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Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej!

W tym trudnym i wyjątkowym czasie udało nam się zor-
ganizować ósmy dzień skupienia. Kilkuset Darczyńców 

z całej Polski przybyło do Świątyni, aby wysłuchać konferencji 
księdza profesora Roberta Skrzypczaka, który podjął się od-
powiedzi na pytanie, dlaczego potrzebujemy wstawiennictwa 
świętych, skoro Opatrzność Boża czuwa nad nami. 

Ksiądz Robert w  sposób obrazowy przedstawił znaczenie 
świętych w Kościele i zwrócił uwagę na ich szczególną rolę dzisiaj, 
gdy Kościół doświadcza wewnętrznego prześladowania, a wielu 
ludzi zaprzecza potrzebie jego istnienia. Właśnie świadectwo 
świętych – zarówno tych żyjących dwadzieścia, dziesięć czy pięć 
wieków temu, jak i współczesnych – ma nas pociągać do żywej 
i  świadomej współpracy z  łaską Bożą, byśmy nie poddali  się 
zniechęceniu i nie utracili wiary. Powtórzę ważną myśl z konfe-
rencji: „Rozstrzygające jest to, czy w naszym myśleniu, głoszeniu 
i działaniu chodzi nam tylko o szczęśliwego mieszkańca planety 
Ziemia, czy też o odkupionego w Chrystusie mieszkańca nieba, 
tymczasowo przebywającego tutaj. Dla chrześcijanina odwaga 
bycia sobą polega na poddaniu się działaniu Bożej Opatrzności”. 
Niech te słowa staną się zachętą do dalszej lektury książeczki. 

Z Panem Bogiem!

ks. Tadeusz Aleksandrowicz
kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej
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pROGRAM DNIA sKUpIENIA  
19.09.2020

10.00–10.55 
Adoracja Najświętszego Sakramentu,  

Sakrament Pokuty i Pojednania

10.30 
„Różaniec świętych – nie jesteś sam”

11.00–11.45 
Konferencja księdza profesora Roberta Skrzypczaka 
Jeżeli Opatrzność Boża czuwa nad nami, to dlaczego 

potrzebujemy wstawiennictwa świętych?

12.00 
Msza Święta odpustowa

13.00 
Składanie Aktów Dziękczynienia  
i Zawierzenia Opatrzności Bożej. 
Błogosławieństwo dewocjonaliów 
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KONfERENcjA
Jeżeli OpatrznOść BOża czuwa nad nami,  

tO dlaczegO pOtrzeBuJemy  
wstawiennictwa świętych?*

Ks. prOF. rOBert sKrzypczaK

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dostałem na dzi-
siejsze przedpołudnie zadanie zmierzenia się z  tematem, 

który brzmi następująco: „Jeżeli Opatrzność Boża czuwa nad 
nami, to dlaczego potrzebujemy wstawiennictwa świętych?”.

To jest obszerny temat, który spróbuję rozbić na dwie 
części. Pierwsza z  nich będzie poświęcona Bożej Opatrzności, 
w drugiej zaś opowiem o świętych: dlaczego ich potrzebujemy? 
Po co nam święci, skoro mamy Bożą Opatrzność?

Kiedy mówimy o Bożej Opatrzności, to z czym nam się to 
kojarzy, co nam przychodzi do głowy? Boża Opatrzność to, inny-
mi słowy, Boże działanie. A Boże działanie to przede wszystkim 
wielkie dzieło stworzenia. 

Bóg z niczego wyprowadził całą tę rzeczywistość, Wszech-
świat, który możemy obserwować, zgłębiać, poznawać, w  któ-
rym możemy uczyć się żyć. Rozpoznajemy również, że Pan Bóg 
nie stworzył Wszechświata doskonałego, gotowego, ale uczynił 
go jako pewien projekt, który się rozwija. Takie hipotezy nauko-
we, jak na przykład ewolucja, pozwalają nam odkryć, że świat 
zmierza do czegoś. 

Kiedy się przypatrujemy Wszechświatowi, a  robią to rów-
nież specjaliści uzbrojeni we wspaniałą aparaturę astronomiczną, 

* Konferencja zredagowana i uzupełniona przez ks. prof. Roberta Skrzypczaka.
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to odkrywamy, że nie da się tego świata wyjaśnić za pomocą 
jakiejkolwiek teorii chaosu czy przypadkowości. Głębsze przyj-
rzenie  się temu, co się dzieje we Wszechświecie, pozwala nam 
zauważyć, że tam jest pewien projekt, pewien plan – niektórzy 
nazywają go inteligentnym projektem. Widzimy rękę Bożą, która 
doprowadza wszystko, co istnieje, do spełnienia się. Dostrzegamy, 
że to idzie w jakimś kierunku, w jakąś stronę. To samo widzimy, 
kiedy spoglądamy na Ziemię, na warunki, w jakich żyjemy: są one 
optymalne, żebyśmy mogli tu mieszkać, żeby były rośliny, żeby 
były zwierzęta, żeby życie ludzkie mogło się realizować – wszystko 
to nie jest dziełem przypadku. Wystarczyłoby zmienić odrobinę 
jakiś parametr i wszystko zakończyłoby się jedną wielką klęską. 
Dlatego jest pewna ręka, ręka Boga, która prowadzi ten Wszech-
świat – nie tylko stworzyła go, ale go utrzymuje nieustannie w ist-
nieniu, prowadzi do pewnego celu. Tym celem jest Chrystus. 

Bóg stworzył człowieka po to, by ten stał się szczęśliwy na 
wieki. Dlatego postawił w  centrum jego świata swojego Syna. 
Bez Chrystusa życie człowieka, jak i cały jego świat nie miałyby 
szans osiągnąć sensu i  pełni. Śmierć krzyżowa i  zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa stanowią Bożą propozycję stawianą 
przed każdym człowiekiem, by pokonać w nim i wokół niego to 
wszystko, co jemu i jego szczęściu zagraża: zło, grzech, śmierć. 
Tylko Bóg dzięki Chrystusowi może ze zła wyprowadzić dobro, 
podobnie jak wyprowadził z  otchłani grobu do nowego życia 
swego martwego Syna. Otwarła się droga – dynamika Bożej 
Opatrzności. Chrystus zmartwychwstały staje przed każdym 
człowiekiem i wzywa: „Jeśli chcesz, mogę cię wybawić”.

Żyjemy jednak w  pewnym napięciu między dwoma bie-
gunami, dwiema rzeczywistościami, dwiema siłami, które mają 
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ogromny wpływ na nasze życie. Z jednej strony jest działanie Boga, 
Boża Opatrzność, ale z drugiej – ludzka wolność. I jeżeli mówimy 
o Opatrzności jako o działaniu Boga, to możemy przyjąć, że Bóg 
podarował nam wolność i zawsze będzie ją respektował. Człowiek 
może poddawać się jednemu i drugiemu albo dokonywać wybo-
ru między jednym i  drugim. Bóg swoim działaniem proponuje 
nam wspaniały świat, wspaniałe warunki do tego, żebyśmy się 
rozwijali, żebyśmy się urzeczywistnili, i prowadzi tę całą rzeczy-
wistość – Kosmosu, historii, naszego osobistego życia – w stronę 
dobra, wspaniałego dobra. Chce, żebyśmy doznali szczęścia, ale 
w Chrystusie. Żeby cały Wszechświat z nami doznał tego spełnie-
nia w Chrystusie. Tylko że człowiek jest wolny… Może to przyjąć, 
może to zlekceważyć, może to odrzucić. 

Święty Augustyn w dziele Państwo Boże pisał, że żyjemy po-
między dwiema miłościami: miłością do samego siebie, która pro-
wadzi człowieka do wzgardzenia Bogiem, oraz miłością do Boga, 
posuniętą aż do wzgardzenia samym sobą. Pierwsza miłość szuka 
chwały własnej, druga nastawiona jest na odnalezienie i oddanie 
chwały Panu Bogu1. Nasza egzystencja przebiega więc między 
dwiema cywilizacjami, dwoma miastami: Jerozolimą i Babilonem. 

Dwie miłości, dwa sposoby życia. W jednym człowiek szuka 
zadowolenia z samego siebie i szuka własnej chwały, podkreś lania 
jej – zobaczcie, ile energii zużywamy na to, żeby nieustannie pod-
kreślać własne „ja”. A z drugiej strony jest ta odmienna postawa: 
człowiek przejęty działaniem Pana Boga, człowiek, który rozpo-
znaje to działanie i robi wszystko, aby włączyć się w ten nurt życia 
prowadzący do uczynienia rzeczą najważniejszą chwały Boga.

I teraz zastanów się, jaki rodzaj miłości dominuje w twoich 
myślach, w twoich aspiracjach, w twoich wyborach. Odpowiedź 
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na to pytanie pomoże ci rozpoznać, jakiego miasta obywatelem je-
steś, do jakiej cywilizacji należysz. Tak tłumaczył Święty Augustyn.

Jednak to, co jest najpiękniejsze i najcenniejsze, jeżeli mówi-
my o Bożej Opatrzności, i czego nie wolno nam nigdy zlekceważyć, 
to fakt, że Bóg podejmuje działania w różnych okolicznościach, 
w różnych pokoleniach, aby człowiek osiągnął zamierzony przez 
Niego cel. Zawsze chce doprowadzić człowieka do dobra, nawet 
kiedy przeprowadza go przez dolinę płaczu, nawet jeśli czasami 
dopuszcza do pewnych trzęsień ziemi, które wywracają nasze pla-
ny do góry nogami. Chociaż z tego powodu nieraz cierpimy, nie 
możemy się pozbierać, to jednak to wszystko przebiega według 
pewnego planu, pewnego projektu, jakim jest miłość.

Zapisem tego działania Pana Boga jest Pismo Święte. Za-
równo Stary, jak i Nowy Testament to jedno wielkie świadectwo 
tego, że działania Boga tylko na pierwszy rzut oka wydają się 
niekorzystne, bolesne, niezrozumiałe, absurdalne. 

Wielu ludzi jednak bierze swoje życie we własne ręce – 
ateiści, rewolucjoniści, buntownicy. Często wynika to z tego, że 
człowiek nie potrafi dostrzec działania Boga. Nasze ludzkie oczy 
służą do tego, żeby widzieć stworzenie, ale potrzeba wiary, żeby 
zobaczyć w tym działanie Boga. 

Właśnie dlatego Bóg nam rzucił potężne światło, światło 
świata, którym jest Jezus Chrystus. Pokazał, że Chrystus prze-
chodzi przez ten świat, dobrze czyniąc. Poprzez śmierć i zmar-
twychwstanie prowadzi nas do ostatecznego celu – chwały Boga, 
w której nasze życie będzie uwielbione.

To wszystko stanowi dowód na to, że Boża Opatrzność – 
jak powiedziałem w początkowej definicji – jest miłością Boga 
w działaniu. A żeby Boża Opatrzność mogła się spełniać, żeby 
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działanie Boga mogło nas doprowadzić do zamierzonego celu, 
Chrystus sprawił, że przechodząc przez ten świat, umierając 
na krzyżu, zmartwychwstając, jakby owinął wokół siebie życie 
ludzi. I  z  tego życia ludzi, którzy zostali wezwani, pociągnięci 
przez Chrystusa w stronę Boga, którzy poprzez Chrystusa oka-
zali Bogu zaufanie i dają Mu się prowadzić, wyłonił się Kościół. 

