Drodzy Parafianie. Jak w ubiegłych latach oddaję Wam do
dyspozycji kolejny numer naszego kalendarza. W tym roku została
wzbogacona treść poszczególnych dni. Obok daty, godziny Mszy
św. i intencji zamówionej na dany dzień znajdziecie informację o
zmarłych tego dnia z naszej parafii od 1964r (przypomnijcie ich sobie
i otoczcie prywatną modlitwą w domu. Modlitwy także drukuję...). Poniżej
daty dnia znajduje się sigla z Ewangelią na dany dzień (postarajcie
się jak najczęściej sięgać do Słowa, które Bóg do nas kieruje). Także na
każdy dzień umieściłem krótką myśl Jana Pawła II. (niech Jego
spuścizna nas buduje i prowadzi do zbawienia)
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Biblia jest podzielona na księgi, a te na rozdziały i wersety.
Aby odnaleźć dany tekst podaje się sigle, czyli skróty w których
zapisana jest księga, rozdział i wersety, które nas interesują.
Jak odczytywać sigle. Większość z Was wie, ale na wszelki
wypadek: pierwsze litery to skrót księgi
Mt- Ewangelia według św. Mateusza,
Łk- Ewangelia według św. Łukasza,
Mk- Ewangelia według św. Marka,
J- Ewangelia według św. Jana.
Przykładowe sigle:
J 2,2-10 Ewangelia wg św. Jana rozdział 2, wersety od 2 do 10
J 2,2-10.17 Ewangelia wg św. Jana rozdział 2, wersety od 2 do 10
i werset 17
J 2,2-10,17 Ewangelia wg św. Jana rozdział 2, od wersetu 2 do
rozdziału 10 werset 17 )
Informacja
jakie rozdziały i
wersety można
znaleźć na tej
stronie

Numer wersetu

Nazwa księgi
strona

Numer
rozdziału

Ks. prof. Mirosław Wróbel – Mała Arabka w parafii Sulów
Ks. Mirosław S. Wróbel
Instytut Nauk Biblijnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mała Arabka w parafii Sulów
W dniach 28-30 listopada 2014 r. odbyły się rekolekcje adwentowe w
Sulowie, na których ks. prob. Marek Gładkowski i parafianie z wielką
radością przyjęli relikwie Małej Arabki z Betlejem. Pragną oni zgodnie z
sugestiami Małej Arabki od stycznia 2015 r. uczestniczyć raz w miesiącu we
Mszy Świętej wotywnej o Duchu Świętym. W parafii Sulów jako
Rekolekcjonista zostałem ciepło i serdecznie przyjęty przez ks. Proboszcza.
Miałem okazję odwiedzić pobliską szkołę, spotkałem się z dziećmi, młodzieżą
i kręgiem Oazy Rodzin. Odwiedziłem także rodzinę, w której przyjęto nas z
wielką (polsko-ukraińską) gościnnością. Czułem się w parafii sulowskiej jak u
siebie w domu. Pragnę życzyć drogiemu Ks. Proboszczowi i wszystkim
Parafianom błogosławionych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego i pełnego pokoju Nowego Roku 2015. Jako prezent pragnę
dołączyć moje dwa artykuły. Jeden o „życiu i orędziu Małej Arabki”, a drugi o
„błogosławieństwie i przekleństwie w Biblii”, który pisałem podczas swego
pobytu w Sulowie. Szczęść Boże! Do zobaczenia w Sulowie!
„Życie i orędzie Małej Arabki”
Mariam Baouardy (1846-1878), która w klasztorze przybiera imię Marii
od Jezusa Ukrzyżowanego a powszechnie znana jako Mała Arabka jawi się
jako osoba obdarzona życiem fascynującym i nadzwyczajnym. Jej 33 lata
spędzone na ziemi są świadectwem całkowitego ofiarowania Bogu, przez co
staje się przejrzystym świadkiem tych tajemnic, które zostają objawione
ludzkości na kartach Ksiąg Świętych. Jej życie jawi się jako żywa księga
zapisana literami wiary, nadziei i miłości. Ta palestyńska Błogosławiona
zachwyca z jednej strony swoją prostotą i naturalnością, z drugiej zaś swą
głęboką mądrością wypływającą ze szczególnego otwarcia na moc Ducha
Świętego. Jako córka Galilei pragnie przekazać nam żywe orędzie z tej ziemi,
którą Bóg wybrał jako kraj patriarchów, proroków, apostołów, a także jako
Ojczyznę Jezusa i Jego Matki.
1. Mała Arabka
Palestyńska Błogosławiona naśladując Ukrzyżowanego w całej swej
pokorze i uniżeniu nazywała siebie „maleńką nic”. Stąd wywodzi się
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określenie „Mała Arabka”, które podkreśla jej pochodzenie i jej tożsamość.
Urodziła się ona 5 stycznia 1846 r. w wiosce Abellin, niedaleko Nazaretu. Jej
rodzice Mariam Chatyn i Giries Baouardy, którzy byli wyznania greckomelchicko-katolickiego przeżywali dramat utraty dwanaścioro kolejnych
chłopców, którzy umierali jako małe dzieci. Mariam rodzi się po pieszej
pielgrzymce rodziców do Betlejem i ich gorącej modlitwie w Bazylice
Narodzenia Pańskiego. Rodzice składają Matce Bożej ślub, że jeśli urodzi im
się córka, to dadzą jej na imię Mariam i ofiarują do kościoła wosk świecowy o
wadze równej córce w wieku trzech lat. Dwa lata po narodzinach Mariam w
1848 r. przyszedł na świat jej brat Boulos, jednak zaraz po jego narodzinach
umierają oboje rodzice. Mariam jako sierota zostaje oddana pod opiekę swego
stryja w Abellin. W wieku 8 lat przenosi się ona wraz z całą rodziną stryja do
Egiptu, w okolice Aleksandrii. Z całą stanowczością odmawia tam ślubu z
bratem swej matki. Na znak związania ze swym jedynym Oblubieńcem –
Jezusem Chrystusem, obcina sobie włosy i rzuca je na tacę przygotowanych jej
prezentów zaręczynowych. Jej decyzja budzi gniew, niezrozumienie i niechęć
jej opiekunów. Zostaje ona zdegradowana do roli służącej w domu swego
stryja. W opuszczeniu, samotności i wielkim upokorzeniu rodzi się w jej sercu
pragnienie zobaczenia młodszego brata. Przez jednego ze służących jej stryja
wybierającego się w okolice Nazaretu pragnie przekazać swemu bratu list, w
którym zaprasza go odwiedzin. Służący będąc muzułmaninem namawia
Mariam do wyparcia się Chrystusa i przejścia na Islam. Jej stanowcza i
odważna odmowa powoduje oburzenie wyznawcy Allaha, który podcina jej
gardło i porzuca w jednej z ciemnych ulic miasta. Jako ślad tamtych wydarzeń
do końca jej ziemskiego życia pozostała na gardle zabliźniona rana o długości
10 cm i szerokości 1 cm. Jeden z lekarzy w Pau po wnikliwym zbadaniu rany
w raporcie z 24 czerwca 1875 r. stwierdził, iż nie ulega żadnej wątpliwości, że
przecięta była arteria tętnicza. Jeden z lekarzy w Marsylii badając Mariam
stwierdził, że „choć jest ateistą, to Bóg musi istnieć, bowiem nie mogła ona
przeżyć w żaden naturalny sposób”.
Po odzyskaniu przytomności Mariam zauważa, że znajduje się w jednej z
grot w obecności kobiety ubranej w błękitne szaty, która z troską roztacza nad
nią opiekę przez okres jednego miesiąca. Tuż przed swoim odejściem
tajemnicza niewiasta, którą Mariam identyfikuje z Matką Najświętszą
zapowiada jej przyszłe losy:
Nie zobaczysz już swojej rodziny; wyjedziesz do Francji, gdzie wstąpisz
do zakonu. Będziesz najpierw dzieckiem św. Józefa, zanim staniesz się córką
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św. Teresy. Przyjmiesz habit karmelitański w jednym domu zakonnym, śluby
złożysz w drugim, a umrzesz w trzecim, w Betlejem.
Zapowiedź ta realizuje się w życiu Małej Arabki. Wyjeżdża ona do Francji,
gdzie w wieku 19 lat zostaje przyjęta do sióstr św. Józefa w Marsylii. Po
dwóch latach w czerwcu 1867 r. wstępuje do Karmelu w Pau. Po odbyciu
nowicjatu wraz z grupą innych sióstr w 1870 r. zostaje wysłana do Indii
(miejscowość Mangalore) w celu założenia nowego klasztoru. 21 listopada
1871 r. składa tam śluby wieczyste. W 1872 r. powraca ona do klasztoru w Pau
skąd po trzech latach zostaje wysłana do Betlejem w celu założenia Karmelu w
swej ojczystej ziemi. Umiera 26 sierpnia 1878 r. w Betlejem. Trwałym
znakiem jej obecności w Betlejem jest klasztor sióstr karmelitanek na Wzgórzu
Dawida, który po dziś dzień jest znakiem mocy Boga Trójjedynego, a także
owocem wstawiennictwa Matki Najświętszej i św. Józefa oraz całkowitego
zaangażowania i ofiarowania palestyńskiej Błogosławionej.
2. Między kartami Ksiąg Świętych
Całe życie Mariam stanowi realizację słów Jezusa zawartych na kartach
Ewangelii: „Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Mariam
ma świadomość, że jest „Maleńką Nic”. Porównuje siebie do mrówki lub
robaczka:
O Boże. Ulituj się nad Twym kulejącym dzieckiem.
Pokładam ufność w Tobie.
Jestem czymś niż mniejszym niż mróweczka, niż małe nic.
Ale pójdę Twoimi śladami
I zostanę uzdrowiona Twoim cieniem, wonią Twego cienia.
Twoja woń mnie nasyca…
Jak to jest, że nawet mały robaczek, który idzie w cieniu swego króla,
Nie jest rozdeptany?
Tak, jestem cieniem Króla królów…
Jej pokora i całkowite oddanie Bogu pozwalają jej na realizację
najistotniejszego orędzia Biblii – dążenia do miłości. Streszczeniem całego
życia Małej Arabki może być kilka strof poetyckich, w których swoje serce
porównuje do mieszkania Umiłowanego:
Moje serce wzdycha żarliwie
Oczekując na Umiłowanego.
Pytam się nieba, wszystkiego, co stworzone na ziemi,
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Gdzie przebywa Umiłowany.
Wszyscy mi odpowiedzieli:
W prawym sercu i w duchu skruszonym.
Och! Jego myśl jest wszechmocna!
Jego spojrzenie miłosierne!
Mała Arabka jako córka Ziemi Świętej oddychała mentalnością postaci
biblijnych przekazując nam swym życiem i świadectwem pełne blasku orędzie
Ksiąg Świętych. Jej język jest pełen opowiadań, alegorii i przypowieści bardzo
typowych dla mentalności semickiej. W swoich ekstazach przemawia jak
Oblubienica z Pieśni nad Pieśni nad Pieśniami:
Umiłowany mój, gdzie jesteś? Kto widział mego Umiłowanego? Szukałam
Go, a nie znalazłam. Mój Umiłowany, idę, biegnę, płaczę. Nie znalazłam
mego Umiłowanego. Jezu, miłości moja, nie mogę żyć bez Ciebie! Gdzie
jesteś mój Umiłowany? Któż widział mego Jezusa? Któż Go odnalazł? Wiesz
dobrze, o Miłości moja, że cala ziemia jest mi niczym bez Ciebie, że
wszystkie wody morza nie zdołają orzeźwić mego serca.
Przekazywane przez nią treści mają cechy biblijne. Wielokrotnie w
formie i treści nawiązuje ona do sposobu wyrażania Jezusa. Przykładem może
być jej poemat zbliżony do przypowieści Jezusa:
Do czegóż jestem podobna?
Do maleńkich ptaszków w gnieździe.
Jeśli matka i ojciec nie przyniosą im jedzenie to umierają z głodu.
Taka jest moja dusza bez Ciebie, Panie!
Nie ma czym się posilić i umiera!
Do czegóż jestem podobna?
Do maleńkiego ziarna pszenicy rzuconego w ziemię.
Jeśli go rosa nie zmoczy, jeśli słońce nie ogrzeje, to zmarnieje.
Lecz jeśli Ty ześlesz swą rosę i słońce, to ziarno ożyje
Zapuści korzeń i wyda piękny owoc.
Do czegóż jestem podobna, Panie?
Do róży ściętej i wysuszonej bez zapachu.
Lecz jeśli przylega do łodygi,
to zachowuje piękno, świeżość i cały swój zapach.
Strzeż mnie Panie przy sobie, aby dawać mi życie.
Do kogo Tyś jest podobny Panie?
Do gołębicy karmiącej swe maleństwa,
Do matki najczulszej nasycającej swe dziecko.
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Jej zakonne imię – Maria od Jezusa Ukrzyżowanego odzwierciedlało
wdzięczność wobec Matki Bożej za dar narodzin wyproszony przez rodziców
w Betlejem i głębokie zjednoczenie z Ukrzyżowanym. Za św. Pawłem mogła
ona wołać: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Swoją miłość i całkowite oddanie Matce Najświętszej wyraża w pięknych
strofach poetyckich:
U stóp Maryi, Matki mej najświętszej odnalazłam życie…
Przebywam przy sercu Matki i tam znajduje mego Oblubieńca.
Czyż jestem sierotą? Na łonie Maryi znalazłam życie.
Jakże zwać mnie można sierotą?
Maryja mą Matką, a Bóg Ojcem!
Wąż i szatan próbował mnie porwać i odebrać życie
Lecz u stóp Maryi odnalazłam życie.
Maryja mnie wzywa!
Maria od Jezusa Ukrzyżowanego tak bardzo utożsamia się z osobą Jezusa
Chrystusa, że jest z nim nie tylko w rodzinnym Nazarecie, w zielonej Galilei,
na chwalebnej Górze Tabor, lecz także na pustyni, w Getsemanii i na Golgocie.
Mariam dwukrotnie udaje się na z Jezusem na pustynię, aby przez okres 40 dni
być kuszoną przez szatana. W 1868 r. w klasztorze w Pau oraz w 1872 r. w
klasztorze w Mangalore doświadcza ona namacalnie walki z szatanem, z której
wychodzi zwycięsko. Jak biblijny prorok Jeremiasz i Hiob zostaje
doświadczona przez Boga, aby pokazać światu tryumf Boga w walce z
szatanem. Palestyńska Błogosławiona w wielu momentach swojego życia
wchodzi w głęboki dialog z postaciami biblijnymi. Szczególnie mocny związek
odczuwa z prorokiem Eliaszem, który poświęcił swe życie na walkę z
prorokami bożka Baala. Spotkanie z patriarchami, prorokami i mędrcami
Narodu Wybranego, których historie zapisane są na kartach biblijnych było dla
Mariam inspiracją i umocnieniem w jej życiu całkowicie zanurzonym w Bogu.
Choć nie potrafiła Biblii czytać, to jednak głęboko w swym sercu przeżywała
głęboko jej orędzie stając się sama Żywą Księgą miłości i wypełnienia woli
Bożej.
3. Między skrzydłami Ducha Świętego
Życie Mariam głęboko zanurzone było w mocy Ducha Świętego. Już od
wczesnych lat swego życia rozwijała w sobie nabożeństwo do Ducha
Świętego. Godne uwagi jest świadectwo mistrzyni nowicjatu z 1874 r., która
pisze: „To drogie dziecko nie jest w stanie tego ukryć – cechuje ją niezwykłe
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nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy mówi o Duchu Świętym, to językiem
płomiennym, a całe jej ciało jakby jaśnieje”. Często w trudnych chwilach
wzywała ona Ducha Świętego, aby dał jej światło i pocieszenie:
Przyjdź, moje pocieszenie, przyjdź moja radości, przyjdź mój pokoju,
moja siło, moje światło. Przyjdź i oświeć mnie, abym znalazła źródło, z
którego powinnam się napić. Kropla Ciebie wystarczy, byś pokazał mi
Jezusa takim, jakim jest.
Przekazała ona światu piękną modlitwę do Ducha Świętego:

Duchu Święty natchnij mnie
Miłości Boża pochłoń mnie
Maryjo, Matko moja z Jezusem błogosław mi
Na prawdziwą drogę skieruj mnie
Od wszelkiego zła
Od wszelkiego niebezpieczeństwa i złudzenia
Zachowaj mnie. Amen
Mariam często w swoim życiu przypominała sobie scenę z dzieciństwa,
kiedy to grzebiąc w ogrodzie martwe ptaszki usłyszała w swym sercu słowa:
„Wszystko na ziemi przemija. Kim jesteśmy? Niczym, jedynie prochem, a Bóg
jest tak wielki i dobry. On jest Miłością, a nie jest miłowany! Jeśli oddasz mi
swe serce, ja pozostanę z tobą na zawsze”. Doświadczenie to wyznaczało jej
późniejsze wybory i kształtowało życie tak bardzo otwarte na Ducha Świętego.
Swoje modlitwy zaczynała ona wezwaniem do Ducha Świętego:
Duchu Święty, oświeć mnie. Cóż mam czynić, by odnaleźć Jezusa?
Apostołowie byli prości. Przebywali z Jezusem, lecz Go nie rozumieli. Ja
też jestem w domu Pana i nie rozumiem Go. O Duchu Święty, gdy zesłałeś
swe światło, to przemieniłeś apostołów. Dałeś im moc. Wszelkie
poświęcenia stały się im łatwe. O Źródło światła i pokoju, przyjdź i
oświeć mnie. Zaspokój mój głód i pragnienie. Jestem ślepa, otwórz me
oczy. Jestem nędzna, napełnij mnie Twymi darami.
Palestyńska Błogosławiona obdarzona została nadzwyczaj licznymi
charyzmatami. Przez całe jej życie towarzyszyły jej ekstazy. W okresie jej
pobytu w klasztorze w Indiach doświadczała nawet do pięciu ekstaz dziennie.
W czasie niektórych ekstaz uśmiechała się, improwizowała poematy, śpiewała
i drżała mając oczy wpatrzone w niebiańską wizję. Przykładem jej pięknej
obrazowej poezji pełnej alegorii i symboli może być kantyk „Drzewo Życia”:
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Uwielbienie, uwielbienie, o Drzewo Życia, co dajesz nam owoc życia!
Z głębi ziemi serce moje drży i wzdycha.
Och! Któż doda mi skrzydeł, by wzlecieć ku Umiłowanemu?
Uwielbienie, uwielbienie, o Drzewo Życia, co dajesz nam owoc życia!
Widzę na liściach Twych wyryte: Nie lękajcie się!
Ta zieleń woła: Miejcie nadzieję!
Gałęzie mi mówią: Miłość bliźniego!
A Twój cień: Pokora!
Uwielbienie, uwielbienie, o Drzewo Życia, w Tobie znalazłam owoc życia!
Z głębi ziemi serce moje drży i wzdycha.
Och! Któż doda mi skrzydeł, by wzlecieć ku Umiłowanemu?
Uwielbienie, uwielbienie, o Drzewie Błogosławieństw, co wydajesz owoc
życia!
W Twym cieniu pragnę przebywać i u Twych stóp umierać.
Często w swoim życiu przeżywała ona stany lewitacji polegające na
zdolności unoszenia się ciała w powietrzu. Na swoim ciele nosiła także
stygmaty – cielesne rany na wzór ran Jezusa, które miał On podczas swojej
męki. Jej cierpienie przypominało tajemnicę Golgoty i ukrzyżowania Jezusa.
Kiedy zaraz po jej śmierci lekarze wyciągnęli serce, wówczas ku zadziwieniu
wszystkich zebranych dostrzeżono ślad świeżo zabliźnionej rany. Wskazywało
to na jej głębokie zjednoczenie z cierpiącym Jezusem, który podczas swej męki
miał przebite serce. Palestyńska Błogosławiona posiadała niezwykły dar
profetyczny. Przepowiedziała ona losy klasztorów w Mangalore, Betlejem i
Nazarecie. W 1868 r. przesłała do papieża Piusa IX informacje o
niebezpieczeństwie terenu wojskowego położonego w pobliżu Watykanu,
który został zaminowany. W czasie trwania Soboru Watykańskiego I
zapobiegła ona tragedii ostrzegając o podłożeniu bomb, które zostały
odnalezione dokładnie w tym miejscu, na które wskazała. Przepowiedziała
wcześniej śmierć papieża Piusa IX i imię jego przyszłego następcy – Leona
XIII. W Ziemi Świętej potrafiła ona wskazać miejsce odniesione do
ewangelicznego Emaus na terenie wioski Latroun-Amwas. W miejscu tym
późniejsze badania archeologiczne wydobyły na światło dzienne ruiny trzech
starożytnych sanktuariów z okresu rzymskiego (III w.), z okresu bizantyjskiego
(V w.) oraz z okresu średniowiecza (XII w.). Dzięki mocy Ducha Świętego
siostra Maria posiadała niezwykły charyzmat rozpoznawania wnętrza drugiego
człowieka. Tak bardzo pragnęła całkowitego otwarcia serca ludzkiego na
działanie miłosierdzia Bożego, że wielu osobom przypominała grzechy ukryte
podczas spowiedzi świętej. Wielu siostrom i osobom z nią rozmawiającym
potrafiła mówić o rzeczach, które mogła znać tylko za pomocą
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nadprzyrodzonego światła. Miała ona także niezwykły dar bilokacji –
przebywania w różnych miejscach jednocześnie. W niektórych momentach
swego życia przeżywała ona opanowanie anielskie, podczas którego pouczała
siostry na temat posłuszeństwa, milczenia, modlitwy, pracy, odpoczynku
niedzielnego. Wzywała do pokory, miłości, pokoju i budowania jedności we
wspólnocie. Całe życie Mariam było nieustannym wezwaniem do Ducha
Świętego. Wyraża to dobitnie jedna z jej modlitw:
Przyjdź - me Pocieszenie; przyjdź - Radości moja, przyjdź – Pokoju,
Mocy i Blasku. Przyjdź i oświeć mnie, bym odnalazła źródło orzeźwienia.
Jedna kropla Ciebie wystarczy, bym ujrzała Jezusa. Zbawiciel
powiedział, że przychodzisz do prostaczków: oto ja pierwsza z nich. Nie
proszę o inną naukę czy mądrość, jak tylko o naukę odnalezienia Jezusa i
mądrość zachowania Go na zawsze.
4. Orędzie Małej Arabki na dziś
Palestyńska błogosławiona całym swym życiem przekazuje współczesnemu
światu głębokie orędzie, które nie traci nic na swojej aktualności. Szczególną
uwagę zwraca ona na obecność Boga, który objawia swe imię jako Miłość i
staje się bliski każdemu człowiekowi dzięki darowi Syna i darowi Ducha
Świętego działającego w Kościele. Całym swym życiem wskazuje ona na
nadprzyrodzoną rzeczywistość wzywając każdego z nas do przebudzenia i do
wyjścia ze skorupy materializmu i indywidualizmu. W klasztorze w Pau
podczas ekstazy wypowiada znamienne słowa do matki przełożonej:
Świat śpi, a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest
zapomniany przez wszystkich! Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają
Boga, a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże i winien Go uwielbiać,
śpi! Chodźmy, rozbudźmy świat!.
Bardzo aktualne jest dla współczesnego świata jej orędzie na temat potrzeby
nabożeństwa do Ducha Świętego. W jednej ze swych ekstaz słyszy głos Jezusa:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha
Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego.
Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. Jeżeli będzie to ojciec
lub matka, to pokój zapanuje w jego rodzinie. Pokój będzie w jego sercu
zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie, Nie umrze w ciemności, ale w
pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy
odprawią raz w miesiącu Mszę Świętą o Duchu Świętym, uczczą mnie. A
ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy Świętej, będzie
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uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał w sobie światło. W
głębi jego duszy będzie pokój. To on przyjdzie uleczyć chorych i obudzić
tych, którzy śpią.
Nawiązując do tej wizji siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego wyzna
później swoim siostrom w klasztorze:
Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami
zakonnymi. To dlatego świat jest w ciemnościach… Każdy – w świecie
czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w
błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma
światło, gdy będzie mówił o tym innym. Zostało mi powiedziane, że w
całym świecie należy ustanowić to, by każdy kapłan raz w miesiącu
odprawiał Mszę Świętą o Duchu Świętym. Ci wszyscy, którzy będą w niej
uczestniczyć, otrzymają szczególne łaski i światła. Powiedziano mi
ponadto, że nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wypaczać obraz naszego
Pana i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, kapłanach i
zakonnicach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, odkryje błąd.
Głębia mądrości wypływająca z prostoty i pokory może być wzorem i
zachętą dla wszystkich szukających prawdy i mądrości. Żydowski autor Rene
Schwob, który nawrócił się na chrześcijaństwo zachwycając się nad tak
cudownie przejrzystą poezją Małej Arabki stwierdził: „Życzmy sobie, by w
czasie kanonizacji tej małej analfabetki, ogłoszono ją patronką
intelektualistów. Ona uratuje ich od pychy”.
Błogosławiona Siostra od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) wciąż
przemawia do każdego z nas wskazując, co w życiu jest najważniejsze. Jej
serce rozkwitające kwiatami wiary, nadziei i miłości jest przepiękną i
przejrzystą Ikoną, w której wyraźnie widać oblicze Jezusa oświetlone Miłością
Ojca i Blaskiem Ducha Świętego.
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Błogosławieństwo i przekleństwo w Biblii
W języku biblijnym „błogosławieństwo” i „przekleństwo” należą do kluczowych
zagadnień odniesionych ściśle do ludzkiej egzystencji. Dobrze ujmuje to teologia
deuteronomistycza ukazując Boga kładącego przed człowiekiem wolny wybór pomiędzy
błogosławieństwem i przekleństwem. Istotą tego wyboru jest wierność Bogu Abrahama, Izaaka i
Jakuba oraz przestrzeganie Jego przykazań – Pwt 11,26-28: „Widzicie, ja kładę dziś przed wami
błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego
Boga, które ja wam dzisiaj daję - przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga,
jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których
nie znacie”. W jaki sposób rozumieć błogosławieństwo i przekleństwo w świetle Biblii? Jakie jest
ich znaczenie i oddziaływanie? W jaki sposób są one realizowane w codziennym życiu? Jakie są
skutki ich działania? Odpowiedzi na te pytanie pragniemy poszukiwać w niniejszej konferencji
zwracając uwagę na trzy zagadnienia: 1. Terminologia; 2. Formy; 3. Zastosowanie.
I. Terminologia
W języku hebrajskim termin „błogosławieństwo” wywodzi się od rdzenia barak, który
pierwotnie oznacza „kolano” oraz „siłę witalną organów płciowych”. W tekstach biblijnych
można spotkać jego użycie w formie rzeczownikowej (hebr. beraka), czasownikowej (hebr.
barak) oraz imiesłowu (hebr. baruk). Błogosławieństwo jawi się jako dar dotyczący stwórczej i
witalnej mocy Boga. Terminy grecki „eu-logia” i łaciński „bene-dictio” podkreślają w
błogosławieństwie aspekt „dobrego słowienia”. Błogosławieństwo więc można postrzegać jako
komplementarną diadę obejmującą dar i słowo. Błogosławieństwo transcenduje materię, gdyż to
czego udziela nie znajduje się w sferze posiadania, lecz w sferze bycia. Źródłem
błogosławieństwa jest stwórcza moc Boga obdarowująca życiem i płodnością. W Biblii
Hebrajskiej termin „beraka” może odnosić się do materialnego daru (Rdz 33,11; 1 Sm 25,14-27;
30,26-31), lecz najczęściej termin ten używany jest na określenie szczodrobliwości Boga
obdarowującego człowieka witalną mocą (Prz 10,6; Syr 33,17). Człowiek obdarzony
błogosławieństwem ma poczucie dobrobytu i życiowego powodzenia. W Biblii Hebrajskiej
termin „beraka” (błogosławieństwo) często łączy się z terminem „szalom” (pokój, dobrobyt,
życiowe spełnienie). Autorzy biblijni opisując błogosławieństwo w języku obrazowym
porównują je do kwitnącego rajskiego ogrodu (Syr 11,22; 40,17) oraz wody dającej życie (Rdz
49,25; Syr 39,22). Psalmista podkreśla, że Boże błogosławieństwo tryska obfitością i życiem – Ps
65,10-14: „Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest
wezbrany, zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię: bruzdy jej nawodniłeś,
wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom. Rok uwieńczyłeś
swymi dobrami i Twoje ślady opływają tłustością. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza
przepasują się weselem. Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki
radości, a nawet śpiewają”. W Biblii Aramejskiej zawarty jest piękny opis błogosławieństwa
udzielonego Józefowi przez Jakuba. W opisie tym można rozpoznać różne komponenty
odnoszone przez autorów biblijnych do błogosławieństwa takie jak: Słowo, płodność, rosa,
deszcz, niebiosa, źródła otchłani: TN Rdz 49,25: „Niechaj Słowo (Memra) Boga twego ojca
będzie twą pomocą i niechaj Bóg Niebios błogosławi ci najlepszą rosą i deszczem spadającym z
niebios – od góry oraz błogosławi ci źródłami otchłani, które wznoszą się w górę z ziemi – od
dołu. Niech będą błogosławione piersi, z których ssałeś, i łono, w którym byłeś” (zob. Łk 11,27).
W tekstach nowotestamentalnych rzeczywistość błogosławieństwa jest wyrażona greckimi
terminami – w formie rzeczownikowej (gr. εὐλογία eulogia - 16 razy), w formie czasownikowej
(gr. εὐλογέω eulogeo - 40 razy) oraz w formie przymiotnikowej (gr. εὐλογητo,ς eulogetos - 8
razy). W tekstach biblijnych termin ten oznacza „wychwalać, uwielbiać Boga z dziękczynieniem
za różne dobrodziejstwa”.
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Przekleństwo w Biblii Hebrajskiej polega na wprowadzeniu do rzeczywistości ukrytych sił
powodujących zgubne skutki i uruchamiające potęgę zła. W tekstach starotestamentalnych
terminologia dotycząca „przekleństwa” wiąże się z gniewem, upokarzaniem innych,
okazywaniem wzgardy, zaklinaniem i bluźnieniem. Do najważniejszych terminów hebrajskich
oznaczających „przekleństwo” w Starym Testamencie należą: hebr. arar , hebr. ala i hebr.
qalal.
Pojęcie „arar” jest wśród hebrajskich terminów określających „przekleństwo” uważane za
najbardziej ostre. Termin ten użyty w imiesłowie biernym jako „arur” opisuje przekleństwo od
strony jego działania skutkujące klątwą lub wykluczeniem. Pojęcie to jest używane w tekstach
Starego Testamentu na wyrażenie sytuacji odwrócenia się osoby lub rzeczy od swego naturalnego
porządku. Np. przekleństwo węża, który zostaje wyłączony spośród wszystkich zwierząt (Rdz
3,14) lub 4:11nn - przekleństwo Kaina, który zostaje wyłączony z urodzajnej ziemi swych
przodków (Rdz 4,11). Wszystko, co nosi na sobie piętno „arar” zostaje oddzielone magicznym
kręgiem od otaczającej rzeczywistości1. Formuła klątwy „arur” w Starym Testamencie nie jest
nigdy używana w prywatnych animozjach wobec osobistych wrogów, lecz jest wypowiadana
przez osoby mające autorytet we wspólnocie2. Ma ona najczęściej formę rozporządzenia.
Termin „ala” (klątwa, przekleństwo) w świetle tekstów biblijnych3 odnosi się do
przekleństwa w formie złorzeczenia. Termin ten jest używany przy przysięgach oraz w
odniesieniu do przekleństwa warunkowego, który ma na celu osiągnięcie pożądanego skutku.
Termin ten posiada wyraźnie zabarwienie jurydyczne. Mógł on być wypowiadany podczas
procesu sądowego w celu wzmocnienia przysięgi. Składający przed sądem fałszywe świadectwo
automatycznie doświadczał skutków tego przekleństwa. Czasami wystarczyło tylko
wypowiedzenie przekleństwa w obecności przestępcy lub potencjalnego złoczyńcy4.
Pojęcie „qalal” w wielu tekstach Starego Testamentu w koniugacji piel oznacza
„przekleństwo”5. Termin ten jest używany często jako prywatna klątwa nakładana na osobistych
wrogów. Opisuje on często różne zniewagi, od obrazy słownej po wyrządzenie szkody
materialnej. Pokrewny rzeczownik „kelala” opisuje skutki przekleństwa – nieszczęścia i szkody.
Treściowo „przekleństwo” obejmuje śmierć, chorobę, bezdzietność, suszę, głód i wojnę.
W Nowym Testamencie na określenie „przekleństwa” najczęściej są stosowane terminy:
anathema i . W Rz 9:3 Apostoł Narodów w sposób emfatyczny wskazuje, że wolałby sam być
przeklęty i odłączony od, aby ratować i zbawić Żydów. W 1 Kor 12:3 św. Paweł stwierdza, że
nikt, kto jest pod natchnieniem Ducha Bożego nie może wypowiadać formuły przekleństwa –
”Niech Jezus będzie przeklęty”. W 1 Kor 16:22 w zakończeniu listu występuje formuła
przeklęcia dla tych, którzy nie kochają Pana – “jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie
przeklęty”6. W Gal 1:8-9 mowa jest o groźbie przekleństwa dla judaizujących, którzy głoszą
wśród pogan naukę różną od Apostołów w kwestii obrzezania i zachowania praw żydowskich.
Czasownik katara,omai7 występuje w LXX jako tłumaczenie hebrajskiego (przekleństwo,
zagłada, wykluczenie ze społeczności Ludu Bożego) i (przekleństwo, wydalenie ze wspólnoty).
W NT termin ten może być stosowany w odniesieniu do rzeczy lub osób. W Mk 11:21 mowa jest
1

H.C. Brichto, The Problem of "Curse" in the Hebrew Bible (Philadelphia 1963) 114.

