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Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej!

Moje serce rośnie, kiedy widzę, że coraz więcej Darczyń-
ców przybywa do Świątyni w  Wilanowie, aby uczest-

niczyć w  dniach skupienia. Rozmowy z  Wami napawają mnie  
radością i dumą. 

21 września 2019  roku, podczas szóstego dnia skupienia, 
spojrzeliśmy z kolejnej już perspektywy na Bożą Opatrzność. Za-
wdzięczamy to ojcu Piotrowi Szczepańskiemu OFMConv., który 
udzielił odpowiedzi na pytanie: „Czy warto się modlić, skoro 
Opatrzność Boża czuwa nad nami?”. I choć, jak sam zaznaczył, 
odpowiedź „tak” jest oczywista, to w obrazowy sposób wyjaśnił, 
dlaczego warto to robić. 

Konferencja tak bardzo spodobała się słuchaczom, że za-
kończyli ją oklaskami. Wielu z Was notowało swoje przemyśle-
nia podczas wystąpienia ojca Piotra, co mnie niezmiernie cieszy, 
bo widać, jak cenne były te rozważania. Dzięki tej publikacji 
wszyscy nieobecni upewnią się, że warto się modlić, ci zaś, któ-
rzy przybyli do Świątyni Opatrzności Bożej na dzień skupienia, 
przypomną sobie słowa konferencji.

Cieszę się, że przygotowaliśmy dzień skupienia, który po-
maga wzrastać w wierze i zaufaniu do Opatrzności Bożej. Niech 
lektura konferencji i homilii ojca Piotra przyniesie błogosławio-
ne owoce. 

ks. Tadeusz Aleksandrowicz
kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej
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KONfERENcjA

Czy warto się modlić, skoro  
opatrzność Boża Czuwa nad nami?

o. piotr szCzepański oFmConv.

Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten dzień skupienia. Cie-
szę się, że mogę przemawiać do tak zacnego grona Dobro-

czyńców i ludzi o otwartym sercu.
Temat, który przed nami postawiono, jest niewątpliwie bar-

dzo ważny. Łączy on w sobie dwa istotne zagadnienia: rzeczywi-
stość modlitwy oraz potrzebę zdania się na Opatrzność Bożą. 
Tytułowe pytanie ma formę pytania zamkniętego, to znaczy, że 
można odpowiedzieć na nie wyłącznie twierdząco lub przeczą-
co. Zatem: czy warto się modlić? Odpowiedź wydaje się prosta: 
oczywiście, że tak! Nie możemy jednak w ten sposób pozosta-
wić tego tematu. Ciśnie się bowiem na myśl kolejne pytanie:  
„A dlaczego warto się modlić?”.

Temat zakłada jakąś oczywistość, ale wcale nie jest oczy-
wisty. Można wyczuć między wierszami przekorne założenie, że 
skoro Pan Bóg o wszystkim wie i o wszystkim decyduje, to może 
nie warto się modlić. W tym temacie najbardziej intrygujące jest 
słowo: warto. Cóż to słowo nam mówi? Wprowadza ono jakieś 
wartościowanie. Coś warto, a czegoś nie warto. Kieruje nas więc 
na poziom biznesu, opłacalności. Czy opłaca się modlić, czy może 
się nie opłaca? Czy będzie z tego jakaś korzyść, gdy będę się mo-
dlić? To słowo może też odnosić się do jakiegoś sensu. Czy moja 
modlitwa ma sens, skoro Opatrzność Boża czuwa nade mną?

pROGRAM DNIA sKUpIENIA  
21.09.2019 

10.00 - 10.55 
Adoracja Najświętszego Sakramentu,  

Sakrament Pokuty i Pojednania

10.30 
Różaniec

11.00 - 11.45 
Konferencja o. Piotra Szczepańskiego OFMConv. 

„Czy warto się modlić, skoro  
Opatrzność Boża czuwa nad nami?”

12.00 
Msza Święta odpustowa

13.00 
Składanie Aktów Dziękczynienia  
i Zawierzenia Opatrzności Bożej 

Święcenie dewocjonaliów

13.30  
Posiłek w punkcie cateringowym 

pROGRAM DNIA sKUpIENIA  
21.09.2019 

10.00 – 10.55  
Adoracja Najświętszego Sakramentu,  

Sakrament Pokuty i Pojednania

11.00 – 11.45  
Konferencja ks. infułata dra Jana Sikorskiego 

„Wolność jako dar Opatrzności Bożej” 

12.00 – 13.00 
Msza Święta dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego

13.00 – 13.25 
Składanie Aktów Dziękczynienia  
i Zawierzenia Opatrzności Bożej

 13.30 
Posiłek w punkcie cateringowym
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Właśnie wokół tych pytań chciałbym zbudować tę konfe-
rencję. Będę się starał opowiedzieć, jak ja rozumiem wartość 
modlitwy, mając na uwadze, że Pan Bóg czuwa nade mną.

Mam świadomość, że znajduję się we wspólnocie osób 
związanych z  tą Świątynią, a  więc bliska Waszemu sercu jest 
wiara w Opatrzność Bożą. Na początku chciałbym zatem przy-
pomnieć, czym jest Opatrzność Boża, jak można Ją rozumieć, 
jak ja Ją rozumiem. Zaraz potem powiem kilka słów, czym jest 
modlitwa, jaka powinna być, jak ja ją postrzegam. Dzięki po-
łączeniu tych dwóch rzeczywistości będziemy mogli próbować 
odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy warto się modlić, skoro 
Opatrzność Boża czuwa nad nami?”.