Od samego początku chrześcijanie byli przekonani, że jest 
on istotnym narzędziem działania Bożej Opatrzności w świecie. 
Wskazują na to najstarsze świadectwa, w  których czytamy, że 
nie można dostąpić łaski Bożej, nie będąc w  Kościele. Z  kolei 
Tychoniusz, genialny teolog z drugiej połowy IV wieku, twier-
dził: „Nikt na całej ziemi nie może mieć Ducha Bożego poza 
Kościołem”2. Podobnie uważał Święty Cyprian z Kartaginy: „Nie 
może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”3. Nie 
będzie też innego objawienia poza tym, które otrzymał Kościół. 
Ten ścisły związek Kościoła z Chrystusem, to, że Kościół został 
powołany tu, na Ziemi, nie tylko jako instytucja, ale przede 
wszystkim jako wspólnota, narzędzie, którym Bóg się posługuje 
po to, byśmy mogli spotkać Chrystusa, stanowi jakby punkt wyj-
ścia, fundament. A celem, do którego ma nas to doprowadzić, 
jest zobaczenie miłości Boga, Trójcy Świętej, chwały Boga. 

Zatem sensem istnienia Kościoła jest to, aby każdy, kto 
spojrzy na jego wspólnotę, zobaczył oblicze Chrystusa. Niestety 
dzisiaj jako Kościół znajdujemy się w trudnej sytuacji – nie je-
steśmy pierwszym, ale być może już drugim pokoleniem, które 
rozpoczęło pewną kontestację: odwracanie się plecami od włas-
nej wspólnoty. Już w latach 50.–60., zwłaszcza na fali rewolucji 
seksualnej, która objęła cały świat zachodni, zaczął dominować 
slogan: „Chrystus – tak, Kościół – nie”.
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I to pociąga za sobą pewne konsekwencje. Wielu ludzi od-
wraca się od Kościoła, uznaje go za rzeczywistość niepotrzebną. 
Pyta: „Po co mi Kościół, skoro mogę mieć bezpośrednią relację 
z Panem Bogiem?”. Dziś coraz częściej zwraca się uwagę na tak 
zwane chrześcijaństwo pozakościelne, w którym ludzie nie potrze-
bują przynależności do wspólnoty, nie potrzebują sakramentów, 
wykluczają się z tego wszystkiego, a decydują wyłącznie na swoje 
osobiste odczucie, na którym budują relację z Panem Bogiem. 

Te procesy postępują, ponieważ wielu z nas gorszy, mier-
zi, zasmuca fakt, że z  Kościoła wychodzi to, co papież Bene-
dykt  XVI nazwał wewnętrznym prześladowaniem. Zasmuca 
nas, a  zarazem irytuje, nieraz upokarza, poniewiera to, że ten 
Koś ciół, do którego należymy, o którym mówimy, że jest „jeden, 
święty, powszechny i apostolski”, wypełniają ludzie tak słabi, że 
w Kościele pojawia się tak wiele zła. Nie tylko wychodzą na jaw 
grzechy wykorzystywania seksualnego, pedofilii – czyli te grze-
chy najgorsze z możliwych, ale też coraz częściej pojawiają się 
sytuacje, że ktoś na wysokim stanowisku, obdarzony zaufaniem 
w  Kościele, okazuje się człowiekiem niewierzącym, że wielu 
ludzi, nawet pasterzy, traci wiarę, żyje, jakby Boga nie było. Nie 
głoszą Chrystusa, głoszą inne wartości. Ludzi porusza do głębi, 
bulwersuje, że wysoko postawiony duchowny zaczyna podawać 
w wątpliwość autentyczność Ewangelii albo mówić, że diabła nie 
ma. Przygnębia nas, kiedy widzimy, jak biskupi w jakimś kraju 
prowadzą Kościół w stronę nieustannego reformowania, dosto-
sowania go do sondaży, do oczekiwań wysuwanych przez ludzi. 
To wszystko powoduje, że wielu ludzi gorszy się Kościołem. 
Gorszy się także wymogami, które stawia on wiernym, wymoga-
mi moralnymi. Ta ogromna liczba przejawów zła, zaprzeczanie 
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nauce Kościoła i kontestacja, z którą dzisiaj mamy do czynienia, 
sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać nad przyszłością wspól-
noty powołanej przez Chrystusa, a  niektórzy wieszczą nawet 
koniec chrześcijaństwa. Koniec chrześcijaństwa zachodniego, 
może już zachód, zmierzch…

„Wydaje mi się, że Kościół czekają ciężkie czasy. Jego wła-
ściwy kryzys dopiero się zaczął. Trzeba się liczyć z poważnymi 
wstrząsami”4 – mówił Joseph Ratzinger. Podobnie musiał myśleć 
papież Paweł VI, kiedy wygłaszał zdanie, które wielu zabolało, 
ale w którym Ojciec Święty wyraził również własny ból. Podczas 
spotkania z  klerykami seminarium lombardzkiego w  Medio-
lanie 29 czerwca 1972 roku wyznał: „Moglibyśmy powiedzieć, 
że przez jakąś tajemniczą szczelinę, ale nie, nie jest tajemnicza; 
przez jakąś szczelinę do Kościoła Bożego wdarł się dym Szatana. 
Pojawiło się zwątpienie, niepewność, kłopoty, niepokój, nieza-
dowolenie, kłótnie”5.

Jeśli posłuchamy, o czym mówią mistycy dzisiejsi, czy zwró-
cimy uwagę na to, co mówi Matka Boża w czasie tak zwanych pry-
watnych objawień, zauważymy, że powtarza się właściwie podob-
ny motyw, powtarza się to samo. Wizjonerka Simona na wyspie 
Ischia zobaczyła „pęknięcie na kopule [bazyliki] św. Piotra i obfity, 
gęsty czarny dym wydobywający się z wnętrza, który wypełniał 
cały plac”6. Wtedy Matka Boża powiedziała: „Gdy upada któryś 
z moich ukochanych synów, pociąga za sobą wiele dusz. Módl-
cie  się o  dobrych pasterzy, potrafiących doglądać i  strzec stada 
Pańskiego”7. Z kolei siostra Agnes Sasagawa, która przyjmowała 
w latach 70. ubiegłego wieku objawienia Matki Bożej w Akita w Ja-
ponii, pewnego razu usłyszała: „Działanie diabła przeniknie także 
do Kościoła, tak że kardynałowie będą się zwalczać nawzajem, 
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podobnie też biskupi… Kapłani, którzy oddają mi cześć, będą 
pogardzani i zwalczani przez swych współbraci, kościoły i ołtarze 
[będą] plądrowane, Kościół będzie pełen miłośników kompro-
misów, diabeł zaś będzie nakłaniał wielu kapłanów i dusze Bogu 
poświęcone do porzucenia służby Pańskiej”8. 

Wielu mistyków otrzymało także od Boga wyjaśnienie, że 
zło, które przenika Kościół, jest jak dym, jak woda, których nie 
sposób okiełznać, a nawet trudno spostrzec ich wpływ, dopóki 
nie nastąpią zmiany w otoczeniu.

„Swąd, powiedzieliśmy, mąci i  zaciemnia. Szatan zaciem-
nił umysł wielu z  tych, którzy stali na czele struktur, a  którzy 
powinni pełnić posługę w duszpasterstwie zbawienia. Zgroma-
dzenia, zakony, seminaria, klasztory, kolegia, szkoły, plebanie, 
kościoły… piekielny dym dotarł wszędzie! Zresztą, dym jest jak 
woda: widzisz, że napływa, lecz nie wiesz skąd. Czai się, prze-
nika, brudzi, bez jakiegokolwiek sygnału. Takie było i takie jest 
działanie Szatana. Zainfekowane seminaria? I  to ile! Zainfeko-
wane zakony? To samo! Swąd piekielny rozszedł się wszędzie, 
nie oszczędzając nawet Watykanu”9. 

Zainfekowane są zakony i  seminaria… Słabną kolana 
i ramiona ludzi wierzących, słabną i rozpadają się rodziny… Jak 
to wszystko zrozumieć? Jak nie poddać się zniechęceniu czy chę-
ci opuszczenia takiego Kościoła? Czy działa w nim jeszcze Boża 
Opatrzność? Czasami zauważam taki fenomen – ktoś jest na 
Mszy Świętej, czuje się Kościołem, ale gdy wyjdzie poza mury, 
ma ochotę w komentarzach, w krytykach trzymać dystans wo-
bec niego: „Kościół robi to, Kościół robi tamto”. A ty gdzie jesteś?

I  teraz chcę znów wrócić do Świętego Augustyna, który 
mówił, że dobro i zło współistnieją w Kościele. Powoływał się, 
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jak już mówiłem, na dwa obrazy: z jednej strony na Jerozolimę, 
z drugiej strony na Babilon – jako dwa sposoby wpływania na 
Kościół. Przy czym widział on, że są to dwa miasta oznaczające 
dwie cywilizacje, dwie rzeczywistości: Kościół i antykościół. Do 
tego też nawiązał kardynał Karol Wojtyła w 1976 roku w czasie 
podróży po Stanach Zjednoczonych. W pewnym momencie do-
stał jakiegoś szczególnego natchnienia, przynaglenia, żeby to po-
wiedzieć – że nadchodzi czas, już jest, kiedy niechybnie dojdzie 
do pewnego zderzenia między Chrystusem i  Antychrystem, 
między Kościołem i antykościołem. I  tym bardziej jest to dra-
matyczne, im mniej zdają sobie z  tego sprawę ludzie wierzący. 
Tak wtedy powiedział Karol Wojtyła, na niecałe dwa lata przed 
wyborem na Stolicę Piotrową. 

Wspomniany przeze mnie Tychoniusz – nazwany przez 
papieża Benedykta XVI wielkim teologiem10 – który zostawił 
po sobie komentarz do Apokalipsy Świętego Jana, mówił nato-
miast coś odmiennego. Postrzegał on Kościół jako dwuczęścio-
we ciało. Jedna część ma należeć do Chrystusa, a  druga – do 
diabła. To jest tak, jakby w Kościele istniały dwa aspekty: lewy 
i prawy, aspekt łaski i aspekt zbrukania, grzechu. I oba stanowią 
jedno ciało. Tychoniusz nawiązywał do Pieśni nad Pieśniami 
i jej sformułowania „Fusca sum et decora”, czyli „Śniada jestem, 
lecz piękna”. 

PnP 1, 5–6
Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie […].  

Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce. 
Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie 
na straży winnic: a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.



18

Święty Augustyn wolał rozgraniczyć te rzeczywistości, 
twierdził bowiem, że choć Kościół jest permixta z dobra i zła, 
to chodzi o  dwa różne miasta: Jerozolimę i  Babilon. Tycho-
niusz natomiast uważał, że to jedno miasto złożone z dwóch 
części. Kościół Chrystusa i Kościół diabła, Kościół Zbawiciela 
i Kościół Antychrysta.

