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Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej,

za nami kolejny dzień skupienia, który mogliśmy przeżywać ra-
zem, w  gronie Członków Wspólnoty Darczyńców Providentia 
Dei i wszystkich naszych Gości. Dziękujemy za Waszą obecność, 
a  także łączność w modlitwie, o której nieustannie zapewniają 
nas Wasze listy i tak licznie przesyłane intencje. Z radością prze-
kazujemy Wam już trzecią książeczkę z  serii W  rękach dobre-
go Ojca, w której próbujemy odnaleźć źródło nadziei w zaufaniu 
Bożej Opatrzności i zastanowić się, dlaczego my, chrześcijanie, 
powinniśmy być dobrej myśli. 

Czy Opatrzność Bożą możemy nazwać kolejnym sakra-
mentem? Czy powinniśmy zamartwiać się o przyszłość i czy po-
ranne wstawanie może uświęcić nasze życie? Z odpowiedziami 
na te pytania przychodzi o. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI, 
którego konferencję wraz z  propozycją ćwiczeń duchowych 
przekazujemy w Wasze ręce. 

Mamy nadzieję, że ta książeczka będzie miłą pamiątką na-
szego wrześniowego spotkania i ucieszy szczególnie tych, którzy 
nie mogli uczestniczyć w  tym wydarzeniu osobiście. Niech jej 
treść będzie zachętą do poszukiwania Pana Boga w codzienności 
i modlitwą o wiarę, która pozwala dostrzec dary Boże w każdej 
sytuacji. Wszak „wszystko (…) służy bogobojnym ku dobremu” 
(Syr 39, 27).

Owocnej lektury!

ks. Tadeusz Aleksandrowicz
Kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej
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Konferencja 
Ufność chrześcijanina  

w obliczU opatrzności bożej

W XVIII wieku powstał ciekawy traktat na temat chrześci-
jańskiego zaufania Opatrzności Bożej. Został napisany 

w czasach, w których dwie skrajności zagrażały chrześcijańskiej 
postawie wobec Opatrzności. Kwietyzm prowadził do emocjo-
nalnego zdania się na pomoc Bożą bez własnego wysiłku ascezy. 
Deizm z  kolei podważał prawdę o  opiece Bożej w  codziennej 
egzystencji. W  wydaniu polskim traktat nosi tytuł Powierze-
nie się Opatrzności Bożej. Autorem jest prawdopodobnie o. Jean 
Pierre de Caussade (1675–1751), jezuita, który głosił rekolekcje 
ignacjańskie i  kilkakrotnie pełnił funkcję rektora seminarium 
duchownego. W naszej konferencji miejscami zainspirujemy się 
tymi do dziś aktualnymi medytacjami, które kształtują bogatą 
duchowość zaufania Bogu. 

czym jest opatrzność?

Święty Tomasz z Akwinu, idąc za Cyceronem, uznaje Opatrz-
ność za część roztropności Boga. Jest nią „pomysł czy plan, jak 
rzeczy mają być prowadzone do celu” (Suma teologiczna, II, 
q. 22, art. 1, tł. P. Bełch, s. 71 i nast.). Jeśli twierdzimy, że Bóg 
jest Opatrznością, to nade wszystko wskazujemy na Jego roz-
tropność, w której podejmuje pewien zamysł i wprowadza go 
we właściwy sobie sposób w życie, aby doprowadzić sprawy do 
wyznaczonego celu. 

program Dnia sKupienia 15.09.2018 
10.00–10.55  

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty
11.00–11.45  

Konferencja o. prof. dra hab. Leona Nieściora OMI  
pt. A teraz radzę wam być dobrej myśli… (Dz 27,22) 
Ufność chrześcijanina w obliczu Opatrzności Bożej

12.00  
Msza Święta odpustowa

13.00  
Składanie Intencji Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności 

Bożej. Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego 
13.30  

Posiłek w punkcie cateringowym
13.30–14.00  

Spotkanie z autorem książki  
Z łaski Opatrzności Tomaszem Gołąbem 

14.00–14.45  
Prelekcja Grzegorza Polaka Prymas Wyszyński  

– świętość przez krzyż poprzedzona pokazem filmu  
o wizycie kard. Stefana Wyszyńskiego na Świętym Krzyżu

14.45  
Poświęcenie dewocjonaliów 

15.00  
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Opatrzność Boża znajduje się w pewnej opozycji do wszyst-
kich sił, które tkwią także i w nas, ludziach, skłonnych do chaosu 
i  zamętu. U  Niego wszystko ma swój właściwy cel. Brak ładu 
i sensu powoduje zamęt, niepewność, zagubienie i lęk. Człowiek 
znajdujący się w takim stanie da się łatwiej zmanipulować i po-
zwoli sobą rządzić. 

„sakrament chwili obecnej”

Nasze uświęcenie polega na tym, że wiernie współpracujemy 
z  Bogiem w  przedsięwzięciu, które pragnie przez nas podjąć 
i wykonać. Aby to robić, nie musimy rozumieć wszystkiego, co 
dzieje się w naszym życiu czy wokół nas. Nie mamy nawet ta-
kiej możliwości. Jesteśmy w stanie uchwycić jedynie ogólnie ce-
lowość ustanowioną przez Boga co do świata czy naszego życia. 
Wiele zamysłów Boga i sposobów ich przeprowadzenia umyka 
naszemu poznaniu. Zresztą, wiedza na temat Jego zamysłów nie 
jest nawet dla nas w  tej chwili konieczna. Zbytnie zastanawia-
nie się nad celowością naszego życia, intelektualizowanie, może 
nas zatrzymać w drodze. 

Jest jednak prosty sposób rozpoznania i  trzymania się 
wyroków Boskich: poddać się rytmowi i  biegowi dnia, w  jego 
nurcie wyczuwając instynktem wiary to, czego Bóg pragnie, Jego 
wolę i  Jego opatrznościowy zamysł względem nas. Wola Boża 
przestaje być czymś abstrakcyjnym. Nie musimy wiecznie pytać: 
„Boże, czego ode mnie chcesz?”. On przemawia do nas językiem 
zwykłych, konkretnych obowiązków.

Święta Faustyna Kowalska pisze: „Dla mnie jest tylko 
chwila obecna droga… Czas, który przeszedł, nie jest w mojej 

mocy, by coś zmienić, poprawić lub dodać… O chwilo obec-
na, ty do mnie należysz cała, ciebie wykorzystać pragnę, co 
tylko jest w mej mocy, a chociaż jestem słaba i mała, dajesz mi 
łaskę swej wszechmocy” (Dzienniczek, 2, wyd. 6, s. 32 i nast.). 
Wszystko inne, przeszłość czy przyszłość, należy do nas tyl-
ko cząstkowo, a chwilę obecną posiadamy całą. Przez nią jak 
przez uchyloną furtkę przychodzi do nas Bóg, odsłania coś ze 
swoich planów.

Wolno mówić o  „sakramencie chwili obecnej”, który 
sprowadza na nas nieustannie łaskę Boga (J. de Caussade, 
s. 24 i  nast.). Człowiek, który nie patrzy zbyt daleko, nie 
mierzy zbyt wysoko, ale skupia się na tej wąskiej ścieżynce 
dnia dzisiejszego, staje się owym ubogim, którego Bóg nasy-
ca dobrami, a odmawia ich bogaczom (Łk 1, 53). „To, czego 
Bóg pragnie w chwili obecnej, jest najlepsze” (J. de Caussade, 
s.  36), nawet gdyby nie pragnął w  tej chwili modlitwy, ale 
czegoś innego.

Właśnie w kontekście Opatrzności Boga, który przyodziewa 
nawet lilie (Mt 6, 28–30), Jezus powiada: „Nie troszczcie się więc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się bę-
dzie. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 34). Ciężary z wczoraj 
i jutra, które dźwigamy dziś, mogą nas powalić – i wielu powa-
lają – natomiast bieda dnia dzisiejszego, czyli brzemię naszych 
trudów, obowiązków czy strapień pisanych nam na chwilę obec-
ną, jest do uniesienia z Bożą pomocą.