2

Zob. J. SCHARBERT, “rra”, TDOT, I, 411.
Kpł 5:1; Lb 5:21-28; Sdz 17:2; 1 Sm 14:24; 1Krl 8:31.
4
Sdz 17:2; 1Sm 14:24.
5
Rdz 12:3; Pwt 23:5; Joz 24:9; 1 Krl 2:8; 2 Krl 2:24; Ne 13:2.
6
Formuła ta nie jest spotykana w żadnym innym zakończeniu listów Pawłowych.
7
Czasownik katara,omai (przeklinać) wywodzi się od czasownika avra,omai (modlić się, błagać, życzyć), którego wtórne
znaczenie brzmi: wyklinać, przeklinać, złorzeczyć. Greka klasyczna na przekleństwo stosuje terminy: a;ratoj, evpa,ratoj,
kata,ratoj. Pojęcie evpikata,ratoj występuje dopiero w LXX i w NT. Zob. A.DEIßMANN, Licht vom Osten…, 74n.
3
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o zdziwieniu Piotra, który widząc uschłe drzewo figowe powiada do swego Mistrza: "Rabbi, oto
figa, którą przekląłeś uschła". Formuła przekleństwa jest wypowiedziana przez Jezusa kilka
wierszy wcześniej w Mk 11:14: "Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie8. Przyczyną klątwy
skierowanej przez Jezusa ku drzewu figowemu jest brak owoców, którymi Jezus chciał się
pożywić. Formuła przekleństwa wypowiedziana przez Jezusa ma w sobie taką moc, że drzewo
usycha. Wiąże się to z semickim pojmowaniem rzeczywistości, w której rzecz czy osoba objęta
klątwą była pozbawiona związku z Bogiem i pozostawała w aurze niszczycielskich mocy.
Analizując teksty Starego i Nowego Testamentu można wyodrębnić różne formy
błogosławieństwa i przekleństwa.
II. Formy
W zapisie Ewangelii Łukaszowej ostatnim widzialnym gestem ziemskiego Jezusa
pozostawionym Kościołowi jest znak błogosławieństwa - Łk 24,50-51: „Potem wyprowadził ich
ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich (εὐλόγησεν αὐτούς). A kiedy ich błogosławił (ἐν
τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς), rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”. Odpowiedzią
apostołów na ten gest Jezusa jest uwielbienie i błogosławieństwo Boga w świątyni jerozolimskiej
- Łk 24,52-53: „Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”.
W tekstach biblijnych można wyodrębnić dwie podstawowe formy błogosławieństwa i
przekleństwa: a. błogosławieństwo i przekleństwo, którego podmiotem jest Bóg oraz b.
błogosławieństwo i przekleństwo, które jest formułowane przez samego człowieka.
Teksty biblijne podkreślają prawdę, że źródłem błogosławieństwa jest sam Bóg (np. Rdz
1,28; 12,2; 14,19; 17,16; 22,17; 48,3; 49,25; Wj 20,24; Lb 6,23). On posiada pełnię wszelkiego
błogosławieństwa. To On stwarza człowieka obdarowując go życiem i wszelkim dobrem. Bóg
wyświadcza człowiekowi łaskę. Błogosławieństwo wyraża szczególną przynależność do Boga.
Często występująca w Biblii Hebrajskiej formuła: „Niech będzie błogosławiony (hebr. baruk)…”
w odniesieniu do poszczególnych osób lub narodu wybranego oznacza szczególne Boże
obdarowanie. Człowiek błogosławiony przez Boga ukazuje Jego niewyczerpalną dobroć.
Moc błogosławieństwa przenika ludzi nią obdarzonych i jest przekazywana przez
wypowiedzenie słów (Rdz 27,28-29) i włożenie rąk (Rdz 48,14). Błogosławieństwo jest
udzielane przez ojca rodziny, który zaraz po Bogu jest postrzegany jako źródło życia. Dobrze
ilustrują to teksty biblijne przedstawiające błogosławieństwo Izaaka (Rdz 27) i Jakuba (Rdz 49)
udzielone dla swego potomstwa. Przed wejściem do Ziemi Obiecanej Mojżesz błogosławi
pokolenia Izraela (Pwt 33). Błogosławieństwa ludowi Izraela udzielają także królowie Izraela –
Dawid (2 Sm 6,18) i Salomon (1Krl 8,14) oraz prorocy (1 Krl 18,41-46; 2 Krl 6,24-31). Podczas
uroczystości kapłani z podniesionymi rękoma błogosławili lud używając ściśle określonej
formuły błogosławieństwa – Lb 6,23-26: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie
błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech
cię obdarzy pokojem”.
Biblijne teksty błogosławieństw wskazują na rzeczywistość kiedy człowiek błogosławi
Boga. Akt błogosławieństwa stanowi pierwszą powinność człowieka stworzonego na obraz i
podobieństwo Boga (Rdz 1,26-31). Chociaż Bóg znajduje się poza wszelkimi
błogosławieństwami (Ne 9,5), to jednak akt błogosławieństwa Boga przez człowieka jest
wyznaniem Bożej dobroci i wyrażeniem wdzięczności za wszelkie otrzymane dobro. Człowiek
błogosławi Boga wychwalając Jego bezgraniczną dobroć i miłosierdzie. Obdarzać Boga
błogosławieństwem nie oznacza dodawania czegokolwiek do Bożego bogactwa, lecz dziękować,
8

Mt 21:19 ma paralelną formułę:-Mhke,ti evk sou/ karpo.j ge,nhtai eivj to.n aivw/na. Skutek jest natychmiastowy - figa od
razu usycha (kai. evxhra,nqh paracrh/ma h` sukh/)..
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wychwalać i wywyższać Go za niezmierzoną dobroć. Biblia Hebrajska wyraża to formułą:
„Niech będzie Bóg błogosławiony (hebr. baruk JHWH)”. Występuje ona wówczas, gdy człowiek
doświadcza potęgi i dobroci Boga wyrażając w sposób publiczny swój podziw i wdzięczność.
Tego typu błogosławieństwa były szeroko rozpowszechnione w tekstach z Qumran oraz w
pismach rabinicznych. Pierwszy traktat Miszny nosi tytuł „Berakot” tzn. „Błogosławieństwa”.
Niektóre teksty biblijne ukazują prawdziwą naturę błogosławieństwa łączą dwie formuły
błogosławieństwa w jedną całość. Np. błogosławieństwo Melchizedeka skierowane do Abrama i
do Boga Abrama – Rdz 14,18-20 „Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a
ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie
błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie
błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» Abram dał mu
dziesiątą część ze wszystkiego”. (Zob. też 1 Sm 25,32-33; Jdt 13,17-18). W Apokalipsie św. Jana
wierni otrzymują Boże błogosławieństwo – np. w Ap 1,3: „Błogosławiony, który odczytuje, i
którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”, ale
sami także wdzięcznie błogosławią Pana – Ap 7,12: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i
mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen”.
Teksty biblijne ukazują, że przekleństwo może być dokonywane przez pojedyncze osoby
lub przez społeczność Izraela. W swojej pełnej formie przekleństwo zawiera przyczynę oraz
skutek, który ma zgubny charakter: „Ponieważ uczyniłeś to… spotka cię takie nieszczęście…”
W Pwt 27:14-26 znajduje się dwanaście przekleństw „arur” dotyczących przestępstw ludu
w sferze kultycznej, społecznej i seksualnej. Cała społeczność potwierdza wypowiadane formuły
poprzez aklamację „amen”. W Pwt 28:15-57 zostają wymienione nieszczęścia, jakie spadają na
łamiących przymierze - między innymi: wyłączenie z ludu i wydanie obcemu królowi (w. 36)
oraz zagłada (w. 48). Skutkiem przekleństwa może być nieurodzaj (Rdz 4:12), zagłada plemienia
(Rdz 49:7), strata dziecka (Joz 6:26), frustracja (Jer 17:5)9.
III. Zastosowanie
Błogosławieństwo jest udzielane przez Boga jak dar i działanie Jego miłości. Jego treścią
są takie dobra jak życie, zdrowie, długowieczność, płodność, liczne potomstwo. W historii
zbawienia pierwszym błogosławieństwem Bóg obdarza stworzonych przez siebie ludzi – Rdz
1,28: „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»...”. Wskutek
popełnionego grzechu pierwsi rodzice ściągają na przekleństwo na ziemię – Rdz 3,17: „Przeklęta
niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia”. Po potopie będącym karą za ludzki grzech Bóg błogosławi Noego
i jego synów – Rdz 9,1: „Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich:
«Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię»”. W czasach po potopie w wypowiedzi
Noego uosobieniem Bożego błogosławieństwa jest Sem, a przekleństwa – Kanaan – Rdz 9,25-26:
„Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci!» A potem dodał:
«Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie sługą Sema! »”.
Cała ludzkość otrzymuje Boże błogosławieństwo wyrażone w obietnicy danej
Abrahamowi – Rdz 12,1-3: „Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i
twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie

9

Zob. J. SCHARBERT, “rra”, TDOT, I, 411.
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błogosławić będą, a tym, którzy ciebie będą przeklinali, i ja przeklnę. Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi»”.
Środkiem zapewniającym błogosławieństwo jest Boże Prawo. Jawi się ono jako dar Boży
zapewniający prawdziwe szczęście i pomyślność człowieka. Związek pomiędzy
błogosławieństwem i przykazaniami stanowi podstawę przymierza. Dzięki wierności przymierzu
i uczestniczeniu w świętach i obrzędach sakralnych człowiek otwiera się na Boże
błogosławieństwo. Dobrze wyraża to tekst Księgi Powtórzonego Prawa zawierający wielkie
błogosławieństwa – Pwt 28,1-8: „Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego,
wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój,
ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli
będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na
polu. Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt,
przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. Błogosławiony będzie twój kosz i
dzieża. Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy
powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma
drogami uciekać będą przed tobą. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach,
we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan,
Bóg twój”.
W Nowym Testamencie są spotykane zarówno krótkie formuły błogosławieństw
o charakterze doksologii (Łk 1,42; Rz 1,25; 9,5; 2 Kor 12,31; Ap 7,12), jak i dłuższe
błogosławieństwa rozbudowane w hymny (Łk 1,68-75; Ef 1,3-14; 1 P 1,1-7). Swój punkt
kulminacyjny błogosławieństwo Boże osiąga w osobie Jezusa Chrystusa, w którym „jesteśmy
ubłogosławieni wszelkimi duchowymi błogosławieństwami” (Ef 1,3). W osobie Jednorodznego i
Umiłowanego Syna Bóg objawia swoją dobroć i moc. W Chrystusie wierzący mogą przyjąć
błogosławieństwo, którego treścią jest dar zbawienia i obiecany Duch.
Elżbieta przy spotkaniu z Maryją rozpoznaje w niej Błogosławioną, a w Jezusie
Błogosławionego. Tekst ten można głębiej odczytać w kontekście błogosławieństwa, którym
została uhonorowana Judyta:
Jdt 13,18: Błogosławiona (eulogete) jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy
wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony (eulogemenos) Pan Bóg, Stwórca
nieba i ziemi
Łk 1,42: „Błogosławiona (eulegomene) jesteś między niewiastami i błogosławiony
(eulogemenos) jest owoc Twojego łona”.
Widać tu paralelę Judyta – Maryja oraz Bóg, Stwórca nieba i ziemi – Jezus, owoc łona
Maryi.
Podczas tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy lud głośno wyraża tę prawdę:
„Błogosławiony (gr. eulegomenos) Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 21,9 por. Mk
11,9; Łk 19,38). W Księdze Apokalipsy występuje błogosławieństwo Baranka – Chrystusa – Ap
5,12: „Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i
błogosławieństwo”. W Eucharystii będącej obrzędem Nowego Przymierza (Łk 22,20) objawia się
najcenniejszy dar dla ludzkości Ojca i Syna w mocy Ducha Świętego. Podczas ostatniej
wieczerzy Jezus wypowiada błogosławieństwo nad chlebem (Mt 26,26; Mk 14,22). Św. Paweł w
1 Kor 10,16 podaje wzmiankę o kielichu błogosławieństwa, który błogosławimy. W Eucharystii
włączamy się w pełne dziękczynienie Chrystusa, który całkowicie powierza się Ojcu. W czasie
swojej działalności Jezus błogosławi dzieci (Mk 10,13-16; Mt 19,13-15; Łk 18,15-17) oraz
uczniów przed swoim odejściem do Ojca (Łk 24,50-51). Autentyczni wyznawcy Jezusa mają
kontynuować misję Jezusa na ziemi i odpowiadać błogosławieństwem na przekleństwo (Mt 5,4448).
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Obok błogosławieństwa, którego źródłem jest Bóg teksty biblijne akcentują od samego
początku rzeczywistość przekleństwa. Po grzechu pierworodnym przekleństwo dotyczy wężakusiciela. Przekleństwo jawi się jako odwrócone echo błogosławieństwa dosięgające szatana –
ojca kłamstwa i śmierci. Rdz 3,14: „Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź
przeklęty (hebr. arur) wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych…»”.
Szatan – przeciwnik Boga powoduje, że człowiek występuje przeciw Bogu doświadczając
nieszczęścia (wygnanie, przebywanie z dala od Boga, cierpienie, trud i śmierć) zamiast życia i
szczęścia. W protoewangelii Rdz 3,15 zawarta jest zapowiedź zwycięstwa życia nad śmiercią,
prawdy nad kłamstwem, światłości nad ciemnością, błogosławieństwa nad przekleństwem. W
zapowiedzi protoewangelii przeklęty przeciwnik Boga poniesie ostateczną porażkę. Realizacja tej
obietnicy jest potwierdzana przez przymierze, które Bóg zawiera z Noe, z Abrahamem i z
narodem wybranym. Punktem kulminacyjnym zbawczej akcji Boga jest misterium paschalne
Jezusa przypieczętowujące nowe przymierze i wieszczące tryumf błogosławieństwa nad
przekleństwem.
W historii zbawienia zapisanej na kartach biblijnych wyraźnie widać, że im bardziej obfite
staje się błogosławieństwa, tym wyraźniej ukazuje się także przekleństwo. Prorocy Izraela
wielokrotnie ostrzegają naród, że odejście od Bożych przykazań i niewierność Bogu prowadzi do
przekleństwa – do misterium odrzucenia, nieszczęścia i śmierci. Groźby i mocne zapowiedzi
prorockie mają obudzić lud i otworzyć go na Boże błogosławieństwo. W wizjach Izajaszowych o
cierpiącym Słudze Pańskim występuje zapowiedź tego, który bierze na siebie przekleństwo, aby
zgładzić grzechy ludzkości - Iz 53,2-5 „On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z
wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by
się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się
obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za
nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”.
Zapowiedź ta realizuje się w osobie Jezusa Chrystusa, który przez misterium paschalne wybawia
ludzkość z przekleństwa grzechu. Dobitnie podkreśla to św. Paweł:
Rz 8,1-2 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem
prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
W Jezusie wypełnia się obietnica błogosławieństwa dana Abrahamowi. Chrystus poprzez
misterium paschalne odkupił nas od przekleństwa, abyśmy mieli udział w błogosławieństwie
obiecanym Abrahamowi.
Gal 3,13-14 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas
przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - aby
błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę
otrzymali obiecanego Ducha.
Jezus poucza, w jaki sposób Jego człowiek może przezwyciężyć przekleństwo
przebaczeniem i miłością (Mt 5,44; Rz 12,14; 1 Kor 13,5; Kol 3,13). Prawdziwy wyznawca
Jezusa powinien błogosławić tym, którzy go prześladują (Łk 6,28) i zło dobrem zwyciężać (Rz
12,21).
Konkludując możemy stwierdzić, że w świetle tekstów biblijnych błogosławieństwo
sytuuje się pomiędzy Bożą łaską a ludzką wdzięcznością. Można je słusznie nazwać „pamięcią
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serca”10. W Starym Testamencie błogosławieństwo ma wyraźny sens teocentryczny, zaś w
Nowym Testamencie poprzez połączenie go z wydarzeniem zbawczym zrealizowanym w
Chrystusie przybiera sens chrystocentryczny. Teksty nowotestamentalne eksponują trynitarny
charakter błogosławieństwa. Jego źródłem i dawcą jest Bóg Ojciec, pośrednikiem jest Jezus
Chrystus a treścią jest Duch Święty. Dobrze oddaje to trynitarna forma błogosławieństwa
stosowana w liturgii: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec (źródło, dawca,
podmiot błogosławieństwa, którego udziela z ojcowskiej miłości), Syn (pośrednik
błogosławieństwa dzięki swojej ofierze na krzyżu) i Duch Święty (treść, owoc błogosławieństwa,
którym są charyzmaty i owoce duchowe)11. Człowiek w swojej wolności może wybierać
błogosławieństwo lub przekleństwo; życie lub śmierć. Aktualne w XXI wieku są słowa Boga
skierowane do Izraelitów na progu Ziemi Obiecanej - Pwt 11,26-28: „Widzicie, ja kładę dziś
przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana,
waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję - przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana,
waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami
obcymi, których nie znacie”.

