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Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej!

Siódmy dzień skupienia, zorganizowany 22 lutego 2020 roku, 
został poświęcony doświadczeniom, które dotkną absolutnie 

każdego z nas. Dotyczą one ostatnich chwil życia i najważniej-
szego spotkania, jakie czeka nas w momencie śmierci. Spotkania 
z Bogiem pełnym miłosierdzia. 

Czy ten moment może być chwilą najpiękniejszą ze wszys-
tkich? Ksiądz Tomasz Bieliński pomógł nam zmierzyć się z tym 
pytaniem i wskazał, że odpowiedzi trzeba szukać w całkowitym 
zaufaniu Bożej Opatrzności. Swoją konferencję zatytułował: 
Przed nami najważniejsza próba wiary w  Bożą Opatrzność. 
W  sposób obrazowy, poparty wieloma przykładami z kapłań-
skiego życia, opowiedział zebranym Darczyńcom o  tym, jak 
można dobrze przygotować siebie i swoich bliskich do przejścia 
do Domu Ojca. 

Niech Dobra Nowina przekazana nam przez księdza To-
masza będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że warto 
zaufać i całkowicie powierzyć się Panu Bogu. Trwajmy przy Nim 
podczas prób wiary, których doświadczamy w różnych trudnych 
sytuacjach, a  zwłaszcza w  tych ostatnich chwilach życia – na-
szych bliskich i naszego.

Cieszę się, że słowo skierowane do nas przez księdza Toma-
sza zyskało dużą aprobatę wśród Darczyńców zebranych w Świą-
tyni na dniu skupienia. Głęboko wierzę, że niniejsza publikacja 
przyniesie pociechę wszystkim, którzy przystąpią do jej lektury.

ks. Tadeusz Aleksandrowicz
kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej
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pROGRAM DNIA sKUpIENIA  
22.02.2020

10.00–10.55 
Adoracja Najświętszego Sakramentu,  

Sakrament Pokuty i Pojednania

10.30 
Różaniec

11.00–11.45 
Konferencja księdza Tomasza Bielińskiego  

Przed nami najważniejsza próba wiary  
w Bożą Opatrzność

12.00 
Msza Święta dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego

13.00–13.30 
Składanie Aktów Dziękczynienia  
i Zawierzenia Opatrzności Bożej

13.30  
Święcenie dewocjonaliów 

Posiłek w punkcie cateringowym 
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KONfERENcjA

PRZED NAMI NAJWAŻNIEJSZA  
PRÓBA WIARY W BOŻĄ OPATRZNOŚĆ

Najpierw bardzo Bogu dziękuję za to, że w tym jakże szcze-
gólnym dla całego naszego narodu miejscu – a na pewno 

dla tej części narodu, która Boga uwielbia i wierzy w Jego mi-
łosierdzie – przychodzi mi dzisiaj, tak jak powiedział ksiądz 
proboszcz, podzielić się swoją wiarą. Bo o  to chodzi najbar-
dziej w kaznodziejstwie: żeby księża sami dawali świadectwo, 
że wierzą w to, co mówią, że starają się tym żyć i dlatego innym 
o tym opowiadają.

Cieszę się też z Waszej obecności, bo Wasza obecność, Bracia 
i Siostry, jest dla mnie świadectwem Waszej miłości do Kościoła  
– przecież jesteście tu obecni pod jednym wspólnym hasłem: za-
proszeni jako Darczyńcy, a to oznacza, że kochacie Kościół. Nie 
tylko jego zewnętrzny wyraz, którym jest Świątynia Opatrzności 
Bożej, ale też Kościół, którym my wszyscy jesteśmy. I bierzecie 
za ten Kościół odpowiedzialność. Bardzo Wam dziękuję za 
to świadectwo i  mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień uboga-
ci Was duchowo, bo to, czym się dzielimy z  innymi, powraca  
do nas często w innej formie, a na pewno od Pana Boga stokro-
tnie więcej otrzymujemy, niż dajemy, o czym mówi na przykład 
przypowieść o siewcy.

Bracia i Siostry, zaproponowałem na dzisiejszy dzień sku-
pienia temat, który dotyczy absolutnie nas wszystkich. Gdybym 
na przykład chciał mówić o  rodzinie, to są tacy, którzy nie 
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założyli rodziny, albo tacy, którzy są we wdowieństwie i  już to 
najmocniejsze doświadczenie życia rodzinnego mają za sobą. 
Tymczasem z  zaproszeń mogliście się zorientować, że temat 
dotyczy absolutnie nas wszystkich, ponieważ będę mówił o tym 
najważniejszym spotkaniu, jakie czeka nas w  życiu. Jest nim 
chwila śmierci, czyli spotkanie z Bogiem pełnym miłosierdzia.

Spotykamy w  naszym życiu Boga i  dlatego tu jesteśmy, 
bo doświadczyliśmy tego spotkania. Spotykamy Go w  liturgii, 
w  Kościele, w  drugim człowieku, spotykamy Go wewnętrznie 
w modlitwie, ale jest jedno takie spotkanie, które będzie dla nas, 
jak to nazwałem w tytule tej konferencji, ostatnią próbą wiary.

W naszym życiu mamy wiele prób wiary. I wtedy zadajemy 
sobie pytanie, jak to się ma do Bożej Opatrzności. Próby wia-
ry to sytuacje, w których stajemy przed swoistym egzaminem.  
Egzaminem, w którym okazuje się, czy mamy pewność, że Bóg 
nas nie opuścił i  jest przy nas, czy może właśnie panikujemy, 
mamy żal, pretensje: „Za jakie grzechy, Boże, ja tak cierpię?! 
Czemu mnie pokarałeś tym człowiekiem, takim sąsiadem, syno-
wą, zięciem, wnukiem, matką, ojcem alkoholikiem?”.

Próby wiary to też momenty, w  których czasami na mo-
dlitwie wypominamy Panu Bogu: „Jak to jest, że niewierzącym, 
zdaje się, żyje się lepiej, a ja, chociaż chodzę do kościoła, na piel-
grzymki, do spowiedzi, to odnoszę wrażenie, że całe życie mam 
ciągle pod górkę, wiatr w oczy?”.