Powiada Błogosławiony John H. Newman: „Gdy mnie py-
tasz o to, co trzeba robić w drodze ku doskonałości, mówię ci: 
rano nie wyleguj się w łóżku, gdy pora wstać; pierwsze swe myśli 
poświęć Bogu, złóż pobożną wizytę przed Najśw. Sakramentem, 
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odmawiaj Anioł Pański, jedz i pij na chwałę Bożą, w skupieniu 
odmawiaj różaniec, bądź skupiony, oddalaj złe myśli, codziennie 
badaj swoje sumienie, kładź się o właściwej porze na spoczynek 
– a już jesteś człowiekiem doskonałym” (cyt. za: „Życie Ducho-
we”, 65/2011, s. 70). 

Chcemy każdy nasz dzień zaczynać i kończyć w imię Boże. 
W  liturgicznym cyklu brewiarza w  poniedziałek I  tygodnia 
(w mszale – w czwartek po Środzie Popielcowej) jutrznia koń-
czy się modlitwą o pomoc Bożą: „Wszechmogący Boże, uprze-
dzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, 
aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i  w  Tobie 
znajdowało dopełnienie”. Ta modlitwa ma nawet swoją nazwę, 
Actiones nostras, i jest obdarzona przez Kościół odpustem cząst-
kowym. Kolejny dzień to kolejna szansa spotkania z  Bogiem, 
ludźmi, kolejna szansa uczynienia dobra. On jest Alfą i Omegą 
nie tylko historii, nie tylko naszego życia, ale i  każdego dnia. 
Dobro przez nas czynione ma brać początek od Niego i w Nim 
znajdować swoje spełnienie. 

Obok sakramentalnej komunii świętej jest „komunia 
każdej chwili”, w której możemy się łączyć z Bogiem, poddając 
Mu naszą wolę (J. de Caussade, s. 24 i nast.). Ważną rolę w tych 
chwilach pełnią krótkie westchnienia, akty strzeliste. Dzięki 
nim „wierny z  pokorną ufnością wznosi swoją myśl do Boga 
w czasie wypełniania swoich życiowych obowiązków i znoszenia 
przeciwności. Stąd to pobożne wezwanie wieńczy wzniesioną 
do Boga myśl i stanowi razem z nią jakby drogocenny kamień, 
który zostaje włączony w powszednie życie, nadając mu piękno, 
oraz jakby sól, która odpowiednio przyprawia nasze działanie” 
(Wykaz odpustów, s. 85). 



12 13

 „fiat” maryi dane codzienności

To wypróbowana od wieków tradycja ludzi sprawiedliwych, 
by poddać swoje losy we wszystkich szczegółach Panu Bogu. 
Tę tradycję wyraziła Maryja, mówiąc pewnego dnia aniołowi 
swoje „fiat”. 

Gdy pyta anioła, jak to się stanie, że zostanie matką Jezusa, ten 
odpowiada: „moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 35). Tą osłoną 
ukrywającą moc Boga jest zwykły obowiązek, nasza codzienność: 
czy wtedy, gdy przynosi nam zadowolenie i dobre samopoczucie, 
czy kiedy przynosi strapienie, jakiś krzyż (J. de Caussade, s. 23). 
Nasze powinności dnia codziennego ukrywają wolę Bożą. Pod ich 
przesłoną, jak za jakimiś drzwiami, przemawia Bóg. Na drodze 
ich pełnienia przynosi nam wiele siły i zapału przez swego Ducha, 
którym osłonił Maryję, gdy ta powiedziała „fiat”.

Pierwszą rzeczą, którą zrobiła Maryja po zwiastowaniu 
anioła, było spełnienie obowiązku wobec jej krewnej Elżbiety 
potrzebującej pomocy. Raz powiedziane „tak” Bogu otwiera 
nas na to, co mamy dalej czynić. Zawiązują się kolejne ogniwa 
w łańcuchu posłuszeństwa wobec Niego, jak paciorki różańca, 
a Bóg daje coraz więcej sił. I odwrotnie: słabną nasze siły i Bóg 
wycofuje jakąś część swojej mocy, gdy schodzimy z drogi swo-
ich obowiązków.

Kiedy inni uciekli spod krzyża, Matka Jezusa tam pozostała. 
W znieważonym i oszpeconym Synu wielbiła Boga. Są wydarze-
nia, które zdają się zniekształcać czy nawet zacierać ślady Boże-
go działania. W Maryi było niezwykłe otwarcie się na mądrość 
Boga, tkwiło w Niej to zapytanie dziecka: „Jakże się to stanie?” 
(Łk 1, 34). Gdy słyszała zapewnienie, że „Jego panowaniu nie 

będzie końca” (Łk 1, 33), pytała o sposób spełnienia tej obiet-
nicy. Pytała tak przy zwiastowaniu narodzin Jezusa, pytała tak 
również przy Jego śmierci. 

nie przeszkadzać bogU sobą

Największa przeszkoda w tym, aby Bóg działał w nas i uskutecz-
niał przez nas swoją Opatrzność, tkwi w nas samych. Bóg poradzi 
sobie z przeszkodami zewnętrznymi, ale przez to, że szanuje naszą 
wolność i rezygnuje z przymusu względem nas, zgadza się na wła-
sną bezsilność względem naszej woli. Niczego nie dokona w nas 
i przez nas bez naszego przyzwolenia. Poważnym zagrożeniem dla 
dyspozycyjności wobec Boga jest nasz rozum. Najgorzej, gdy czło-
wiek nabędzie ufności we własny rozum i przestaje szukać światła 
Bożego. Wtedy jego czyny przestają być dziełami Bożymi. Tajem-
nica Boga przemawiającego przez zrządzenia losu jest nieraz za-
bójcza dla rozumu. Izaak, którego żąda Bóg od Abrahama, to nasz 
rozum, który trzeba poddać mądrości nie naszej, ale Bożej. 

Uczniowie pytają Jezusa: „Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boga?”. Skupiają się na sobie, na podjęciu 
własnych działań. Jezus pokazuje inny punkt widzenia: „Na tym 
polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”  
(J 6, 28. 29). Najpierw uwierzcie i zobaczcie, że Bóg posyła na 
świat Syna. Nikt nie działa we własnym tylko imieniu. Uwierzcie 
w Syna i dopiero w tej wierze zobaczycie, że macie działać w Jego 
imieniu. Pozwólcie znaleźć się w tym dłuższym łańcuchu posła-
nia i niczego nie róbcie tylko we własne imię. 

Jezus zachęca, abyśmy wszystko czynili w  imię Boże. 
W  przeciwnym razie zaczniemy kierować się miłością własną. 
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Słusznie więc robimy, kreśląc znak krzyża przy wielu czynno-
ściach, aby wszystko czynić w  imię Boże. „Pamiętaj: wszystko, 
co sprawia pycha, ginie i obraca się w  jej hańbę. Wszystko, co 
sprawia pokora, owocuje i obraca się w  jej chwałę” (G. Bossis, 
On i  ja, s. 233). „Gdy zauważysz, że twoja wola chce działać 
z własnej zachcianki, włóż swą rękę w moją i  spójrz na Mnie, 
aby twoja wola była kierowana przeze Mnie, ku służeniu Mi” 
(Tamże, s. 254). Gdy człowiek oddaje się do dyspozycji Boga, to 
Bóg oddaje się do dyspozycji człowieka.

Pan Jezus porównuje człowieka, który nie wypełnia Słowa 
Bożego, do domu zbudowanego na piasku (Mt 7, 26). Święty 
Paweł z  kolei powiada: „Ten, którego budowla wzniesiona na 
fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło 
spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby 
przez ogień” (1 Kor 3, 14–15). Kto buduje na miłości własnej, 
buduje jakby bez fundamentów i jego dzieło nie może być trwałe.