Joseph Ratzinger jeszcze jako młody teolog poświęcił jedną 
pracę Tychoniuszowi. W 1953 roku napisał: „Stąd wniosek, że 
Antychryst należy do Kościoła, wzrasta w  nim i  z  nim aż do 
wielkiego discessio (rozdzielenia), które nadejdzie wraz z osta-
tecznym, definitywnym revelatio (ukazaniem się powracającego 
Chrystusa)”11. Mamy zatem Kościół czarny (Ecclesia fusca), 
złożony ze złych – „ciało Szatana”, oraz Kościół poddających się 
zbawieniu w Chrystusie (Ecclesia decora) – „ciało Chrystusa”. 

Te rzeczywistości trwają i będą trwać w Kościele, jak mówi 
Joseph Ratzinger, od męki Chrystusa na krzyżu aż do powro-
tu naszego Pana. Ale przedtem musi pojawić się nieprawość, 
która następnie ma zostać zdemaskowana. Pojawi się „człowiek 
nieprawości”. Kim jest ów człowiek nieprawości? Zajrzyjmy 
do Drugiego Listu Świętego Pawła do Tesaloniczan (2, 1–11). 
W  drugim rozdziale Święty Paweł przestrzega chrześcijan, 
żeby nie myśleli, że koniec świata nadejdzie niebawem, żeby 
nie ulegali różnym pogłoskom, różnym przekonaniom, jakoby 
Chrystus miał się już teraz pojawić. Dlatego że zanim przyjdzie, 
pojawi się tajemnica nieprawości, która wyłoni się z  Kościoła. 
Pozwólcie, że przeczytam ten fragment:

„W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze-
go zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się 
nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć 
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bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od 
nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w ża-
den sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki 
nie przyjdzie najpierw odstępstwo (apostazja)12 i  nie objawi  się 
człowiek grzechu, syn zatracenia (ho anthropos tes anomias; Wulg. 
homo peccati, iniquus, dosł. człowiek pozbawiony prawa), który 
się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub 
tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, 
że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, 
gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje 
(to katechon; Wulg. qui tenet, quid detineat), aby objawił się w swo-
im czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności (mysterion 
tes anomias; Wulg. mysterium iniquitatis lub mysterium facinoris). 
Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje (to katechon), ustąpi miej-
sca, wówczas ukaże się Niegodziwiec (anomos, dosł. bez prawa), 
którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci 
[samym] objawieniem swego przyjścia”. 

I  potem Święty Paweł mówi o  wielu ludziach, którzy nie 
przyjęli miłości Boga i dlatego sami skazują się na potępienie: 
„Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą 
mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim 
zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie 
przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg 
dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 
aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale 
upodobali sobie nieprawość”.

Święty Paweł mówi – tak samo jak cytowany już Joseph 
Ratzinger – o „końcu czasów”. Z tym „końcem czasów” związane 
są dwie postaci: człowiek nieprawości (anomos) i ten lub to, co 
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powstrzymuje jego pojawienie się (katechon). Święty Paweł nie 
znał jeszcze terminu „Antychryst”, którym będą posługiwać się 
późniejsi ojcowie Kościoła, tacy jak Orygenes, Hipolit, Tertulian 
czy Święty Augustyn. Oni sięgną po Pierwszy List Świętego Jana, 
po fragment, który w Kościele zawsze jest odczytywany w ostat-
ni dzień roku liturgicznego, gdzie mowa jest o Antychryście: był 
jednym z nas, wyszedł spośród nas, ale nie miał naszego ducha 
– pisał Święty Jan. 

1J 2, 18–19
Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, 

Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się 
wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia 

godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli 
naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby 

wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. 

Ojcowie Kościoła wyobrażali sobie, że kiedy pojawi się 
człowiek nieprawości, Antychryst, to będzie on jakąś pojedynczą 
postacią. Natomiast Tychoniusz nie mówił o pojedynczej postaci, 
tylko o pewnym środowisku, które pojawi się wewnątrz Kościoła. 
Chodzi o „złych i obłudników, będących w Kościele, aż liczba ich 
utworzy wielki lud Antychrysta”. Augustyn mawiał, że Antychry-
ści są w nas. Jest to tajemnica grzechu ukrytego. Wielu niewie-
rzących – według tego świętego – opuści Kościół, lecz Antychryst 
pozostanie w nim ukryty do końca, aż zostanie zdemaskowany13. 

Co ciekawe, to samo właśnie miał na myśli Fiodor Dosto-
jewski w  słynnych Braciach Karamazow, kiedy mówił o  pew-
nych przestrzeniach w Kościele, gdzie ludzie, którzy nie wierzą 
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w Chrystusa, nie tylko o Nim zapominają, ale też zachowują się, 
jakby chcieli się Go pozbyć. 

Przypomnę rozmowę Wielkiego Inkwizytora z Chrystusem. 
Chrystus patrzy na przybyłego – teologa z Sewilli – w całkowitym 
milczeniu. Inkwizytor jest cały wściekły i  mówi do Chrystusa: 
„Piętnaście wieków męczyliśmy się z  tą wolnością, [którą nam 
przyniosłeś – RS], ale teraz to się skończyło, i skończyło się na za-
wsze. […] Po cóżeś teraz przyszedł nam przeszkadzać? […] Nikt 
tak sobie nie zasłużył na nasz stos jak Ty. Jutro cię spalę. […] Idź 
i nie przychodź więcej, nigdy nie przychodź, nigdy, nigdy!”14.

Papież Benedykt XVI w  katechezie, w  której przywołał 
postać Tychoniusza, powiedział, że on także „dotarł do przeko-
nania, że Kościół jest ciałem dwuczęściowym: jedna część należy 
do Chrystusa, druga zaś do diabła”15. Nie bez znaczenia pozosta-
je powołanie się na tak dramatyczną wizję Kościoła przez urzę-
dującego papieża, który w dodatku przypomniał, że na „końcu 
czasów” musi dojść do owego discessio, wielkiego oddzielenia 
złych od dobrych.

Kiedy nastąpi to rozdzielenie dobra i  zła? Kiedy Kościół 
zostanie uwolniony ostatecznie od zepsucia? Te pytania składa-
ją się na to, co w teologii nazywamy eschatologią.

To pytania o  czasy ostateczne, o  koniec czasów, koniec 
świata. Zauważyłem, przeglądając różne źródła, że Maryja – 
poczynając od La Salette, poprzez Fatimę, Medjugorje i  inne 
miejsca – nie mówi o końcu świata tylko o „końcu czasu”, mówi, 
że skończy się pewna epoka.

My sobie nieraz wyobrażamy, że ten koniec czasów będzie 
gdzieś tam na końcu, kiedy wyczerpie się kalendarz i kiedy skoń-
czy się wszelkie ludzkie działanie – wtedy nastąpi wieczność.  
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Ale możemy sobie też wyobrazić, że koniec czasów mamy już 
dzisiaj. Jesteśmy w  napięciu, w  walce, w  pewnym działaniu 
podskórnym, ukrytym. Ono odbywa się jakby równolegle do 
ludzkich pragnień, wyborów, decyzji. Do czego zmierza? Zmie-
rza do powolnego przeobrażania czasu poprzez przeobrażanie 
człowieka dokonywane przez Jezusa. I to poddawanie się mocy 
przeobrażającej Chrystusa powoli nas ukierunkowuje – już dzi-
siaj – na to, żeby w swoim życiu znaleźć właściwy azymut: życie 
wieczne, moje zbawienie, zbawienie innych ludzi.

„Życie wieczne to nie żarty” – powtarzał często ksiądz 
Dolindo Ruotolo. Uczestniczymy w pewnym dramacie zbawie-
nia. W każdym momencie tych dziejów może się rozstrzygnąć 
czyjeś zbawienie lub czyjeś potępienie. Jeśli wyobrazimy sobie, 
że do tego rozdzielenia dobra od zła dojdzie gdzieś na „końcu 
czasów”, jeśli będziemy próbowali to wysyłać gdzieś w nieskoń-
czoność, możemy przegrać tę walkę. Już dzisiaj powinniśmy 
poddawać się subtelnemu działaniu Chrystusa, działaniu Ducha 
Świętego, który będzie nas jako Kościół ukierunkowywał na jego 
(Kościoła) właściwy cel – na adorację, modlitwę, krzyż. Jest to 
Kościół należący do Chrystusa, identyfikujący się z  Nim. Jeśli 
będziemy odkładać na „koniec czasów” to rozstrzygnięcie, to 
rozdzielenie – możemy ponieść porażkę.

Lecz nasz Pan Jezus wielkiego Niegodziwca „zgładzi tchnie-
niem swoich ust”. W tym względzie jednak potrzebujemy ścisłej 
współpracy ze świętymi oraz wielkiego błagania o nowych świę-
tych, o ludzi, którzy nauczyli się iść pod prąd, którzy swą uległą 
i pokorną ufnością okazywaną zmartwychwstałemu Zbawicielo-
wi są w stanie stawić opór mrocznym obszarom naszego świata 
i Kościoła.
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W  Kościele istnieją dwa elementy nie do pogodzenia, 
a zarazem nierozdzielne: tymczasowość i wieczność, ekonomia 
i  eschatologia. Gdy w  chrześcijańskim działaniu, myśleniu, 
aspiracjach eschatologia przygasa, element tymczasowości 
i światowości nie tylko bierze górę, ale wręcz wszędzie boleśnie 
się panoszy. Kościół w imię swego nadprzyrodzonego powoła-
nia i przeznaczenia musi nieustannie wyrzekać się światowości. 
Odwracać się od sondaży i ekspertów, a zwracać twarz ku świę-
tym. Rozstrzygające jest to, czy w naszym myśleniu, głoszeniu 
i  działaniu chodzi nam o  szczęśliwego mieszkańca planety 
Ziemia, czy też o odkupionego w Chrystusie mieszkańca nieba, 
tymczasowo przebywającego tutaj. Dla chrześcijanina odwaga 
bycia sobą polega na poddaniu się działaniu Bożej Opatrz-
ności, wysiłek – na czujności, by nie zgubić tego bezcennego 
azymutu. Ocalenie Kościoła może przyjść i  przychodzi tylko 
z jego wnętrza, nie jest ono uzależnione od dekretów hierarchii. 
Papież Jan Paweł II niejednokrotnie mówił: „Kościół dzisiejszy 
nie potrzebuje nowych reformatorów. Kościół potrzebuje no-
wych świętych”16.

Rozstrzygające jest dzisiaj to, czy odkryjemy wokół siebie 
ich obecność. Bo święci w  Kościele to są świadkowie tego, że 
Kościół jest powołany przez Chrystusa. I Chrystus mu nieustan-
nie towarzyszy, żeby doprowadzić życie człowieka do pełnej 
realizacji, pełnego urzeczywistnienia się w miłości Boga. Świę-
tość to jest jakby najgłębszy, fundamentalny wymiar działania 
Pana Boga. Bóg z człowieka, który jest słaby, niekonsekwentny, 
grzeszny – tak jak ja – może wykonać dzieło sztuki. Dlatego 
w Kościele od samego początku wydobywano świętych jak perły, 
chlubiono się nimi, pokazywano ich.
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Święci, im więcej ich jest, tym bardziej pozwalają nam 
uzmysłowić sobie, że warto poddawać się działaniu Boga, warto 
Mu zaufać. Pomagają nam nie poddawać się tymczasowości, 
nie poddawać się logice Antychrysta. Święci są po to, żeby nas 
pociągać przykładem swojego życia, inspirować swoim świa-
dectwem. Tak postrzegam ich miejsce i  rolę w  odkrywaniu 
tajemnicy Bożej Opatrzności. Potrzebujemy podjąć żywą i świa-
domą współpracę z nimi w walce o Ecclesia decora, o Kościół, 
w którym pierwszym słowem jest Chrystus, a ostatnim – chwała 
Trójcy Przenajświętszej.