Pytania, które się rodzą, same w  sobie nie są grzechem.  
To są pytania człowieka, który szuka w życiu poczucia bezpie-
czeństwa. Tego szukają wszyscy: wierzący i niewierzący. Każdy 
z nas chce się czuć bezpiecznie. Nie tylko panie, które często pod-
kreślają, że w życiu najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. 
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Oczywiście odpowiedzią na szukanie poczucia bezpieczeństwa 
jest miłość. Jeśli ktoś cię kocha, to w  pakiecie otrzymujesz od 
niego miłość, poczucie bezpieczeństwa, bliskość, wsparcie i tak 
dalej, i tak dalej…

A zatem w naszym życiu mamy wiele różnych prób wiary. 
Z całą pewnością – jestem o tym głęboko przekonany – bilans 
tych prób wychodzi na plus, bo gdyby wychodził na minus, to 
dzisiaj by nas tutaj nie było. Bylibyśmy ludźmi, którzy stracili 
wiarę. A tymczasem tu jesteśmy, a zatem te próby wiary, nawet 
jeśli okazywały się trudne, bolesne, nie sprawiły, że ją stracili-
śmy, dlatego z wiarą dzisiaj tu przychodzimy. Może małą, słabą, 
chwiejną, ale jednak – z wiarą. 

Ostatnia próba wiary jest ciągle przed nami. To jest chwila 
Twojej i mojej śmierci. I jeśli każdy z księży ma jakiś szczególny 
charyzmat, dar albo ulubioną tematykę, którą podejmuje, dla 
mnie takim „ulubionym tematem” jest temat śmierci. Chyba 
dlatego, że najpierw przerobiłem go w  sobie po to, by oswoić 
śmierć dzięki prawdzie, że Jezus zmartwychwstał. Nie wiem, 
czy tej wiary, którą mam dziś w  sobie, wystarczyłoby w mojej 
ostatniej próbie wiary. I  nie wiem, czy wiara, którą będę miał 
w  tamtym momencie – wystarczy. To jest ciągle przede mną.  
Ale dzisiaj chcę skierować do Was to słowo jako człowiek wie-
rzący, że chwila śmierci będzie najpiękniejsza ze wszystkich. 

Sam raz jeden otarłem się o  śmierć, w  wieku trzydziestu 
trzech lat, i  dzisiaj, z  perspektywy czasu, widzę, że w  tamtym 
momencie tę próbę wiary wygrałem. Choć nie planowałem 
umierać, a  to, co się działo, zupełnie mnie zaskoczyło, byłem  
na tę śmierć przygotowany i  zgadzałem się na to, co Pan Bóg 
przygotował. Pan Bóg darował mi jednak kolejne lata życia. 
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Ten temat stał mi się jednak bliski przez inne wydarzenie, 
które zapoczątkowało serię kolejnych zdarzeń w moim kapłań-
skim życiu. Gdy byłem neoprezbiterem, dwadzieścia pięć lat 
temu, pewnego dnia jechałem z młodzieżą do Siedlec, by popro-
wadzić audycję w Katolickim Radiu Podlasie. Byłem pierwszym 
kierowcą, który spostrzegł wypadek. Przy drodze pod Siedlcami 
ze skarpy spadło auto, które roztrzaskało się o potężne drzewo. 
Gdy wysiadłem, by pobiec na ratunek osobom, które znajdowa-
ły się w środku, okazało się, że na przednich siedzeniach było 
dwóch młodych ludzi, którzy właśnie dogorywali. Pasażerka 
z  tylnego siedzenia, młoda dziewczyna, szczęśliwie przeżyła. 
To było dwadzieścia pięć lat temu – nie używaliśmy wtedy po-
wszechnie telefonów komórkowych, ja również nie, więc mło-
dzież, która ze mną była, stała na szosie, by łapać kierowców 
i w  jakiś sposób poinformować służby ratunkowe o wypadku. 
A mnie, widzącemu, co się dzieje, że chłopcy są w agonii, nie 
pozostawało nic innego, jak tylko, jako człowiekowi wierzące-
mu, pomóc im przejść na drugą stronę życia. A ponieważ byłem 
już księdzem, mogłem uczynić więcej, niż każdy z wierzących 
powinien uczynić. Chciałem im dać rozgrzeszenie. I choć księ-
dzem zostałem kilka miesięcy wcześ niej, zapomniałem, jak to 
się mówi! Byłem w takim stresie, że zapomniałem formuły roz-
grzeszenia, mimo że parę miesięcy wcześniej dostałem piątkę 
z teologii moralnej, bo miałem to wykute na blachę. Oczywiście 
drugi, trzeci, czwarty raz próbowałem się zebrać i wreszcie mi 
się udało, i powiedziałem: „Jeżeli mnie słyszysz, żałuj za grzechy, 
udzielam ci rozgrzeszenia z całego życia, żałuj za wszystkie grze-
chy twojego życia”.

Udzieliłem rozgrzeszenia i ci chłopcy za chwilę zmarli… 
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A  gdy później doszedłem do siebie, drugiego, trzeciego 
dnia, powiedziałem sobie: „Tomasz, tak nie może być. Ty mo-
żesz zapomnieć swojego PESEL-u, możesz zapomnieć nazwi-
ska panieńskiego swojej mamy, ale nie możesz zapomnieć tak 
ważnej rzeczy!”. 

Oczywiście nawet gdybym sobie wtedy nie przypomniał 
formuły rozgrzeszenia, to ich zbawienie nie zależało od tej for-
mułki, ale od Bożego Miłosierdzia, to jasne. Ale jakim wielkim 
znakiem nadziei stał się dla ich rodzin fakt, że w chwili śmierci 
był przy ich bliskich ksiądz, który udzielił im rozgrzeszenia. 
Jak mogło to pomóc tym dwóm ofiarom wypadku, które mnie 
wtedy z całą pewnością słyszały, wzbudzić szczery i doskonały 
żal za grzechy. Dlatego od tego czasu, od dwudziestu pięciu 
lat, szczególną wagę przykładam właśnie do takich sytuacji 
i za każdym razem padam na kolana i pytam: „Boże, dlaczego? 
Dlaczego umierają młode osoby i jak im towarzyszyć? Jak towa-
rzyszyć dzieciom młodych rodziców, którzy przegrywają walkę 
z  nowotworem? Co zrobić, gdy człowiek idzie na śmiertelnie 
poważną operację i nie chce się wyspowiadać? Co zrobić, gdy 
ktoś chodzi do kościoła, ale przez lata nie rozmawia ze swoim 
sąsiadem czy rodzonym bratem, a  każdy dzień może być jego 
ostatnim i  za chwilę stanie na sądzie Bożym i  będzie żebrał 
o Boże Miłosierdzie?”.