Nie uświęci się człowiek, który nie związał się z wolą Bożą 
ujawniającą się w chwili obecnej, w teraźniejszości. A nie zwią-
że  się z  wolą Bożą, jeśli do tej woli nie przylgnie jego własna 
wola. Gdy przylgnie, aby pełnić ją w  chwili obecnej, doznaje 
ożywienia, wzmocnienia, oczyszczenia i uświęcenia. 

opatrzność w cieniU krzyża

Człowiek odzyskuje pokój, gdy odda się w ręce Boga. „Gorycz 
staje się słodka” (J. de Caussade, s. 54). Lud szemrał na pusty-
ni z powodu braku wody. Po wrzuceniu przez Mojżesza drew-
na wody w  miejscu zwanym Mara stały się słodkie (Wj 15,  
23–25). Już w tradycji wczesnochrześcijańskiej to drewno stało 

się symbolem krzyża, który sprawia, że gorycz życia zamienia się 
w pewną słodycz, że zaczynamy dostrzegać sens nawet w przy-
krych, bolesnych wydarzeniach. Przyjęty posłusznie porządek 
Boga jest niczym lekarstwo: nie zawsze miłe w smaku, ale przy-
wracające zdrowie. Dojrzała wiara, zaprawiona w trudnościach, 
prowadzi do ufności i radości. Jarzmo staje się słodkie, a brze-
mię lekkie (Mt 11, 30).

Gdyby człowiek miał w sobie więcej wiary, więcej światła 
Bożego, to dostrzegałby w  każdej okoliczności jakiś dar Boży, 
Boże działanie. „Bogobojnym wszystko służy ku dobremu”  
(Syr 39, 27; Rz 8, 28). W  gruncie rzeczy niczego człowiekowi 
nie brakuje, ma wszystko, czego mu potrzeba. Zapewnia mu 
to opieka Boska. Czy temu nie zaprzeczają wojny, głód i różne 
kataklizmy na świecie? Nieszczęścia ziemskie są planem B Boga. 
Gdy zawiódł plan A, plan pierwotny, według którego człowiek 
miał być od początku szczęśliwy, Bóg wprowadził plan awa-
ryjny, w  którym drogą do szczęścia staje się pewne doczesne 
nieszczęście Jego  próbę musi przejść człowiek, aby się oczyścił 
i podniósł z dawnego upadku. Przy tym największą część niedoli 
i przekleństwa bierze sam Bóg na siebie w Ukrzyżowanym.

Jest wrzesień 1939. Wybuchła wojna. W zapiskach Gabrieli 
Bossis, francuskiej mistyczki, zdumiewają słowa Jezusa do niej 
skierowane. Z jednej strony zdają się iść pod prąd ówczesnego 
czasu – są jakby wyobcowane z rzeczywistości, z drugiej strony 
sięgają niejako samego rdzenia tamtych nieszczęść i przynoszą 
skołatanej duszy najgłębszy pokój. Dnia 2 września, gdy trwała 
mobilizacja wojsk we Francji, zanotowała: „Ofiaruj Mi swoje 
najzwyklejsze, najmniejsze czyny, jak bukiet polnych kwia-
tów. Czy nie lubi się tych małych kwiatów polnych? Upleć Mi 
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z nich wieniec. Na taki wieniec potrzeba ich wiele. Nie ustawaj 
w  kładzeniu ich na moje czoło. Moje czoło rozdarte ciernia-
mi. Oczywiście, uzyskasz przez to siłę dla biednych żołnierzy, 
którzy dzisiaj wyjeżdżają. (…) Dziękuj Mi za tyle łask. Uważa 
się za naturalne, że je daję, i nie dziękuje się za nie wcale albo 
bardzo mało. Ale moje serce lubi, aby Mu dziękowano. To roz-
grzewa miłość. To jest wyrazem miłości” (G. Bossis, On i ja, s. 
197 i  nast.). W  połowie września, kiedy odmawiała różaniec 
za Francję: „Proś świętego Michała, by stanął na czele wojsk 
francuskich tak, jak stanął na czele armii dobrych aniołów, by 
pokonać złych. (…) Tak trzeba rozdać wiele amunicji. Ale po to 
muszą istnieć fabryki. Bądź jakby fabryką modlitw, a Ja będę je 
rozdawał. Inaczej, jak mógłbym rozdawać, nie mając zapasów? 

(…) Twoja potęga może ocalić oblicze ziemi, zwiększyć liczbę 
chrześcijan i zmniejszyć liczbę złych ludzi” (G. Bossis, On i ja, 
s. 198). „Prosisz Mnie o pokój dla Francji. Jest coś poważniej-
szego niż wojna: to grzesznik, ten, który nie chce przystąpić do 
wielkanocnej spowiedzi i komunii św. Proś Mnie o pojednanych 
z Bogiem grzeszników” (Tamże, s. 198). Jest jeszcze inna wojna, 
duchowa, i klęska na niej jest o wiele bardziej tragiczna.

Kiedy oglądamy zło z  perspektywy aktualnej, pytamy: 
„A  jak ma się do Opatrzności Bożej terroryzm szerzący się 
dzisiaj na świecie?”. To nie Bóg terroryzuje człowieka, ale drugi 
człowiek. A dlaczego Bóg dopuszcza ten terror? W chaosie rzeczy 
doczesnych ujawniają się cuda Boskiej mądrości. Żeby zrozu-
mieć działanie Boga, „trzeba zamknąć oczy na to co zewnętrzne 
i zatrzymać ziemskie rozumowanie” (J. de Caussade, s. 59). 

W tym kontekście pytam zatem o własną egzystencję i we-
ryfikuję swoje zaufanie względem Opatrzności Bożej. Czego mi 
brakuje? Co mi zabrano? Dlaczego ten człowiek psuje mi życie? 
Dlaczego choruję właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuję 
zdrowia? Warto wypowiedzieć cały swój niedostatek. Wiara 
podpowiada: tak naprawdę niczego ci nie zabraknie. Wydawa-
ło się, że Jezus w dniach Męki został pozbawiony wszystkiego: 
czci, wyznawców i  życia samego, a  tak naprawdę przez Mękę 
zyskał jeszcze dużo więcej i Bóg Go wskrzesił. To, czego nie po-
winno nam tylko zabraknąć, to pełnienia woli Bożej. Mówi Jezus 
do Marty: „potrzeba mało albo tylko jednego” (Łk 10, 42). 

Nawet gdyby nie doświadczył nas los i nie spotkały jakieś 
szczególnie trudne zdarzenia, to na drodze zaufania Opatrzności 
Bożej istnieje wiele prób powstających z samego faktu, że chce się 
iść taką drogą: 1. brak zrozumienia, a nawet oskarżenia ze strony 
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między innymi autorytetów moralnych i intelektualnych; 2. po-
zorna nieużyteczność i  dopuszczone przez Boga wady u  osób 
dążących do takiego stanu trwałej postawy ufności względem 
Boga; 3. upokorzenia wewnętrzne; 4. osobiste ciemności i spra-
wianie wrażenia u innych, że postępuje się w sprzeczności z wolą 
Bożą (J. de Caussade, s. 139–162). 

Usiłującym iść drogą zawierzenia Pan Jezus obiecuje Ducha 
Świętego: „On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). Możemy za-
wsze wołać: „Naucz mnie, Duchu Boży, czytać w księdze życia! 
Chcę się stać Twoim uczniem i jak proste dziecko wierzyć w to, 
czego nie mogę zobaczyć” (Tamże, s. 64).

pod opieką aniołów

Co do Świętego Michała Archanioła, opowiem pewną historię, 
której byłem świadkiem. Nałożyły się na siebie błędy dwóch kie-
rowców: skręcającego w  lewo w  boczną drogę, który w  czasie 
manewru nie spojrzał w lustro, i wyprzedzającego, który nie do-
strzegł migającego kierunkowskazu starego auta, być może jesz-
cze mniej widocznego przez oślepiające z tyłu silne popołudnio-
we słońce. Po zderzeniu przednimi kołami auto kierowcy skręca-
jącego w lewo zatrzymało się na jezdni, z pewnymi uszkodzenia-
mi, ale bez szkody zdrowotnej kierowcy. Kierowca wyprzedzają-
cego auta wjechał w rów, bokiem zaczepił o dość grube drzewo, 
nacinając w nim spore wgłębienie. Zniszczony z przodu pojazd 
zatrzymał się za drzewem. Kierowca wyszedł cały i zdrowy. Po 
oględzinach policji i całej procedurze trwającej trzy godziny kie-
rowca stojącego w rowie samochodu zajrzał jeszcze raz do jego 
wnętrza. Zobaczył na trawie, tuż pod progiem przednich drzwi, 

obrazek Świętego Michała Archanioła z włoskiego sanktuarium 
w Monte Sant’Angelo, z modlitwą do niego. Obrazek wypadł zza 
osłony przeciwsłonecznej znajdującej się pod sufitem auta. Do-
piero na koniec kierowca zauważył ten drobiazg, który zabrał 
następnie ze sobą. Być może kilkanaście centymetrów dzieliło go 
od śmierci. Wierzył, że to Opatrzność Boża zatroszczyła się o tę 
odległość, a  wykonawcą był Święty Archanioł. Zdarzenie na-
stąpiło 20 września, w pierwszy dzień nowenny przed świętem 
Świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała.