Opatrzność Boża. Bardzo lubię definicję, która mówi o tym, 
że Opatrzność Boża to nic innego, jak troska dobrego Boga o swo-
je stworzenie, troska o człowieka. Ta troska ma swój początek już 
w ogrodzie Eden i od tamtej pory nie ma ona końca. Ciągle trwa. 
Troska, z  jaką Bóg stwarzał świat, wszystkie rośliny, zwierzęta, 
a w końcu człowieka – na swój obraz i swoje podobieństwo – wy-
raża się w tym, że całe stworzenie zostało uczynione jako dobre.

Jest jeszcze drugie słowo, które mocno wpisuje się w definicję 
Opatrzności Bożej. To słowo: obecność. Połączywszy te dwa ele-
menty, możemy stwierdzić, że Opatrzność Boża to troskliwa obec-
ność Pana Boga wśród swojego stworzenia, a  przede wszystkim 
– Jego obecność w moim życiu. Nasz Bóg jest troskliwy i obecny.

Te dwa wymiary Bożej Opatrzności widać świetnie już od 
pierwszych kart Pisma Świętego. Jak powiedziałem wcześniej, 
całe stworzenie jest wyrazem troski i obecności Pana Boga, który 
wszystko uczynił jako dobre. Szczytem stworzenia jest człowiek: 
mężczyzna i kobieta, o których Bóg się troszczy i w których życiu 

jest zawsze obecny. W  sposób niezwykły tę troskę i  obecność 
widzimy, gdy dokonuje się pierwszy grzech. Jak mówi Księga 
Rodzaju, człowiek po swoim upadku chowa się przed Bogiem, 
a Ten nie opuszcza Adama, nie obraża się na niego, ale śpieszy, 
aby go odnaleźć, czego dowodem jest pytanie, z którym wyrusza 
na poszukiwanie człowieka: „Adamie, gdzie jesteś?”. To wyjąt-
kowy dowód zabiegania Pana Boga o człowieka, martwienia się 
o jego los, szczególnie w tak trudnym momencie. Bóg chce być 
obecny przy Adamie. To nie Adam szuka Pana Boga, aby powie-
dzieć, co się stało, aby prosić o pomoc. Adam nie krzyczy, nie 
woła. To Bóg w swej troskliwości szuka człowieka. Opatrzność 
Boża ciągle czuwa nad Adamem.

Przemierzając karty Pisma Świętego, ciągle napotykamy 
troskliwą obecność Boga wśród kolejnych pokoleń ludzi. Pięknie 
rysuje się ten obraz Stwórcy choćby w życiu Abrahama, którego 
Pan wyprowadza z Ur Chaldejskiego do ziemi Kanaan. Zawiera 
z  nim przymierze i  sprawia, że ten staje się ojcem wszystkich 
wierzących. Tak samo moglibyśmy spojrzeć na Mojżesza, któ-
rego Bóg wybiera do wielkiego zadania: aby wyprowadził Izrael 
z niewoli egipskiej. Jak mówi Księga Wyjścia, Pan Bóg ma dość 
narzekania swojego ludu, chce go uwolnić. Widzimy tu troskli-
wą obecność Boga pośród narodu wybranego. On słyszy woła-
nie o pomoc i zaradza trudnej sytuacji. Kiedy czytamy historię 
wyjścia Izraela z Egiptu, widzimy, że Bóg był obecny nie tylko 
w chwili opuszczenia przez Żydów niewoli. On idzie ze swoim 
ludem w dzień w chmurze obłoku, a w nocy w słupie ognia. Nie 
pozwala, aby rydwany faraona dopędziły uciekających. Suchą 
nogą przeprowadza naród wybrany przez Morze Czerwone. 
Gdy kończą się zapasy żywności i wody, Bóg karmi Izraelitów, 
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zsyłając mannę z  nieba i  przepiórki, a  ze skały wyprowadza 
wodę. On się troszczy o swój lud.

Na górze Synaj Mojżesz otrzymuje od Boga tablice z przy-
kazaniami. W ten sposób znów objawia On człowiekowi, co jest 
dla niego dobre, a co – złe, co należy czynić, a czego nie. „Jam 
jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli”! Przykazania to pomoc dla człowieka, aby mógł szczęś-
liwie dojść do ziemi obiecanej. Choć czasami wydaje się nam, że 
one ograniczają naszą wolność i utrudniają nam życie, to jednak 
zachowywanie ich jest dla nas zbawienne.