Jak się mamy zachować jako ludzie wierzący, gdy natrafi-
my na wypadek samochodowy lub inne wydarzenie, w którym 
na naszych oczach ktoś będzie umierał? Mamy stać i patrzeć? 
Nie ruszać, żeby nie uszkodzić uszkodzonego już kręgosłupa? 
A  może jesteśmy w  stanie – a  nawet powinniśmy – zrobić  
coś więcej? 
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Drodzy Darczyńcy, ta konferencja nie dotyczy tylko osób 
osiemdziesiąt plus, bo nikt nie wie tak naprawdę, kto następ-
ny spośród nas będzie leżał w trumnie w parafialnym kościele. 
Może to ja? Gdy ktoś ze znajomych przed kościołem powiedział: 
„O, potrzebuję tego, bo ja już mam swój wiek, cieszę się, że ksiądz 
będzie o tym mówił”, od razu zareagowałem i odparłem: „Proszę 
pani, kto wie, kto z nas będzie pierwszy”… 

Te przemyślenia, którymi chcę się z  Wami podzielić, 
dotyczą więc nie tylko osób w tak zwanej jesieni życia, ale też 
każdego z  nas, przynajmniej z  dwóch względów. Po pierwsze 
dlatego, że przed każdym z  nas jest ta ostatnia próba wiary, 
a jej daty nie znamy, a po drugie – zanim nas będą dotyczyły to 
ostatnie spotkanie i ta ostatnia próba wiary, być może wcześniej 
staniemy się świadkami odchodzenia naszych bliskich. Co im 
wtedy powiemy? Czego nie będzie warto już przypominać? Czy 
będziemy wiedzieć, jak się zachować? Czy będziemy wiedzieć, 
jakie modlitwy podjąć, jakich świętych wzywać? 

Od wielu lat mówię na ten temat i mam wrażenie, że my, 
księża, ciągle opowiadamy o tym za mało. Staram się nadrobić 
to zaniedbanie, gdy rozmawiam z  wiernymi praktykującymi 
i  regularnie chodzącymi do kościoła. Cieszę się, że mają jakąś 
wiedzę dotyczącą tej kwestii, a jednocześnie niepokoję się, że tak 
niewielu wie, jak się zachować przy śmierci. 

No to jak? Księdza wołać, gromnica, modlitwa, obec-
ność… Wszystkie odpowiedzi są poprawne, ale pytam: „Tylko 
tyle?”. Oczywiście, ile jest śmierci, tyle scenariuszy, i nikt z nas 
nie przewidzi nie tylko dnia, w którym będzie odchodził – choć 
medycyna może stwierdzić, że dla tego czy innego pacjenta już 
po ludzku nie ma ratunku, a jego organizm jest tak wyczerpany, 
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że to jest kwestia godzin – ale i sposobu, w jaki będzie umierać.
Jakże jest ważne, byśmy sobie to wcześniej, przynajmniej 

teoretycznie, poukładali. Szczególnie że Pismo Święte daje 
nam absolutnie przejrzysty i  jasny instruktaż, jak się zachować 
w chwili śmierci. W czterech Ewangeliach jest cztery razy powtó-
rzona wersja poradnika, jak mają się zachować i o czym nie mogą 
zapomnieć umierający, jeśli jest świadomy, i ci, którzy mu towa-
rzyszą. Czy kojarzycie, Bracia i Siostry, o jakich czterech wersjach 
w czterech Ewangeliach mówię? To jest oczywiście śmierć Jezusa 
na krzyżu. Tam jest wszystko opisane. Widzimy Jezusa, który 
odchodzi świadomie i którego nikt nie oszukuje: „Będziesz żył 
sto lat”, jak czasami słyszymy, gdy rodzina wianuszkiem otacza 
łoże umierającej babci w bardzo podeszłym wieku. 

Babcia mówi: 
– Ja już chyba będę umierała…
– Daj spokój, babciu, będziesz żyła sto lat! 
– Ale ja już mam sto lat…
– To dwieście będziesz żyła! A może trzysta! 
Przelicytujmy się, kto bardziej kocha babcię, ile jeszcze dołoży. 

Może teraz też dotknę bolesnej historii kogoś z Was, gdyście zo-
stali poproszeni o spotkanie w gabinecie ordynatora czy lekarza 
prowadzącego bliską Wam osobę i gdy oznajmił Wam, dorosłym 
dzieciom: „Tu już się nic nie da zrobić… My już wyczerpaliśmy 
wszystkie sposoby leczenia. Tak naprawdę wydaje się, że to już 
kwestia godzin…”. Ileż razy byłem świadkiem takiej sytuacji… 
I bliscy wychodzą z gabinetu ordynatora, idą proś ciutko do po-
koju, gdzie leży ich ciężko chory tatuś, i od progu mówią: „Tatu-
siu, właśnie rozmawialiśmy z lekarzem. Powiedział, że wszystko 
w porządku, za tydzień, góra dwa, wychodzisz. A mówiliśmy ci, 
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że będziesz tańczył na weselu wnusi? A  ty się bałeś i  po co?”. 
W żywe oczy okłamują swojego ojca… 

Kiedyś pewien człowiek, siedemdziesięciolatek, powie-
dział mojemu koledze księdzu, gdy ten go odwiedził w szpitalu: 
„Proszę księdza, dlaczego mój syn mnie oszukuje? Ja wiem, że 
umrę. Ja wiem, że już za późno. Do nikogo nie mam żadnych 
pretensji, bo to ja się za późno zgłosiłem na leczenie. Dzisiaj 
rano usłyszałem, jak syn przyszedł na oddział i rozmawiał 
z lekarzem na korytarzu. Zapytał go: »Jak tam tato?«, a lekarz 
powiedział: »No, sytuacja jest bardzo poważna«. I później roz-
mowa ucichła, więcej nie słyszałem, a  po chwili syn wchodzi 
i  mówi, że lekarz powiedział, że jest bardzo dobrze, za dwa 
tygodnie tatuś będzie wypisany… Proszę księdza – spytał ten 
siedemdziesięciolatek, który czuł, że koniec jego ziemskiego 
życia jest bliski – dlaczego mój syn mnie oszukuje? Naprawdę 
byłem takim podłym ojcem, że ostatnią rzeczą, na którą na tej 
ziemi zasługuję, jest kłamstwo od mojego pierworodnego syna? 
Ja mam do niego żal… Proszę księdza, czy to jest grzech, że 
mam do niego żal, bo jeśli to jest grzech, niech mnie ksiądz 
wyspowiada, bo ja nie chcę iść do piekła. Tylko nie wiem, czy 
sobie poradzę z tym żalem…”.

W czterech Ewangeliach, na ostatnich ich kartach, jest opi-
sane na cztery sposoby jedno wydarzenie – śmierć Jezusa na krzy-
żu. Święty Łukasz wyraźnie przekazał słowa Chrystusa na krzyżu, 
że Jezus, świadom, że Jego odejście jest bliskie, wzniósł oczy ku 
niebu i rzekł: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”..