10
11

Zob. J. Kudasiewicz, Poznawanie Boga Ojca. Szkice z teologii biblijnej, Kielce 2000, s. 493.
Zob. J. Kudasiewicz, Poznawanie Boga Ojca, s. 506.
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Nowenna
przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła
raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich
rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich
uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny,
abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla
naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:
W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus
"zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a
wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A
powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący
w Niego" (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu
wody rozwija się i przynosi owoce, również i my
pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić
owoce cnót. Amen.
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W drugim dniu:
Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie
odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei
dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie
wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby
wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał,
uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył,
usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
W trzecim dniu:
Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu
zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor
12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności,
zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze
jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego
świętym Kościele. Amen.
W czwartym dniu:
Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas
wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też
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wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w
sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas
opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest
zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do
świętości. Amen.
W piątym dniu:
Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak,
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w
błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś,
który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz
8,26-27).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu
w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest
ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest
wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
W szóstym dniu:
Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie
spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od
Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).
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Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i
zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy
postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami.
Amen.
W siódmym dniu:
Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze
jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a
którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych
siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.
Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze
złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie
pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas
Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
W ósmym dniu:
Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika
wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor
2,919).
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca
Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości,
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abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne
szczęście. Amen.
W dziewiątym dniu:
Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że
apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w
życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów,
językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi
możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej.
Amen.
Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)
Ojcze nasz...
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia
wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha
Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze
oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
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, …
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
…

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, …
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata
unosiłeś się nad wodami, …
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad
Chrystusem w wodach Jordanu, ….
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci
języków ognistych, ….
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca
uczniów Pańskich, ….
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu
świętego, ….
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie
Bierzmowania, ….
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi
Swoimi, ….
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc
naszych, ….
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
….
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Duchu Święty, źródło radości, …
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, …
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, …
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, …
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, …
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, …
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, …
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, … Duchu
Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, …
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas,
Duchu Święty.

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw
nas, Duchu Święty.

Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas,
Duchu Święty.

Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu
Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw
nas, Duchu Święty.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu
Święty.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go
raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
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Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba
natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować
raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas
Duchu Święty

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas
Duchu Święty

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,
wysłuchaj nas Duchu Święty

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.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w
jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług
łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń
od wszelkiego złego. Amen.
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MODLITWA
O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić
daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał
dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad
dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na
ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do
Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród
niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy
nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym
być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w
rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się
odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić
jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o
Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje
opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił
Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce
moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po
chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
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MODLITWA
O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić
daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał
dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad
dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na
ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do
Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród
niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy
nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym
być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w
rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się
odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić
jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów,
o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje
opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił
Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce
moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po
chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
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HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
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SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM
Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości, Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nie święte, Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
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DUCHU NAJŚWIĘTSZY
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,
Bym godnie wielbił święta dzieła Twoje.
Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
I uczyń sobie pomieszkanie z niego.
Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,
Oczyść me serce z grzechowych przywarów.
Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego
I wolę uczyń skłonną do dobrego.
Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości
Rozpal w mym sercu pragnienie świętości
I spraw, by zawsze nim objęte całe
Bogu wiecznemu oddawało chwał

110

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna przed
Świętem Miłosierdzia Bożego
Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w
sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed
Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku:
Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do
zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i
ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy
życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu
przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i
zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te
wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić
to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię
żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła
miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz
Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych
dusz.
Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę
odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w
najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że
powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić
w Serce Jego. (1209)
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Wielki Piątek
Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość
Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu
miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim
smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest
litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na
grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w
nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do
mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie
wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez
miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem
Świętym.
O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na
ludzkość całą - a szczególnie na biednych grzeszników która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i
dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje,
abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na
wieki wieków. Amen. (1210-1211)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Wielka Sobota
Dzień drugi: Dusze kapłańskie i zakonne
Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i
zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały
mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez
kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre
pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki
miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili
Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na
grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i
dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa
swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to sercu
są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli
przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie
śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na
wieki wieczne. Amen. (1212-1213)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Wielka Niedziela
Dzień trzeci: Dusze pobożne i wierne
Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i
zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te
pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą
pociech wśród goryczy morza.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask
swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do
mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie
wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez
niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu
niebieskiemu.
Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze
wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej
męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich
swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu
wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych
wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki
wieczne. Amen. (1214-1215)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Poniedziałek Wielkanocny
Dzień czwarty: Dusze pogan i nie znających jeszcze
Jezusa
Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze
nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a
przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich
w morzu miłosierdzia Mojego.
Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata
całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca
swego dusze pogan, ktśre Cię nie znają; niechaj
promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami
wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj
ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze
pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich
do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim
jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one
wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki
wieczne. Amen. (1216-1217)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Wtorek Wielkanocny
Dzień piąty: Dusze heretyków i odszczepieńców
Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i
zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej
męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój.
Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany
Moje i tym sposobem ulżą mi męki.
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty
nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do
mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze
heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym
światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z
mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby
i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze
heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra
Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w
swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość
Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich,
gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa.
Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie
Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219)
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Koronka do Miłosierdzia Bożego

Środa Wielkanocna
Dzień szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze małych
dzieci
Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych
dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są
najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w
gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich
aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie
zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest
zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne
obdarzam swoim zaufaniem.
Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie
się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do
mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i
pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w
zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca
niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego
zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe
mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie
wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.
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Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze
ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte
w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są
najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz
wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze
miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez
miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach,
błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem
wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki
wieczne. Amen. (1220-1223)
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Czwartek Wielkanocny
Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające
miłosierdzie Jezusa
Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i
wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu
Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i
najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym
odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą
szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie
dostanie się do ognia piekelnego, każdej szczególnie
bronić będę w jej śmierci godzinie.
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością
samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca
swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają
wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą
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Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności
idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są
zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na
barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale
miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze,
które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to
jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są zamknięte
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą
Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a
dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń
miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im
miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w
Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa,
który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to
niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w
życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej
chwały. (1224-1225)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Piątek Wielkanocny
Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe
Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu
czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia
mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich
upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie
umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w
twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca
mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O,
gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie
jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej
sprawiedliwości.
Jezu najmiłosierniejszy, kóryś sam powiedział, że
miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania
Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze,
które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się
muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i
wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie
ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc
miłosierdzia Twego.
Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze
w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w
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najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną
mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była
zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie
swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem
Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany
Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że
dobroci Twojej i litości liczby nie masz . (1226-1227)
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego
Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe
Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści
miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce
Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w
Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż
wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka
wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku
uciec się do miłosierdzia Mojego.
Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą,
wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca
Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej
miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które
podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O
Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia
swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je
miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
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Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze
oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu
Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość
męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na
krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść
miłosierdzia Twego... (1228-1229)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Św. Jan Paweł II- Litania
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 Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
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Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
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Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
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 święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa,
Odkupiciela człowieka.
Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar
apostolskiego życia i posłannictwa św. Jana Pawła II i za
jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości
do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim
ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
(modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego,
kard. Stanisława Dziwisz, z 12 IV 2011 r.)
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Koronka za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Wstęp: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Na dużych paciorkach: Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serca nasze według serca Twego!
Na małych paciorkach: Św. Janie Pawle II, proś Serce
Jezusa za nami!
Zakończenie: Święty Boże....
http://jpdwa.blogspot.com/2012/10/srem-pierwszy-w-kraju-dom-pomocy.html

Modlitwa na rozpoczęcie dnia

Dobry Ojcze, dzięki Twojej miłości mogę przeżyć
kolejny dzień. Chcę złożyć go w Twoje kochające dłonie,
wierząc że jesteś przy mnie w każdej chwili. Tobie
zawierzam ludzi, z którymi się dziś spotkam. Tobie
zawierzam pracę, którą będę wykonywać. Tobie oddaję
moje plany, myśli i marzenia.
Święty Jan Paweł II mówił, że "jest potrzeba, aby w
sercach ludzi wierzących mocno zagościło to pragnienie
świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale
wpływa na kształt całych społeczności".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który
szarą codzienność uczynił drogą do świętości, proszę Cię,
Boże, pozwól mi przeżyć dzisiejszy dzień bez grzechu.
Obudź we mnie autentyczne pragnienie świętości. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014
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Modlitwa narzeczonych

Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą pełni nadziei i
optymizmu. Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, że się
kochamy. Chcemy założyć rodzinę, chcemy ją budować
w oparciu o Twoje słowa, o Twoją miłość i obecność
wśród nas.
Święty Jan Paweł II mówił, że "małżonkowie są stałym
przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na
krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami
zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez
sakrament. Małżeństwo jest pamiątką, uobecnieniem i
proroctwem tego zbawczego dzieła Chrystusa.
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który
ukazywał piękno czystej miłości, prosimy Cię, Ojcze,
umocnij i uświęć nasza miłość. Niech przez cały czas
trwania naszego narzeczeństwa i małżeństwa będzie ona
odbiciem miłości Jezusa do Kościoła. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Modlitwa małżonków o dar potomstwa

Dobry Ojcze, dziękując Ci za dar sakramentu
małżeństwa, za łączącą nas miłość, oddajemy w Twoje
dłonie naszą przyszłość. Z całego serca pragniemy
wypełnić nasze małżeńskie i rodzicielskie powołanie. Ty
widzisz nasz ból spowodowany brakiem dzieci. Czujesz
ciężar krzyża, który dźwigamy. W tej trudnej dla nas
chwili chcemy trwać przy Tobie.
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Święty Jan Paweł II powiedział, że "wydając na świat
dzieci, małżeństwo osiąga pełny rozkwit: w nich
dokonuje się uwieńczenie owej całkowitej wspólnoty
życia, która czyni małżonków jednym ciałem. Dzieci nie
są dodatkiem do życia małżeńskiego. Nie są opcją, ale
najcenniejszym darem, wpisanym w samą naturę związku
małżeńskiego".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który
umiał Tobie zaufać, prosimy Cię, Boże, nasz Ojcze, o dar
dzieci. Podczas liturgii sakramentu małżeństwa
ślubowaliśmy, że przyjmiemy potomstwo, którym
zechcesz nas obdarzyć. Jesteśmy na to gotowi. Usuń
wszelkie przeszkody - zdrowotne, ekonomiczne i każde
inne. Pozwól nam cieszyć się rodziną, pozwól zobaczyć
owoce naszej miłości. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Modlitwa o dar pracy

Dobry Ojcze, Ty powiedziałeś, by człowiek czynił
sobie ziemię poddaną. Znasz moje serce, znasz moje
pragnienia, znasz potrzeby moje i moich najbliższych.
Widzisz, że jestem bez pracy, że ta sytuacja mnie
przytłacza, że stwarza konflikty i kolejne problemy.
Tobie chcę dać moje zdolności, chęci do pracy i zdrowie.
Pokieruj moim losem, dobry Ojcze, abym znalazł godną
pracę, która pozwoli mi zdobyć środki konieczne do
utrzymania rodziny.
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Święty Jan Paweł II mówił, że "praca ludzka jest
uczestnictwem w dziele Boga i winna przenikać także do
zwykłych, codziennych zajęć. Mężczyźni bowiem i
kobiety, którzy zdobywają środki na utrzymanie własne i
rodziny, tak wykonują swoje przedsięwzięcia, by
należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać,
że swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają
potrzebom swoich braci i osobistym wkładem
przyczyniają się do tego, by w historii spełniał się zamysł
Boży".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża
wrażliwego na potrzeby innych, proszę Cię, Boże, o dar
pracy, aby moje talenty nie były zmarnowane, a moja
rodzina nie cierpiała niedostatku. Naszą przyszłość
zawierzam Tobie. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Modlitwa rodziców za dzieci

Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie do ojcostwa
i macierzyństwa. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które
nam uczyniłeś jak Maryi. Dziękujemy Ci za nasze dzieci,
za ten cudowny owoc naszej miłości. Tobie zawierzamy
ich teraźniejszość i przyszłość.
Święty Jan Paweł II powiedział: "Macierzyńskie
czuwanie Maryi - jakżeż niezgłębione doświadczenie,
jaki zapis serca kobiecego, które całkowicie żyło
Bogiem. Zaprawdę "wielkie rzeczy uczynił Jej
Wszechmocny. Święte jest Jego Imię" (Łk 1, 49).
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Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża
podkreślającego wartość ojcostwa i macierzyństwa,
prosimy Cię, Boże, abyśmy stanęli na wysokości zadania
i byli dobrymi rodzicami. Abyśmy umieli żyć Bogiem i
naszym dzieciom przekazali prawdę o Twojej miłości.
Prosimy, weź w opiekę nasze dzieci i spraw, aby nigdy
nie utraciły wiary - najcenniejszego skarbu, jakim
obdarzasz człowieka. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Modlitwa w chorobie

Dobry Ojcze, najpiękniejsze chwile ludzkiego życia to
te, w których mogę odkrywać Twoje kochające oblicze;
w których mogę doświadczać Twojej bliskości. Czasem
te chwile zbiegają się z jakimś doczesnym obrazem
szczęścia, czasem mają wymiar choroby, cierpienia,
krzyża. Dziękuję Ci za każdą z takich chwil.
Święty Jan Paweł II mówił, że "autentyczna wiara
dostrzega zawsze miłość Boga, nawet jeżeli czasami
trudno do końca zrozumieć motywy Jego działania.
Właśnie modlitwa pomaga nam odkrywać oblicze
kochającego Boga. On nigdy nie opuszcza swoich
wiernych. Jest tym, który sprawia, że mimo prób i
cierpień w końcu zwycięża dobro".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który nie bał
się cierpienia, proszę Cię, Ojcze, przyjmij ode mnie to
cierpienie, tę chorobę, którą teraz przeżywam. Naucz
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mnie tak mocno Tobie zaufać, jak czynił to św. Jan
Paweł II, abym u kresu moich dni mógł z radością
powiedzieć, że idę do domu Ojca. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Modlitwa za chorych

