

Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, 

Św. Franciszku, miłośniku pokory, 

Św. Franciszku, wzorze pokuty, 

Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa, 

Św. Franciszku, miłośniku czystości, 

Św. Franciszku, dobrami świata rządzący, 

Św. Franciszku, patriarcho ubogich, 

Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, 

Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów, 

Św. Franciszku, bojowniku Chrystusowy, 

Św. Franciszku, pogromco szatana, 

Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego, 
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Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej, 

Św. Franciszku, tarczo wojujących za prawdę, 

Św. Franciszku, zwycięzco złości świata, 

Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, 

Św. Franciszku, drogowskazie dla błądzących, 

Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy, 

Św. Franciszku, dzielny orędowniku u Boga, 

Św. Franciszku, święty nasz Ojcze, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

K. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca świętego Franciszka Kościół Swój 

nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem 

dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. 

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
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Grupa Fioletowa 

 
Litania do św. Jana Pawła II  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. 

Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka, 

Duchu Boży, Panie i Dawco życia 

Karolu Józefie z Wadowic, módl się za nami. 

Pasterzu Miłosierdzia, 

Sługo Służebnicy Pańskiej, 

Cały oddany Matce Jezusa, 

Synu wolnej Polski, 

Człowieku święty w świecie, 

Uczniu wieszczów i robotników, 

Powołany do służby w Kościele, 

Dziedzicu historii królewskiej, 

Przyjacielu mądrej młodzieży, 

Nauczycielu filozofów, 

Mistrzu teologów, 

Kapłanie i biskupie krakowski, 

Przewodniku po górach i na wodzie, 

Gościu środowiska rodzinnego, 

Wychowawco narzeczonych i małżonków, 

Przyjacielu młodzieży, 

Świadku Soboru Watykańskiego II, 

Książę Kościoła katolickiego, 

Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia, 

Wybrany „z dalekiego kraju”, 

Następco rzymski św. Piotra, 

Pielgrzymie pokoju i jedności, 

Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej, 

Otwarty na innego człowieka, 
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Zraniony nienawiścią, 

Solidarny z cierpiącymi, 

Znaku duchowej wolności, 

Promieniu ojcostwa, 

Miłośniku piękna, 

Bracie artystów i nauczycieli, 

Ikono modlitwy, 

Ofiarniku Eucharystii, 

Budowniczy mostów pojednania, 

Mężu opatrznościowy polityki, 

Proroku nowej ewangelizacji, 

Apostole cywilizacji miłości, 

Mistrzu dialogu i słuchania, 

Strażniku wiary ewangelicznej, 

Poeto słowa o Słowie Wcielonym, 

Zapraszający w progi nadziei, 

Odważny w cierpieniu, 

Spokojny w umieraniu, 

Otoczony świętymi, 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

Módlmy się: 
 

Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia 

Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas 

jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego 

orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii 

miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Grupa Granatowa 

 
Litania do św. Michała Archanioła 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami! 

Synu odkupicielu świata, Boże, 

Duchy Święty, Boże, . 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami! 

Święty Michale Archaniele, 

Święty Michale Książę przesławny, 

Święty Michale dzielny w walce, 

Święty Michale pogromco szatana, 

Święty Michale postrachu złych duchów, 

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego, 

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały, 

Święty Michale radości Aniołów, 

Święty Michale zaszczycie nieba, 

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, 

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych, 

Święty Michale posłanniku Boga, 

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie, 

Święty Michale nasza tarczo w pokusach, 

Święty Michale warownio ludu Bożego, 

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła, 

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów, 

Święty Michale chorąży zbawienia, 

Święty Michale aniele pokoju, 

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości, 

Święty Michale zwierzchniku w niebie, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie! 



6 – 14 sierpnia 2021 Litanie do Świętych Patronów 

 

 
110 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami! 

  

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

  

Módlmy się: 

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś 

obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem 

Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały 

w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Grupa Pomarańczowa 

 
Litania do św. Jana Bosko  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święty Janie Bosko, módl się za nami. 

Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży, 

Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki, 

Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa, 

Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży, 

Niezrównany Uczniu Dziewicy najmądrzejszej w sztuce wychowania, 

Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz, 

Przewodniku święty młodzieży, 

Wzorze wychowawców i nauczycieli, 

Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania 

młodzieży, 

Ojcze sierot i opuszczonych, 

Kapłanie według Serca Bożego, 

Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych, 

Gorejący Głosicielu Ewangelii, 

Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej, 

Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu, 

Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki, 

Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej, 

Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty, 

Apostole częstej Komunii świętej, 

Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji, 

Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem, 
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Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych, 

Przewodniku apostolatu świeckich, 

Wybitny Cudotwórco i Proroku, 

Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie, 

Niezrównany Doradco i Pocieszycielu, 

Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży, 

Potężny Orędowniku u tronu Boga, 

 

Módl się za nami, święty Janie Bosko. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela 

młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on  

w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym 

ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Grupa Zielona 

 
Litania do św. Wiktorii 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Wiktorio, dziewico i męczennico, 

Święta Wiktorio, oblubienico Chrystusa,  

Święta Wiktorio, otwarta na prawdę,  

Święta Wiktorio, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,  

Święta Wiktorio, czcicielko jedynego Boga,  

Święta Wiktorio, posłuszna natchnieniom Bożym,  

Święta Wiktorio, ciesząca się łaską świętej wiary,  

Święta Wiktorio, odważnie wyznająca wiarę świętą,  

Święta Wiktorio, gorliwa apostołko Chrystusa,  

Święta Wiktorio, ozdobo chrześcijańskich dziewic,  

Święta Wiktorio, doprowadzająca błądzące panny do prawdziwej wiary,  

Święta Wiktorio, przykładzie mocnej nadziei,  

Święta Wiktorio, z Bogiem na modlitwie zjednoczona,  

Święta Wiktorio, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,  

Święta Wiktorio, przykładzie czystości i męstwa,  

Święta Wiktorio, cierpliwie znosząca złość oprawców,  

Święta Wiktorio, podziwu godny wzorze stałości,  

Święta Wiktorio, miłująca Chrystusa ponad życie,  

Święta Wiktorio, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,  

Święta Wiktorio, zbudowanie dla chrześcijan,  

Święta Wiktorio, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,  



6 – 14 sierpnia 2021 Litanie do Świętych Patronów 

 

 
114 

Święta Wiktorio, ozdobo Kościoła świętego,  

Święta Wiktorio, chwało bohaterów chrześcijańskich,  

Święta Wiktorio, potężna orędowniczko u Boga,  

Święta Wiktorio, patronko cierpiących,  

Święta Wiktorio, patronko umierających z Chrystusem. 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

K.: Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza, 

W.: Prawica Twoja mnie wspiera. 

 

Módlmy się: 

Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Wiktorii, która zostawiła 

świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę 

wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Antyfona: 

Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą  

i źródłem męstwa, On jest jej światłem na wieki. Bóg ją wybrał i bardzo 

umiłował, dał jej zamieszkać w swoim przybytku. 
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Grupa Szara (Służby) 

 
Litania do bł. Pier Giorgio Frassatiego 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Wszyscy aniołowie i święci, módlcie się za nami. 

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati, módl się za nami. 

Kochający synu i bracie, 

Podporo rodzinnego życia, 

Przyjacielu nieprzyjaciół, 

Najbardziej chrześcijański z naszych towarzyszy, 

Przywódco młodzieży, 

Pomocniku potrzebującym, 

Nauczycielu miłości, 

Opiekunie ubogich, 

Pociecho chorych, 

Sportowcu Bożego Królestwa, 

Zdobywco gór życia, 

Obrońco prawdy i cnoty, 

Przeciwniku każdej niesprawiedliwości, 

Dobry obywatelu swojego narodu, 

Lojalny synu Kościoła i narodu, 

Oddany synu Maryi, 

Gorliwy czcicielu Eucharystii, 

Żarliwy miłośniku Pisma Świętego, 
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Oddany naśladowco św. Dominika, 

Zapalony czcicielu św. Pawła, 

Apostole modlitwy i postu, 

Przewodniku ku głębokiej miłości do Jezusa, 

Gorliwy w pracy i nauce, 

Silna ochrono niewinności, 

Radosny we wszystkich okolicznościach życia, 

Pilnie strzegący czystości, 

Cichy w bólu i cierpieniu, 

Wierny obietnicom chrztu świętego, 

Wzorze pokory, 

Przykładzie bezstronności, 

Zwierciadło posłuszeństwa, 

Człowieku ośmiu błogosławieństw, 

Patronie studentów, 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

Módl się za nami Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassati radością 

spotkania z Chrystusem i życiem zgodnym z wyznawaną przez niego wiarą  

w służbie ubogim i chorym; za Jego wstawiennictwem udziel także nam łaski 

wspinania się jak On szlakiem ewangelicznych błogosławieństw  

i naśladowania go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 
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