To jedno wydarzenie – śmierć Jezusa na krzyżu – pokazuje 
wszystko: jak ważne jest pojednanie się z bliskimi i przebaczenie 
krzywdzicielom, jak ważne jest świadome odchodzenie i złożenie 
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ducha w ręce Boga Ojca, tak jak wyrzekł Jezus: „W Twoje ręce 
powierzam ducha mojego”. Ale pokazuje też, jak ważne jest, by 
bliscy towarzyszyli umierającemu. 

Bracia i Siostry, ileż razy jestem świadkiem w szpitalu, czy 
czasami w domach prywatnych, jak siedzi syn, pięćdziesięcio-
latek, przy swojej ciężko chorej matce i zachowuje się, jakby był 
w muzeum. A jak trzeba się zachowywać w muzeum? Być cicho 
i nie dotykać eksponatów. Ani mamusi za rękę nie weźmie, ani 
po głowie nie pogłaszcze, żeby powiedzieć: „Mamo, kocham 
cię, jesteś dla mnie najważniejsza”. Czy to jest zły syn? Ja tak nie 
sądzę. Zamiast być w pracy, czuwa przy matce, tylko rozmowa 
jakoś się nie klei… Czy to zły syn? Absolutnie tak nie uważam, 
ale może właśnie dlatego tak się zachowuje, że nigdy nie prze-
pracował w  sobie refleksji, że taki dzień kiedyś przyjdzie i  że 
trzeba będzie go przeżyć – dzień, kiedy mama będzie umierała, 
nie on. Bo zawsze się bał tego tematu, a gdy mama mówiła: „O, 
ja to może niedługo umrę”, odpowiadał: „Mamo, przestań, nie 
wywołuj wilka z lasu!”.

Jakiego wilka? Kto jest tym wilkiem? Jezus Chrystus jest 
wilkiem? Bo że On w  chwili śmierci po nas przychodzi, tego 
jestem pewien. 

Tak, Kochani, ja nie wiem, czy w chwili śmierci ktoś przy  
mnie będzie, czy ktoś będzie przy Was. Jeśli jednak byliście przy 
kimś, to czuliście, że to jest ważne. Psychologowie już dawno  
udowodnili, że to, co nas najbardziej niepokoi, gdy myślimy o na-
szej śmierci, to nie jest sam fakt, że kiedyś trzeba będzie zakończyć 
życie i  stąd odejść. To, co nas wszystkich wspólnie najbardziej 
niepokoi, mówi psychologia, to fakt, że mielibyśmy umierać 
samotnie, to znaczy, że w chwili śmierci nie będzie przy nas…  
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Właśnie – kogo? Lekarza? Pielęgniarki? A  po co nam lekarz, 
pie lęgniarka, jeśli nie są już w stanie nam pomóc, bo przecież 
umieramy? Nie, nas niepokoi to – gdzieś w środku, w głębi serca, 
gdy myś limy o naszej śmierci – że mielibyśmy być sami, a przy 
nas miałoby nie być tych, których kochaliśmy za życia, którzy 
dla nas byli ważni.

I Wy dobrze o tym wiecie. Przypomnijcie sobie odchodze-
nie Waszej bliskiej osoby, jak Wam zależało, żeby być przy niej 
w  tych ostatnich chwilach. Może niektórzy z  Was byli akurat 
w Niemczech albo pojechali za chlebem do Anglii i nie patrzyli 
na cenę biletu lotniczego, kupowali bez wahania, żeby być przy 
ojcu. Bo siostra zadzwoniła i powiedziała, że mogą być to jego 
ostatnie dni życia. I nie szkodzi, że tatuś jeszcze przeżył rok czy 
dwa. Nie mówiliście: „Żałuję, że przyleciałem niepotrzebnie”. 
Nie, czuliście, że trzeba być. I chociaż jest to trudna, pełna emo-
cji chwila, wiemy, że powinniśmy być. 

Tego, kto będzie następny, nie wiem ani ja, ani Wy, choć 
może akurat ktoś z Waszych bliskich jest ciężko chory, a roko-
wania nie wyglądają zbyt obiecująco. Nie wiem też, kto w chwili 
śmierci będzie przy Tobie, przy mnie, ale wiem, że będą osoby, 
których nie widzimy oczami, ale o których nam Kościół mówi, 
a my wiarą uznajemy, że one istnieją. 

Na pewno będzie Jezus, bo Jezus jest Dobrym Pasterzem. 
Skoro był przy Tobie od chwili chrztu, to On, Dobry Pasterz, 
zrobi wszystko, żeby Jego owieczka do końca szła właściwą dro-
gą i nie zwątpiła w Boże Miłosierdzie.

 Tak, Jezus przychodzi przeprowadzić nas do Domu Ojca. 
A  gdzie jest Jezus, tam jest Jego Matka. Tym bardziej, że Ją od 
dzieciństwa o to prosimy. Przecież, Kochani, nie tylko my, księża, 
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ale i Wy uczycie od dzieciństwa Wasze dzieci i wnuki, by się mo-
dliły o  dobrą śmierć. Przez jaką modlitwę? „Zdrowaś, Maryjo, 
łaskiś pełna […], módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej”. Skoro więc od dziecka piszemy sobie scenariusz na 
ostatnią godzinę życia, to miałoby Jej tam nie być? Każda matka 
przecież będzie, a co dopiero Ta, którą się prosi o to przez pięć-
dziesiąt czy osiemdziesiąt lat życia. Ona na pewno będzie. Będzie 
nawet, jak Ty odejdziesz. Ona przyjdzie. Nawet jak Ty się zachwie-
jesz w wierze, to Ona przyjdzie do Ciebie. Nawet gdy Ty od Boga 
odejdziesz. Ona przyjdzie do Ciebie. I dlatego tak ważnych jest 
pięć pierwszych sobót miesiąca, bo to dodatkowe potwierdzenie 
naszej prośby wyrażanej w  każdej modlitwie Zdrowaś Maryjo. 
Tym bardziej jeśli jest to często odmawiany Różaniec.

Więc w chwili naszej śmierci będą przy nas Jezus i Maryja, 
ale jeszcze jedna niewidzialna istota. Tak, domyślasz się, o kim 
myślę – to będzie szatan. 