Podobnych zdarzeń ludzie wierzący mogliby opowiadać 
bez liku. Znana piosenkarka religijna, Antonina Krzysztoń, daje 
takie świadectwo: „(…) Jestem w  kościele na Mszy. Nagle ni 
stąd, ni zowąd do mnie – osoby, dla której ostatnią rzeczą, na 
jaką bym się zdecydowała, jest pójście do lekarza, przychodzi 
wyraźna myśl: «Idź, zrób to konkretne badanie». Potem się oka-
zało, że było to święto Aniołów Stróżów. Poszłam wykonać ba-
danie i trafiłam na stół operacyjny. Lekarz powiedział: «Wyjąłem 
z pani brzucha bombę atomową. To mogła być sprawa dwóch, 
trzech tygodni». To nie była intuicja, to ingerencja nieba. Znak, 
że mam jeszcze pożyć, może coś zrobić…” („Gość Niedzielny”, 
42/2018, s. 23).

dobrodziejstwo zaUfania bogU

Ci, którzy dają się pokierować Opatrzności Bożej, poddając wolę 
swoją woli Bożej, doznają niezwykłej, nadprzyrodzonej właści-
wości. Ich słowom, gestom i czynom Bóg nadaje szczególne zna-
czenie. Oni sami mogą o tym nie wiedzieć, ale Bóg działa przez 
nich. Wspiera ich nie tylko na drodze zwykłych obowiązków, 
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zadań, ale ponadto prowadzi przez różne impulsy, natchnienia. 
Bóg kształtuje w nich własną i odpowiednią tylko dla nich du-
chowość. Kiedy dają się kierować i  kształtować, odwzorowują 
w sobie jakiś porządek, ład. Zaczynają przyświecać im konkret-
ne cele w życiu, zintegrowane z celowością Bożej Opatrzności. 
Dokonuje się pewien paradoks. Im bardziej żyją chwilą obecną 
i nie myślą o przyszłości, tym bardziej też Bóg wyznacza im ja-
kieś dalekosiężne cele. Życie przestaje być ciągłym błądzeniem 
po omacku, poszukiwaniem, ale staje się znajdowaniem. Naby-
wają oni „instynktu wiary” (J. de Caussade, s. 98).

Ufność Bogu uskrzydla. Właśnie do skrzydeł orlich porów-
nana jest w Piśmie Świętym postawa takiego zaufania: „Wyście 
widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach 
orlich i  przywiodłem was do Mnie” (Wj 19, 4). „Chłopcy się 
męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali 
Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez 
zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 30–31). Godny medytacji 
jest obraz dorosłego orła płynącego w przestworzach z  rozpo-
startymi skrzydłami, na których niesie swe pisklęta. Takie wi-
doki nie były obce Izraelitom podążającym do Kanaanu przez 
skaliste okolice Synaju.

Autor omawianej książki stara się wymienić pewne zasady 
pomocy, jakiej Bóg udziela poddającym się Jego Opatrzności  
(J. de Caussade, s. 163-200):
•	 Im mniej odczuwa się tę pomoc Bożą, tym skuteczniej On jej 

udziela.
•	 Doznawane utrapienia są przejawem miłości Bożej, które za-

mienią się pewnego dnia w radość.
•	 Im mocniej Bóg ogałaca duszę, tym hojniejszy staje się dla niej.

•	 Tym pewniej prowadzi Bóg duszę, im bardziej zdaje się ją 
oślepiać.

•	 Tym bardziej Bóg broni duszę, im mniej ona sam zdolna 
jest się bronić.

•	 Poddany Opatrzności Bożej nie boi się wrogów, ale dostrzega 
w nich swój pożytek.

•	 Poddany Opatrzności nie musi bronić się przed innymi w sło-
wach, skoro sam Bóg go usprawiedliwia.

•	 Bóg przynosi życie dzięki środkom, które zdają się wyniszczać.
•	 Miłość Boża staje się głównym motorem życia, staje się 

wszystkim.
•	 Uległy Opatrzności znajduje więcej światła i siły w Bogu niż 

wszyscy pyszni zadufani w sobie. Potrafi dostrzec Boga nawet 
w  pysznych i  sprzeciwiających się Bogu. Wszystko zaczyna 
objawiać mu Boga.

•	 Takim poddanym Bóg obiecuje zwycięstwo nad mocami zła.
Z pewnością trzeba być bardziej wtajemniczonym w życie 

duchowe, by takie zasady móc uchwycić, ale pewnie i my sami, 
którzy doświadczyliśmy Opatrzności w  życiu, możemy coś 
powiedzieć i  jakieś prawidłowości odkryć w opatrznościowym 
działaniu Boga na naszych drogach.
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Lectio Divina 

o. Leon Nieścior OMI
powierzyć się opatrzności bożej.
Medytacja na podstawie Księgi Rut inspirowana książką: Anna 
Maria Cànopi, Księga Rut: Zaufać Bożej Opatrzności. Lectio divi-
na, Kraków 2009.

metoda LECTIO DIVINA (boża lektUra)

i. LectiO
„Czytaj uważnie tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch 
Święty dyktuje go dla Ciebie. Słowo Boże, które zostało spisane, 
musisz usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Znajdź miejsce, któ-
re pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Wybra-
ny tekst Słowa Bożego czytaj powoli i półgłosem. Takie czyta-
nie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia za-
pamiętywanie. Staraj się czytać tekst całym sobą: umysłem, ser-
cem i wolą. Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją”.

ii. MeDitAtiO
Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co 
Bóg do mnie mówi? Medytacja to stopniowe wprowadzenie 
w  tajemnicę Słowa Bożego: pilne skupienie umysłu i  poszuki-
wanie ukrytej prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na sło-
wie – jego bogactwo pomoże Ci poznać i zrozumieć siebie. Za-
trzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę – za-
dziwił lub zaniepokoił. Rozważaj święty tekst i  go powtarzaj. 
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Rozpocznij lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub zdanie, 
które przykuwa twoją uwagę. Nasycaj się nim. Szukaj wyjaśnie-
nia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś in-
nym biblijnym fragmentem, który przychodzi Ci na myśl. Wy-
pisz słowa, które najbardziej do Ciebie przemówiły. Umieść je na 
widocznym miejscu jako „drogocenny klejnot dnia”.

iii. ORAtiO
Teraz Ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, wsłuchaj się 
w  Jego poruszenia, pozwól Bogu w  nie wstąpić, abyś mógł opo-
wiedzieć o przeżyciach, które rodzi w Tobie Słowo. Módl się prosto 
i spontanicznie, wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lec-
tio i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest w Two-
im życiu. Przywołaj w pamięci zdarzenia, które Bóg uczynił w histo-
rii Twojego życia. Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie. 

iv. cONteMPLAtiO 
Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie 
On przebywa. Trwaj przed Bogiem i przy Nim całym sobą. Samą 
swą obecność uczyń modlitwą (wszak kontemplacja to czas bez-
słownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc; 
godzina nawiedzenia przez Słowo). Staraj się milczeć i pozosta-
wać w bezruchu, w skupieniu. Trwaj w doświadczeniu oczekiwa-
nia i spojrzenia, bo to ono rodzi głęboką więź z Bogiem. Na sie-
bie i innych ludzi, na wydarzenia swego życia staraj się patrzeć 
Jego oczyma i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy 
zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju”*.