Kiedyś miałem okazję być na Malcie, gdzie uczyłem się ję-
zyka angielskiego. Miałem też możliwość zwiedzić tę wyspę i jej 
niezwykłe miasta. Szczególnie lubiłem jedno miejsce w  stolicy, 
otoczonej wysokimi murami obronnymi. Był to piękny ogród 
usytuowany w narożniku murów, skąd roztaczał się niesamowity 
widok na wejście do portu, na który patrzyło się z  wysokości 
kilkunastu metrów. Na dole, wzdłuż murów, biegła ulica. Dla 
kierowców było to trudne i  niebezpieczne miejsce, gdyż na 
rogu murów znajdował się zakręt pod kątem dziewięćdziesięciu 
stopni. Jadący wzdłuż murów kierowca widział jezdnię tylko do 
zakrętu. Musiał więc zachować szczególną ostrożność i  odpo-
wiednio dostosować prędkość. Ja jednak, stojąc na narożniku 
muru i  obserwując tę ulicę z  wysoka, mogłem bez przeszkód 
widzieć całą długość jezdni – nie tylko do zakrętu, ale też dalej. 
Pewnego dnia, gdy znów kontemplowałem widok na port, zo-
baczyłem dwa samochody dojeżdżające do tego newralgicznego 
punktu z przeciwnych stron. Wychodziło na to, że spotkają się 
dosłownie na zakręcie. Kierowcy nie mieli możliwości widzieć 
siebie ze względu na mur, ja natomiast widziałem wszystko jak na 
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dłoni. Kierowcy nie wiedzieli o sobie, ja natomiast patrzyłem na tę 
sytuację, jakbym wiedział, co się za chwilę stanie. Wtedy właśnie ta 
sytuacja skojarzyła mi się z Bożą Opatrznością. Chociaż kierowcy 
dojeżdżający do zakrętu nie wiedzieli o sobie i się nawzajem nie 
widzieli, to jednak Pan Bóg w swej Opatrzności miał wszystko pod 
kontrolą. Był obecny „nad nimi”, a przed zakrętem z jednej i dru-
giej strony umiejscowił „przykazanie”, znak swojej troskliwości… 
ograniczenie prędkości do dwudziestu kilometrów na godzinę.

Może to trywialny przykład, ale w jakimś stopniu ukazuje, 
jak „działa” Opatrzność Boża i dlaczego przykazania są wyrazem 
Jej troski o mnie.

A  cóż to jest modlitwa? W  Katechizmie Kościoła Kato-
lickiego czytamy: „Modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym 
spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i  miłości za-
równo w cierpieniu, jak i radości”. Jak powinienem się modlić? 
Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to wierzyć, że mówię do 
Kogoś, kto mnie słucha. A więc muszę wierzyć, że On jest, że jest 
przy mnie obecny, jest zainteresowany mną, czyli – powiedzmy 
to od razu – troskliwy.

Co zatem robię, gdy się modlę? Jestem obecny przed Bo-
giem, który jest obecny przede mną. Gdy się modlę, muszę mieć 
tę świadomość, że Bóg i ja jesteśmy dosłownie naprzeciwko siebie.

W książce Święty i diabeł, opowiadającej o życiu św. Jana 
Marii Vianneya, znajdziemy taką historię:

„Proboszcz z  Ars rano przyszedł otwierać kościół. Stary 
wieśniak już tam czekał. Widocznie szedł na pole, bo o ścianę 
oparł rydel i motykę.

– Dzień dobry, przyjacielu – zaczął przyjaźnie ksiądz. – Co 
was sprowadza do kościoła o tak wczesnej porze?

– To moja najpiękniejsza chwila w  całym dniu – odparł 
Ludwik Chaffangeon, blisko siedemdziesięcioletni starzec. 
– Przychodzę przed tabernakulum szukać siły i  pomocy do 
całodziennej pracy.

– A co mówicie Panu Bogu?
– Nic Mu nie mówię. Patrzę na Niego, a On na mnie”.
Co robię, gdy się modlę? Patrzę na Niego, a On na mnie. 

Jestem w obecności Tego, Który Jest. Modlitwa jest relacją: moją 
wobec Pana i Stwórcy i jednocześnie Jego wobec mnie. Tu poja-
wia się pierwsza odpowiedź na pytanie: „Czy warto się modlić, 
skoro Opatrzność Boża czuwa nad nami?”. Skoro modlitwa jest 
byciem w obecności Pana Boga, to jest to najważniejsza racja, 
dla której warto się modlić. Gdyby ktoś zaproponował mi 
możliwość audiencji sam na sam z papieżem Franciszkiem, nie 
zastanawiałbym się, czy warto, czy się opłaca, tylko z radością 
bym z  tej okazji skorzystał. Tymczasem modlitwa jest spotka-
niem z samym Bogiem, przed którym i papież Franciszek klęka, 
aby być w  Jego obecności. Świadomość tego, co się dzieje na 
modlitwie, może nas doprowadzić do kolejnego odkrycia, mia-
nowicie – że Pan Bóg jest przy mnie zawsze, nie tylko wtedy, 
gdy się modlimy. Jak mówi św. Paweł w Dziejach Apostolskich: 
„w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Całe nasze życie jest 
ogarnięte Jego obecnością. Niezależnie od miejsca, w którym się 
znajdujemy, pory roku, nastroju, tego, co robimy, On jest przy 
nas. Co więcej, sam Jezus w  Ewangelii św. Jana dodaje: „beze 
mnie nic nie możecie uczynić”!

Tę relację między Bogiem i nami w czasie modlitwy może-
my też sobie wyobrazić na przykładzie taty i  jego małego syn-
ka. Tato jest cały czas przy swoim dziecku, uważnie śledzi jego 
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kroki, ponieważ troszczy się, by nic mu się nie stało. Dziecko ma 
świadomość, wie, że tato jest obok, choć czasem można odnieść 
wrażenie, że zapomina o jego obecności, zajęte swoimi ważnymi 
rzeczami. Szybko sobie jednak przypomina o tacie, gdy napoty-
ka jakąkolwiek trudność na swojej drodze. Zobaczywszy spory 
kamień, trudzi się, żeby go przesunąć, wypręża się i  sapie, aż 
wreszcie spogląda na swojego rodzica i mówi: „Pomożesz?”. 