Szatan w ostatniej chwili życia – dlatego nazwałem tę ostat-
nią chwilę ostatnią próbą – przystępuje do człowieka. Im bliżej 
Boga był człowiek, tym bardziej szatan go atakuje. Dlaczego? Bo 
jest pyszny i nigdy nie odpuści, nie powie sobie: „A, z Bogiem 
żyła, niech z Bogiem umiera, mam jeszcze tylu ludzi, wystarczy 
mi, nacieszę się tą resztą, którą zwiodę”. Nie, dla szatana każdy 
człowiek, który umiera w łasce uświęcającej, w nadziei Bożego 
Miłosierdzia, to jest porażka. Diabeł nigdy nie zaakceptuje, że 
grzeszny człowiek wygrał z nim, istotą duchową, zdecydowanie 
inteligentniejszą od nas. Więc atakuje do końca.

Skąd to wiem? Kościół mnie tego uczy. Najpierw sama 
Ewangelia. Diabeł był tak bezczelny, że atakował Syna Bo-
żego, gdy Ten umierał na krzyżu. No przecież to diabeł przez 
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faryzeuszy i tego łotra, co się nie nawrócił, prowokował Jezusa, 
by nie wierzył, że Bóg Go wskrzesi, gdy umrze. Prowokował, by 
się uwolnił wcześniej i innym udowodnił swoją moc. Prowoko-
wał, mówiąc: „Bóg cię zostawił, Bóg cię opuścił. Ratuj się teraz, 
bo po śmierci nikt cię nie uratuje”. 

Jeśli więc diabeł próbował zwieść Syna Bożego, to myślicie, 
że o nas zapomni, że nam odpuści? Na szczęście mam świado-
mość, że mówię do ludzi wiary, a zatem te słowa nie powinny 
w nas budzić lęku, tylko jeszcze większą potrzebę złożenia na-
dziei w Bożej Opatrzności, Bożym Miłosierdziu. Nie mamy się 
co bać, ponieważ w chwili chrztu otrzymaliśmy niesamowity dar 
łaski i „podłączenia pod Bożą Opatrzność”, która nas prowadzi. 
Dlatego tak ważne jest, by ci, którzy towarzyszą umierającemu, 
przypominali mu o tym, wspierali go, aby nie zwątpił. Bo diabeł, 
który przystępuje do odchodzącego człowieka, szepcze mu do 
ucha: „Przypomnij sobie grzechy młodości. Myślisz, że Bóg tak 
łatwo ci wybaczy? A  wszystkie twoje spowiedzi były szczere?  
Na pewno?”. 

Wiecie dobrze – może lepiej będzie powiedzieć: domyśla - 
cie się – że człowiek nigdy w ciągu życia nie jest w stanie być 
tak autokrytyczny jak w chwili śmierci. W chwili śmierci stajemy 
przed Bożym sądem nadzy, wiedząc, że niczym się nie usprawie-
dliwimy, niczym nie zasłonimy swoich grzechów. Bo człowiek, 
póki żyje, nieraz się zakrywa niczym listkiem figowym: „To 
nie ja, to przez żonę, to przez męża tak grzeszę, przeklinam…  
To przez ten rząd, to przez służbę zdrowia, przez tę chorobę, 
przez tego złego syna, przez ojca alkoholika…”. W życiu ciągle 
znajdujemy kogoś, na kogo chcemy zrzucić winę. W  chwili 
śmierci nie będziemy w stanie jej zrzucić na nikogo. Dostaniemy 
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od Boga – i  to będzie łaska – dar szczerego autokrytycyzmu, 
zdamy sobie sprawę, że rodzina zostaje, majątek zostaje, albumy  
ze zdjęciami zostają, a nasze czyny idą z nami na sąd.

Nie wiem jak Wy, ale ja byłem przy śmierci młodych osób, 
które nieraz mówiły: „Księże, kiedy ja zdążyłem tyle nagrze-
szyć…”. Ci ludzie w moich oczach byli święci, blisko Boga. Po-
patrzcie sobie na życiorysy świętych. Ilu z nich w chwili śmierci 
wierzyło w Boże Miłosierdzie, a jednocześnie szczerze żałowało 
za swoje grzechy, choć zostali przez Kościół uznani za świętych… 
I diabeł, w chwili śmierci, gdy człowiek żałuje za swoje grzechy, 
mówi: „Myślisz, że Bóg ci to odpuści? Myślisz, że ci tak po prostu 
zapomni?”. Jak ważne jest wtedy towarzyszenie bliskich… 

Ja to przerabiam w mojej rodzinie od lat. Dziesięć lat temu 
zmarł mój tato, a moja babcia, jego teściowa, tak to przeżyła, że 
doznała kolejno dwóch udarów. Dziś leży, patrzy w sufit – ale 
słyszy, rozumie – a ja za każdym razem, kiedy do niej przyjeż-
dżam, mówię, jaką była i  jaką jest dobrą kobietą, wspominam 
dzieciństwo i powtarzam, za co jestem jej wdzięczny, czego mnie 
nauczyła, bo jestem świadomy, że przez te dziesięć lat diabeł 
nieraz już do niej przystępował i  próbował ją przestraszyć jej 
upadkami życiowymi (bo pewnie takie miała – każdy z nas jest 
przecież grzeszny). Jak ważne w takich momentach jest upew-
nianie człowieka, że był kimś wyjątkowym, kimś ważnym! 

I mówię o tym, że diabeł przystępuje w chwili śmierci, nie 
tylko na podstawie informacji zawartych w Słowie Bożym. Jeden 
z wielkich papieży pierwszego tysiąclecia, Święty Grzegorz Wiel-
ki, który żył w VI i na początku VII wieku, powiedział w jednym 
z kazań tak: „Trzeba nam pamiętać i nigdy o tym nie zapomnieć, 
że w dniu naszego zgonu przystąpi do nas wściekły nieprzyjaciel 
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naszej duszy, aby doszukiwać się w nas wszystkich naszych grze-
chów i  na światło dzienne je wyciągać”, czyli wzbudzać w  nas 
takie poczucie winy, byśmy zwątpili w Boże Miłosierdzie. 

Chcę Wam więc podsunąć na ten moment śmierci bliskiej 
osoby kilka rad, które czerpię z własnego doświadczenia. Przede 
wszystkim, jeśli macie teraz w swojej rodzinie kogoś, kto jest cięż-
ko chory, albo w Waszym życiu nadejdzie dzień, w którym ktoś 
z Waszych bliskich będzie umierał we własnym łóżku, zadbajcie 
o to, by miał przed oczami obraz Jezusa Miłosiernego. Powieście 
ten obraz przed nim, postawcie zaraz przy łóżku, niech patrzy. 
Każdy z Waszych bliskich, który jest wierzący – niech patrzy. 