Dobry Ojcze, Ty tak bardzo mnie ukochałeś, że dałeś
swego Syna, aby mnie zbawił. Mój Pan, Jezus Chrystus,
niosąc krzyż na szczyt Kalwarii, pokazał, jak do końca
wypełnić Twoją wolę. Pokazał, że nie to, co doczesne,
jest ważne, ale wciąż unosi mój wzrok ku temu, co
nieprzemijające - ku Twojej nieskończonej miłości.
Święty Jan Paweł II powiedział, że "z paradoksu krzyża
rodzi się odpowiedź na najbardziej niepokojące nas
pytania. Chrystus cierpi za nas: bierze na siebie cierpienie
wszystkich. Chrystus cierpi z nami, pozwalając nam
dzielić z Nim naszej cierpienia. [...] Takie cierpienie nie
odbiera już pokoju i szczęścia, bo opromienia je blask
zmartwychwstania".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który
gromadził swoje skarby w niebie, Twojej opiece
powierzam wszystkich chorych i cierpiących. Daj im
wiarę mocną i świętą, aby nigdy nie zwątpili w Twoją
miłość. Daj im światło nadziei, by nawet w bólu, w
cieniu krzyża, umieli zobaczyć blask zmartwychwstania.
Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014
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Modlitwa za zmarłych

Dobry Ojcze, tak wielkie dary przygotowałeś dla tych,
którzy dostąpią łaski zbawienia. Nie jestem w stanie
sobie wyobrazić tego, co czeka mnie w Twoim
królestwie. Gdybym to wiedział, pewnie nie popełniłbym
ani jednego grzechu. Dzisiaj Twemu miłosierdziu chcę
polecić tych, którzy zakończyli swoje ziemskie życie, a
teraz czekają w czyśćcu na chwilę spotkania z Tobą.
Święty Jan Paweł II mówił, że "modlitwa za zmarłych
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w
łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują
jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości
nieba. [...] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam,
byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu
Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego
pielgrzymowania tu, na ziemi".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który
już razem z rzeszą świętych śpiewa Tobie wieczną pieśń
chwały, proszę Cię, Ojcze, za tych, którzy cierpią w
czyśćcu. Dzisiaj szczególnie chcę się modlić za (podać
imię). Wybacz Twoim dzieciom ich słabości, wybacz
małą wiarę, grzech. Niech ta modlitwa przyczyni się do
tego, aby jakaś dusza dziś zaczęła wielbić Ciebie razem
ze św. Janem Pawłem II i wszystkimi Twoimi świętymi.
Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014.
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Modlitwa za współmałżonka

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę (mojego męża).
Dziękuję za sakrament małżeństwa, za miłość, która nas
połączyła, za Twoją codzienną obecność i Twoje
błogosławieństwo. Dziękuję za każdy dzień trwania w
miłości, za każdy sakrament. Dziękuję za radość i krzyż
małżeńskiego powołania.
Święty Jan Paweł II mówił, że "sakrament małżeństwa
wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z
Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość "aż do
śmierci" musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką
Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową
miłośc poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom
małżeńskiej przysięgi: "Ślubuję ci miłość, wierność i
uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do
śmierci".
Za
wstawiennictwem
św.
Jana
Pawła
II, duszpasterza małżeństw i rodzin, proszę Cię, Boże,
umocnij nasza małżeńską więź, odnów w nas tę miłość,
która przyciągnęła nas przed ołtarz, by w Twojej
obecności złożyć sobie małżeńską przysięgę. Proszę,
abym codziennie, a zwłaszcza w chwilach trudnych,
umiał zapatrzeć się w tę miłość, jaką Chrystus ukochał
Kościół, i abym tak umiał kochać żonę (męża). Amen.
Modlitwa za rodziców

Dobry Ojcze, dziękuję Ci za moich rodziców. Dziękuję
za ich troskę, za ich miłość, za ich nieprzespane noce.
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Dziękuję za ich pracę, dzięki której miałem co jeść, w co
się ubrać i gdzie mieszkać. A przede wszystkim dziękuję
za ich świadectwo wiary, za sakramenty, do których mnie
przygotowali i które wspólnie przyjmowali.
Święty Jan Paweł II tak mówił do rodziców: "Jeśli
chcecie - wy, rodzice - obronić wasze dzieci przed
demoralizacją, przed duchową pustką, jaką proponuje
świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy,
otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i
dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Wszystkim
rodzicom, którzy podejmują codzienny trud utrzymania i
wychowania swego potomstwa, oddaję hołd".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża
kochającego swoich rodziców, proszę Cię, Ojcze, abyś
wynagrodził moim rodzicom ich miłość i trud mojego
wychowania. Dodaj im sił w zmaganiu się z
codziennością, wybacz im ich słabości, a kiedyś, gdy
nadejdzie czas, daj im radość życia wiecznego. Amen.
W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin

Św. Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny.
Jako kapłan, biskup i następca św. Piotra troskę o rodziny
uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. Przypominałeś, że
człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. W
szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w
związku mężczyzny i kobiety. Głosiłeś, że Chrystus
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ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem
Bożej łaski.
Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył,
człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosiłeś
świętość rodziny, Domowego Kościoła. Przeciwstawiając
się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności
miłości małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa
zarazem, odrzucając antykoncepcję. Ukazywałeś młodym
piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i
warunkiem miłości.
Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. Szukaj
naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą:
„Rodzino, bądź tym, czym jesteś”.
Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne
warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz
dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj
rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech
rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.
Modlitwa (2) Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie
i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez
Twojego Syna Jezusa Chrystusa "narodzonego z
Niewiasty" prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla
coraz to nowych pokoleń.
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Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki
małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich
rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju
w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu
Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich
słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze
rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem
Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród
wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe
posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności
Syna i Ducha Świętego. Amen.
W: Modlitewnik Jan Paweł II, Święty z Wadowic, Wydawnictwo M, Kraków 2014.

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i
Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic
wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i
u Ciebie ją zawsze znajdował,
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o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu
Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Amen.
Modlitwa Jana Pawła II zapisana przez Papieża na rok przed jego śmiercią.
W: Modlitewnik Jan Pawła II, Apostoł Bożego Miłosierdzia, Wydawnictwo M, Kraków 2014.

Modlitwa Jana Pawła II do Miłosiernego Boga

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w
Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż
wszelkie
zło,
pozwól
wszystkim
mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali
źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i
zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla
nas i całego świata!
Modlitwa Jana Pawła II w czasie homilii podczas konsekracji sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (2002 r.).
W: Modlitewnik Jan Paweł II, Święty z Wadowic, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
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Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia
i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie,
abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną św. Jana
Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby.
Niech Duch Święty, którego otrzymałem w
sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć
Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie
obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój
krzyż.
Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi
mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do
końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego
Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie
zdrowiem ciała i duszy. Amen.
W: Nowenna do św. Jana Pawła II, O rozwiązanie trudnych spraw, Marianie, Warszawa 2014.

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Janie
Pawle
II,
nasz
święty
orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim
życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi,
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu
obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie
cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się
do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej
sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i
miłość pomożesz zanieść ją do Boga.
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Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej
modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim
przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
O wyproszenie łask za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem
proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc
modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u
Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę…
(wymienić prośby). Uproś mi dar umocnienia mej wiary,
nadziei i miłości.
Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię
poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen
ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za
wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj
mnie, Panie. Amen.
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WPROWADZENIE
Wiara w istnienie życia po śmierci człowieka oraz stanu
oczyszczenia poprzedzającego zbawienie jest w Kościele
bardzo silna. Końcowe oczyszczenie wybranych, które
jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych,
Kościół nazywa czyśćcem. Istnienie czyśćca wiąże się z
koniecznością
oczyszczenia
zmarłych
tam
przebywających w celu osiągnięcia świętości i wejścia do
radości nieba. Dusze w czyśćcu oczyszczają się przez
cierpienie.
Już w Starym Testamencie pojawiają się zachęty do
modlitwy za zmarłych. Od początków chrześcijaństwa
istniał również zwyczaj modlenia się za zmarłych, o
czym świadczą np. napisy nagrobne w katakumbach.
Kościół przypomina nam o obowiązku modlitwy za
zmarłych przez ustanowienie 2 listopada wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych oraz całego listopada
jako czasu szczególnej modlitwy za dusze czyśćcowe,
które same dla siebie już nic zrobić nie mogą.
Wielu świętych otrzymało specjalny dar mistycznego
doświadczenia rzeczywistości czyśćca oraz kontaktu z
duszami czyśćcowymi, aby im pomagać przez modlitwę i
cierpienie w ich intencji, np. św. Faustyna czy św. Ojciec
Pio z Petrelciny, który przez całe życie był wielce oddany
duszom czyśćcowym.
Naszą wspólną modlitwą, wypływającą z miłości do
tych, który przeszli na drugą stronę życia, możemy ich
wspierać na wzór św. Faustyny czy św. Ojca Pio. W li140
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stopadzie, miesiącu modlitwy za zmarłych, czyńmy to ze
szczególną gorliwością.
PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY
1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
Święta Faustyna należy do tych uprzywilejowanych
osób, przed którymi Bóg odsłania tajemnice życia
wiecznego. W jednej z wizji zobaczyła, jak wygląda
czyściec. Widzenie to opisała: „Ujrzałam Anioła Stróża,
który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam
się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim
całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się
bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko
możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je,
nie dotykały mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie
ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich
największe cierpienie? I odpowiedziały mi zgodnie, że
największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem".
Od czasu ukazania tej wizji siostra Faustyna jeszcze
gorliwiej modliła się za dusze czyśćcowe, a także,
podobnie jak Ojciec Pio, przyjmowała za nie cierpienia
zastępcze, dzięki czemu mogły szybciej zostać uwolnione
z czyśćca - o czym niejednokrotnie same ją informowały.
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych cierpiących w czyśćcu, poddanych duchowemu oczyszczeniu za nieodpokutowane grzechy popełnione w
życiu, które oddaliły ich od Boga i od ludzi, i których
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cierpieniem czyśćcowym jest teraz tęsknota za
Bogiem. Szczególnie prośmy za naszych bliskich...
(można wymienić ich imiona).
Modlitwa
Panie Boże miłosierny, dziękujemy Ci za dar czyśćca i
za to, że w swojej dobroci pozwalasz nam przychodzić z
pomocą duszom zmarłych. Prosimy Cię o głębsze
zrozumienie tego, w jaki sposób możemy przyczyniać się
do skrócenia ich cierpień. Wzbudź w nas pragnienie
niesienia pomocy, aby ci, którzy przechodzą proces
oczyszczenia, mogli jak najszybciej osiągnąć chwałę
nieba. Przyjmij nasze błaganie i uwolnij od wszystkich
kar zmarłych, aby mogli jak najprędzej spotkać się z
Tobą w niebie. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
DRUGI DZIEŃ NOWENNY
2 listopada - Wszystkich Wiernych Zmarłych
Jeśli Bóg przez wybrane osoby odsłania tajemnice życia
wiecznego, nie czyni Boże miłosierdzie, albowiem jest to
jednocześnie zaproszenie do ofiarowania tym duszom
konkretnej pomocy, do której jesteśmy zobowiązani.
Potwierdzenie odnajdziemy w słowach Pana Jezusa
skierowanych do siostry Faustyny, określających intencję
do nowenny do Miłosierdzia Bożego: „Dziś sprowadź mi
dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w
przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie Krwi
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Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są
bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się Mojej
sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść ulgę.
Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i
ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie
byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi
Mojej sprawiedliwości".
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu najdłużej i tych zapomnianych
przez najbliższych. Szczególnie prośmy za naszych
bliskich... (można wymienić ich imiona).
Modlitwa
Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje niezmierzone
miłosierdzie. Przyjmij do Twojego królestwa tych, którzy
za życia nie pojęli w pełni, czym jest prawdziwa pokuta.
Przebacz im ich grzechy i spraw, aby mogli oglądać
Twoje Oblicze. Daj nam łaskę szczerego pokutowania za
nasze winy. Prosimy Cię też o dobre rozeznanie tego, co
możemy zrobić dzisiaj, by pomóc duszom czyśćcowym i
jakie zobowiązanie możemy podjąć w sumieniu na
przyszłość. Błagamy Cię, Ojcze, aby pragnienie Jezusa,
byśmy jak najczęściej prosili o miłosierdzie dla
zmarłych, stało się i naszym pragnieniem. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
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TRZECI DZIEŃ NOWENNY 3 listopada
Jak powinna wyglądać modlitwa za zmarłych?
Najskuteczniejszą formą modlitwy za dusze w czyśćcu
cierpiące jest ofiarowanie za nie Mszy świętej. Istnieje
też tradycja zamawiania tak zwanych Mszy
gregoriańskich - odprawianych codziennie przez trzydzieści dni w intencji danej duszy. Często dusze
czyśćcowe twierdziły, że ofiara tych Mszy przynosi im
wielką ulgę i przyczynia się do uwolnienia z czyśćca.
Dużą ulgę odczuwają także dzięki odprawieniu przez nas
drogi krzyżowej, odmówienia różańca w ich intencji
(dzięki różańcowi wiele dusz opuszcza czyściec),
uzyskiwaniu odpustów określonych przez Kościół.
Bardzo cennym darem dla dusz czyśćcowych jest także
ofiara z naszego dobrowolnego cierpienia: postu, pokuty,
nawet najmniejszego wyrzeczenia i przezwyciężenia
siebie. Można ofiarować także cierpienie, którego nie
wybraliśmy - na przykład chorobę, która nas dotknęła.
Taka ofiara ma obopólną wartość: godzimy się bowiem z
wolą Bożą względem nas, a także przez to cierpienie
możemy przynieść ulgę duszom czyśćcowym.
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu, a zwłaszcza naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów, współpracowników.
Szczególnie prośmy za naszych bliskich... (można
wymienić ich imiona).
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Modlitwa
Boże miłosierny, udziel odpuszczenia wszystkich
grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy przebywają w czyśćcu, i oczyść ich ze skutków niewierności.
Ofiarujemy w ich intencji wszystkie nasze modlitwy i
umartwienia, nasze dobre myśli, słowa i uczynki oraz
wszystkie czynności codzienne, które podejmujemy
zgodnie z Twoją wolą. Składamy też za nich, o dobry
Boże, wszystkie odpusty, które możemy dzisiaj uzyskać.
Boże Ojcze, ofiarujemy Ci też wszystkie nasze
cierpienia, które przyjmujemy dziś z wdzięcznością,
ponieważ dają nam sposobność do niesienia pomocy
cierpiącym duszom. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
CZWARTY DZIEŃ NOWENNY 4 listopada Ważna jest każda forma modlitwy za zmarłych, bo przez
nią okazujemy naszą miłość względem dusz cierpiących.
W sposób szczególny zobowiązani
jesteśmy do modlitwy za dusze naszych bliskich: rodzinę, przyjaciół, znajomych. Warunkiem dobrej, owocnej
modlitwy w tym przypadku jest także przebaczenie im
jakichkolwiek uchybień względem nas. Modlitwa ta
może i powinna być nieustanna. Nawet jeśli dana dusza,
za którą się modlimy, opuściła czyściec, nasze modlitwy
Bóg w swojej hojności przeznacza innym duszom,
poddanym jeszcze oczyszczeniu. Tak więc nie może być
145