Tak widzę moją relację z Panem Bogiem. W życiu podejmu-
ję różne wysiłki, zabiegam o różne rzeczy i nierzadko doświad-
czam własnej niemocy, a  przy tym zapominam lub nie myślę 
o Jego obecności. Trudności przywracają mi pamięć i skłaniają 
mnie do prośby, z którą zwracam się do Boga: „Pomożesz?”.

Choć wierzę, że Opatrzność Boża czuwa nade mną, to jed-
nak słuszną i piękną rzeczą jest ta krótka modlitwa, w której staję 
naprzeciwko Boga jako nieporadne dziecko i proszę o pomoc.

Doświadczeni rodzice wiedzą, że czasami nie wystarczy 
wytłumaczyć dziecku, że czegoś nie wolno robić. Mimo zakazów 
dziecięca ciekawość popycha malucha do tego, by sprawdził na 
przykład, co to znaczy, że ogień parzy. Troskliwy tato bacznie 
obserwuje każdy ruch dziecka, które zbliża rączkę do płomienia 
świeczki. Czeka do ostatniej chwili. Pozwala, aby poczuło ciepło, 
uważa jednak, aby się nie poparzyło. Podobnie Pan Bóg, w swej 
Opatrzności, dopuszcza moje błędy, abym z nich czerpał nauczkę, 
doświadczenie i mądrość. Miłosierny Ojciec z Ewangelii Łuka-
szowej pozwala odejść synowi, choć wie, że ten źle robi. Ma jed-
nak nadzieję, że gdy dziecko na własnej skórze doświadczy kon-
sekwencji złych wyborów, powróci skruszone, ale i mądrzejsze.

Czy warto się modlić lub jaki ma sens modlitwa, skoro 
wiem, że Opatrzność Boża nade mną czuwa?
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Myślę, że pierwszy sens można odkryć bardzo łatwo. 
Wyobraźmy sobie, że modlę się o jakąś ważną dla siebie rzecz,  
na przykład modlę się o  dobrą pracę i… ją otrzymuję. Ponie-
waż wiem, że się modliłem, wiem, że prosiłem Pana Boga przez 
dłuższy czas, potrzebowałem tej pracy i ją otrzymałem, to wiem, 
że Pan Bóg ma w  tym swój udział. Ta świadomość popycha 
mnie do bardzo ważnej rzeczy, mianowicie – do wdzięczności. 
Staję wtedy znowu do modlitwy, uświadamiając sobie, że jestem 
w obecności troskliwego Boga, że jestem przez Niego obdarowa-
ny i szczerze, z serca, dziękuję Mu za otrzymaną łaskę. Nauczy-
ciele życia duchowego podkreślają, że wdzięczność wobec Pana 
Boga powinna być pierwszą i podstawową modlitwą człowieka 
wierzącego. Pięknie pomaga w takiej modlitwie Psalm 92:

„Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy […]
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich”.

Co by się natomiast działo, gdybym potrzebował wyżej 
wspomnianej pracy, a nie modlił się o nią, i… również bym ją 
otrzymał? Przecież Pan Bóg obdarza swoją łaską wszystkich, nie 
tylko wierzących i do Niego się modlących, ale każdego człowie-
ka chodzącego po tej ziemi. Czytamy w Ewangelii św. Mateusza, 
że „słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 
deszcz na sprawiedliwych i  niesprawiedliwych”. Możliwe, że 
byłbym przekonany, że dobrze wypadłem na rozmowie kwalifi-
kacyjnej lub moje CV wywarło ogromne wrażenie na pracodaw-
cy. Może pomyślałbym o  wielkim szczęściu bądź korzystnym 

zrządzeniu losu czy szczęśliwym przypadku. Nie widziałbym 
jednak w  tym wydarzeniu działania Pana Boga, a  tym samym 
– nie miałbym wdzięczności wobec Niego. Wróciwszy do Psal-
mu 92, mógłbym o sobie przeczytać:

„Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!
Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje”.

Dla człowieka wierzącego takie słowa, jak: przypadek, 
zrządzenie losu, udało się, powinny być zastępowane stwierdze-
niem: „Pan Bóg się o mnie troszczy!”. Skoro wszystko pochodzi 
od Niego, skoro On nad wszystkim czuwa i daje nam wszystko, 
czego potrzebujemy, skoro nie ma najmniejszej rzeczy na tym 
świecie, która umknęłaby Jego uwadze, to nie ma przypadków. 
Jak to zwykło się mówić: przypadki możemy znaleźć tylko 
w gramatyce. Człowiek, który wierzy i  się modli, jest w stanie 
odkryć i zauważyć, że Pan Bóg się o niego zatroszczył. Człowiek, 
który nie wierzy i  się nie modli, będzie szukał wytłumaczenia 
tego, co się stało, wszędzie poza Panem Bogiem. 

Na pytanie, po co się modlić, możemy dać więc odpowiedź: 
aby widzieć, że Pan Bóg działa.