 Ja sam po sobie widzę, że im bardziej się posuwam w la-
tach, tym bardziej budzi się we mnie zainteresowanie święty-
mi. Widziałem to także u niektórych innych ludzi – kapłanów 
czy świeckich – którym przyglądałem się jako młody człowiek 
z  zainteresowaniem (chociaż czasami także i  z  ironią, niedo-
wierzaniem). Przychodzi taki czas, kiedy człowiek potrzebuje 
nie tylko szukać wiedzy na temat świętych, ale także się z nimi 
zaprzyjaźnić. Często zachęcam ludzi do tego, żeby przy okazji 
każdego nowego okresu (na przykład liturgicznego) baczniej 
przyjrzeli się wybranemu świętemu. Inną dobrą okazją ku temu 
może być koniec wakacji albo początek nowego roku szkolnego 
czy akademickiego. 

Wielu psychologów i psychiatrów bije na alarm, że rośnie 
liczba depresji, która już dziś nie jest zwykłą jednostką psycho-
patologiczną. Porównuje się ją do plagi, staje się chorobą cywili-
zacyjną. Jednocześnie wielu kierowników duchowych – ale także 
psychoterapeutów – mówi, że bardzo pomocne w stanach depre-
syjnych, w smutku, jest czytanie biografii. Podpowiadam więc: 
sięgnij po biografię jakiegoś świętego, zaprzyjaźnij się z  nim. 
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Wybierz sobie świętego czy świętą, których jeszcze nie znasz. 
Jest bardzo ważne, aby rozpoznać się w życiu kogoś drugiego, 
przejrzeć w  nim jak w  zwierciadle. Zobaczyć własne sprawy, 
własne wybory, małości, poczucie klęski, porażki, uświadomić 
sobie stracony nieraz czas, głupie wybory i grzechy. Skonfronto-
wać siebie w świetle kogoś, kto poddał się działaniu Chrystusa. 
Bo święci mają jedną taką znamienitą cechę, po której się ich 
poznaje – przezroczystość. Święci są przezroczyści. To znaczy: 
patrzysz na nich i nie widzisz tej kobiety, tego mężczyzny, tylko 
widzisz działającego Boga. Wiarygodnego i skutecznego. 

Słowa pouczają, przykłady pociągają… Dlatego potrze-
bujemy świętych – oni nas pociągają, oni nas mobilizują, oni 
nas wspierają swoją modlitwą. Oni także – a przede wszystkim 
Maryja, Matka Boża – dopingują nas w tym zmaganiu, o którym 
wcześniej mówiłem. Uczą nas najpiękniejszego komponentu 
chrześcijańskiej wiary: zaufania wobec miłości Boga. Zamyka-
nia oczu i wołania z całych sił: „Jezu, ufam Tobie! Jezu, Ty się 
tym zajmij!”.

 „Czemu zamartwiacie się i  niepokoicie?” – pisał przed 
czterdziestu laty ksiądz Dolindo Ruotolo, użyczając pióra same-
mu Jezusowi. „Zostawcie Mi troskę o wasze sprawy, a wszystko 
się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdzi-
wego, ślepego i całkowitego oddania się Mnie rozwiązuje trudne 
sytuacje. Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania się, wzbu-
rzenia, rozpaczania, a  później kierowania do Mnie modlitwy 
pełnej niepokoju, abym podążał za wami. Oddanie się oznacza 
zamianę niepokoju na modlitwę. Oddanie się oznacza spokojne 
zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i  podda-
nie  się Mnie, bo tylko dzięki Mnie poczujecie się jak dziecko 
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uśpione w objęciach matki, gdy pozwolicie, abym mógł przenieść 
was na drugi brzeg. To, co wami wstrząsa, co was boli bezgranicz-
nie, to wasze wątpliwości, wasze przemyślenia, wasze niepokoje 
i  chęć przedsięwzięcia odpowiednich kroków za wszelką cenę, 
aby zapobiec temu, co was trapi. Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, 
tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych, zwraca się do 
Mnie, patrzy na Mnie, mówiąc: »Ty się tym zajmij«, zamyka oczy 
i znajduje ukojenie! Doznajecie niewiele łask, kiedy się męczycie 
i dręczycie, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy 
modlitwa jest pełnym oddaniem się Mnie. […] Zamknij oczy 
i powiedz całą swoją duszą: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. […] Tysiące 
modlitw nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności odda-
nia się Mnie; zapamiętaj to sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej 
nowenny od tej: „Och Jezu, oddaję się Tobie, Ty się tym zajmij!”17

Chciałbym podzielić się jeszcze jedną moją intuicją, jed-
nym odczuciem czy przekonaniem. Kościół został wyposażony 
w dwie największe siły: krzyż i katechon. 

Co do siły krzyża – chyba nikt nie ma wątpliwości, jaka 
ona jest. Święty Jan Paweł II pokazywał nam siebie samego nie-
ustannie wspartego o krzyż: kiedy podróżował, pielgrzymował, 
prowadził liturgię, jako pasterz, a  także jako schorowany czło-
wiek. Wystarczy powiedzieć „Jan Paweł II” i od razu powracają 
obrazy tego schorowanego, cierpiącego pasterza w Wielki Piątek 
opartego na krzyżu. 

Pamiętam, jak wielu ludzi mówiło: jak ten człowiek mi po-
maga… Słyszałem to od osób, które odwiedzałem jako kapelan 
w szpitalu, ale też od chorych i cierpiących w parafii.

Krzyż to jest siła Kościoła. Zlikwidujmy krzyż, zrezygnujmy 
z krzyża, przestańmy się na niego powoływać, w niego wierzyć, 
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z  nim się konfrontować, a  będziemy słabi i  wiotcy. Bo to jest 
kręgosłup chrześcijanina. 

Drugą siłą Kościoła jest katechon. Była o nim mowa w Dru-
gim Liście Świętego Pawła do Tesaloniczan, w rozdziale drugim 
– jest to coś, co się sprzeciwia, co powstrzymuje pojawienia się 
Niegodziwca, Złego. To siła, w którą Kościół zostaje wyposażony 
przez Chrystusa, żeby przeciwstawiać się nieprawości, przeciwsta-
wiać się cywilizacji Antychrysta. Na czym polega siła Antychrysta? 
Podpowiedział nam to papież emeryt Benedykt XVI w wywiadzie 
opublikowanym przy okazji wydania pierwszej części jego biogra-
fii. Przestrzegł, że Kościół jest dzisiaj poddany działaniu pewnej 
siły, pewnej dyktatury. I nazwał to dyktaturą Antychrysta. Mówił 
o galopująco zmieniających się wyobrażeniach na temat tego, co 
jest dobre, a co złe, o zmieniających się standardach moralnych, 
o modelach wychowania i modelach zachowania, mówił o błyska-
wicznie ratyfikowanych przez różne kraje prawach zrównujących 
małżeństwa homoseksualne z małżeństwami mężczyzny i kobiety, 
o dopuszczaniu do coraz bardziej dostępnej aborcji (także dzisiaj, 
w czasie pandemii, aborcji domowej), o powszechnym dostępie do 
eutanazji (w tej chwili na przykład Belgia otwarła się na eutanazję 
niemowląt) czy o in vitro. To wszystko, mówi Benedykt XVI, to 
są przejawy dyktatury Antychrysta.

Ale ona jest jeszcze głębsza, jeszcze bardziej duchowa. 
Spróbuję się z tym skonfrontować. Otóż w Apokalipsie Świętego 
Jana człowiek nieprawości – Antychryst jest przedstawiony jako 
Bestia. Są dwie Bestie, jedna i druga wyłania się z morza. Morze 
to jest to, co płynne, niespecyficzne, co ma wpływ, wypłukuje, 
w czym można się utopić. A  jednocześnie Święty Paweł mówi 
w Liście do Efezjan (por. 6, 12): nie walczymy przeciwko ciału 
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i krwi, nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z duchami ciemno-
ści, które zamieszkują ten świat powietrza. 

Proszę zwrócić uwagę: siła Antychrysta polega na wodzie 
i powietrzu, czyli na tym, co jest płynne. A „płynność” stała się 
przecież kluczem hermeneutycznym opisu postmodernistycz-
nego świata!

Dzisiaj, dokądkolwiek wasze dzieci lub wnuki udadzą się 
na studia, na uniwersytet czy na akademię, obojętnie, czy będą 
studiować prawo, filozofię, medycynę, czy kulturę i  sztukę, 
wszędzie spotkają się z Zygmuntem Baumanem i jego myślą na 
temat postnowoczesności.

Na czym więc polega siła tej naszej epoki postnowoczesnej, 
czy też ponowoczesnej? To jest epoka płynności, w której nie ma 
już nic stałego. Mamy dziś do czynienia z nieuniknionym pro-
cesem zmian modeli kulturowych, struktur i zachowań społecz-
nych, które powodują, że styl życia, relacje, organizacje, system 
produkcji, wartości i środki komunikacji przestają mieć cokol-
wiek wspólnego z ich odpowiednikami z przeszłości. Dzisiejsze 
społeczeństwo jest płynne, albo dokładniej ‒ rozlane. Zmierza 
w  kierunku zindywidualizowania podmiotów i  rozwodnienia 
istoty18. Żyjemy w  czasach, gdy człowiek już nie wie, co jest 
dobre, a co złe, co jest piękne, a co brzydkie. To, co dzisiaj jest 
dobre, jutro będzie złe, to, co wczoraj było grzechem ciężkim, 
jutro będzie tak zwanymi wartościami Zachodu bądź Europy – 
jesteśmy w sytuacji płynności.

Płyny, w odróżnieniu od ciał stałych, nie trwają przy swojej 
formie, ale przyjmują kształt naczyń, do których trafiają, zawsze 
gotowe zmienić się w zależności od otoczenia. Właśnie te tym-
czasowe wpływy powodują, że ich postać pozostaje taką tylko 
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przez chwilę. To, co do niedawna uznawane było za coś stałego 
i solidnego, na naszych oczach ulega rozpuszczeniu. Nie ma już 
tego, kto prowadzi i kto daje się prowadzić. Wszystko w życiu 
jest grą hazardową. Jeśli liczy się na jakąś rekompensatę, należy 
po nią sięgnąć natychmiast. „Cokolwiek może zaoferować mi 
życie, niech to będzie tu i natychmiast, w jednej chwili. Kto wie, 
co może zdarzyć się jutro? Odwlekanie nagrody straciło swój 
powab”19. Ludzie są dziś samotni i  niejako skazani na samych 
siebie. Łatwo nimi zarządzać, łatwo zagospodarować, wyposa-
żyć w kod kreskowy i PESEL, poddać szczepionce, odwrócić ich 
uwagę od nieba i życia wiecznego, a skoncentrować na doraźnej 
korzyści. Poczucie pustki jest przenikliwe. Łączy się z niecierpli-
wą tęsknotą za nie wiadomo kim lub czym.