Nowenna za zmarłych
mowy o modlitwie „zmarnowanej". Jest to również cenna
wskazówka i dla nas: możemy poszerzyć naszą
„wyobraźnię miłosierdzia" i nie ograniczać swoich
modlitw tylko w stosunku do dusz krewnych czy
znajomych. Możemy przez to zyskać wielu nowych
przyjaciół, którzy znalazłszy się w niebie, będą orędować
za nami
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu z naszych rodzin: małżonków,
dzieci, rodziców, dziadków. Szczególnie prośmy za
...(można wymienić ich imiona).
Modlitwa
Miłosierny Boże, czasu oczekiwania na spotkanie z
Tobą nie można zmierzyć ziemską miarą czasu. Każde
oczekiwanie jest długie i bolesne, bo jest mierzone
tęsknotą miłości. Prosimy Cię za zmarłych, którzy cierpią
pokutę w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą, przyjmij ich
do radości nieba. Obudź w nas miłość do naszych braci i
sióstr przebywających w czyśćcu. Pomóż nam
przebaczyć tym zmarłym, którzy wobec nas za życia
zawinili, i daj nam pragnienie modlitwy nie tylko za
dusze naszych bliskich, ale za wszystkie dusze
oczekujące na spotkanie z Tobą. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
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PIĄTY DZIEŃ NOWENNY 5 listopada - środa
Dusze czyśćcowe są jak żebracy, którzy błagają nas o
Jałmużnę ducha". Sytuacja ich jest jednak niewymiernie
trudniejsza od żebraków, których możemy spotkać
codziennie na ulicy czy u progu kościoła. W zależności
od pojemności naszych serc możemy pomóc tym osobom
albo nie. Musimy jednak zachować w stosunku do nich
jakąś postawę, określić się. W przypadku dusz
czyścowych sprawa jest o wiele trudniejsza, albowiem z
oczywistych względów nie możemy ich dostrzec ludzkim
wzrokiem. Trudno nam usłyszeć ich błaganie o pomoc.
Często trudno jest nawet uwierzyć w ich istnienie - w to,
że dusze te nadal żyją, choć już w innej rzeczywistości. A
one są, czasami bardzo blisko nas i proszą o modlitwę.
Modlitwa za zmarłych powinna być gorliwa i nieustanna.
Ojciec Pio powiedział: „Gdyby Pan Bóg wyraził zgodę,
by dusza przeszła z tamtego ognia do największego ognia
na ziemi, byłoby to podobne do przejścia z gorącej wody
do zimnej".
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu, którzy za życia dopuścili się
najcięższych grzechów przeciwko Bogu i bliźniemu.
Panu Bogu polećmy też zmarłych... (można wymienić
ich imiona).
Modlitwa
Boże, kochamy Cię ponad wszystko i pragniemy z Tobą
przebywać przez całą wieczność. Prosimy Cię, udziel
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nam łaski miłości bliźniego i uwolnij nasze serca od
obojętności, byśmy mogli lepiej sobie uświadomić, jak
bardzo dusze czyśćcowe potrzebują naszej pomocy.
Prosimy Cię, miłosierny Boże, zmiłuj się nad nimi i
ogarnij je swoim miłosierdziem. Spójrz na ich miłość,
która dojrzewa w cierpieniu i pozwól im oglądać Twoje
święte Oblicze. W nas zaś wzbudź wiarę w to, że możemy przyczynić się do opróżnienia czyśćca, i pomóż nam
przyjąć to zadanie w pokorze serca. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY 6 listopada
Pewnego wieczoru Ojciec Pio powiedział: „Trzeba
modlić się za dusze czyśćcowe. To niewyobrażalne, ile
mogą zrobić dla naszego dobra duchowego, przez
wdzięczność okazywaną tym, którzy wspominają je na
ziemi i modlą się za nie". Kilka lat później Ojciec Pio
rozwinął swoją myśl na ten temat: „Modlitwa tego, który
cierpi i ofiarując, prosi o łaski Boże dla dobra bliźnich,
jest milsza Bogu, trafia w głąb serca Bożego". Modlitwa
dusz czyśćcowych jest skuteczniejsza w oczach Boga,
ponieważ cierpią. Jest to cierpienie miłości: wobec Boga,
do którego dążą, i wobec bliźniego, za którego się modlą.
Znając niezmierzone cierpienia tychże dusz oraz
ogromną wartość modlitwy wstawienniczej, polecał
swoim duchowym dzieciom: „Módlcie się, módlcie się,
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módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze
muszą być uwolnione".
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu, szczególnie biskupów, kapłanów,
zakonników i zakonnice, nauczycieli i wychowawców.
Powierzmy również Bogu zmarłych...
(można wymienić ich imiona).
Modlitwa
Boże miłosierny, Ty w tajemniczy sposób pozwalasz,
aby człowiek miał szansę dojrzewania do nieba w
oczyszczającym spotkaniu z Twoją miłością. Dziękujemy
Ci za łaskę przynależności do Kościoła powszechnego, w
którym możemy pozostawać w duchowej łączności ze
zmarłymi i wspomagać jedni drugich. Prosimy Cię,
przyjmij dusze czyśćcowe do chwały nieba, jak pielgrzymów, którzy z tęsknotą i bólem oczekują spotkania z
Tobą. Spraw, aby ich droga oczyszczenia zakończyła się
jak najszybciej. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY 7 listopada
Ojciec Pio znał również dokładnie rodzaj cierpienia
danej duszy czyśćcowej oraz czas jego trwania. Dzięki
modlitwom pokornego zakonnika z San Giovanni
Rotondo i przyjmowaniu na siebie cierpień w ich intencji,
czas ten niejednokrotnie zostawał skrócony. Dusze
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pozostawały wdzięczne swojemu „wspomożycielowi", o
czym świadczyć mogą m.in. okrzyki tłumu, które
usłyszano pewnego razu podczas II wojny światowej w
klasztorze, w którym przebywał: „Niech żyje Ojciec
Pio!". Oczywiście nigdzie nie zauważono tychże osób.
Byli to niewidzialni przyjaciele stygmaty-ka, jak sam
później potwierdził - dusze zmarłych żołnierzy, które
przybyły, by podziękować mu za pomoc w wybawieniu
ich z czyśćca przez modlitwy i ofiarowane trudy życia.
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu, a szczególnie prośmy za zmarłych nagle, nieprzygotowanych na śmierć, ofiary
wojen, katastrof, wypadków. Panu Bogu polećmy
zwłaszcza... (można wymienić ich imiona).
Modlitwa
Boże miłosierny, Ty chcesz, aby każdy człowiek był
zbawiony i radował się szczęściem w niebie, prosimy
Cię, dopuść wszystkich zmarłych do udziału w uczcie
niebieskiej. Udziel im tej łaski za wstawiennictwem
Maryi Niepokalanej. Prosimy Cię także, abyśmy tak jak
św. Ojciec Pio byli wrażliwi na Twój głos i zdecydowani
pełnić Twoją świętą wolę. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
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ÓSMY DZIEŃ NOWENNY 8 listopada Ojciec Pio nieustannie modlił się za dusze czyśćcowe, a
one były jego częstymi gośćmi. Można pokusić się o
stwierdzenie, że ich odwiedziny stały się dla Ojca Pio
czymś normalnym, a częstotliwość wizyt sprawiła, że
pewnego razu przyznał: „Widzę tak wiele dusz z czyśćca,
że one mnie już więcej nie przerażają". Mimo że na co
dzień otoczony był tłumem osób, które prosiły go o
duchowe wsparcie i pomoc, twierdził: „Więcej dusz
zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich
modlitw i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej
Mszy świętej".
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu, zwłaszcza tych, którzy za
swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich.
Panu Bogu powierzmy szczególnie... (można wymienić
ich imiona).
Modlitwa
Dobry Ojcze, Twoje miłosierdzie jest nieskończone,
prosimy Cię, okaż swą łaskawość wobec cierpiących w
czyśćcu. Niech Twoja miłosierna miłość zgładzi ich
grzechy i kary, aby oczyszczeni i udoskonaleni w miłości, mogli radować się chwałą nieba. Usłysz ich błagania,
w których wysławiają Twoje miłosierdzie i wyrażają
ogromną tęsknotę za Tobą. Odpowiedz na ich pragnienia
i wzbudź także w nas wolę niesienia im pomocy, której z
utęsknieniem wyczekują. Amen.
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Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY 9 listopada O trwającej od wczesnych lat zakonnych miłości Ojca
Pio do dusz w czyśćcu cierpiących świadczy fakt, że
zaledwie trzy miesiące po otrzymaniu święceń
kapłańskich prosi on listownie swojego kierownika
duchowego o pozwolenie ofiarowania siebie jako ofiary
za grzeszników i za dusze czyśćcowe. Pozwolenie
otrzymuje. W owym liście Ojciec Pio wyjawia, że prosił
Boga, aby „chciał przenieść na mnie kary przygotowane
dla grzeszników i dla dusz w czyśćcu, a nawet stokrotnie
je pomnożył wobec mnie, byle tylko nawrócił i zbawił
grzeszników, a także przyjął do nieba dusze czyśćcowe".
Temu ofiarowaniu do końca życia pozostał wierny.
Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych przebywających w czyśćcu, a szczególnie módlmy się za
członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej,
dobrodziejów i współpracowników Zgromadzenia
Księży Marianów. Panu Bogu polećmy zwłaszcza...
(można wymienić ich imiona).
Modlitwa
Boże miłosierny, prosimy Cię za naszymi braćmi i siostrami, którzy są pogrążeni w duchowym ogniu czyśćca.
Prosimy Cię, przyspiesz chwilę ich pełnego oczyszczenia
i pozwól im radować się chwałą nieba. Daj nam łaskę
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uświadomienia sobie ogromnej wartości modlitwy wstawienniczej i pozwól nam przekonać się o tym, jaką moc
ma wstawiennictwo zmarłych w naszych osobistych
intencjach. Prosimy Cię też o wierność w modlitwie za
dusze czyśćcowe, abyśmy nigdy nie pozostawili bez
pomocy tych, którzy na nią czekają. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...

KORONKA ZA ZMARŁYCH
Na początkowych paciorkach: Boże mój, wierzę w
Ciebie, boś jest prawdą nieomylną. Mam nadzieję w
Tobie, boś jest nieskończenie dobry. Kocham Cię,
Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.
Na małych paciorkach 10 razy: Słodkie Serce Maryi,
bądź moim zbawieniem.
Zakończyć modlitwą: Boże mój, przez Najsłodsze Serce
Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją przyjął za
dusze w czyśćcu cierpiące.
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LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

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 nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, Królowo Wniebowzięta, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święty ...... (patronie zmarłego), Wszyscy święci i święte Boże, Bądź mu (jej) miłościw, -wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, Od cierpień w czyśćcu, Przez Twoje wcielenie, Przez Twoje narodzenie, Przez Twój chrzest i post święty, Przez Twój krzyż i mękę, Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, Przez Twoje zmartwychwstanie, Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, Przez zesłanie Ducha Świętego, Przez Twoje przyjście w chwale, 154
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Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj
nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i
niespodziewanej śmierci, Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i
dobrodziejów od wiekuistego potępienia, Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną
nagrodę, Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom
wypadków, katastrof i wojen, Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości
naszych nauczycieli i wychowawców, Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym
wieczny odpoczynek, - Prosimy Cię, abyś pozwolił im
radować się w chwale zmartwychwstania, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się
nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się
nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się
nad nami
Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i
wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i
służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
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aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i
Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć
szczęśliwą:
**O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi
łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie
spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola
Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do
spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran
Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech
powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. - O Zbawicielu
świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak
strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o
dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski
zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając
Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca
Twego... (Dz. 1265).
**O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij
na naszą godzinę śmierci! O najmiłosierniejsze Serce
Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci
godzinę! O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca
Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla
mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie
miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci
godzinie (Dz. 813).
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**O Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą
całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje
cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i
ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość
miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz,
które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się
całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest
miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi
wszystkim w tej ostatniej godzinie. Św. Faustyna (Dz.
1574).
**Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu
wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną
modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej
służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech
święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z
ciemności do wiekuistego światła, z karania do
wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
**Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w
pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę
sługi Twego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do
krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych
wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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**Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi
jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej
ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy
zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości.
Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu
zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym
braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym
modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych
uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez
nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i
Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w
czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy,
zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego,
Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską
oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je
wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych,
jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i
nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy
dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
**O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej
nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie,
moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel
mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i nie powracał
już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a
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także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują
Cię z całego serca i ze wszystkich swoich sił. Wysłuchaj
błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą
proszę przez ich wstawiennictwo. Miej litość nade mną i
nad biednymi duszami w czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz
w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze
uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie.
Amen.
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Edukacja seksualna według Gender
Zbigniew Barciński
WSTĘP
Genderowa edukacja seksualna chce przekazywać dzieciom i młodzieży tylko
techniczne informacje dotyczące seksu. Nie ma w niej miejsca na takie tematy jak miłość,
rodzina, ojciec, matka, dzieci. Nie ma w niej miejsca na przygotowanie do zbudowania
silnej, trwałej, szczęśliwej rodziny.
Genderowa edukacja seksualna to nauka od wczesnego dzieciństwa masturbacji,
antykoncepcji, praw seksualnych. To przekonywanie dzieci, że rodzina złożona z taty,
mamy i dzieci to tylko jedna z możliwych form, bo równie dobre dla dzieci są związki np.
dwu osób homoseksualnych.
Sztandarowym dokumentem genderowej edukacji seksualnej są „Standardy edukacji
seksualnej w Europie" firmowane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) i BzgA
(Federalne Biuro Edukacji Zdrowotnej w Niemczech)1. Tak jak w ideologii gender tak i w
Standardach WHO jest bowiem mowa o:
- różnych (alternatywnych) koncepcjach rodziny,
- różnych (alternatywnych) normach w obszarze seksu,
- promocji homoseksualnego stylu życia,
- tożsamości płciowej (wiele możliwości do wyboru) różnej od płci biologicznej
(mężczyzna i kobieta),
- krytycyzmie wobec tradycyjnych norm kulturowych.
Genderowe idee są obecne w różnych programach edukacyjnych realizowanych
obecnie w polskich szkołach i przedszkolach. Jednym z nich jest program „Równościowe
przedszkole".
Genderowa edukacja seksualna może już niedługo stać się w Polsce edukacją
obowiązkową.
Jeśli zatem Drogi Czytelniku jesteś ojcem lub matką - to informacje zawarte w
niniejszej broszurze dotyczą Ciebie i Twoich dzieci. Jeśli Drogi Czytelniku, nie masz
własnych dzieci - rzecz dotyczy dzieci z kręgu Twoich bliskich i znajomych. Jeśli jesteś
nauczycielem czy wychowawcą - może się okazać, że placówka, w której pracujesz
zacznie realizować tego typu edukację seksualną.
Warto zatem poznać, jak wygląda genderowa edukacja seksualna i jakie mogą być jej
skutki dla dzieci i młodzieży. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie - czy chcę takiego
nauczania dla swoich dzieci lub dzieci moich znajomych i przyjaciół. Warto też
zastanowić się, co można zrobić, aby przed tego typu edukacją seksualną ochronić dzieci i
młodzież.
Fragmenty zaznaczone niebieską czcionką i podkreśleniem są podlinkowane - po
kliknięciu można przejść na strony internetowe Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
poświęcone „pedagogice gender". Są tam szersze omówienia i linki do dokumentów i
innych materiałów źródłowych
Dokument ten będzie dalej określany w skrócie jako „Standardy WHO".
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Część I ZAŁOŻENIA GENDEROWEJ EDUKACJI
SEKSUALNEJ
1. ROZBUDZENIE SEKSUALNE DZIECKA
„Standardy edukacji seksualnej w Europie" to dokument przygotowany w roku 2010
przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) i BzgA (Federalne Biuro Edukacji
Zdrowotnej w Niemczech). W 2013 roku, w kwietniu oficjalnie zaprezentowano polskie
tłumaczenie tego dokumentu - w obecności urzędników z Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Standardy WHO zawierają „zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących
się edukacją i zdrowiem". Wśród tych zaleceń są następujące:
Grupa wiekowa 0 - 4 lat (s. 38):
- przekazać informacje na temat „radości i przyjemności dotykania własnego ciała,
masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa";
- pomóc dziecku rozwijać „świadomość, że związki są różnorodne";
- pomóc dziecku rozwijać „pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia";
Grupa wiekowa 4 - 6 lat (s. 40-41):
- przekazać informacje na temat „radości i przyjemności dotykania własnego ciała,
masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa";
- przekazać informacje na temat „różnych koncepcji rodziny";
- pomóc rozwijać „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością";
Grupa wiekowa 6 - 9 lat (s. 42-43):
- przekazać informacje na temat „wyborów dotyczących rodzicielstwa i ciąży,
płodności, adopcji";
- przekazać informacje na temat „różnych metod antykoncepcji";
- pomóc dziecku rozwijać „zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks
(za zgodą obu osób)";
- przekazać informacje na temat „seksualnych praw dzieci";
- pomóc dziecku rozwijać „szacunek wobec różnych stylów życia, wartości i
norm";
Grupa wiekowa 9 - 12 lat (s. 44-45):
- przekazać informacje na temat „przyjemności, masturbacji, orgazmie";
- przekazać informacje na temat „różnych metod antykoncepcji i jej stosowania,
mitach dotyczących antykoncepcji";
- nauczyć „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych";
- nauczyć „uzyskiwania środków antykoncepcji";
- przekazać informacje na temat „różnic pomiędzy tożsamością płciową i płcią
biologiczną";
- przekazać informacje na temat „przyjaźni i miłości wobec osób tej samej płci";
- pomóc dziecku rozwijać „zrozumienie i akceptację dla zmian i różnic
dotyczących ciała (rozmiar i kształt penisa, piersi i sromu mogą być różne)";
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Grupa wiekowa 12 - 15 lat (s. 46-49)
- przekazać informacje na temat „tożsamości płciowej i orientacji seksualnej,
włączając w to coming out/homoseksualizm";
- przekazać informacje na temat „doradztwa w zakresie antykoncepcji";
- nauczyć „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania
bezpiecznego i przyjemnego seksu";
- pomóc dziecku rozwijać „akceptację, szacunek i rozumienie różnorodności
dotyczącej seksualności i orientacji seksualnej";
- pomóc dziecku rozwijać „krytyczne podejście do norm kulturowych / religijnych
w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.";
- poinformować o „prawach seksualnych";
Grupa wiekowa 15 lat i więcej (s. 50-51):
- przekazać informacje na temat „seksu powiązanego z wymianą dóbr
ekonomicznych (prostytucja, a także seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne
wyjścia);
- pomóc rozwijać „otwartość na różnego rodzaju związki i style życia";
- przekazać informacje na temat „praw seksualnych".
W Standardach WHO jest wielokrotne odwołanie się do „praw seksualnych". Oto
dwa przykłady tych „praw":
- Prawo do przyjemności seksualnej. (Przyjemność seksualna, włączając
zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego,
intelektualnego i duchowego dobrostanu).
- Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych. (Oznacza możliwość zawarcia
związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzenia rozwodu i
ustanawiania
innych
form związków
seksualnych
opartych
na
odpowiedzialności).
Jakie dziecko chcą wychować autorzy „Standardów WHO" i wszyscy, którzy te
standardy popierają? Jaki będzie człowiek wychowany według Standardów WHO?
Będzie to dziecko, które od lat przedszkolnych się masturbuje, w pierwszej - drugiej
klasie szkoły podstawowej jest przekonane, że akceptowalny seks jest za zgodą obu stron
(te kryteria spełnia pedofilia, jeśli dorosły uzyska zgodę dziecka), w klasie czwartej i
piątej wie sporo o środkach antykoncepcyjnych i potrafi je zdobyć, a w gimnazjum potrafi
negocjować w celu uzyskania przyjemnego i bezpiecznego seksu. I coraz bardziej jest
przekonane, że związki są różnorodne, coraz bardziej krytyczne do tradycyjnych norm,
coraz bardziej świadome swych „praw seksualnych". Mówiąc krótko: chodzi o to, aby jak
najwcześniej dziecko zostało rozbudzone seksualnie i rozpoczęło współżycie seksualne. W
Holandii, gdzie tego typu edukacja seksualna jest realizowana od dłuższego czasu, są
przypadki, że rodzice poddają dzieci terapii hormonalnej, by zablokować seksualność
dziecka środkami farmakologicznymi Dzieje się tak dlatego, że dzieci są przedwcześnie i
nadmiernie rozbudzone seksualnie.
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W jaki sposób dzieci są uczone „seksu"?
Swoistą „pomocą dydaktyczną" do Standardów WHO są m.in. takie publikacje jak
„Wielka księga siusiaków" czy „Wielka księga cipek". W internecie można obejrzeć filmy
z tego typu zajęć w polskich placówkach. W Szwajcarii próbowano wprowadzić do
przedszkoli jako zabawki pluszowe „narządy" męskie i żeńskie. Szersze omówienie i linki
źródłowe: http: //www .dlarodziny .net/wiedza-zagrozenia/pedagogika-002.php
2. ZACHWIANIE PEWNOŚCIĄ DZIECKA, ŻE JEST CHŁOPCEM LUB
DZIEWCZYNKĄ
Program „Równościowe przedszkole" ma następujące motto:
"Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Czy jestem
dziewczynką, czy jestem chłopakiem, mogę być pilotką, mogę być strażakiem. Czy
jestem chłopakiem czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką.
Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie".
To, że dziecko jest dziewczynką lub chłopcem jest tu przedstawiane jako coś "co
ogranicza", coś, co trzeba przezwyciężyć. Konsekwencją takiego podejścia jest
proponowanie chłopcom zabaw lalkami oraz przebieranie się w sukienki. Dorota
Dziamska, ekspert wychowania przedszkolnego, podkreśla, że takie eksperymenty to
„odzieranie dzieci z godności" .
Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu „Równościowe
przedszkole", podkreślają, że w tym programie zdecydowanie „brak jest skierowania
należytej uwagi na umacnianie własnej tożsamości płciowej dzieci", co więcej program ten
„wysadza dziecko z jego biologicznej płci i kształtuje niechętny stosunek do niej".
NSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do
szkół podkreśla, że "brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym,
psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki
traumatycznymi zaburzeniami"
To dążenie do podważania pewności dziecka, co do swojej płci, mimo ostrzeżeń
ekspertów, jest forsowane przez część polskich polityków. Wnieśli oni do Sejmu projekt
ustawy „o uzgodnieniu płci" (druk sejmowy 1469). Projekt tej ustawy daje możliwość
urzędowej zmiany płci w dokumentach - na podstawie kilku zaświadczeń. Zmiana płci jest
tu nazwana "uzgodnieniem" płci biologicznej z płcią "odczuwaną".
Idea, że „płeć nie ogranicza mnie" to nie tylko przesłanie do przedszkolaków
uczestniczących w programie „Równościowe przedszkole" czy myśl przewodnia projektu
ustawy o uzgodnieniu płci. To także konkretne wzory osobowe dla dzieci i młodzieży
lansowane przez media. Przykładem może być Conchita Wurst (w zasadzie Tom
Neuwirth), która wygrała (który wygrał - ?) konkurs Eurowizji.
163