Ten obraz to dar nie tylko dla naszego narodu. Dużo jeżdżę 
z  rekolekcjami po całym świecie i  jestem niesamowicie zasko-
czony, że od lat na żadnym z  kontynentów (poza Antarktydą, 
gdzie nie byłem) nie spotkałem katedry ani kościoła, w których 
by nie było tego obrazu. Boże Miłosierdzie nie jest tylko dla Pol-
ski, choć ta iskra wyszła z naszej Ojczyzny. 

Zadajcie sobie więc dzisiaj – lub pamiętajcie o  nim w  tej 
odpowiedniej chwili – pytanie, czy Wasz ukochany bliski, który 
umiera, ma przed oczami ten obraz. To nie są żadne czary-mary, 
obraz nie zaczaruje tej osoby, ale niewątpliwie Boże Miłosierdzie 
oczarowuje człowieka i odczarowuje demony przeszłości.

To jest pierwsza rada. Teraz druga uwaga, Kochani. Pa-
miętam pana Tomasza, który umierał na nowotwór mózgu. 
Przygotowywałem go prawie dwa lata na tę chwilę. Mężczyzna, 
który kochał swoją żonę, miał kilkoro dzieci, właśnie skończyli 
budować dom – nic, tylko spłacać kredyt i odkładać na edukację 
dzieci… I  śmierć przyszła bez zaproszenia. Choroba i  śmierć. 
Ten człowiek przez chorobę bardzo się zmienił – zawsze był 
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blisko Kościoła, ale ta choroba tak zwielokrotniła jego wiarę 
w Boże Miłosierdzie i Bożą Opatrzność pełną miłości, że roz-
mawialiśmy o niebie, kiedy był chory. On wiedział, że odchodzi. 
Pewnego dnia, chwilę przed północą, dzwoni do mnie jego cór-
ka, maturzystka, i mówi: 

– Tato umiera. 
– Kasiu, wiesz, co robić. Rób po kolei to, co mówiłem: 

Modlitwa do Świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, Koronka do 
Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Litania do wszystkich świętych, 
którzy już szykują szpaler, by go przyjąć do nieba, pojednanie 
się. Pożegnaj, przeproś tatusia, powiedz, że go kochasz, trzymaj-
cie go za rękę.
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– Proszę księdza, odmawiamy Różaniec, a  on mówi:  
„Nie módlcie się, to mi nie pomoże!”.

– Kasiu, przed tym też cię ostrzegałem. Już diabeł go stra-
szy, że nie ma dla niego miłosierdzia.

Ten pan Tomek, który codziennie odmawiał trzy części 
Różańca, gdy odchodził, zabraniał rodzinie, by modliła się  
na różańcu! Tak go diabeł przeraził!

Mówię: 
– Przyciszcie głos i dalej szeptem się módlcie. Bądźcie przy 

nim. Nie zaprzestawajcie modlitwy.
Po kilku minutach się wyciszył, zaczął się z  nimi modlić  

i tak odszedł…
Inny młody człowiek, w  Siedlcach, który też był blisko 

Boga i  którego przygotowywałem do śmierci, miał zaledwie 
dwadzieścia osiem lat. W pewnym momencie rodzice wzywa-
ją mnie: „Czy mógłby ksiądz udzielić Komunii? Bo to chyba 
ostatnie chwile życia”. Nosiliśmy mu każdego dnia Komunię 
i  tego dnia poprosili akurat mnie. Przyjechałem, odprawiłem 
obrzędy wstępne. Ten młody człowiek tracił świadomość 
i  znowu ją odzyskiwał, ale ze mną uczestniczył w  obrzędach 
Komunii Świętej: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”, 
a  potem „Baranku Boży”, „Panie, nie jestem godzien” – to 
wszystko powiedział. Następnie ja mówię: „Ciało Chrystusa”, 
a  on mi rękę odpycha! Spojrzałem na rodziców, przerażo-
nych, i  jeszcze raz mówię: „CIAŁO CHRYSTUSA”, a on znów 
odpycha moją rękę. Mógł przełykać, wiedziałem, że jest 
w  stanie przyjąć Komunię. Spojrzałem ponownie na rodzi - 
ców i mówię: „Już diabeł mu szepce do ucha… Że nie jest go-
dzien, że ma grzechy, że nie zostały mu wybaczone”. 
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I powiedziałem do tego młodego człowieka: 
– Rafał, trzymam Jezusa, który chce przyjść do twojego 

serca. Wierzysz w to?
Cisza, oczy pełne przerażenia. Powtarzam: 
– Rafał, Jezus, w którego wierzyłeś, teraz chce cię przepro-

wadzić do Domu Ojca. Wierzysz w to?
– Wierzę.
– Głośniej! WIERZYSZ?
Zależało mi, by rodzice usłyszeli to wyznanie wiary. 
– WIERZĘ.
– Ciało Chrystusa.
– Amen.
Przyjął Komunię Świętą.
Powiedziałem: „Rodzice, weźcie go za ręce”. Dwie minuty 

później odszedł… 
Czasami ludzie myślą: najważniejsze wezwać księdza, żeby 

dał namaszczenie. Ale ksiądz przyjdzie, udzieli sakramentu 
i odejdzie, a ten chory jeszcze może kilka dni, tygodni, miesięcy 
żyć. Kochani Darczyńcy, oprócz powodu, z którego tu jesteście 
– Waszego otwartego serca, miłości do Kościoła, modlitwy, 
którą wspieracie to dzieło – możecie rozszerzyć swoje bycie 
Darczyńcami właśnie przez to, że będziecie świadomie umieli 
towarzyszyć innym, gdy będą odchodzić. Kto to będzie? Twoja 
sąsiadka, siostra, szwagierka, kuzyn, brat? A może przygodna 
osoba spotkana na ulicy, która zacznie konać – Ty, czekając 
na karetkę, którą wezwałeś przez telefon, możesz powiedzieć: 
„Jeśli pan jest wierzący, proszę powiedzieć: »Jezu, oddaję Ci 
moje życie, czuwaj nade mną«”. Nie martw się. Uwierz w Boże 
Miłosierdzie! 
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To nic nowego – ojciec umrze, ja umrę, Wy wszyscy 
umrzecie, to jest oczywiste. Ale nie, nie zgadzam się, by osobie 
śmiertelnie chorej mówić: „Umrzesz”. Po pierwsze ona wie, że 
kiedyś umrze. Jestem przekonany, że ona czuje, że jej koniec jest 
bliski, bo to jest też Boża łaska. Bóg daje ludziom świadomość, 
że odchodzą, właśnie po to, by się pojednali, pożegnali z bliski-
mi, wzbudzili żal za grzechy, otworzyli się na Jego Miłosierdzie. 
To jest też łaska Boża – odchodzić świadomie.