*  http://www.lectiodivina.pl/index.php?page=7902 [dostęp 24.09.2018].

Na każdy z tych czterech etapów można poświęcić około 
godziny. całą medytację wolno więc rozłożyć na kilka dni. 
Poniższe treści przewidziane są jako pomoc przede wszystkim 
w drugim stadium lectio divina, czyli w meditatio. Miejscami 
wykraczają poza ten etap i  mogą posłużyć kolejnym krokom 
w proponowanej modlitwie. Najpierw konieczna jest uważna 
lektura Księgi Rut. Przeczytaj kilka razy całą księgę z  Biblii 
tysiąclecia. Liczy tylko cztery rozdziały. Zapoznaj się także ze 
wstępem do księgi w  Biblii tysiąclecia. Po przeprowadzonej 
lectio divina (nie przed!) polecam obejrzeć jeden z dwóch fil-
mów biblijnych, dostępnych m.in. na stronie gloria.tv: Historia 
Ruth albo Księga Ruth. Na ich podstawie warto odbyć jeszcze 
jedną medytację i zapytać: „W jaki sposób Księga Rut jest hi-
storią i mego życia?”.

treŚĆ meDytacji
Czasy sędziów w Izraelu to okres niewierności Izraela, któ-

ry często przystawał do innych bogów. Świadectwo Rut stanowi 
pouczenie dla ludu, aby był wierny. Kobieta gotowa jest pozo-
stawić swoją ojczyznę, Moab, i rodzinę, aby udać się do Izraela, 
kraju zmarłego męża i żyjącej teściowej, Noemi. Jak dzisiaj prze-
mawia Bóg do wiarołomnych chrześcijan? Gdzie spotykamy 
ślady Jego Opatrzności – czy tam, gdzie byśmy nawet się nie 
spodziewali…? Historia Rut pokazuje, że to Pan wybiera swoich 
wyznawców, nawet jeśli nie mieszczą się po ludzku w kategorii 
ludzi wybranych.

Imię Rut oznacza „przyjaciółka”. Słowo dobrze wyraża jej 
dzieje – osoby zdolnej do prawdziwej przyjaźni. Warto prześle-
dzić wszystkie momenty tej historii, w której Rut pokazuje się 
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jako oddana przyjaciółka. Na czym polega autentyczna przy-
jaźń? Bóg w  swojej Opatrzności posyła do nas innych ludzi, 
a zwyczajną drogą Jego posłania jest droga przyjaźni, poświęce-
nia. To dobroć i wierność wprowadzają Rut do ludu wybranego. 
Te przymioty liczą się bardziej niż cechy zewnętrzne. 

Rut pokazuje i  nam prawdziwe priorytety w  życiu: kogo 
trzeba szukać i  cenić. Wiele może powiedzieć o  naturze mał-
żeństwa. Jeśli ktoś stoi przed takim wyborem, to niech modli się 
o prawdziwą przyjaźń w małżeństwie, o znalezienie odpowied-
niej osoby i  własną zdolność do prawdziwej przyjaźni. Jeśli 
ktoś zawarł małżeństwo, niech modli się o  ocalenie przyjaźni 
w  związku. Jeśli żyje w  bezżenności, niech zastanowi się nad 
znaczeniem przyjaźni duchowej.

Akcja znajduje swój finał w Betlejem, która to nazwa ozna-
cza „dom chleba”. Betlejem pokazuje się jako miejsce żyzne, 
bogate w zboże, podczas gdy w Moabie panuje głód (Rt 1, 6). 
W  Betlejem Noemi i  jej synowa nie muszą obawiać się braku 
pożywienia. Przybywają tam w  czasie żniw jęczmiennych, 
poprzedzających zwykle zbiory pszenicy. Kobiety przychodzą 
w dobrą porę. Wyłuskajmy z opisu to wszystko, co opisuje hoj-
ność tego miejsca, płodność ziemi, sycenie się chlebem. 

A mój głód? Czego mi brakuje? W jaką drogę powinienem 
wyruszyć? Jak Bóg wtedy nakarmił opatrznościowo głodnych? 
Jakie znaczenie ma dla mnie Betlejem w głodzie, którego doznaję? 

Zapoznajmy się z  zakazem przyjmowania Moabitów do 
ludu Izraela nawet w dziesiątym pokoleniu. Został wydany dla-
tego, że złorzeczył Izraelowi podążającemu do Kanaanu (Pwt 23, 
4–7). Z kolei w Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy: 
„Salmon [był] ojcem Booza, a  matką była Rachab. Booz był 

ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse 
ojcem króla Dawida” (Mt 1, 5–6a). Dalej następuje genealogia, 
aż po narodzenie Chrystusa. Dostrzegamy pewien paradoks. 
Z pogardzanych przez Żydów Moabitów wywodzi się Rut, proto-
plastka Jezusa. Ma swoje uprzywilejowane miejsce w genealogii 
(Mateusz wymienia tylko wyjątkowo kobiety). Oto Bóg obraca 
przekleństwo w błogosławieństwo. Również i ja mam taką misję, 
by przekleństwo obracać w błogosławieństwo… 

Utrata męża i  synów oraz popadnięcie w  głód pokazują 
iluzoryczność rozwiązania, które znaleźli niektórzy Izraelici 
w ucieczce przed nędzą w swoim kraju (Rt 1, 1–6). Moab wy-
dawał się żyzną krainą. Niektórzy zwątpili w  obietnicę Bożą 
zapowiadającą Kanaan, ziemię mlekiem i  miodem płynącą; 
zbyt dosłownie rozumieli tę obietnicę. Frustracja wypędziła ich 
z własnej ojczyzny, a doprowadziła do jeszcze większego rozcza-
rowania. Przychodzi gorycz powrotu. Przypomina się powrót 
syna marnotrawnego.

Może i  ja uciekam przed jakimś niedostatkiem… Dokąd 
uciekam? Oglądam się za innym miejscem? Udaję się w prze-
strzeń wirtualną, złudny świat? Porównam pod tym względem 
trzy historie: rodziny Noemi, syna marnotrawnego i moją. 

Pod koniec pierwszego rozdziału Noemi (słodycz) każe sie-
bie nazywać Mara (gorycz). Wyszła z Betlejem „pełna”, wróciła 
„pusta” (Rt 1, 21). Frustracją kończy się niejedna ucieczka przed 
trudnościami codzienności, ucieczka z  miejsca przeznaczenia. 
Zastanowię się nad moimi zawodami i rozczarowaniem. Czy ich 
powodem nie była jakaś ucieczka? 

W swojej goryczy Noemi zapomina na chwilę, że ma przy 
swoim boku skarb, szlachetną synową, przez którą Bóg nadal 
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obejmuje ją błogosławieństwem. Kobieta ze wzgardzonego przez 
Izraelitów narodu staje się dla niej znakiem opieki Bożej. Może 
i  do mnie przychodzi pomoc Boża z  nieoczekiwanej strony? 
Bóg nie przestaje opiekować się ludźmi ulegającymi rezygna-
cji. Zadbał o Noemi, która miała przy boku przyjazną synową. 
Otoczony przyjaźnią człowiek sam staje się narzędziem boskiej 
Opatrzności. Czy Bóg nie opiekuje się mną nawet wtedy, gdy 
gdzieś uciekam, bo boję się niedostatku?

Noemi nie chce wracać do Betlejem ze swymi synowymi, 
Orpą i Rut. Zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa wzgarda mo-
gła tam spotkać je wszystkie: teściową i synowe (Pwt 23, 4–7). 
Ona, której imię – Noemi – oznacza „moja słodycz”, chciała tego 
sobie i im zaoszczędzić. 