Edukacja seksualna według Gender
3. PLAN DLA POLSKIEJ OŚWIATY
Zwolennicy ideologii gender w Polsce podejmują różne starania, aby ich pomysł na
edukację seksualną stał się obowiązującym w Polsce prawem.
Grupa 27 posłów przygotowała w lutym 2013 roku projekt ustawy o nowym,
obowiązkowym przedmiocie szkolnym „Wiedza o seksualności człowieka" (druk
sejmowy 1298), który realizowałby edukację seksualną według standardów WHO
(Światowej Organizacji Zdrowia). „Standardy edukacji seksualnej w Europie" w
uzasadnieniu wspomnianego projektu ustawy zostały przedstawione jako normatywny
punkt odniesienia:
„informacje, które powinny być przekazane, umiejętności, które powinny zostać
przyswojone przez dzieci/młodzież, a także postawy, jakie powinno się ukształtować w
następstwie rozwoju i edukacji"(s. 13-14).
Środowiska LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów) napisały w
liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej, że chcą się spotkać i rozmawiać o otwarciu
szkół na współpracę z nimi.
Poseł Robert Biedroń (publicznie deklarujący się jako homoseksualista) tak odpowiada
na pytania o Standardy WHO: Jest to bardzo potrzebny zbiór zaleceń dotyczących
edukacji seksualnej. Nie widzę żadnych przeszkód co do tego, żeby powoływano się na nią
w Polsce przy tworzeniu programów na każdym etapie kształcenia szkolnego i
pozaszkolnego". Posłanka Anna Grodzka chce edukacji seksualnej dzieci od wczesnych lat
życia. Grupy edukatorów seksualnych („Ponton", „Jaskółka", „Nawigator") proponują
szkołom zajęcia z uczniami na temat seksu. Zajęcia te w praktyce realizują zalecenia
znajdujące się w Standardach WHO. Edukatorzy seksualni organizują także spotkania
pozaszkolne. W Lublinie, na głównym deptaku miasta, zorganizowano „Żywą bibliotekę",
podczas której z dziećmi spotkali się m.in. transwestyta Telimena czy pracownica sexshopu.
Na temat Standardów WHO wypowiadała się kilkakrotnie Pani Minister Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania). Można
odnieść wrażenie, że broni ona tego dokumentu. Pani Minister podczas jednej z
konferencji na pytanie o naukę masturbacji dzieci 4-letnich zalecaną przez WHO
odpowiedziała " n i e ma tam takiego cytatu", "co za bzdura", "pan kłamie". Jednak po
odwołaniu się do konkretnych cytatów ze Standardów WHO zmieniła linię odpowiedzi i
mówiła, że to nie ma specjalnego znaczenia, że to nie jest polski dokument, że tworzy się
wiele różnych standardów itp.
4. SYTUACJA DOCELOWA: PRZYMUS UCZESTNICTWA
Zwolennicy genderowej edukacji seksualnej chcą, aby była ona przymusowa.
W Nowym Yorku nie pozwolono rodzicom zabrać dzieci z klasy, w której nauczyciel
zmienił płeć - wcześniej był mężczyzną, a w pewnym momencie podjął decyzję, że jest
kobietą. Szkoła uznała, że przeniesienie dzieci do innej klasy byłoby dyskryminacją tego
nauczyciela/nauczycielki.
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W Niemczech rodzice są karani grzywną lub aresztem za odmowę posyłania dzieci na
tego typu edukację seksualną. Przykładem może być historia Christin z Gelsenkirchen,
która musiała spędzić w areszcie 8 dni, historia ośmiu ojców z Salzkotten ukaranych
grzywnami za zabranie swoich dzieci z zajęć edukacji seksualnej, a następnie skazanych
na kary więzienia czy historia Irene Wiens ukaranej 43-dniową karą więzienia za odmowę
uczestnictwa jej dzieci w programie edukacji seksualnej.
Parlament Europejski w przyjętej 4 lutego 2014 rezolucji „Homofobia oraz
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową" [od s. 320
(numeracja dolna)] wzywa do tego, aby m.in. osoby transseksualne i biseksualne miały
równe szanse dotyczące zatrudnienia i pracy. Może to oznaczać, że odmowa zatrudnienia
osoby transseksualnej czy biseksualnej w szkole czy przedszkolu będzie uznana za
dyskryminację i traktowana jako przestępstwo. Jednocześnie Parlament Europejski w tym
stanowisku wzywa kraje UE do wspierania „równości i niedyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową we wszystkich swoich programach dla młodzieży
i programach edukacyjnych". Jest to wezwanie do propagowania wśród młodzieży
homoseksualizmu, transseksualizmu, biseksualizmu. Nie oznacza to jeszcze
obowiązującego prawa -kraje UE mają w tym względzie autonomię - ale pokazuje
kierunek możliwych zmian.
Jeśli takie zmiany nie zostaną powstrzymane - wtedy historie podobne do tych z
Nowego Yorku czy z Niemiec będą miały miejsce także i w Polsce.
Pierwsze polskie przykłady stosowania przymusu w tym zakresie już mamy. W
przedszkolu w Rybniku-Chwałowicach rodzicom, którzy nie zgodzili się na eksperymenty
edukacyjne wobec ich dzieci wymówiono umowę z informacją, że nie ma możliwości, aby
ich dzieci dalej uczęszczały do tego przedszkola. Tylko dzięki interwencji władz miasta
tak się nie stało.
Część II OCENA
GENDEROWEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ
1. UDERZENIE W PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
W USA tego typu edukacja seksualna została wprowadzona już wiele lat temu. Pod
wpływem tamtych doświadczeń Josh McDowell napisał:
„Nasze dzieci wcale tak bardzo nie pragną seksu. Znacznie bardziej chcą być kochane.
Pragną poczucia prawdziwej bliskości z rodzicami, zwłaszcza z ojcami. Gdy w rodzinie
nie znajdują tej intymności, zaczynają jej szukać w życiu seksualnym. (...) Nastolatki
rozpaczliwie błagają o miłość, a my wyjaśniamy im, jak uprawiać „bezpieczny" seks,
pragną by ktoś je przytulił, a my dajemy im prezerwatywę"2.
Genderowa edukacja seksualna zachęca dzieci i młodzież do masturbacji i wczesnego
rozpoczynania życia seksualnego zanim nauczą się oni realnie oceniać różne sytuacje
życiowe, zanim nauczą się panowania nad sobą i samodzielnego radzenia sobie w świecie
dorosłych. To jest zachęta i nakłanianie do zachowań pod wieloma względami bardzo
ryzykownych. O tym ryzyku nie ma jednak mowy. Takie przemilczenia to dowód na to, że
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jest to manipulacja i indoktrynacja, a nie wychowanie, w którym szanuje się dzieci i
młodzież.
Genderowa edukacja seksualna to próba zniszczenia zdolności dzieci i młodzieży do
zbudowania w przyszłości szczęśliwej i trwałej rodziny.
2. ŁAMANIE PRAW RODZICÓW
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 48 gwarantuje rodzicom „prawo do
wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz
jego przekonania". W artykule 53 mówi tak: Rodzice mają prawo do zapewnienia
dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi
przekonaniami". A zatem próby wprowadzania w życie swojej koncepcji edukacji
seksualnej poza plecami rodziców, bez ich wiedzy i zgody - to zamach na konstytucyjne
prawa rodziców i na rodzinę.
W programie „Równościowe przedszkole" znajduje się wskazówka, aby nie informować o
nim rodziców:
,Dlatego szczególnie ważne jest więc, by pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy
powinni ostatecznie decydować o tym, czy w przedszkolach powinno się pracować na
rzecz równouprawnienia, ponieważ często nie posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat
i sami również kierują się stereotypami" (s. 23).
W Rybniku-Chwałowicach rodzice byli zaskoczeni faktem, że bez ich wiedzy i zgody
w przedszkolu, do którego chodzą ich dzieci, "obalano stereotypy nt. płci". W swoim
oświadczeniu upomnieli się o to, aby uszanować ich prawo do wychowywania dzieci z
własnymi przekonaniami.
W jednej ze szkół zaproponowano dla 10-latków dodatkowe zajęcia edukacyjne na
temat dojrzewania i życia seksualnego. Matka jednej z uczennic chciała się dowiedzieć
czegoś bliżej o programie tych zajęć, bowiem od nauczycielki dostała tylko bardzo ogólną
informację. Okazało się, że zajęcia te prowadzić mieli edukatorzy seksualni z grupy
"Ponton". Matka wiedziała, jakie zajęcia proponuje "Ponton". Poinformowała o tym także
innych rodziców. Gdyby nie jej upór, ani ona ani inni rodzice nic nie wiedzieliby o tym, że
ich dzieci uczestniczą w zajęciach mających na celu rozbudzenie seksualne.
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na
temat wprowadzania ideologii gender do szkół przypomina: "Rodzice powierzając
nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie
będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP".
Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu „Równościowe
przedszkole" napisali: "Ważnym mankamentem opiniowanego dokumentu jest
proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowywania ich własnych dzieci.
Jest to idea sprzeczna z Konstytucją RP, z procesem demokratyzacji oświaty (...) wreszcie
sprzeczne z ideą samego programu równościowego, sugeruje bowiem dyskryminację głosu
najważniejszych dla dziecka osób."
166