Siła Antychrysta polega na tym, że jego działanie jest jakby 
atakiem z morza i z powietrza, a to są najtrudniejsze do ujęcia 
formy ataku. Jeśli Kościół jest rzeczywistością stabilną, opartą 
na skale, jak mówi Chrystus, to wszystko w Kościele jest oparte 
na tym, co namacalne, dotykalne, materialne, poczynając od 
wcielenia Syna Bożego. 

Eucharystia to jest ciało, my jesteśmy zaproszeni, żeby 
służyć Bogu w naszym ciele, Kościół jest rzeczywistością fizycz-
ną. W takim razie atak Antychrysta na dzieło Boga polega na 
tym, że używa on metod nieuchwytnych, niematerialnych. To 
najtrudniejszy rodzaj ataku. Być może nigdy dotąd Kościół nie 
znalazł się w tak trudnym położeniu, dlatego że Antychryst uży-
wa dziś pełni swojego arsenału. Przestają mieć znaczenie słowa 
wyryte na tablicach kamiennych, wielkie osobowości i materia 
sakramentu. Zwiększa się natomiast siła nośników morskich 
i  powietrznych: fale, bity, trendy. Informacja i  finanse – oto 
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potęga Antychrysta. Kościół po raz pierwszy staje wobec praw-
dziwej jego istoty. 

Do tej pory jeśli ktoś atakował Kościół, to była to ziemska 
władza, która próbowała wyrzucić go z jakiegoś terytorium albo 
pozbawić wpływu na ludzi, zniszczyć. Dlatego mamy za plecami 
totalitaryzmy, ale także wielu męczenników – ludzi, którzy od-
dawali krew z miłości do Chrystusa, do Kościoła, do przykazań, 
do Ewangelii.

W tej chwili pojawia się nowy atak. On nie jest frontalny, 
nie jest zauważalny, Antychryst przychodzi i  ukazuje się jako 
ktoś przyjacielski, ma twarz pojednawczą, jest „uśmiechniętym 
trucicielem”20. Proponuje wartości humanistyczne, zaprasza nas 
do działania humanitarnego na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody, 
próbuje nas zaangażować do zwalczania efektu cieplarnianego, 
do zbudowania globalnego programu edukacji, do walki z nie-
równościami, cierpieniem. Mówi o potrzebie nowego humani-
zmu, nowego człowieka, mówi o wartościach.

Ale jednocześnie robi jedną rzecz: każdym swoim słowem 
i  działaniem zasłania sobą Chrystusa, żebyśmy o  Nim zapo-
mnieli, żebyśmy angażując się w  sprawie tego świata, w  jego 
tymczasowość, wstali z kolan. Byśmy zapomnieli o Najświętszym 
Sakramencie, o  mocy sakramentów, o  mocy modlitwy, egzor-
cyzmu, o sile znaku krzyża, o pacierzu, o przekazywaniu wiary, 
o  rzeczywistości, dla której Bóg powołał do istnienia Kościół.
Abyśmy zapomnieli o Chrystusie. Pod jego (Antychrysta) wpły-
wem Kościół traci swą wyjątkową oryginalność: przestaje głosić 
kerygmat o Ukrzyżowanym. Chrystus przestaje być Alfą i Ome-
gą. O ile jeszcze jest wzmiankowany, służy za pretekst do zaję-
cia się innymi tematami. Ludzie święcą pokarmy na Wielkanoc 
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i  zapraszają się na święta religijne. I  nie rozumieją, dlaczego 
nowa epidemia odsłania w nich surowy, nieuleczony problem: 
strach przed śmiercią.

Powolne wypłukiwanie, powolne pozbawianie nas mocy. 
Antychryst działa poprzez to, co jest płynne, czyli fluidy, wpły-
wy i  trendy, informacje i  finanse. Im mocniej Kościół pozwoli 
wypłukać z  siebie swą nadprzyrodzoną substancję, tym mniej 
będzie w  stanie spełniać powinność znaku sprzeciwu wobec 
dotkniętego globalną obojętnością świata. Kto wychodzi z domu 
szukać Boga, najpierw zostaje delikatnie wyśmiany, a potem – 
potraktowany obojętnie. Przecież chodzi o co innego, o budowę 
raju na ziemi, o  one world. Antychryst przenika Kościół, by 
go pozbawić mocy katechonu, siły powstrzymującej objawie-
nie się człowieka nieprawości. Cywilizacja Antychrysta osłabia, 
wzmacniając. 

Ktoś kiedyś zauważył, że im bardziej technologicznie roz-
wija się ludzkość, im silniejsi się stajemy, tym mamy większy 
wpływ na rzeczywistość. Stajemy się silniejsi, ale za tym nie idzie 
to, że stajemy się lepsi. Wcale nie stajemy się lepsi.

Najbardziej niszcząca dla człowieka jest propozycja siły, za 
którą nie idzie w parze dobro. Dlatego my potrzebujemy świa-
domości tego, że uczestniczymy w walce, w pewnym zmaganiu.

To zmaganie wiąże się z tym, że działanie Pana Boga, miłość 
Boga w  działaniu stają naprzeciwko naszej ludzkiej wolności. 
Chrystus nigdy nikomu nie powie „musisz”. Natomiast zawsze 
mówił: „Jeśli chcesz, chodź za mną”. 

Jeśli nie pozwolimy sobie uleczyć oczu, nie będziemy mieli 
oczu wiary, a tylko te oczy pozwalają widzieć dalej i sięgać głębiej. 
I zauważyć właśnie to, co jest najpiękniejsze w życiu człowieka 
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przebudzonego przez wiarę, przez Chrystusa: możliwość czyta-
nia wydarzeń swojego życia oraz życia innych i widzenia w nim 
Bożej Opatrzności – miłości Boga w działaniu.
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cZYtANIA LItURGIcZNE

pierwsze czytanie (1 Kor 15, 35–37. 42–49)
czytanie z pierwszego listu świętego pawła apostoła  
do Koryntian

Bracia:
Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się 
ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód 
nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma 
się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym 
lub jakimś innym.
Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się znisz-
czalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – po-
wstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się 
ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmy-
słowe, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane: „Stał się 
pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą”, a ostatni Adam duchem 
ożywiającym.
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; du-
chowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi 
Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten nie-
bieski, tacy i niebiescy.
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będzie-
my obraz Człowieka niebieskiego.
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psALM (ps 56 (55), 3 I 10. 11–12. 13–14 (R.: pOR. 14c))

w światłości wiecznej będę widział Boga.
Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, * 
liczni są ci, którzy ze mną walczą. 
Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę, * 
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
w światłości wiecznej będę widział Boga.
W Bogu, którego słowo wielbię, * 
w Panu, którego słowo wychwalam, 
w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, * 
cóż może uczynić mi człowiek?
w światłości wiecznej będę widział Boga.
Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, * 
Tobie oddam ofiary pochwalne, 
bo od śmierci ocaliłeś me życie, † 
a nogi moje od upadku, * 
abym w światłości życia chodził przed Bogiem.
w światłości wiecznej będę widział Boga.

 AKLAMAcjA (pOR. ŁK 8, 15)

alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże 
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA (ŁK 8, 4–15)

słowa ewangelii według świętego Łukasza
 
Gdy zebrał się wielki tłum i  z  poszczególnych miast przycho-
dzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł 
siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało po-
deptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na ska-
łę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu pa-
dło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły 
je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało 
plon stokrotny”.
To mówiąc, wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On 
rzekł: „Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, 
innym zaś w przypowieściach, »aby patrząc, nie widzieli, i słu-
chając, nie rozumieli«.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. 
Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przycho-
dzi diabeł i  zabiera słowo z  ich serca, żeby nie uwierzyli i  nie 
byli zbawieni. Na skałę pada u  tych, którzy, gdy usłyszą, z  ra-
dością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do cza-
su, a  w  chwili pokusy odstępują. To, które padło między cier-
nie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, 
a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wyda-
ją owocu.
Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchaw-
szy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają 
owoc dzięki wytrwałości”.
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HOMILIA

Kochani Bracia i Siostry, Pan Bóg mówi do nas słowem dnia 
dzisiejszego, które rozbrzmiewa we wszystkich językach, 

kościołach, kaplicach, klasztorach, domach misyjnych. Również 
papież dziś rano słuchał tego słowa i  je komentował. Bóg tym 
właśnie słowem chce nas dotykać i pocieszać. To jest słowo pełne 
życia. Słyszeliśmy je w Ewangelii i w śpiewie przed Ewangelią: 
„Błogosławieni, którzy sercem dobrym i szlachetnym zatrzymu-
ją słowo Boga. Oni wydadzą owoc dzięki wytrwałości”.

Jest taki piękny fragment w Księdze Przysłów, który zawsze 
na mnie robi wielkie wrażenie: „Większość ludzi przechwala się 
swoją dobrocią, ale wiernego człowieka któż znajdzie?” (Prz 20, 6). 
Właśnie wierność, wytrwałość jest cechą pokazującą człowieka, 
który się oparł na Bogu, czerpie z Niego życie.

Dzisiaj, gdy Pan Bóg mówi o sercu dobrym i szlachetnym, 
że takim sercem można zatrzymać w sobie słowo Boga i dzięki 
temu owocować – a słowo Boga jest przyrównane do ziaren, do 
zasiewu – moglibyśmy się przede wszystkim zapytać: „Jakie ja 
mam serce? Czy moje serce jest dobre i szlachetne? Czy jestem 
otwarty na działanie Boga?”. Bo Pan Bóg działa i mówi do nas 
słowem z Pisma Świętego, z liturgii, poprzez świętych, ale także 
mówi do nas poprzez wydarzenia życia. Dlatego trzeba się dzi-
siaj zastanowić, czy mam serce otwarte, szlachetne, hojne wobec 
Boga. Czy Mu ufam? A to pytanie z kolei prowadzi nas wprost 
do zagadnienia Bożej Opatrzności. 

Co to jest Boża Opatrzność? To jest coś, co prowadzi 
człowieka do zaufania, to jest pewien sposób odkrywania Pana 
Boga, tak że przestaje On być już pojęciem teologicznym, jakąś 
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magiczną formułą, kimś tam daleko nad naszymi głowami, do 
kogo jak życie przyciśnie, to się zwrócę.

Odwrotnie – to Bóg jest kimś, kto całkowicie angażuje się 
w nasze życie, w naszą historię. Jest Bogiem, który działa z mi-
łością. Człowiek wierzący, któremu się otworzą oczy i serce, po-
trafi przez każde wydarzenie wejść w dialog z Nim i rozpoznać 
Jego działanie, pewien sens. Nawet jeśli nie rozumie do końca, 
dlaczego coś się zdarza, to wie, że Bóg go tam prowadzi.

W czasie tej Eucharystii możemy sięgnąć do drugiej części 
pytania, które sobie zadaliśmy na początku konferencji: „Jeżeli 
Opatrzność Boża czuwa nad nami, to dlaczego potrzebujemy 
wstawiennictwa świętych?”. W  jaki sposób święci przeżywają 
Bożą Opatrzność? Co powoduje, że ich życie jest tak pełne owo-
cowania, tak skuteczne, że stają się dziełem sztuki Boga? Właśnie 
wszystko rozgrywa się tutaj, w tym pytaniu: „Jakie mam serce? 
Czy mam serce twarde? Serce, którego już nic nie przekonuje?”.