Rozmawiałem niedawno z moim współbratem, który pra-
cuje na misjach w  Burkina Faso i  jest odpowiedzialny za duży 
szpital należący do działalności naszej misji. Rocznie zgłasza 
się tam i prosi o pomoc około 45 tysięcy osób. Jest to duże i po-
trzebne dzieło, z  którym związane są również spore wydatki.  
Ów misjonarz opowiadał mi, że miał okazję sprowadzić na jeden 
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z oddziałów szpitala potrzebny sprzęt medyczny. Świetna okazja, 
za którą powinien zapłacić 25 tysięcy euro, których oczywiście 
nie miał, a potrzebował ich dosłownie na jutro. W swojej bezrad-
ności po prostu pomodlił się wieczorem i nazajutrz rano o wypeł-
nienie się woli Pana Boga. Jakież było jego zdziwienie, gdy przed 
południem zadzwoniła do niego pewna osoba z Włoch, z którą 
wcześniej współpracował, i  zapytała go, czy przypadkiem nie 
ma jakichś potrzeb w szpitalu, bo są do wykorzystania pieniądze  
– 25 tysięcy euro. Jedynym komentarzem misjonarza do tej sytu-
acji były słowa: „Modliłem się, a Pan mi odpowiedział”. 

Gdyby się nie pomodlił, możliwe, że pierwszą jego myślą 
byłoby: to szczęśliwe zrządzenie losu. Ponieważ jest to pobożny 
zakonnik, zapewne jego druga myśl pobiegłaby do Pana Boga, 
który w swej Opatrzności wszystko przewidział.

Jeszcze raz podkreślę: to modlitwa sprawia, że jestem w sta-
nie zauważyć działanie Pana Boga w moim życiu, co prowadzi 
mnie do uwielbienia i  wdzięczności wobec Hojnego Dawcy. 
Czasami modląc się, zauważam, że nie wykorzystałem jakiejś 
łaski Pana Boga, że źle wybrałem i pobłądziłem. Taka sytuacja 
prowadzi mnie do uznania winy i skruchy wobec Niego, co też 
jest bardzo ważnym owocem tego, że się modlę. 

Dziękczynienie, uwielbienie, przebłaganie – to podstawowe 
formy naszej modlitwy. Wracając do naszego pytania, czy war-
to się modlić, skoro Opatrzność Boża czuwa nad nami, trzeba 
stwierdzić, że jest w nim przede wszystkim zawarte odniesienie 
do modlitwy prośby. Proszę o zdrowie, proszę o pracę, proszę 
za siebie albo za osoby mi bliskie, proszę o  mnóstwo różnych 
rzeczy ważnych w moim życiu. Skoro jednak wierzę, że Opatrz-
ność Pana Boga czuwa nade mną, to czy rzeczywiście warto się 
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modlić, trzeba się modlić? Przecież sam Pan Jezus uczy nas: „Nie 
troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co 
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? […] Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. 
Pierwsza odpowiedź, jaką sobie daliśmy, to: warto, bo w ten spo-
sób odkrywam działanie Pana Boga, buduję z Nim żywą relację. 

Czas na kolejną odpowiedź, która pojawia się w  sytuacji, 
gdy modlę się o coś, a nie otrzymuję. Wtedy przychodzi pytanie 
o to, czy warto się modlić, skoro Pan Bóg i tak zrobi po swojemu.

Pewien chłopiec bardzo chciał mieć rower. Każdego wieczo-
ru, gdy razem z mamą klękał do modlitwy, na koniec dodawał: 
„I proszę Cię, Panie Boże, o rower na święta”. Mama słuchała tej 
modlitwy z pewnym bólem i smutkiem, bo wiedziała, że wśród 
mnóstwa wydatków związanych z przygotowaniem świąt nie bę-
dzie jej stać na to, aby kupić dziecku wymarzony rower. Chłopiec 
natomiast dzień w  dzień na zakończenie modlitwy powtarzał 
te same słowa: „Spraw, Panie Boże, abym na święta otrzymał 
rower”. Przyszły święta i chłopiec nie znalazł pod choinką upra-
gnionego prezentu. Gdy wieczorem mieli klęknąć do modlitwy, 
mama – jakby tłumacząc sytuację, tłumacząc Pana Boga – mówi, 
że może Bóg nie usłyszał tej prośby, dlatego nie odpowiedział. 
Na co syn ze zdziwieniem wyjaśnia: „Jak to? Przecież odpowie-
dział. Powiedział mi, że nie, nie otrzymam”.

Gdy się modlę, moje serce jest w stanie przyjąć to, co Pan 
Bóg daje, albo przyjąć to, że czegoś nie otrzymam. Gdy się modlę, 
moje serce tak jakby się rozszerza na dar, który mam otrzymać, 
albo jest w stanie przyjąć to, że nie otrzyma. To jest głęboka ta-
jemnica modlitwy, która dotyka mojego serca, przemienia je 
i sprawia, że mam w sobie gotowość przyjęcia tego, co Pan Bóg 

mi daje, nawet gdy nie jest to coś, o co prosiłem, co ja bym chciał. 
Jest to tajemnica modlitwy, która nie sprawia, że ja coś wymogę 
na Panu Bogu, że uproszę bądź przekonam Go, aby mi dał to, co 
chcę. A  On, umęczony moim „proszę, proszę”, w  końcu powie: 
„No dobrze, miej, co chcesz”. Jest to tajemnica modlitwy, która 
przekonuje moje serce, abym się zgodził na to, czego Pan Bóg chce 
dla mnie. Abym przyjął to jako Jego wolę, najlepszą dla mnie. 