Z kolei imię Orpa oznacza „tę, która odwraca się pleca-
mi”. Kobieta odwróciła się od swojej szansy, nie wczytując się 
w głębszy sens reakcji teściowej. Noemi sprawdzała determi-
nację, odwagę synowych, ale nie zabraniała iść ze sobą (Rt 1, 
14–15). Orpa zniechęciła się już przy pierwszej trudności, 
która pojawiła się na razie tylko w  słowach. Powróciła do 
bóstw Moabu i może tam umarła z głodu. Przez brak odwagi 
nie poznała smaku chleba w  Betlejem… Była podobna do 
kandydatów na ucznia w  Ewangelii, którzy wycofali się, aby 
najpierw pogrzebać swoich umarłych (Mt 8, 21–22). Czy we 
mnie nie ma czegoś z  Orpy? Czy i  ja nie odwracam się od 
jakiegoś Bożego wezwania? 

Rozejście się Orpy i Rut w przeciwnych kierunkach symbo-
lizuje, według Świętego Paulina z Noli, dwie postawy ludzkości 
(A. Cànopi, s. 19). Jedna jej część idzie za Bogiem, druga – za 
światem. Pierwsza chce iść wąską drogą, druga – szeroką. I  ja 

stoję dziś przed wyborem: Moab albo Juda; droga do pogan albo 
droga do ludu wybranego; pozostać na wyżynach Moabu albo 
wspinać się w judzkie góry, aż do Betlejem.

Jeśli naśladujemy drugą synową Noemi, Rut, i  żywimy 
przyjaźń do Boga i ludzi, wówczas zdobywamy się na siłę i od-
wagę, aby ruszyć do ziemi przydzielonego nam dziedzictwa  
(Rt 1, 16–18). Tylko duchowa miłość może uzdolnić do takiej 
decyzji. Wszystko możemy w Tym, który nas umacnia (Flp 4, 
13). W gruncie rzeczy Rut zostaje pociągnięta przez Boga Izraela. 
W  izraelskiej rodzinie, w postawie jej zmarłego męża i  żyjącej 
teściowej, było coś, co przyciągało ją do Jahwe. Pod płaszczem 
przyjaźni ludzkiej kryła się tajemnica miłującego Boga.

Piękne słowa, wyrażone literacko przez autora natchnione-
go: „Nie nalegaj na mnie…” (Rt 1, 16–17), godne są dłuższego 
przystanku. Warto je zabrać na dłuższą modlitwę, w której mogą 
przeplatać się nasze wypowiedziane obawy i lęki przed pójściem 
drogą Pana oraz akty stanowczości woli, by nie wycofać się z raz 
obranej ścieżki: wierności przykazaniom, swego stanu, swoim 
dobrym postanowieniom. Wzór znajdujemy w poniższym ko-
mentarzu z Talmudu: 

Powiedziała Noemi: 
– Mamy pewne ograniczenia, których należy przestrzegać 
w dniu szabatu.
Rut odpowiedziała: 
– Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja.
– Relacje mężczyzn i kobiet podlegają ograniczeniom.
– Gdzie będziesz spać ty, spać będę i ja.
– Podlegamy sześciuset trzynastu przykazaniom.
– Twój lud będzie moim ludem.
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– Idolatria jest u nas zakazana.
– Twój Bóg będzie moim Bogiem.
– Mamy sąd, który może cię skazać na śmierć na cztery 
sposoby.
– Gdzie ty umrzesz, umrę ja także.
– Ten sąd może decydować o  tym, na którym cmentarzu 
będziesz pochowana.
– Tam chcę być pochowana.
Wówczas Noemi zrozumiała, że Rut już podjęła decyzję” 
(A. Cànopi, s. 17 i nast.). 
Tak naprawdę Rut jest już od dawna dzieckiem Abrahama, 

bo podoba się Bogu dzięki wierze. I my, wracając z ziemi obcej 
Bogu do Betlejem, do Słowa, które stało się Ciałem, przestajemy 
być cudzoziemcami: „A więc nie jesteście już obcymi i przyby-
szami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami 
Boga” (Ef 2, 19). 

W Księdze Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa zakazuje się 
kilku rzeczy podczas żniw: żęcia zboża dokładnie do samego 
brzegu, zbierania pozostawionych kłosów i wracania po zapo-
mniany snopek (Kpł 19, 9 i Pwt 24, 19). Reszta ma pozostać dla 
ubogich i wędrowców. Tak postąpił i Booz, kiedy kazał swoim 
sługom zostawić nawet więcej kłosów, niż zwykle to czynili, aby 
wspomóc biedne kobiety, Noemi i jej synową. Jak Bóg pragnie 
wspomóc innych przeze mnie?

Rut prosi pokornie Noemi: „Pozwól mi pójść na pole zbierać 
kłosy” (Rt 2, 2). Pokusami ubogiego są zazdrość, zachłanność, 
pretensje. Rut należy do „ubogich Jahwe” w pełnym znaczeniu 
tych biblijnych słów. Pokornie prosi, nie mając żadnych roszczeń. 
Uznaje się za ubogą i zdaje się tego nie wstydzić. Booz pozwala 

zbierać kłosy na swoim polu. I Bóg nie jest obojętny na naszą 
pokorę. Czym są te kłosy, których dzisiaj pragnę? W modlitwie 
poproszę o nie pokornie. Rut prosiła nie tylko dla siebie, ale i dla 
Noemi, za którą czuła się odpowiedzialna. Kobiety troszczyły się 
o siebie nawzajem.

Booz, człowiek zamożny i dobrotliwy, pozostaje symbolem 
Boga, który troszczy się o ludzi wędrujących po ziemi. Już samo 
pozdrowienie, którym się zwraca do żniwiarzy: „Niech Pan 
będzie z wami!” (Rt 2, 4), pokazuje, że jest znakiem błogosła-
wieństwa i obecności Bożej. Przypomina nam o tym, że naszą 
codzienność mamy przeżywać w obecności Bożej. 

Słowa Booza skierowane do Rut: „Słuchaj dobrze, moja 
córko! Nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź 
stąd” (Rt 2, 8a), mogą być równie dobrze słowami Boga, który 
zachęca nas, abyśmy szukali pomocy i  zatrudnienia nie gdzie 
indziej, ale u Niego. Czy nie „szukam kłosów na innym polu”? 
Jeśli tak, to czym jest to „inne pole”? Czy nie uciekam spod opie-
ki Bożej? Posłucham, jak Bóg wzywa mnie do powrotu na Jego 
pole i wytrwałego zbierania na nim kłosów. 

„Wtedy [Rut] padła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, 
i  zawołała: Dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak iż mnie 
uznajesz, choć jestem obca?” (Rt 2, 10). Nigdy dosyć myśli i słów 
pokory względem Niego, na którego dobroć nie zasłużyliśmy. 
Przypomina się pokora Maryi w momencie Zwiastowania. Booz 
chwali Rut za to, że była dobra dla swojej teściowej Noemi (Rt 2, 
11–12). Zdobywamy przychylność Boga bez naszych zasług, ale 
trudno sobie wyobrazić stałe błogosławieństwo udzielane przez 
Boga człowiekowi, który żyje w ciągłym konflikcie z najbliższy-
mi. Rut miała serce pokorne, szlachetne, ofiarne, czyste i wolne. 
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Nie uznawała innych bogów poza Bogiem Izraela. Ileż dobra 
otrzymuje od Boga człowiek, gdy żyje w ten sposób?!

Warto prześledzić wszystkie wyrazy dobroci, które okazał 
Booz względem Rut. Jego hojność staje się obrazem troskliwości 
Boga w  naszym niedostatku. On potrafi na swoje sposoby, za 
pośrednictwem ludzi i wydarzeń, pozostawić „kłosy” swojej do-
broci na pustym, zdawałoby się, ściernisku. Sam Booz stwierdza, 
że Rut przyszła z  Moabu, aby schronić się pod skrzydła Boga 
(Rt 2, 12). Zabrania sługom dokuczać tej kobiecie, pozwala jej 
pić wodę z  postawionych naczyń, jeść jego chleb i  maczać go 
w kwaśnej polewce (Rt 2, 14). To sama istota Opatrzności, która 
wyprowadza człowieka z niedostatku.

Pomyślmy o  różnych przejawach dobroci Boga w  naszym 
życiu, o naszym udziale w uczcie Eucharystycznej. Wzbudźmy bo-
jaźń Bożą, by nie spełniła się na nas smutna zapowiedź Jezusa: „Ten, 
który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi” (Mt 26, 23).