Powiecie: „Łatwo ci mówić. Możesz sobie opowiadać różne 
rzeczy, ale gdybyś miał moje życie, gdybyś musiał przechodzić 
to co ja…? Tobie to jest dobrze, jesteś księdzem, gadasz sobie…”.

Święty Augustyn mówił: „Dla was jestem pasterzem, z wami 
– chrześcijaninem”. My wszyscy tutaj jesteśmy po to, aby doświad-
czyć pomocy z  Nieba, żeby doświadczyć pewnego dotknięcia, 
pewnej łaski, żeby nam się otworzyły oczy, żeby Duch Święty do-
tknął naszego serca, żeby stało się ono naprawdę dobre i szlachet-
ne. To znaczy ufne, otwarte na działanie Pana Boga. Pan Bóg w ten 
sposób daje się rozpoznać – kiedy wchodzi w życie ludzi, działa.

Całe Pismo Święte jest pełne Boga działającego, Boga, który 
prowadzi człowieka do spotkania z Nim, do rozpoznania miło-
ści. Bóg cię kocha, słyszysz…?!
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Izraelici rozpoznawali działanie Boga poprzez to, co Bóg 
dla nich uczynił. Dla każdego Izraelity Pan Bóg to ktoś, kto wy-
prowadził ich z niewoli egipskiej do wolności Ziemi Obiecanej, 
kto ich nie opuścił nawet wtedy, kiedy przeżywali momenty kry-
zysu i momenty cierpienia. Nawet na wygnanie poszedł razem 
z  nimi, dawał im pociechę za pośrednictwem pism, dawał im 
proroków, którzy do nich mówili, dawał im przykazania. Bóg to 
jest ten, który potrafi nawet ze złego wyprowadzić dobro. 

Jest w Starym Testamencie piękna opowieść o Józefie, który 
zostaje z zazdrości i zawiści sprzedany przez swoich braci. Takie 
uczucia to straszna rzecz, mogą doprowadzić do szaleństwa, do 
tego, że nie można już na tego drugiego patrzeć – ze względu 
na to, w  jaki sposób jest traktowany, jak jest uprzywilejowany, 
jak jest obdarowywany. I  braci Józefa, synów Jakuba, uczucia 
te doprowadzają do strasznej decyzji: najpierw chcą Józefa za-
mordować, ale potem – ponieważ morderstwo łączy się jednak 
z konsekwencjami – zmieniają zdanie, postanawiają pozbyć się 
go w inny sposób. Sprzedają go więc, a on trafia najpierw w nie-
wolę, potem do więzienia. Zostaje strasznie upokorzony. Ale 
Bóg go z  tego więzienia wydobywa dzięki niezwykłym darom, 
które w nim złożył. Egipcjanie szybko zaczynają zdawać sobie 
sprawę, że Józef jest szczególnie obdarowany, że Bóg jest po jego 
stronie. Po latach, kiedy ukochany syn Jakuba jest już pierwszym 
ministrem, można powiedzieć: premierem Egiptu, i przychodzą 
wielki głód i wielka susza, jego rodzina jest zmuszona do tego, 
żeby wyruszyć w poszukiwaniu chleba, pożywienia. Bracia tra-
fiają do Egiptu i nagle rozpoznają, że człowiek, który im sprze-
daje zboże, to jest właśnie Józef, którego skrzywdzili, którego 
chcieli wyeliminować – i że on ich teraz ratuje. To wtedy Józef 
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pod natchnieniem Pana Boga – on musiał to wszystko przejść, 
żeby mu się otworzyły oczy, żeby mógł widzieć w  ten sposób 
swoje życie – mówi: „Nie bójcie się. Wyście zamierzyli wobec 
mnie zło, ale Bóg to zło przemienił w dobro. I dzisiaj ta dawna 
moja krzywda przeobraziła się w wasze ocalenie, wasz ratunek”. 

Zobaczcie, jakże ten Józef jest podobny do Jezusa, który 
w dzień zmartwychwstania wchodzi w życie apostołów. Oni są 
zalęknieni, pozamykani z obawy przed Żydami, a On przecho-
dzi przez drzwi zamknięte, pokazuje chwalebne rany i  mówi: 
„Nie lękajcie się! Bo to zło, którego doświadczacie dzisiaj, Ja 
przemienię w dobro, Ja wykorzystam na waszą korzyść”. W ten 
sposób dopiero, w tym świetle, jakie wprowadza Chrystus zmar-
twychwstały, zaczynamy wierzyć, że grzech, zło, podłość zostały 
pokonane. Chrystus naprawdę żyje i działa, przychodzi do nas. 
Dopiero to światło, ta siła, to dotknięcie pozwalają nam zoba-
czyć inaczej krzyż. Twój krzyż, mój krzyż. 

Każdy z  nas ma krzyż, wystarczy spojrzeć: niektórzy mają 
krzyż wypisany na twarzy, inni – bardzo skrzętnie ukryty. Ale 
każdy z nas ma swój krzyż, jakąś rzeczywistość, która go smuci, 
przygniata, jakieś tajemnice bolesne, przez które przechodzi. 
Może ktoś nawet w tym tygodniu cierpiał, może ktoś w tym ty-
godniu płakał, może i  ty masz powód do smucenia się. Nieraz 
przychodzimy do kościoła, spowiadamy się, odmawiamy róża-
niec, a jednocześnie jesteśmy tacy zgarbieni, tak przygnębieni, tak 
strapieni, zmartwieni… Możemy się martwić tym wszystkim, co 
się dzieje w naszych rodzinach, w Kościele, w naszym społeczeń-
stwie, narodzie. Możemy się tylko martwić. A Chrystus staje przed 
nami i mówi: „Nie bój się, bo to, co było złem, Ja zamienię w twoje 
dobro”. To jest niezwykłe światło, właśnie to, ten sposób patrzenia.
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Ale do tego potrzeba „okularów wiary”. Zwykłym wzro-
kiem się tego nie zobaczy, nie dojrzy. Człowiek, który patrzy 
tylko zwykłym spojrzeniem na życie, jeśli zacznie dziać się coś 
złego, jeśli przyjdzie jakieś cierpienie, będzie tylko szukać od-
powiedzi, kto jest winien, komu za to wypłacić należność, kogo 
pociągnąć do odpowiedzialności. I  zostanie złość. Albo – rezy-
gnacja, smutek, depresja. Natomiast Chrystus przychodzi po to, 
aby to wszystko pokonać. Proponuje nam pewną świętą podróż, 
będącą wędrówką przez nasze życie: „Nie bój się! Złap się mnie! 
Ja cię poprowadzę, poprowadzę cię w  sposób świadomy, żebyś 
z  dnia na dzień uczył się, jak dostrzegać, że Bóg jest miłością, 
że Bóg cię kocha we wszystkim – w  chorobie, w  starzeniu się, 
w ograniczeniach, w tym, że ktoś bliski ma tak ciężki charakter, 
że najbliższe osoby cię rozczarowują, państwo cię rozczarowuje 
i  wielu ludzi w  Kościele cię rozczarowuje”. Jezus mówi: „Nie  
bój się, Ja z tego wyprowadzę dobro”. 

Ktoś może być bardzo przygnębiony i  złamany swoimi 
grzechami, może siebie samego przekreślać, zauważać: wszyscy 
przecież mi mówią, że ze mnie nic nie będzie, więc chyba mają 
rację… A Chrystus wchodzi w nasze życie i mówi: „Nie bój się, 
patrz na Mnie, Ja ze zła wyprowadzę dobro”. 

Być może czasami muszą się pewne rzeczy zdarzyć, musi 
się pojawić w naszym życiu jakieś trzęsienie ziemi, musi przyjść 
jakiś moment pokory. Pan Bóg czasami posługuje się taką peda-
gogią wobec nas, bo nie ma innego wyjścia, abyśmy nie stali się 
zapatrzonymi w siebie zarozumialcami, którym nic nie można 
powiedzieć. Budujemy tylko własne malutkie gniazdko, małe 
szczęście. Mówimy: moja rodzina, mój domek, moja emerytu-
ra, moje dochody, moja działka, moje podróże, moje plany… 
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I czasami nie ma innego wyjścia – Pan Bóg musi dopuścić, żeby 
to wszystko się powywracało. Jest nam z  tym źle, czasami się 
popłaczemy, czasami się zezłościmy czy zbuntujemy. Ale Bóg 
z tego wyprowadzi coś dobrego, coś lepszego. 

To jest właśnie Opatrzność, Pan Bóg w ten sposób działa. 
Kiedy się wpatrujemy w życie świętych, to widzimy takie właśnie 
niesamowite perły w ich życiu – oni się tego nauczyli, im się oczy 
otwarły na to, żeby w każdym wydarzeniu życia dostrzegać dzia-
łającego Pana Boga, poznali, jak wchodzić z Nim w rozmowy, 
jak dojść do tego jednego wielkiego: „Tak, Panie, dziękuję Ci. 
Ufam Tobie”. To jest najważniejsze: „Jezu, ufam Tobie!”, „Jezu, 
Ty się tym zajmij!”.

Masz przed oczami Chrystusa, nie czujesz się sam, nie 
czujesz się nad przepaścią. No właśnie, tak jest, jak mówiło 
dzisiaj pierwsze czytanie, że ziarno musi najpierw umierać, żeby 
powstało życie. Tak samo my musimy być czasami przeprowa-
dzeni przez różne doświadczenia: chorobę dziecka, wizytę na 
onkologii. Pan Bóg czasami w ten sposób koryguje swój obraz 
w naszym życiu. Pojedźmy na Jasną Górę, wpatrzmy się w pięk-
ną twarz Matki Bożej… Ale ona wcale nie jest taka piękna – nosi 
na sobie podwójne uderzenie w twarz, dwa ciosy. To jest Maryja!

Jak mówił Jan Paweł II, Maryja jest modelem człowieka 
wierzącego, człowieka, którego wiara powoduje, że jak wyrusza 
w drogę, daje się Bogu prowadzić. Idzie, póki ma wzrok utkwio-
ny w Nim. Nawet jeśli czasami dostanie w twarz, raz albo dwa 
razy. Pan Bóg czasami skoryguje nasze życie. Coś się wywróci do 
góry nogami, coś pójdzie nie tak.