Czy warto więc się modlić, skoro Opatrzność Boża czuwa 
nad nami? Tak, bo tylko wtedy jestem gotowy przyjąć z wdzięcz-
nością i pogodą ducha to, co Pan Bóg mi daje. Tylko wtedy mogę 
z wiarą i prostotą przyjąć słowa Jezusa: „Gdy którego z was syn 
prosi o  chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy 
prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec 
wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”.

Gdy mówimy o  Opatrzności Bożej, o  modlitwie, dobrze 
jest spojrzeć na to, co robił sam Jezus Chrystus. On znał wolę 
Ojca, wiedział, jakie są plany Boże i co się stanie. A jednak się 
modlił. Gdy rozpoczynał swoją działalność, najpierw wychodził 
na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni pościł i się modlił. Po 
co? Przecież wiedział wszystko. Często na kartach Ewangelii 
możemy zobaczyć Jezusa, który oddala się, zostawia swoich 
uczniów, idzie na jakąś górę i  tam się modli. Zanim wybierze 
apostołów, swoich uczniów, idzie się modlić. Modli się za każde-
go z nich. Szczególne wrażenie robią słowa, które podczas ostat-
niej wieczerzy wypowiada do Piotra: „Ja prosiłem za tobą, żeby 
nie ustała twoja wiara”. Zobaczmy, że Jezus zna wyroki Opatrz-
ności Bożej i mówi wprost Piotrowi: „nie zapieje dziś kogut, a ty 
trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz”. Jezus wie, że Piotr 



22 23

się Go zaprze, i modli się za niego, aby w tej trudnej chwili nie 
poszedł na samo dno rozpaczy. Gdybym ja miał się modlić za 
Piotra, prosiłbym Boga, aby Piotr się nie zaparł, aby miał odwa-
gę wyznać na dziedzińcu, że jest uczniem, że zna Jezusa, że On 
jest Mesjaszem. O to bym się modlił. A Jezus nie modli się, żeby 
Piotr się nie zaparł, bo wie, że to się stanie i będzie to bardzo 
trudne doświadczenie dla niego. Modli się, aby nie ustała jego 
wiara, aby zdołał przetrwać tę ciężką chwilę dotknięcia własnej 
słabości. W tamtym momencie wiara jest najbardziej potrzebna 
Piotrowi i o to modli się Jezus. 

Myślę, że w naszym życiu, gdy modlimy się o coś, też potrze-
ba nam tej siły wiary, zwłaszcza gdy otrzymujemy nie to, o co pro-
siliśmy. Sześć lat temu mój tato ciężko zachorował. Miał guza mó-
zgu. Życie rodziny właściwie przeniosło się do szpitala. Lekarze, 
badania, wyniki, kolejne chemioterapie. Bardzo mocno ta sytuacja 
dotknęła całą moją rodzinę. Wszyscy modliliśmy się za tatę. Mój 
brat z mamą podjęli od pierwszych dni choroby koronkę pompe-
jańską. Cały różaniec w ciągu dnia przez 54 dni. To dużo, gdy są 
praca, rodzina, dom do ogarnięcia. Wiem, że mój brat szczególnie 
się zawziął w tej modlitwie, prosząc o zdrowie dla taty. Modlił się 
tak przez pół roku. Kończył jedną koronkę i  zaczynał kolejną. 
20 lipca tato zmarł. Gdy jechałem z  Warszawy do domu, dużo 
zastanawiałem się nad tym, jak zareagował mój brat, który nie 
otrzymał tego, o co prosił. Spodziewałem się pytania z jego strony: 
„Tyle się modliłem i co? Tato umarł!”. Gdy jechaliśmy we dwóch 
do Lublina po ciało taty, temat wyszedł sam. „Wiesz, że gorliwie 
modliliśmy się z mamą o zdrowie dla taty” – powiedział. „Przez 
pół roku, dzień w dzień, a tato zmarł. Ale ja wiem, po co była ta 
modlitwa”. Zaskoczył mnie tym stwierdzeniem, więc pytam: „Jaki 
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sens dla Ciebie ma ta modlitwa?”. Mój brat odpowiedział: „Bo ja 
bardzo chciałem, żeby tato wyzdrowiał, i jednocześnie bardzo się 
bałem tego momentu, w którym taty mogłoby zabraknąć. Tato 
zmarł, a ja jestem pełen pokoju. Wiem, że to jest dla niego naj-
lepsze i taka jest wola Boża, chociaż spodziewałem się zupełnie 
czegoś innego”. Nie otrzymał tego, co chciał, czego chcieliśmy 
wszyscy w rodzinie. Ale otrzymał dar, o który nie prosił, a który 
wypełnił jego serce. Dar przyjęcia woli Pana Boga. 

Czy więc warto się modlić, skoro Opatrzność Boża czuwa nad 
nami? Tak. Aby nie odrzucić tego, co Pan Bóg nam daje. Aby przy-
jąć Jego wolę w pokoju, w pokorze, w zgodzie i z otwartym sercem. 
Aby umieć powiedzieć szczerze i w prawdzie te słowa z Modlitwy 
Pańskiej: „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. 