Noemi wypytuje Rut: „Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy…?” 
(Rt 2, 19). Staje się interpretatorką Opatrzności. Pełno jest Jej 
śladów, trzeba tylko spojrzeć oczyma wiary. 

„I dodała Noemi: «Człowiek ten jest naszym krewnym, jest 
jednym z mających względem nas prawo wykupu»” (Rt 2, 20). 
Booz przejął prawo do pierwokupu pola zmarłego męża Noemi, 
Elimeleka, i  na podstawie lewiratu – wzięcia za żonę synowej 
Elimeleka, Rut, po rezygnacji z tego prawa przez innego, jeszcze 
bliższego krewnego. Narzuca się analogia do odkupienia, które-
go dokonuje Chrystus, „wykupując” nas z niewoli zła. Opatrz-
ność Boża troszczy się o  naszą doczesność, a  ekonomia Boża 
prowadzi do zaspokojenia największej potrzeby – zbawienia od 
grzechu i śmierci.

Pomoc Booza okazywana Rut i  jej teściowej zaczyna wy-
kraczać poza sprawę pożywienia. Niebawem zawiązuje się więź 
miłości między mężczyzną i  kobietą. Podobnie i  Bóg nasyca 
nas dobrami nie dla samych dóbr, ale dla przyjaźni ze sobą. Sen 
Booza nawiązuje jakoś: do snu Adama, w którym Bóg stwarza 
z jego boku kobietę; do nocy Bożego Narodzenia; do ciemności 
zstępujących na Kalwarię. Wskazuje na tajemnicę Stworze-
nia, Wcielenia oraz Śmierci i  Zmartwychwstania Chrystusa  
(A. Cànopi, s. 43).

Prośba Rut, aby okrył ją brzegiem swego płaszcza  
(Rt 3, 9), oddaje wołanie kruchego człowieka o opiekę Bożą. Jest 
też obrazem stopniowego wchodzenia człowieka w oblubieńcze 
relacje z Bogiem. Rzecz dzieje się w środku nocy (Rt 3, 8). Wła-
śnie o północy też przyszedł pan młody w przypowieści o pan-
nach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25, 6). W nocy narodził 
się nasz Pan, Zbawiciel. Podobnie istnieją noc i  mroki naszej 
egzystencji. W  jej ciemnościach pozwolę owinąć się Bożym 
płaszczem opieki i zbawienia…

W ciemnościach Booz pyta Rut: „Kto ty jesteś?” (Rt 3, 9). 
Bóg mnie także pyta: „Kim jesteś?”. Kiedy potrzebuję pomocy 
i  zbawienia, pytam także samego siebie: „Kim jestem?”. Swoją 
tożsamość odkrywam dopiero w bliskości Boga.

Booz mówi do Rut: „«Podaj okrycie, które masz na sobie, 
i trzymaj je mocno». Gdy trzymała je, odmierzył jej sześć [miar] 
jęczmienia i podał jej. Po czym poszła do miasta” (Rt 3, 15). Nie 
zawiedzie się ten, kto ucieka pod płaszcz Bożej opieki. Otrzyma 
nieoczekiwanie i więcej, niż się spodziewa. Bóg nasyca głodnych 
dobrami, a bogatych odprawia z niczym (Łk 1, 53). Gdy człowiek 
wyzbędzie się zadufania w  sobie i  odsłoni przed Bogiem swój 
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niedostatek i  swoją niewystarczalność, wówczas doświadczy 
hojności Boga. Bóg, jak Booz, nie pozwoli odejść z niczym: „Nie 
możesz wrócić z pustymi rękami do swej teściowej” (Rt 3, 17). 
Rut będzie mogła podzielić się otrzymanymi dobrami z Noemi 
czy innymi ludźmi. Rut była dobra dla swojej teściowej, a Bóg 
okazuje się dla niej dobry. „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 
dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze 
wasze” (Łk 6, 38).

„Bądź spokojna, moja córko – powiedziała Noemi – aż 
dowiesz się, jak potoczą się rzeczy, gdyż nie spocznie ten czło-
wiek, dopóki nie zakończy dzisiaj tej sprawy” (Rt 3, 18). Jeśli nie 
przeszkodzimy Bogu, to On przeprowadzi dzieło pomocy do 
końca. Zaufanie Jemu przywraca pokój serca. Gdybyśmy zawie-
rzali Jemu wszystkie nasze codzienne sprawy, bylibyśmy dużo 
spokojniejsi.

Opisany w  czwartym rozdziale Księgi Rut finał historii 
niech będzie przedmiotem szczególnie osobistej medytacji. 
Płodność okolic judzkiego Betlejem odsyła do innej płodności, 
będącej zwieńczeniem wszelkiej płodności: daru życia ludzkie-
go. Rut rodzi syna, Obeda. Urodzony Obed, „sługa Pana”, był 
dziadkiem Dawida, z którego rodu narodził się Chrystus. Na tej 
ziemi urodzi się Mesjasz. Warto ten rozdział rozważyć w kluczu 
Chrystusa. 

Kłosami pełnymi ziaren, zbieranymi przez Rut na polach 
Betlejem, są też słowa Pisma Świętego. Żywienie się nimi pro-
wadzi do tego, że rodzi się w nas Jednorodzony Syn. Wszyscy 
podążamy do tajemnicy jeszcze innych ziaren: tych, z których 
powstaje Chleb Boży na uczcie Eucharystycznej, zapowiadającej 
ucztę w niebie.

modlitwa końcowa:

„Pozwól nam, Panie Jezu, nasz jedyny Zbawicielu, przeżywać 
z wiarą spotkanie z Tobą w nocy, jaką jest obecny czas, w godzi-
nie próby i trudu rozciągającej się na całe nasze życie i trwającej 
do końca dziejów. Spraw, by nasza dusza nigdy nie zaprzestała 
szukać Ciebie, ale zawsze niestrudzenie gorąco pragnęła Ciebie 
i kryła się spokojna pod skrajem Twego płaszcza, pod skrzydła-
mi Twego miłosierdzia” (A. Cànopi, s. 54). 
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Komentarz przeD WproWaDzeniem 
reLiKWii Krzyża ŚWiętego 

oprac. o. L. Nieścior

Gdy chrześcijaństwo odzyskało wolność edyktem Konstan-
tyna Wielkiego w  313 roku, możliwy stał się kult miejsc 

w  Palestynie związanych z  życiem i  śmiercią Chrystusa. Praw-
dopodobnie pierwsi chrześcijanie ukryli niedaleko Golgoty 
i zabezpieczyli patibulum – poprzeczne ramię krzyża, na którym 
umarł Chrystus. Pal pionowy pozostał na miejscu. Według tra-
dycji spisanej ponad pół wieku od wydarzeń matka Konstanty-
na, Święta Helena, udała się do Ziemi Świętej na poszukiwania 
drzewa Krzyża Świętego. Jak powtarzają za wcześniejszymi 
przekazami historycy – Sokrates i Sozomen – odnaleziono trzy 
krzyże ukryte pod posągiem bóstwa na Golgocie. Przy środko-
wym znajdował się też napis wspomniany w Ewangeliach. Pewna 
chora kobieta miała natychmiast odzyskać zdrowie po dotknięciu 
środkowego krzyża. Po kilkunastu latach od tego zdarzenia, które 
nastąpiło w latach dwudziestych IV wieku, biskup tego miejsca, 
Święty Cyryl Jerozolimski, wspominał w swoich katechezach, że 
drzewo krzyża napełnia niemal cały świat. 