Ale bliskiej osobie – gdy jesteśmy świadomi, że to mogą 
być ostatnie godziny jej życia – trzeba na pewno powiedzieć 
trzy rzeczy. Jeśli jest chora, należy zacząć od tego, że będziemy 
jeszcze szukali pomocy u  lekarza (uczciwej pomocy, nie przez 
łapówki, bo to jest grzech), by ulżył w  cierpieniu, a  może by 
ją wyleczył. Po drugie, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi, 
musimy zapewnić, że będziemy się modlić o ten cud, o łaskę wy-
leczenia. I po trzecie: „Cokolwiek się stanie, tato, mamo, kocham 
cię. Jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza”.

To też powiedziałem kilka lat temu czwórce dzieci, którym 
właśnie umierała trzydziestosiedmioletnia matka. Gdy przyje-
chałem i wszystko wskazywało na to, że to już będzie ostatnia 
noc jej życia, powiedziałem każdemu z dzieci – od najstarszej 
dziewczyny z  liceum do najmłodszej dziewczynki z  pierwszej 
klasy szkoły podstawowej: „Ja za chwilę wyjadę, a wy po kolei 
wejdziecie do mamusi, aby być z  nią sam na sam, i  powiecie 
to, co czujecie. Przeprosicie za swoje grzechy, za swoje niepo-
słuszeństwo, przytulicie, powiecie, że ją kochacie i wszystko, co 
jeszcze w sercu będziecie czuli”.

Była to jedna z najpiękniejszych śmierci, jaką widziały moje 
oczy. Minęło od niej chyba jedenaście lat. Zuzia, która wtedy 
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była w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a dziś jest piękną 
dziewiętnastolatką, powiedziała mi niedawno, że nigdy nie mia-
ła żadnej traumy z powodu tego, że widziała, jak jej mamusia 
umierała. Nie miała traumy, bo została właściwie przygotowana.

Dzieci najmniej się boją śmierci. Wiecie dlaczego? Dzieci 
mają czyste serduszka i  jak im się mówi, że jest niebo, to jest 
niebo. To my – przepraszam, że tak powiem – to my, stare konie, 
boimy się śmierci, bo każdy z nas ma coś na sumieniu. Dzieci nie 
boją się śmierci.

Spotkanie przy grobie pierwszego listopada minionego 
roku. Moja młodsza siostra z trójką dzieci. Dziesięciolatek, żeby 
się czymś zająć, siedzi i patrzy w telefon przy grobie mojego taty, 
a pięciolatek stoi i patrzy, jak mamusia dekoruje ten grób. Pię-
ciolatek mówi do mojej siostry, a swojej mamy: 

– Mamo, a ty też kiedyś umarniesz?
– Czy umrę? Kiedyś umrę, każdy umiera, wszyscy umierają.
– A jak umarniesz, to gdzie pójdziesz, gdzie będziesz? 
– No, mam nadzieję, że pójdę do nieba – tłumaczy moja sios-

tra swojemu synowi. – A myślisz, że jestem dobrym człowiekiem? 
– Jesteś najlepsza na świecie! 
– No to mam nadzieję, że pójdę do nieba. 
– A jak pójdziesz do nieba, to będziesz do nas dzwoniła? 
– Nie będę do was dzwoniła, bo tam nie ma telefonów, nie 

ma zasięgu. Zresztą nie ma potrzeby, inaczej będę z wami. 
– Czyli nie weźmiesz telefonu, jak pójdziesz do nieba? 
– Nie wezmę. 
– Czyli mogę wziąć twój telefon? 
I włącza się dziesięciolatek: 
– Ja wezmę, bo jestem starszy.
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– Ale ja pierwszy zapytałem!
Widzicie? Dla tych dzieciaków nie ma tragedii, że mamusia 

„umarnie”. Dla nich to jest oczywiste, że jak umrze, to pójdzie do 
nieba. One się nie boją takiego rozstania.

Pewnie znacie podobne przykłady, a  tymczasem jest tylu 
ludzi, którzy mówią: „Nie zabieram dziecka na pogrzeb. Nie za-
bieram dziecka do chorej matki, bo się wystraszy i będzie miało 
traumę do końca życia”. Owszem, znam dorosłe osoby, które mają 
traumę, bo widziały w dzieciństwie, jak ich mama umiera, ale 
jestem przekonany, że wynika to z jednego powodu: jako dzieci, 
widząc śmierć swojej matki czy swojego ojca, widziały histerię 
i przerażenie rodziny, która – chociaż podobno była wierząca – za-
chowywała się przy tej umierającej osobie jak grupa bezbożników!

Jeśli my, dorośli, przy umierających osobach nie będziemy 
mieli w sobie nadziei, pokoju serca wymodlonego u Pana Boga 
zawczasu, jeśli w  chwili odchodzenia będziemy histeryzować 
i zachowywać się tak, jakby Boga nie było, a ta osoba szła w dia-
bły, a nie w ręce miłosiernego Ojca, to dzieci patrzące na nasze 
twarze i zachowanie zapamiętają jedno. Wiecie co? Że Pan Bóg 
jest bezdusznym złodziejem, który przychodzi na ten świat i ma 
kaprys zabierać młode matki, młodych ojców, wspaniałych lu-
dzi, bo tak Mu się podoba. I nie zważa na modlitwy dzieci i tych 
osób, które kochają i cierpią z powodu tej śmierci. To zapamię-
tają dzieci z naszych twarzy pełnych przerażenia i histerii. I po 
to ta konferencja – żeby na naszych twarzach nie było histerii 
i przerażenia, tylko pokój. 

Oczywiście ból będzie, bo odchodzą bliskie osoby. Ale, Ko-
chani, czego tak naprawdę mogą nam zazdrościć niewierzący? 
Tego, że chodzimy do kościoła, że dzisiaj tu siedzimy? Gdyby 
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nam zazdrościli tego, że chodzimy do kościoła, toby tu przy-
chodzili. Ale jednego niewierzący czy niepraktykujący nie mają, 
co możemy mieć my: pokoju serca w chwili, jakże bolesnej po 
ludzku, gdy ktoś bliski opuszcza ten świat. Pokoju serca i nadziei 
w naszych oczach na rychłe spotkanie z tymi, których nam z całą 
pewnością będzie na tym świecie brakowało, bo właśnie umiera-
ją. I tego Wam, Kochani, życzę. 