To właśnie modlitwa sprawia, że moje serce jest gotowe, 
aby przyjąć to, co Pan Bóg chce mi dać. Modlitwa sprawia, że 
nawet jeśli czegoś, o co proszę, nie otrzymam, i będzie to związa-
ne z bardzo trudnym doświadczeniem, nie odwrócę się od Pana 
Boga. Nie będę patrzył na Niego jak na tego, który mi nie dał 
czegoś, co chciałem, ale będę ciągle widział troskliwego, zawsze 
obecnego, kochającego Ojca. Co więcej, będę w stanie dzięko-
wać Mu za wszystko, wierząc, że w swej Opatrzności nigdy mnie 
nie opuszcza, jest obecny i troskliwy, a wszystko, co z Jego ręki 
otrzymuję, jest dobre. 

Wielką wartość i wielki sens ma nasza modlitwa, nawet gdy 
mamy świadomość, że Dobry Bóg o  wszystkim wie. Wie, czego 
nam potrzeba. Tak naprawdę to my często nie wiemy, czego nam 
potrzeba. Gdy się modlę, moje serce otwiera się na to, co Pan Bóg 
chce mi dać. Dlatego stanowczo trzeba powiedzieć, że warto się 
modlić, zwłaszcza jeśli wiemy, że Opatrzność Boża czuwa nad nami.

cZYtANIA LItURGIcZNE

Czytanie z listu świętego pawła apostoła do efezjan
ef 4, 1-7. 11-13

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w spo-
sób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z  całą poko-
rą i  cichością, z  cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w mi-
łości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 
pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani 
w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jed-
na wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który 
jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chry-
stusowego. I  On ustanowił jednych apostołami, innych proro-
kami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 
dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem 
budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem 
do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka 
doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
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psALM – ps 19, 2–3. 4–5 (R.: 5A)

po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość. 

po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata.

po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

aklamacja: alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie,
Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór
Apostołów.

alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA (Mt 9, 9-13)

słowa ewangelii według świętego mateusza  

Odchodząc z  Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego 
w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź 
za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu 
za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz 
z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego 
uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami 
i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują le-
karza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zro-
zumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.



28 29

HOMILIA

Jest w Rzymie pewien kościół – kościół św. Ludwika. Mieści się 
pomiędzy placem Navona a  Panteonem. W  tymże kościele, 

nazywanym ze względu na patrona kościołem francuskim, 
znajdują się obrazy mistrza Caravaggia. Między innymi jest tam 
obraz Powołanie św. Mateusza. Bardzo mi się ten obraz zawsze 
podobał, bywałem w tym kościele, aby po prostu postać i popa-
trzeć na tę scenę, zobaczyć w niej jakiś nowy szczegół. Sporo też 
czytałem o tym malowidle, o pomyśle na nie.

W opracowaniach przeplatają się dwie interpretacje zwią-
zane z  tym dziełem. Badacze spierają się o  to, która z  osób 
uwiecznionych na płótnie to Mateusz powoływany przez Jezusa. 
Na obrazie jest siedem postaci. Po prawej stoją Piotr i Jezus, któ-
ry ma bardzo charakterystycznie wyciągniętą rękę, troszkę na 
podobieństwo ręki Pana Boga z  fresku w kaplicy Sykstyńskiej. 
Tą ręką wskazuje na Mateusza. Po lewej stronie, za stołem, sie-
dzi pięć osób. W zasadzie cztery siedzą, jedna stoi pochylona. 
Część interpretatorów mówi, że Mateusz to ta postać w środku, 
w centrum. Starszy człowiek z brodą, który patrzy na Jezusa i ma 
rękę w geście… no właśnie, nie wiadomo jakim. Albo wskazuje 
na siebie i pyta: „Czy to mnie chcesz powołać?”, albo wskazuje 
na tego, kto jest ostatni przy stole, i upewnia się u Mistrza: „To 
jego chcesz powołać?”. Druga grupa badaczy twierdzi właśnie, 
że powoływanym na apostoła jest młody chłopak, który nie za-
uważa (jako jeden z niewielu na tym obrazie) obecności Jezusa! 
Jest tak zapatrzony na denary, srebrniki… pieniądze jakieś, które 
leżą na stole, że nic nie widzi wokół. Powiem szczerze, że właśnie 

ta druga interpretacja mi się bardziej podoba. Bo dokładnie tak 
wyobrażam sobie sytuację z dzisiejszej Ewangelii. 

Jezus wchodzi do komory celnej, gdzie jest Mateusz i pew-
nie jeszcze sporo innych osób. Wchodzi, bardzo pewnym gestem 
pokazuje na Mateusza i mówi: „Pójdź za Mną”. Myślę, że obraz 
Caravaggia uwiecznia moment jeszcze PRZED wypowiedzeniem 
tych słów. Niektórzy zwracają uwagę na Chrystusa, ale Mateusz, 
młody człowiek, zatopiony w  swoich myślach, skupiony na 
pieniądzach, jeszcze się niczego nie spodziewa, nie widzi Pana.  

Caravaggio, Powołanie św. Mateusza
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I to, co jest przejmujące – tak to sobie właśnie wyobrażam – to 
fakt, że w końcu podnosi wzrok sponad tego stołu, odrywa się 
od pieniędzy, widzi spojrzenie Jezusa i  dostrzega coś o  wiele 
cenniejszego niż te monety, na które przed chwilą spoglądał. Za-
uważa w tym wzroku, w oczach Chrystusa, coś bardziej pocią-
gającego niż kawałki kruszcu, które przed chwilą skupiały całą 
jego uwagę. Widzi coś tak niebywałego, tak niespotykanego, że 
wstaje i idzie za Chrystusem. Niesamowite. 