Święci uczyli się odpowiedzi na pytanie: „Skąd czerpać ży-
cie?”. To znaczy: co wyznacza kierunek w moim życiu i nadaje 



47

sens moim działaniom. Czy koncentruję się na tym, by mieć 
zawsze pieniądze i nigdy nie mieć długów? Czy najważniejsze 
jest, bym zawsze był zdrowy? Przecież my dzisiaj nawet bo - 
imy się mieć katar czy zakasłać, bo przyjdzie wirus i  umrze-
my… Boimy się…

Chcielibyśmy mieć ze wszystkimi dobre relacje, chcemy 
z każdym się dogadać, chcemy z nikim się nie pokłócić, chcemy, 
by wszyscy nas lubili. Ale przecież jeśli wszyscy będą nam kla-
skać i wszyscy będą nas lubić, to może znaczyć, że nie żyjemy au-
tentycznie. Może się tylko dostosowujemy do innych. Jeśli ktoś 
chce przejść przez życie autentycznie, jeśli nie boi się życia, nie 
może się spodziewać, że przejdzie przez życie bez uszczerbku. 
Będą blizny, będą ciosy, będą uderzenia. Te blizny czasem świad-
czą o tym, żeśmy nie byli tchórzami, żeśmy się nie bali. Blizny na 
duszy, blizny na psychice, blizny noszone w postaci przyjętego 
macierzyństwa, choroby psychicznej, skutki przeżytego zawodu, 
rozczarowania, które nam inni sprawili, smutki przepłakanych 
nocy, czasami konieczność przyjmowania jakiegoś lekarstwa, 
poddania się jakiejś terapii…

Kiedyś na stacji metra w Mediolanie ktoś napisał dużymi 
literami: „BÓG JEST ODPOWIEDZIĄ”. Potem przyszedł ktoś 
inny i dopisał: „ZALEŻY NA JAKIE PYTANIE!”.

A jakie jest największe pytanie, które nosimy w sobie? Jakie 
pytanie cię nurtuje, obojętnie czy masz dwadzieścia, sześćdzie-
siąt, czy siedemdziesiąt lat? 

„Czy to wszystko, co przeżywasz, ma sens?” 
To najważniejsze pytanie: „Czy moje życie ma sens?”. Bo 

jeśli najważniejsze w życiu jest zdrowie, to w takim razie wszyscy 
chorzy żyją bez sensu… Jeśli najważniejsze są pieniądze, to ci, 
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którzy są zadłużeni albo którzy są biedni, żyją bez sensu. No to 
co? Ich życie jest bez sensu?

Bóg daje odpowiedź na pytanie, jaki sens ma twoje życie. 
Jaki sens ma to, że wstajesz rano, że się męczysz, że wstajesz do 
dziecka, że wstajesz do osoby chorej, że idziesz do przychodni. 
Jaki ma sens to, że spadają na nas różne upokorzenia. Jaki ma 
sens to, że się starzejemy. Jaki ma sens to, że musimy przecho-
dzić przez różne oddziały szpitalne. Jaki ma sens to, że jesteś 
lekarzem i męczysz się, lecząc innych ludzi. Jaki ma to sens?

To właśnie Chrystus przychodzi jako odpowiedź Boga. 
Pokazuje swoje chwalebne rany i mówi: „Nie bój się, zaufaj mi. 
Rzuć się w moje ręce”. 

Ksiądz Dolindo Ruotolo uczył ludzi takiej pięknej mo-
dlitwy: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Słyszeliście Państwo? Ja teraz 
akurat tłumaczę książkę napisaną przez Grację, bratanicę księ-
dza Dolindo. Jest tam taki piękny fragment, gdy ksiądz tłumaczy 
jednej ze swoich córek duchowych, co znaczy ta modlitwa. Ona 
zapytała go pewnego razu: „No dobrze, ale czy modlitwa »Jezu, 
Ty się tym zajmij« czy »Jezu, ufam Tobie« znaczy, że mamy po-
zostać bierni? To taka spychologia – wszystko oddać, zrzucić na 
Pana Boga, a ty sobie teraz siedź spokojnie? O co tu chodzi? Takiej 
postawy Pan Bóg od nas żąda?”. A ksiądz Dolindo odpowiedział 
jej w ten sposób: „Wychodzisz z fałszywego założenia, bo uwa-
żasz, że złączenie się z wolą Bożą stanowi warunek doskonałości, 
podczas gdy jest on jej ukoronowaniem, jej najwyższym wyra-
zem. Co cię porusza? – tłumaczy ksiądz Dolindo. – Twoja wola. 
I jeśli zespalasz się z wolą bardziej słuszną, mocniejszą, czyż nie 
stajesz się bardziej aktywnym, bardziej skutecznym? Żołnierz 
w pojedynkę jest mięsem armatnim, lecz z Napoleonem stanowi 
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wartość. Powierzenie się woli Bożej oznacza oddanie się Jemu 
do dyspozycji, oznacza pozwolenie, by się tobą posłużył. Ozna-
cza możliwość działania w sposób boski!”.

„Czym jest człowiek bez Boga, jeśli nie nicością? A  jeśli 
człowiek wyrzeknie się swojej nicości, wypełni Bogiem, czy we-
dług ciebie stanie się mniej aktywny, mniej skuteczny? Wyrze-
czenie się własnej woli, własnej opinii nie oznacza, że stanę się 
głupcem. Wyrzekasz się nicości, by zdobyć wszystko. Pełniąc 
wolę Bożą, wcale nie pozbawiasz się świadomości. Wręcz 
przeciwnie – jesteś roztropny, szukasz Bożej rady, rezygnujesz 
z  własnej inicjatywy, która często jest wydumaną fanfaronadą 
w stosunku do Jego mądrości. Chrześcijanin rezygnuje z wła-
snej woli, by oddać się we władanie woli nieskończenie większej, 
gotowy, żeby go prowadziła”*. 

Kochani, liturgia jest zawsze bardzo bliska i konkretna. Dzi-
siejszego poranka Chrystus zatrzymuje się blisko naszego życia, 
tego, co przeżywamy, co odczuwamy, patrzy się na nas i  pyta: 
„Jesteś gotowy, jesteś gotowa mi zaufać? Chcesz pełnić moją wolę? 
Chcesz się złączyć ze mną? Chcesz w życiu znaleźć Napoleona?”.

To kiepski przykład. Kim jest Napoleon w  stosunku do 
Boga… Bóg jest o wiele potężniejszy, mocniejszy, skoro nawet 
z  kruchości, zła, grzechu, piekła potrafi wyprowadzić coś tak 
wspaniałego, tak fantastycznego.

Święci potrafili przeżywać właśnie taki nieustanny dialog 
z Panem Bogiem. Pozwólcie na koniec, że przywołam kilka ta-
kich przykładów. 

* Grazia Ruotolo, Luciano Regolo, «Gesù, pensaci Tu». Vita, opere, scritti & eredità spirituale di don Dolin-
do Ruotolo nel ricordo della nipote, Ares, Milano 2020, s. 185-186; niebawem wyd. pol. Święty w mojej ro-
dzinie, przeł. ks. R. Skrzypczak, Esprit, Kraków 2020.
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Choćby nawet sam ksiądz Dolindo, który nie tylko uczył 
innych ludzi, ale przede wszystkim sam kierował się tym właśnie 
przekonaniem, tą duchowością. „Jezu, Ty się tym zajmij…” Kiedy 
trafił po raz drugi do więzienia, zostały mu postawione straszne 
zarzuty, które spowodowały, że na ponad szesnaście lat spadła na 
niego największa kara, jaka może spaść na kapłana, to jest kara 
suspensy. To znaczy: nie możesz odprawiać Mszy Świętej, nie 
możesz spowiadać, nie możesz chrzcić, nie możesz nosić stroju 
duchownego, nie możesz przepowiadać Słowa. Ponad szesnaście 
lat dźwiga tę karę, nie skarżąc się – cierpi okropnie, ale się nie 
skarży, oddaje się w ręce Boga. I w czasie tego długiego procesu, 
tego niekończącego się śledztwa przed Świętym Oficjum, do-
wiaduje się z dokumentów, że to dwie siostry z duszpasterstwa 
młodzieżowego, które prowadził w Neapolu, donosiły na niego. 
Oskarżały go o  rzeczy niebywałe i  tak absurdalne, że nie miał 
żadnej możliwości, żeby się z nich oczyścić. Kiedy ksiądz Dolin-
do się dowiedział, że to jego córki duchowe go oskarżyły i zrobiły 
to tylko dlatego, że w gronie duszpasterstwa poczuły się troszkę 
mniej faworyzowane, że wydawało im się, że ktoś inny jest bar-
dziej lubiany przez księdza i postanowiły się zemścić, bardzo to 
przeżył, ale i coś ważnego zrozumiał. Tak to wspominał: „Ja to 
poczułem w sobie jako ból, który ogarnął cały mój brzuch, mój 
żołądek, moje wnętrzności, tak było to straszne, tak gorzkie, tak 
przykre. I  w  tym momencie, kiedy upadłem i  zacząłem się za 
te dziewczyny modlić, to zacząłem odczuwać w  sobie coś, co 
mogło przypominać miłość, jaką Bóg ma w stosunku do nas. Bo 
my Go przecież nieustannie zawodzimy, przecież jesteśmy mu 
nieposłuszni ciągle, jesteśmy jego trudnymi dziećmi, a On nas 
kocha, przebacza, dodaje odwagi”.
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Kiedy wyszedł z więzienia, jedną z pierwszych rzeczy, którą 
zrobił, było pójście do tych dziewcząt. Rzucił się przed nimi na 
kolana, prosząc o wybaczenie. To one powinny to zrobić, ale zro-
bił to on, żeby nie dopuścić do swego serca goryczy, bo gorycz 
może czasami zainfekować serce. Z drugiej strony – chciał po-
kazać, jak bardzo hojny w kochaniu jest Bóg, jak bardzo gotowy 
jest przebaczać…

„Jezu, Ty się tym zajmij…” Ksiądz Dolindo wydawał książki 
– to była jego forma ewangelizowania – często jednak nie miał 
na to pieniędzy. Pewnego razu, kiedy właśnie miał pójść do dru-
karni, żeby poprosić o  wydrukowanie kolejnej pozycji, spytał 
jednej ze swych duchowych córek, Eleny: 

– Ile mamy pieniędzy w kasie? 
– Nie mamy niczego – odpowiedziała. 
– A, to Opatrzność Boża pomyśli. 
Poszedł do drukarza i mówi:
– Wydrukuj mi, proszę, tę książkę. 
– To będzie kosztowało sto pięćdziesiąt lirów. 
– Teraz nie mam ci czym zapłacić, Opatrzność Boża 

przewidzi. 
Tamten się zdenerwował. 
– Jaka Opatrzność Boża, Dolindo, wróć ty na ziemię, ja 

mam dzieci do wykarmienia. 
– Nie martw się, Opatrzność Boża przewidzi, przyjdę i ci 

wszystko zapłacę.
Poszedł i  cały dzień zajmował się innymi sprawami, wie-

czorem wraca do tej drukarni i pyta:
– To ile mam ci zapłacić? 
– Sto pięćdziesiąt. 
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Ksiądz Dolindo włożył rękę do kieszeni, znalazł w  niej 
dwa banknoty, razem dwieście lirów. Zapłacił drukarzowi, wziął 
resztę, wrócił do domu i w pewnym momencie przyszła reflek-
sja. Mówi do tej córki duchowej, Eleny:

– Ile my mieliśmy pieniędzy w kasie?
– Nic. 
– Ile ty mi dałaś dzisiaj? 
– Nic. 
– No popatrz, a ja włożyłem rękę do kieszeni, wyciągnąłem 

dwa banknoty stulirowe i jeszcze mam resztę…
To jest Boża Opatrzność.
Matka Teresa z Kalkuty, ojciec Pio, wielu ludzi bardzo czę-

sto o tym mówiło. Porywali się na dzieła, które przekraczały ich 
możliwości. Ojciec Pio zaczął budować wielki szpital dla ubogich 
chorych. Zawsze brakowało na niego pieniędzy. Przychodziła rata, 
trzeba było zapłacić, nie ma. I – mówił ojciec Pio – w ostatniej 
chwili przychodzi coś na konto albo się ktoś pojawia i daje. Ojciec 
Pio, który miał poczucie humoru, mówił: „Wiara w Bożą Opatrz-
ność to jest niezły interes, tylko musisz wierzyć, musisz zaufać”.