Edukacja seksualna według Gender
Mimo to są takie media, które nazywają konstytucyjne prawa rodziców "terrorem
autonomii rodziny". Wedle tych mediów państwo powinno mieć prawo do wychowywania
dzieci nawet wbrew przekonaniom rodziców.
Są też środowiska deklarujące wprost, że chcą prowadzić edukację seksualną bez
pytania rodziców o zdanie w tej sprawie. Na przykład w "Porozumieniu na rzecz
upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole" jest zapis:
"Rodzice, którzy sprzeciwiają się edukacji seksualnej w szkole, powinni pamiętać, że
dziecko, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, ma prawo do informacji" (s. 8). Jeśli zatem
rodzic chciałby się sprzeciwić edukacji seksualnej wedle wizji autorów „Porozumienia"
(m.in. Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Gender Studies UW, Grupa Edukatorów
Seksualnych "Ponton") to oni mu przypomną, że "dziecko ma prawo do informacji" i że to
oni, a nie rodzice, będą decydować co ma być przekazywane dzieciom jako "informacja".
W sprawie sporu o program „Równościowe przedszkole" ostatnio głos zabrała prof.
Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie do MEN, prof. Lipowicz
napisała, że "konstytucja nie gwarantuje, że wiedza przekazana w szkole będzie zgodna z
przekonaniami rodziców". Takie stanowisko prof. I. Lipowicz zostało uznane przez
Fundację i Stowarzyszenie Praw Rodziców (Karolina i Tomasz Elbanowscy) za
„sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu". Rzecznik Praw Obywatelskich nie broni
bowiem praw rodziców, ale próbuje uzasadnić wychowywanie dzieci wbrew ich woli.
3. ŁAMANIE POLSKIEGO PRAWA
Kodeks karny przewiduje kary za czyny, które mogą występować przy okazji takiej
edukacji, która doprowadza dzieci i młodzież do „poddania się innej czynności seksualnej
albo jej wykonania" (masturbacja, podjęcie współżycia seksualnego).
■ Zgodnie z art. 198 Kodeksu karnego: każdy, kto wykorzystując bezradność innej
osoby (np. dziecka) brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu
lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do poddania się lub
wykonania tzw. innej czynności seksualnej, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
■ Zgodnie z art. 199 § 2 Kodeksu karnego: Każdy kto, przez nadużycie stosunku
zależności (np. wychowawca, nauczyciel) doprowadza inną osobę (w tym
dziecko) do poddania się tzw. innej czynności seksualnej albo do wykonania
takiej czynności, a czyn ten został popełniony na szkodę małoletniego, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
■ Zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu karnego karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5 podlega każdy, kto doprowadza małoletniego do poddania się
innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając
zaufania (np. nauczyciel).
W świetle przepisów Kodeksu karnego „Standardy edukacji seksualnej w Europie"
WHO - to dokument przestępczy. Zachęcający nauczycieli i pedagogów do deprawacji i
demoralizacji dzieci i młodzieży.
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Stowarzyszenie Pedagogów NATAN skierowało w marcu 2014 r. pismo do
Prokuratora Generalnego RP z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa
przez fakt publikacji i rozpowszechniania Standardów WHO.
4. REALIZACJA INTERESU PEDOFILÓW
Rozbudzone seksualnie dzieci nie będą miały zdolności obrony przed pedofilami.
Pedofile zaś będą mieli ułatwione uzyskiwanie zgody dzieci na podejmowanie czynności
seksualnych. W dodatku takie działania pedofilów mogą przestać być karalne.
Równocześnie bowiem z promowaniem „nowoczesnej" edukacji seksualnej w szkołach
środowiska pedofilów i sprzyjających im polityków dążą do zniesienia kar za pedofilię.
Jeden z polskich polityków zaproponował, aby znieść kary za seks z dziećmi w wieku
15-13 lat. Gdyby tak się stało tylko dzieci do lat 13 miałyby w Polsce ochronę prawną
przed pedofilami - starsze już nie.
W Holandii działają fundacje promujące pedofilię oraz partie polityczne, które dążą do
legalizacji pedofilii.
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podjęło w 2013 roku próbę skreślenia
pedofilii z listy zaburzeń psychicznych i uznania jej za jedną z orientacji seksualnych. Na
razie wycofano się z tej próby - po fali krytyki oświadczono, że była to pomyłka.
Niemiecki pedofil Dieter Gieseking powiedział w wywiadzie m.in.: „... pedofile
powinni mieścić się w zakresie „różnorodności orientacji seksualnych". (...) ... angażuję
się na rzecz traktowania pedofili na równi z homoseksualizmem, heteroseksualizmem,
biseksualizmem, trans- etc. Pedofile jako mniejszość seksualna mają prawo do tego, aby
domagać się uznania i akceptacji na wszystkich płaszczyznach społecznych i politycznych.
Pedofile występują we wszystkich zawodach i warstwach społecznych. (...) Jesteśmy
częścią społeczeństwa i nie powinno się nas wykluczać ... (...) Dla mnie nie jest ważne, aby
możliwie dużo ludzi uprawiało seks z dziećmi, lecz to, żeby takie stosunki nie były więcej
dyskryminowane i kryminalizowane. Postępowanie karne przy występowaniu obopólnej
zgody nie jest praworządne. Jeśli chodzi o wiek, opowiadałbym się za obniżeniem wieku
ochronnego (wieku, w którym dziecko może wyrazić zgodę na seks) z 14 na 12 lat. (...)
Byłoby naturalnie sensowne, gdyby plany nauczania obejmowały nie tylko
homoseksualizm i inne tożsamości seksualne, ale także uwzględniałyby pedofilię".
Gdyby uznano pedofilię za orientację seksualną to nie można by wtedy nawet
krytykować pedofilii. Taka krytyka byłaby bowiem „dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną" i „mową nienawiści". Gdyby prawnie zakazano takiej dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną (są takie projekty w polskim Sejmie i w Parlamencie
Europejskim) to wtedy pedofile mogliby podać do sądu każdego kto ich krytykuje - i
mieliby pewną wygraną.
5. REALIZACJA INTERESU LOBBY FARMACEUTYCZNEGO I
ABORCYJNEGO
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Wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej, która zachęca do jak najszybszego
podejmowania współżycia seksualnego i stosowania antykoncepcji jest w interesie lobby
farmaceutycznego - producentów środków antykoncepcyjnych. Jest to także w interesie
lobby aborcyjnego - im więcej nastolatków będzie podejmowało współżycie seksualne tym więcej będzie aborcji.
Część III
CZY CHCESZ TAKIEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ DLA TWOICH
DZIECI?
Czego, Drogi Czytelniku, chcesz dla swojego dziecka?
Czy chcesz, aby Twoje dziecko albo dziecko Twoich bliskich czy znajomych uczono
w szkole od najwcześniejszych lat masturbacji i technik antykoncepcji? Aby zachęcano je
do wybierania sobie płci i do podejmowania współżycia seksualnego? Aby uczone je o
„prawach seksualnych"?
A może chcesz, aby było inaczej? Może chcesz, aby dziecko uczyło się w szkole o
wartości rodziny (tato mama i dzieci)? Aby sprawy seksu widziało w kontekście miłości,
małżeństwa i rodziny? Aby uczyło się panowania nad sobą, szacunku dla innych,
odpowiedzialności?
Pomocą w określeniu swego stanowiska mogą być pytania sformułowane przez prof.
Aleksandra Nalaskowskiego - Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu3. W wolne miejsce należy wstawić imię swojego dziecka
lub dziecka z kręgu bliskich czy znajomych.
1. Czy chcielibyście Państwo, aby ......... była/był wychowywana/y i uczona/y w szkole
przez homoseksualistów?
2. Czy życzycie sobie Państwo, aby o przyszłości edukacyjnej decydowały osoby
homoseksualne, transseksualne czy genderowe?
3. Czy posłalibyście Państwo ....... na
homoseksualiści lub transseksualiści?

obóz

harcerski,

którego

kadrę

stanowiliby

4. Czy w przypadku niespodziewanej i nieuniknionej konieczności oddania do adopcji
(np. po waszej śmierci) byłoby Państwu obojętne, czy trafi do rodziny hetero- czy
homoseksualnej?
5. Czy zostawiając dziecko w „oknie życia", rozważalibyście Państwo możliwość, że trafi
ono pod opiekę dwóch lesbijek?
6. Czy uważacie Państwo, że nie poniesie konsekwencji psychologicznych, gdy na
życzenie swojego kolegi Zbyszka będzie mówić do niego „Joasiu"?
7. Czy poczulibyście Państwo ulgę, gdyby oznajmiła/ł, że jest lesbijką/gejem lub że
zdecydowała/ł się na medyczną zmianę płci?
8. Czy niektóre zajęcia szkolne dotyczące cielesności człowieka wzbudzały Państwa
niepokój w zakresie promowania rodziny (tu: mężczyzna + kobieta)?
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9. Czy zdarza się Państwu uczestniczyć w „paradach równości" jako okoliczności
budującej tolerancję wobec odmienności seksualnych?
10.Czy chcieliby Państwo zobaczyć zakładającą/ego prezerwatywę na fantom penisa w
trakcie zajęć szkolnych?
11.Czy optymistycznie widzicie Państwo przyszłość w sytuacji, gdy ministrem edukacji
zostaje transseksualista, kuratorem Oświaty - homoseksualista, a treść podręczników ustali
Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Transseksualistów, Biseksualistów i Gender?
Wybór należy do Ciebie. Od tego, jak zdecydujesz - zależy przyszłość Twoich dzieci i
Twojej rodziny.
A. Nalaskowski, Mój homofobiczny test - jedenaście pytań o przyszłość Polski, a tym
samym o przyszłość twojego dziecka, [w:] W sieci. Tygodnik osobistych opinii, nr 8(12)
2013, str. 62-63.
Część IV
CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY TO ZATRZYMAĆ
1. WOBEC DZIECI
Buduj więź
Znajdź czas dla dzieci. Rozmawiaj z nimi. Buduj znaczącą wieź. Okazuj im miłość i
szacunek. Jeśli będą wiedziały i czuły że są przez Ciebie akceptowane i kochane - będą
silniejsze i bardziej odporne na manipulacje.
Ucz zasad
Ucz zasad - odpowiedzialności, szacunku dla innych, pomagania. Ucz wartości
rodziny. Ucz samodzielności w myśleniu i działaniu, krytycyzmu wobec treści, z jaki się
dziecko spotyka. Ucz panowania nad sobą i postępowania wynikającego z decyzji, a nie
niekontrolowanych impulsów.
2. WŚRÓD RODZICÓW
Powiedz innym rodzicom o Standardach WHO
Przeczytaj Standardy WHO. Powiedz innym rodzicom o zaleceniach tam zawartych.
Zrób sobie wydruk kluczowych stron tego dokumentu (od s. 38), bo może innym
rodzicom to wydawać się to niemożliwe. Obejrzyj film, w którym pełnomocnik rządu
minister Agnieszka Kozłowska Rajewicz odpowiada na pytania w sprawie Standardów
WHO.
Weź udział w akcji „Stop seksualizacji naszych dzieci"
Jesienią 2013 roku we Wrocławiu ruszyła rodzicielska i obywatelska inicjatywa „Stop
seksualizacji naszych dzieci". Przygotowano wolontariuszy do rozmów z rodzicami.
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Zaproszono do współpracy różne instytucje. Przygotowano specjalną ulotkę.
Przeprowadzono szeroką akcję informacyjną. Po Wrocławiu inicjatywę podjęli rodzice z
Krakowa i Warszawy. Włącz się w tą akcję - pomóż ją zrealizować także w Twojej
miejscowości.
3. W SZKOLE TWEGO DZIECKA
Zadaj Dyrekcji i Radzie Rodziców pytanie o Standardy WHO
Zapytaj Dyrekcję placówki, w której są Twoje dzieci o stanowisko ws. Standardów
WHO. Zapytaj Radę Rodziców o sprawę kształtu edukacji seksualnej w szkole. Napisz do
Dyrekcji i do Rady Rodziców pismo w tej sprawie. Poproś o zorganizowanie spotkania
nauczycieli i rodziców, na którym będzie można o tym porozmawiać.

Wejdź do Rady Rodziców
Zainteresuj się pracami Rady Rodziców w placówce Twego dziecka. Weź udział w
wyborach do Rady Rodziców. Jeśli masz taka możliwość - kandyduj, aby mieć wpływ na
kształt edukacji Twojego dziecka.
4. DZIAŁANIA PRAWNE
Wyślij zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury
Jeśli podzielasz przekonanie, że Standardy WHO to dokument przestępczy - skorzystaj
z wzoru pisma do prokuratury w tej sprawie i wyślij je w swoim imieniu. Jest ważne, aby
prokuratura dostała wiele sygnałów, że próby deprawacji i demoralizacji dzieci to rzecz,
która budzi protest wielu osób i środowisk.
Podpisz projekt zmian w Kodeksie karnym - poprzyj kampanię „Stop pedofilii"
Kodeks karny chroni dzieci młodzież przed demoralizacją. Warto jednak tę ochronę
wzmocnić i wprost postawić pewne kwestie. Kampania „Stop pedofilii" proponuje
dodanie nowego zapisu w art. 200b Kodeksu karnego. W tej chwili artykuł 200b ma
brzmienie: "Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania
0 charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2 " . Proponowany, dodatkowy zapis miałby brzmienie: "Tej
samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez
małoletnich poniżej 15 lat zachowań seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiających
podejmowanie takich zachowań". Aby Sejm podjął prace nad tym projektem konieczne
jest zebranie 100 tys. podpisów do końca czerwca 2014 roku. Podpisz ten projekt. Jeśli
możesz - pomóż w zbieraniu podpisów.
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5. DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
Popieraj petycje dotyczące kształtu edukacji seksualnej organizowane przez CitizenGO
CitizenGO jest międzynarodową organizacją chrześcijańską, która broni wartości w
przestrzeni publicznej i daje możliwości wyrażania swojego zdania wobec projektów
ustaw czy działań polityków. Wejdź na tę stronę http://www.citizengo.org/ i zobacz
jakie znajdują się tam petycje. Poszukaj petycji, które chcesz poprzeć.
Zaangażuj się w organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny
Wiele organizacji (stowarzyszeń, fundacji) czy nieformalnych grup podejmuje
działania na rzecz rodziny i przeciwstawia się temu, co jej zagraża. Informacje o wielu
takich organizacjach znajdziesz na stronie Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY,
skupiającej kilkadziesiąt organizacji z Polski.
W kolejnych wyborach (do Parlamentu Europejskiego, samorządowych,
parlamentarnych, prezydenckich) głosuj na wiarygodnych rzeczników rodziny
Kluczową sprawą dla przyszłości rodziny i dla przyszłego kształtu edukacji seksualnej
jest to, jacy politycy będą decydowali o biegu spraw publicznych - czy zwolennicy
rodziny jako zasady polityki europejskiej, krajowej, samorządowej czy też zwolennicy
zasady gender? Dlatego przed każdymi z tych wyborów pytaj kandydatów o stanowisko w
sprawie rodziny i kształtu edukacji seksualnej. Włącz się w kampanię „Rodzina - TAK!
Gender -NIE!". Wybieraj tylko tych kandydatów, którzy są wiarygodni w swoich
deklaracjach na rzecz rodziny i ochrony dzieci przed demoralizacją.
ZAKOŃCZENIE
Drogi Czytelniku!
Wiesz już jak wygląda genderowa edukacja seksualna. Pomyśl raz jeszcze - Czy
chcesz takiej edukacji seksualnej dla swoich dzieci czy dzieci Twoich bliskich i
przyjaciół?
Jeśli nie - pomyśl, co możesz zrobić, aby zatrzymać próby wprowadzenia takiej
edukacji w Polsce. I podejmij konkretne działanie.
Kto milczy - wydaje się, że się zgadza. Brak reakcji jest milczącym przyzwoleniem.
Kto milczy - ten oddaje dzieci w ręce osób, które chcą ich życie skoncentrować na
seksie i przyjemności. Kto milczy - ten otwiera drogę pedofilom. Kto milczy - pozostawia
bezbronne dzieci bez ochrony.
Dlatego powiedz mocno i wyraźnie: NIE! Powiedz: Nie zgadzam się na tego typu
edukację seksualną moich dzieci! Nie zgadzam się na tego typu edukację dzieci moich
bliskich i przyjaciół! Nie zgadzam się na tego typu edukację seksualną żadnego dziecka!
http://www.dlarodziny.net/projekt04/res/genderowa_edukacja_publikacja.pdf
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Kancelaria - dane z roku 2014
Ochrzczeni w 2014r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trzciński Karol Antoni
Pasternak Mikołaj
Rymarz Adrian
Kudrelek Martyna
Machulak Maciej Krzysztof
Hałabis Aniela
Dudziak Emilia
Gołoś Bartosz
Chmielewski Mikołaj Andrzej
Kosidło Patrycja
Stępień Szymon Jerzy
Bielak Alicja

Sakramentalny związek małżeński zawarli
1
2
3
4
5
6
7

Chudy Łukasz Leszek
Góra Konrad
Krakowiak Patryk
Rzepka Krzysztof Stanisław
Staroch Łukasz
Wcisło Łukasz
Widomski Jan

Mazur Dominika Paulina
Pietraszek Magdalena
Toporowska Izabela Anna
Rzepka Monika Agnieszka
Sumera Magdalena
Widomska Katarzyna
Kosidło Jadwiga

Zmarli w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pudło Ryszard Mikołaj
Łach Józef
Sobota Janina
Widomski Waldemar
Pietraszek Zenobia
Kokoszka Władysław
Widomski Tadeusz
Czerniak Henryk
Szuba Mirosław Stanisław
Chmiel Jan
Kaźmirak Józef Stanisław
Widomski Jan
Niemczyk Józefa