Prawdopodobnie Mateusz nie znał Chrystusa. Może słyszał 
coś o Mistrzu z Nazaretu, który podobno kogoś uzdrowił, który 
głosił nauki, ale chyba nie znał Chrystusa. I  to było przypusz-
czalnie ich pierwsze spotkanie. Cóż takiego Mateusz zobaczył 
w tych oczach Chrystusowych, że porzucił całe swoje dotychcza-
sowe życie i poszedł za Mistrzem? Nie wiem.

Wyobrażam sobie, że – jak powiedziałem przed chwilą – 
zobaczył coś piękniejszego, ważniejszego, bardziej pociągającego 
niż to, co do tej pory robił. I poszedł za Panem. Ewangelia w taki 
bardzo prosty, lakoniczny sposób opisuje tę sytuację. Jeżeliby-
śmy chcieli czytać tę historię bez emocji, to przeczytalibyśmy, że 
Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Ma-
teusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za 
Mną”, a on wstał i poszedł. Ale przecież to była decyzja życia. To 
była decyzja o zostawieniu tego, co miał, i pójściu w niewiado-
me. Pójściu za kimś, kogo nie znał. Jakaś przeogromna tajemnica 
dokonała się w tym spotkaniu Chrystusa z Mateuszem. 

Jestem przekonany, że taka tajemnica dzieje się podczas 
każdego naszego spotkania z Panem. Tak jak mówiłem w konfe-
rencji, modlitwa to spotkanie, to relacja, to bycie naprzeciwko, 
to świadomość, że On tu jest i ja też tu jestem. To się wydarzyło 
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w  komorze celnej. I  tak jak Chrystus spoglądał na Mateusza, 
jestem przekonany, że spogląda na każdego z nas, że z taką samą 
miłością i  tym samym wzrokiem patrzy na mnie i  na Ciebie. 
Szczególnie teraz, podczas Eucharystii, kiedy słuchamy Jego sło-
wa, kiedy On sam staje pośród nas. Ten sam Chrystus spojrzał 
na Mateusza, ten sam Chrystus spogląda na mnie i na Ciebie. 
Nie widzimy Jego wzroku. Mateusz widział Pana fizycznie, ale 
my jesteśmy w stanie widzieć Go tylko oczami naszej wiary. I to 
również jest zadanie naszej modlitwy. 

Czy warto się modlić? Warto się modlić o to, aby moje oczy 
coraz więcej widziały. Aby moje oczy były w stanie spotkać oczy 
mojej wiary, mego serca, aby były w  stanie spotkać Chrystu-
sowy wzrok, który spoczął na Mateuszu, abym otrzymał łaskę 
zobaczenia tego, co widział Mateusz. Abym w ten sposób, bez 
jakiegokolwiek powątpiewania, bez pytania, czy to się opłaca, 
rzeczywiście oddał się Jezusowi i  za Nim poszedł. Modlitwa 
jest w stanie tak pogłębić moją relację z Panem, abym przestał 
widzieć cokolwiek innego. Oczywiście, nie martwmy się, życie 
biegnie dalej i  biegnie swoim tokiem.  I  no… nie zostawiamy 
rzeczy, nie zostawiamy rodzin, ale okazuje się, że jest Ktoś nie-
zwykły, ważny w moim życiu – Chrystus Pan. I ta relacja, która 
tworzy się na modlitwie, jest jedyna, niepowtarzalna. 

Czy warto się więc modlić, skoro Opatrzność czuwa nad 
nami, skoro Pan Bóg wie, że dobrze jest, abyśmy widzieli Jego 
wzrok oczyma naszej wiary, oczami naszej duszy? Tak, warto 
jest się modlić, aby moje oczy się otwierały, aby moje serce się 
otwierało na obecność Pana. Na obecność Jego tutaj, teraz. Pod-
czas tej Eucharystii i podczas każdego momentu mojego życia. 
Abym rzeczywiście widział, że On jest obecny. Abym był za to 

wdzięczny i Go uwielbiał. To właśnie teraz czynimy – podczas 
tej Eucharystii. Uwielbiamy Go i dziękujemy Mu za to, że jest 
między nami, że jest dobry, że jest troskliwy i kochający. I oby 
Pan dał nam tę łaskę doświadczenia. Doświadczenia, we wła-
snym sercu, że to prawda. Amen.
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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. Jed-
nym z zadań stojących przed Wspólnotą Darczyńców Providen-
tia Dei jest ukazywanie działania Opatrzności w historii narodu 
polskiego i  dawanie świadectwa o  Jej działaniu, dlatego zwra-
camy się do Was z serdeczną prośbą o podzielenie się niniejszą 
publikacją z członkami Waszych rodzin, przyjaciółmi i bliskimi 
oraz zaproszenie ich do korzystania z duchowego wsparcia pły-
nącego z powstającego Sanktuarium. 

Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe egzemplarze 
lub archiwalne z poprzednich dni skupienia, mogą zadzwonić 
pod numer 22 201 97 12. Ufamy, że dzięki temu Wspólnota 
Darczyńców Providentia Dei będzie jeszcze liczniejsza, a proces 
budowy i upiększania wnętrza Świątyni zakończy się wcześniej, 
niż się spodziewamy.
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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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o. piotr szCzepański 
oFmConv. 
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