Ja sam pamiętam, jak kiedyś to mi się przydarzyło, jak już 
mieszkałem na Ursynowie, w  parafii. Idę do garażu, podcho-
dzi do mnie kobieta i zaczyna opowiadać, że chcą ją wyrzucić 
z mieszkania, ma niezapłacony czynsz, jeśli go nie ureguluje, to 
jest na ulicy. Pomóż! „To ile ci potrzeba?” Padła taka suma, że 
mnie prawie zwaliła z  nóg. Następnego dnia miałem coś tam 
uregulować i wiedziałem, że jak jej dam, to będę miał kłopot. 
Najlepiej nie dać, powiedzieć: „Nie mam”. Ale coś mnie tknęło. 
Dałem jej te pieniądze, zostałem bez niczego.

„Jezu, Ty się tym zajmij!”
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Tego samego dnia jadę po południu na wykłady do semina-
rium. W pewnym momencie łapie mnie rektor i mówi: „Słuchaj, 
ty w ubiegłym roku miałeś u nas rekolekcje, nic ci wtedy nie da-
łem, teraz sobie o tym przypomniałem, masz”. W kopercie było 
tyle, ile trzeba.

Matka Teresa z  Kalkuty często mówiła dokładnie to samo. 
Pewnego wieczoru nie mieli co dać na kolację tym biedakom 
chorym, umierającym w tych jej przytułkach, nie mieli nic. Nagle 
pojawia się kobieta, przynosi ryż, cały worek ryżu. Mówi: „Nie 
wiem dlaczego, ale dzisiaj mnie coś tknęło, miałam wewnętrzny 
przymus, że mam to zrobić”. Matka Teresa wspominała: „Dokład-
nie tyle ryżu przyniosła, ile było potrzeba na kolację – nic mniej, 
nic więcej…”.

To jest właśnie ten sposób przeżywania doświadczenia na 
co dzień miłości Boga, aktywnej, działającej, czynnej. To jest 
Boża Opatrzność. 

Święty Don Orione poszedł kiedyś do chorego z pewnym 
lekarzem, zdeklarowanym ateistą. Lekarz zajmował się chorym, 
a on, jako kapelan, czekał z boku. Podszedł wtedy do niego jakiś 
jeden człowiek i poprosił o pieniądze na buty. Na to ojciec Orio-
ne: „Właśnie dzisiaj dostałem nową parę butów”. Wiele nie my-
ślał, ściągnął te buty, dał tamtemu. Kiedy lekarz zobaczył księdza 
na bosaka, zaczął go wyśmiewać: „Jaki głupi jesteś…”.

Po dwudziestu czterech latach do tego lekarza ktoś strzelił 
w czasie próby rabunku. Był umierający. W pewnym momencie 
powiedział, że chciałby się wyspowiadać, ale tylko u  jednego 
księdza. Don Orione został sprowadzony z  Rzymu, tamten 
się u  niego wyspowiadał i  umarł. Przed śmiercią powiedział: 
„Chciałem ciebie, bo sobie przypomniałem o tamtych butach…”. 
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„Czy jedna para butów – mówił Don Orione – nie jest warta 
tego, żeby uratować duszę na wieki?”

Teraz bardzo często mówi się o  arcybiskupie Fultonie 
Sheenie. Kandydat na ołtarze, wielki ewangelizator w  Stanach 
Zjednoczonych. Opowiadano mi, że kiedy były transmisje jego 
katechez w telewizji, to ulice były puste, wszyscy siedzieli przy 
odbiornikach i  słuchali. Sheen też deklarował: „Uczyłem się 
u Opatrzności Bożej”. Kiedy jako młody ksiądz był na studiach 
w Belgii, w Leuven, i obchodził wtedy pięć lat kapłaństwa, zapra-
gnął pojechać do Lourdes, do Matki Bożej. Policzył, że pieniędzy 
wystarczy mu tylko na podróż w jedną stronę. A pobyt? A po-
wrót? Pomyślał: „Niech się Matka Boża martwi…”.

Pojechał do Lourdes, postanowił, że spędzi tam dziewięć 
dni i rozpoczął nowennę modlitwy przebłagania do Matki Bożej: 
„Matko Boża, oddaję się Tobie, w Twoje ręce. Pomóż mi, żebym 
mógł tu być, żebym mógł zapłacić za ten pobyt”. Jeszcze sobie po-
myślał: „Przecież skoro ufam Bożej Opatrzności, to Pan Bóg nie 
jest drobiazgowy, nieważne więc, czy wezmę tani czy drogi hotel”. 
Wziął ten lepszy. Codziennie chodził do Matki Bożej na modlitwę. 
I nic. Ósmy dzień, dziewiąty dzień. Rano już wyobrażał sobie, jak 
pracownik hotelu wezwie policję, jak trafi do więzienia, jak zaalar-
mują cały korpus dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych, będą 
kłopoty, wstyd. Poszedł wieczorem pomodlić się do Matki Bożej, 
jeszcze raz okazać zaufanie. A tu ktoś go z tyłu klepie w ramię. 

– Czy ksiądz jest Amerykaninem? 
– Tak. 
– Czy zgodziłby się ksiądz z moją rodziną pojechać do Pa-

ryża na tydzień jako tłumacz? 
– Czemu nie, mogę pojechać.
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– Ja chętnie zapłacę. Czy ksiądz płacił za hotel? 
– Nie. 
Wręczył mężczyźnie rachunek, pojechali na tydzień do 

Paryża, na końcu dostał jeszcze od tego człowieka czek w pre-
zencie, a potem wspominał: „Wróciłem na studia bogatszy, niż 
wyjechałem”. Boża Opatrzność…

Można byłoby mnożyć przykłady, sycić się nimi, pocieszać 
wspomnieniami wspaniałych postaci, które przeżywały ten rodzaj 
wiary, który nazywamy zaufaniem Bożej Opatrzności, który jest 
rzuceniem się w ręce Boga. Nie martw się, co będzie jutro. Diabeł 
jest specjalistą od zmartwień. On ma taką zimną dłoń, którą nam 
nieraz położy na czole i każe nam myśleć, co to będzie… 

Jutro do nas nie należy. Nie mamy także żadnego wpływu 
na to, co było wczoraj. Natomiast dzisiaj możemy korzystać z ła-
ski, jaką daje Bóg. To jest łaska, to jest dar Boga, żeby móc rzucać 
swoje życie w Jego ręce i mówić: „Panie, ufam Tobie naprawdę. 
Ty mnie prowadź!”.

Uchwycić się Chrystusa, wiedząc, że On nas doprowadzi do 
chwały, do prawdziwego szczęścia.

Nawet jeśli czasami będziesz mieć wrażenie, że idziesz na 
dno – jeśli się uchwycisz Chrystusa, pójdziesz na dno razem 
z Nim. A On zmartwychwstał. On cię od tego dna odbije. Świę-
ci są właśnie taką pomocą w  Kościele, pomocą przeciwko tej 
przenikającej, brudzącej wszystko wśród nas sile Antychrysta. 
A my tu jesteśmy po to, żeby nieustanie prowadzić dobrą walkę 
każdego dnia, od rana.

Panie Boże, nie pozwól mi oderwać wzroku od Ciebie. Nie 
pozwól mi żadnego dnia przeżywać bez opierania się na Tobie, 
bez Twojej pomocy. 
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pRZEcZYtAj I pODAj DALEj  

Świątynia Opatrzności Bożej powstaje dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli, których serca są chętne do obdarowywania in-

nych. Drodzy Przyjaciele, ogromnie dziękujemy Wam za Wasze 
wsparcie, zaangażowanie i hojność! Mamy głęboką nadzieję, że 
powstające Sanktuarium będzie nie tylko widzialnym wyrazem 
wdzięczności naszego narodu wobec Boga, ale także miejscem 
zawierzenia Opatrzności Bożej i  zgłębiania Jej tajemnicy.  
Jednym z  zadań stojących przed Wspólnotą Darczyńców Pro-
videntia Dei jest ukazywanie działania Opatrzności w  historii 
narodu polskiego i dawanie świadectwa o Jej działaniu, dlatego 
zachęcamy Was serdecznie do podzielenia się niniejszą publi-
kacją z członkami Waszych rodzin, przyjaciółmi i bliskimi oraz 
zaproszenie ich do korzystania z duchowego wsparcia płynącego 
z powstającego Sanktuarium. 

Osoby, które chciałyby uzyskać egzemplarze dodatkowe 
lub archiwalne, z poprzednich dni skupienia, mogą zadzwonić 
pod numer 22 201 97 12.

Wierzymy, że propagowane wydawnictwa formacyjne 
przyczynią się do tworzenia duchowej wspólnoty wokół powsta-
jącego Sanktuarium, a także będą stanowić symboliczną cegiełkę 
na rzecz budowy Wotum Narodu. 
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zapraszamy bliskich i przyjaciół dotychczasowych darczyń-
ców do włączenia się w dzieło budowy świątyni Opatrzności 
Bożej oraz współtworzenia wspólnoty Providentia Dei!

Osoby, które zdecydowały się wspierać budowę Sanktuarium, 
mają wspólne pragnienie, aby:
• zrealizować złożoną Bogu obietnicę wzniesienia Wotum 

Narodu;
• okazywać wdzięczność Bogu za otrzymane łaski;
• zawierzyć Opatrzności Bożej siebie i bliskich;
• pozostawić trwały ślad dla potomnych jako współtwórcy 

narodowego dzieła;
• tworzyć Wspólnotę Darczyńców Providentia Dei.

Centrum Opatrzności – Wotum Narodu 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa 

rachunek bankowy: 
47 1240 6218 1111 0010 1762 7073 

www.centrumopatrznosci.pl
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KsiĄdz prOFesOr  
rOBert sKrzypczaK
Ksiądz Robert Skrzypczak urodził się 
w 1964 roku w Głuchołazach na Opol-
szczyźnie. W 1996 roku ukończył Ar-
chidiecezjalne Seminarium Misyjne 
Redemptoris Mater w  Warszawie 
i otrzymał święcenia kapłańskie. Jest 
profesorem teologii dogmatycznej  

na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, psycho-
logiem, autorem książek, tłumaczem i rekolekcjonistą. Swo-
je badania naukowe poświęca personalizmowi włos kiemu, 
Soborowi Watykańskiemu II, Świętemu Janowi Pawłowi II 
oraz księdzu Dolindo Ruotolo. Był duszpasterzem akade-
mickim przy kościele Świętej Anny na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie. Współpracuje z różnymi ośrodkami 
naukowymi i  kulturalnymi. Jest laureatem wyróżnienia  
„Feniks”, nagrody „Totus” za rozwijanie badań nad naucza-
niem Jana Pawła II, statuetki „Tulipany Życia” za działalność 
na rzecz rodziny oraz medalu imienia Świętej Edyty Stein.