Prędko podzielono ten czcigodny krzyż, a  jego części 
znalazły się w  Konstantynopolu, Rzymie, a  następnie w  wielu 
znaczniejszych katedrach, opactwach i  świątyniach. Połowa 
napisu: „Jezus, Król Żydowski” znajduje się w bazylice Krzyża 
Jerozolimskiego w  Rzymie. Prawdopodobnie fragment krzyża 
wraz z koroną królewską otrzymał od papieża Sylwestra II król 
węgierski Stefan I, który przyjął chrzest w grudniu 1000 roku. 
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Mógł przekazać fragment relikwii Bolesławowi Chrobremu 
przez swego syna Emeryka, z którym łączyły go więzi rodzinne, 
a  który przybywał z  wizytami do Polski i  udawał się na łowy 
z polskim władcą. Relikwie zostały pewnie podarowane świeżo 
powstałemu w 1006 roku opactwu benedyktyńskiemu na Świę-
tym Krzyżu. Cząstka tych relikwii od dzisiaj na stałe zagości też 
w naszej Świątyni. W związku z intronizacją relikwii i Rokiem 
Krzyża Świętego obchodzonym przez kustoszy sanktuarium 
Świętego Krzyża – Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej – gościmy też peregrynujące po Polsce relikwie, 
będące własnością tegoż sanktuarium. Drzewo Krzyża napełnia 
dziś naszą Świątynię. Oba relikwiarze spoczną zaraz na ołtarzu, 
by być dla nas dzisiaj szczególnie uprzywilejowanym znakiem 
ukrzyżowanego Pana.

Po Mszy Świętej będziemy mogli ucałować relikwie Krzyża 
Świętego.

 Jak powiadał Święty Cyryl Jerozolimski, Chrystus, błogo-
sławiąc w  rozmowie z  Tomaszem Apostołem tych, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli, nie wykluczył ze swego błogosławieństwa 
tych, którzy chcą zobaczyć i  dotknąć świętych znaków Jego 
Męki. Taki gest umocnił w wierze Świętego Tomasza, może i nas 
umocnić. 

Po urządzeniu kaplicy poświęconej Wielkiemu Piątkowi 
będziemy mogli częściej przebywać w bliskości tego materialne-
go znaku Męki Pańskiej. Ta bliskość niech kształtuje w nas chęć 
wiązania naszej egzystencji – dotkniętej różnymi strapieniami 
– z ukrzyżowanym Panem.

– Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.
– Pójdźmy z pokłonem!

 czytania z Dnia  
i eWangeLia

 
Pierwsze czytanie (Hbr 5, 7–9) 
czytanie z listu do hebrajczyków

 
Chrystus podczas swojego życia doczesnego z  głośnym woła-
niem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który 
mógł Go wybawić od śmierci, i  został wysłuchany dzięki swej 
uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez 
to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zba-
wienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

psaLm (ps 31)

wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim 
Panie, do Ciebie się uciekam: 
niech nigdy nie doznam zawodu, 
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. 
Nakłoń ku mnie Twe ucho, 
pośpiesz, aby mnie ocalić.

wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim  
Bądź dla mnie skałą schronienia, 
warownią, która ocala. 
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, 
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
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wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim  
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, 
bo Ty jesteś moją ucieczką. 
W ręce Twoje powierzam ducha mego: 
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim  
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, 
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”. 
W Twoim ręku są moje losy, 
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim  
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, 
którą zachowałeś dla bogobojnych. 
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie 
na oczach ludzi.

wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim

eWangeLia (j 19, 25–27)

słowa ewangelii według świętego jana 

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus uj-
rzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 
do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: 
„Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Litania o Krzyżu ŚWiętym

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Przez krzyż Twój wybaw nas, Panie, Synu Boży!
Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu wierny,
Krzyżu, wspaniałe drzewo, ozdobne purpurą krwi Chrystusowej, 
Krzyżu, drzewo wielkie,
Krzyżu, słodkie drzewo,
Krzyżu, drzewo wybrane, aby na sobie unosić ciało najświętsze,
Krzyżu, drzewo wybrane na odpuszczenie naszych grzechów, 
Krzyżu, drzewo wybrane, jedyne godne było dźwigać światu 
okup win,
Krzyżu, drzewo zewsząd poświęcone przez Baranka boską krew,
Krzyżu, szczęście dusz,
Krzyżu, ołtarzu Boga,
Krzyżu, znaku miedzianego węża, uzdrawiający lud izraelski,
Krzyżu, chwało i wywyższenie Chrystusa,
Krzyżu, znaku męki i tryumfu Boga,
Krzyżu, kosztowny kielichu obejmujący wszystkie cierpienia, 
jakie Chrystus za nas poniósł, 
Krzyżu, na którym Słowo Boga zostało wskutek słabości ukrzy-
żowane z powodu nas,
Krzyżu, spełnienie dawnych figur i proroctw,
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Krzyżu, jarzmo przykazań Bożych,
Krzyżu, początku nowego życia,
Krzyżu, zgorszenie dla Żydów, a głupstwo dla pogan,
Krzyżu, do powstania z grzechów naszych skłaniający,
Krzyżu, pokusy czarta, świata i ciała zwyciężający,
Krzyżu, znaku szczerej pokuty,
Krzyżu, zbawienia wiecznego bramo.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, 
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, 
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad 
nami.

K. Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez Krzyż swój odkupił świat.

Módlmy się:
Racz, prosimy, Panie, wejrzeć na ten lud i czeladkę Twoją, dla 
której chciał Pan nasz Jezus Chrystus w ręce złośliwych być 
podany i okrutną śmiercią krzyżową srodze udręczony, któ-
ry z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego, Kraków 2010. 

przeczytaj i poDaj DaLej  

Świątynia Opatrzności Bożej powstaje dzięki darowiznom 
ludzi dobrej woli, którzy mają serca chętne do obdarowywa-

nia innych. Drodzy Przyjaciele, ogromnie dziękujemy Wam za 
Wasze wsparcie, zaangażowanie i  hojność! Mamy głęboką na-
dzieję, że powstające Sanktuarium będzie nie tylko widzialnym 
wyrazem wdzięczności naszego narodu wobec Boga, ale także 
miejscem zawierzenia Opatrzności Bożej i zgłębiania Jej tajem-
nicy. Jednym z zadań stojących przed Wspólnotą Darczyńców 
Providentia Dei jest ukazywanie działania Opatrzności w historii 
narodu polskiego i dawanie świadectwa o Jej działaniu, dlatego, 
Drodzy Przyjaciele, zwracamy się do Was z  serdeczną prośbą 
o podzielenie się niniejszą publikacją z członkami Waszych ro-
dzin, przyjaciółmi i bliskimi oraz zaproszenie ich do korzystania 
z duchowego wsparcia płynącego z powstającego Sanktuarium. 
Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe egzemplarze do 
ofiarowania bliskim, mogą zadzwonić pod numer 22 201 97 12. 
Ufamy, że dzięki temu Wspólnota Darczyńców Providentia Dei 
będzie jeszcze liczniejsza, a proces budowy i upiększania wnę-
trza Świątyni zakończy się wcześniej, niż się spodziewamy.
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zapraszamy do włączenia się w  dzieło budowy świątyni 
opatrzności bożej bliskich i  przyjaciół dotychczasowych  
darczyńców oraz współtworzenia wspólnoty Providentia Dei! 

Osoby, które zdecydowały się wspierać budowę Sanktuarium:
•	realizują	złożoną	Bogu	obietnicę	wzniesienia	Wotum	Narodu;
•	okazują	wdzięczność	Bogu	za	otrzymane	łaski;
•	zawierzają	Opatrzności	Bożej	siebie	i bliskich;
•	pozostawiają	trwały	ślad	dla	potomnych	jako	współtwórcy	

narodowego dzieła;
•	stają	się	Członkami	Wspólnoty	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



www.centrumopatrznosci.pl

o. leon nieścior omi,
urodzony w 1962 roku; oblat Maryi Niepokalanej; profesor 
nauk teologicznych, patrolog; badacz monastycyzmu wcze-
snochrześcijańskiego, egzegezy patrystycznej i misji staro-
żytnych; wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW, 
kierownik Katedry Teologii Patrystycznej; autor kilku mo-
nografii naukowych, przekładów patrystycznych, około 
siedemdziesięciu artykułów naukowych i licznych publika-
cji popularyzatorskich (najnowsza publikacja: W sporze ze 
złymi myślami. Lektura ewagriusza z Pontu dzisiaj); należy 
do krajowego oraz międzynarodowego zrzeszenia patrolo-
gów (AIEP). 