Cieszę się z tego spotkania i dziękuję Wam teraz za uwagę. 
Za chwilę usłyszymy się znów, w czasie Eucharystii. Mam bo-
wiem dla Was jeszcze drugie przesłanie związane z wiarą w Boże 
Miłosierdzie, ale dotyczące innej nieco kwestii, mniej „śmiertel-
nie poważnej”, choć również wymagającej nadziei. To przekażę 
Wam podczas kazania. 

Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić Was, byście 
powstali i świadomie, dobrowolnie pomodlili się o łaskę dobrej 
śmierci. Pomódlmy się o łaskę dla nas i naszych bliskich, którzy 
może właśnie są w  ciężkiej chorobie i  gaśnie nadzieja na ich 
długie życie, ale nie gaśnie nadzieja na Boże Miłosierdzie, prze-
baczenie grzechów i spotkanie w niebie. 

Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś 
Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, 
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen. 

Wspomożycielko chorych, módl się za nami. 
Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
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cZYtANIA LItURGIcZNE

PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5, 1-4)
Czytanie z Pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła 

Najmilsi:
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy 
tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwa-
ły, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, 
strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; 
nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, 
którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy 
zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wie-
niec chwały.

psALM (ps 23, 1–2A. 2b–3. 4. 5. 6)

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach.
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Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
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AKLAMAcjA (Mt 16, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr – Opoka, 
i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 16, 13–19)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy Jezus przyszedł w  okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 
Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – 
Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go 
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
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HOMILIA

Jak zauważyłem – i Bogu za to dziękuję – z uwagą wysłucha-
liście, szanowni, drodzy Darczyńcy, konferencji o  ostatniej 

próbie wiary, którą będzie chwila naszej śmierci. Wiary w Boże 
Miłosierdzie i w Bożą Opatrzność. Definicją Bożej Opatrzności 
jest prawda, że to nieustanna opieka wszechwiedzącego i wszech-
mocnego Boga nad światem i nad każdym z nas, ponieważ Bóg 
nas nie traktuje seryjnie, ale na serio. Być może dla części z nas 
ta ostatnia próba wiary przyjdzie dopiero za wiele lat. Bóg jeden 
wie… Mało tego, być może treści konferencji, której wysłucha-
liście z uwagą, nie będą na razie potrzebne, bo chwila, w której 
mielibyśmy komuś towarzyszyć, według Bożego zamierzenia 
jest jeszcze dla nas odległa.

Dlatego chcę w  tym miejscu poruszyć kwestie innych 
prób wiary, które z całą pewnością dosięgną nas w życiu, zanim 
przyjdzie ta ostatnia próba. Bo każda z sytuacji życiowych, które 
możemy nazwać próbą wiary, jest tak naprawdę objawieniem 
prawdy naszego serca: czy ufam Bogu do końca; czy Jezus na 
pewno jest moim Panem, Panem życia i śmierci, Panem mojego 
zdrowia i mojej choroby, powodzenia finansowego i biedy, za-
paści finansowej, bankructwa firmy, działalności gospodarczej; 
czy Jezus jest Panem moich relacji, mojej seksualności – czy ma  
po prostu pierwsze miejsce w moim życiu. 

Każda kolejna sytuacja: choroba – moja czy moich bliskich –  
kryzys w małżeństwie, w relacji z dziećmi lub z rodzicami czy 
innego rodzaju trudności, przeciwności są próbami wiary.  
Gdy czytamy definicję Opatrzności, chociażby w  tej słynnej, 
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najczęściej dzisiaj czytanej encyklopedii, jaką jest Wikipedia,  
po wyjaśnieniu, czym jest Opatrzność Boża, docieramy do takiego 
zdania: „Jednym z  podstawowych pytań dotyczących Opatrz-
ności jest istnienie zła w  świecie, równocześnie z  Jej (czytaj: 
Bożej Opatrzności) działaniem”. Mówiąc inaczej: jak Bóg może 
patrzeć i pozwalać na to, by zło się działo na świecie? 

Słyszymy to pytanie nie tylko my, katecheci, od młodzie-
ży, która mówi: „Jeśli Bóg jest, dlaczego pozwala na cierpienie, 
szczególnie cierpienie niezawinione, szczególnie cierpienie 
niewinnych dzieci?”, ale też my, duchowni, od ludzi, którzy 
codziennie doświadczają różnego rodzaju niesprawiedliwości 
w sądzie, gdy wychodzą od onkologa z wynikiem pozytywnym 
biopsji (a w tym wypadku słowo „pozytywny” nie oznacza ni-
czego dobrego), czy też w innych, trudnych sytuacjach.

Skoro Bóg jest wszechmogący i  może w  każdej sytuacji 
zapalić światło tam, gdzie mi się czarno robi przed oczami, to 
dlaczego go nie zapala? Dlaczego Bóg zwleka z wysłuchaniem 
mojej modlitwy o uzdrowienie, o wyleczenie, o zażegnanie nie-
bezpieczeństwa grożącego osobom, które kocham?

Te pytania są absolutnie naturalne dla nas, ludzi, którzy de-
klarujemy, że jesteśmy uczniami Jezusa i za Świętym Szymonem 
Piotrem powtarzamy: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, dam 
się za to pokroić!”. A  kiedy przychodzi próba wiary, pytamy: 
„Boże, widzisz i nie grzmisz? Dlaczego? Za jakie grzechy?”.

Co zrobić, byśmy, tak jak dzisiaj, pięknie, pod linijkę, śpie-
wali refren psalmu responsoryjnego? Byśmy to śpiewali w każ-
dej sytuacji? Ładnie śpiewaliście, Kochani, a ja razem z księdzem 
proboszczem i  panem organistą razem z  Wami. PAN MYM 
PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO! 
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Nie rozśmieszajcie mnie. Nie znam Was, ale z jednej gliny 
jesteśmy ulepieni i wiem jedno: nie tylko ja, Tomasz, jestem nie-
dowiarkiem, proszę Państwa, nie tylko ja, Tomasz… Gdybyśmy 
wierzyli Bogu do końca, tobyśmy nie mieli się z czego spowia-
dać. Dopóki masz powód i – na szczęście – wyrzuty sumienia, 
a Duch Święty działa w Tobie i idziesz się wyspowiadać, ozna-
cza to, że nie ufałeś Bogu do końca i chcesz to właśnie wyznać. 
We wspólnym mianowniku wszystkich naszych grzechów, bez 
względu na to, jaką mają twarz, jak są wielkie, w mianowniku 
ich wszystkich jest to samo: nie ufam Panu Bogu i dlatego robię 
po swojemu. A gdy robimy coś po swojemu, nazywa się to grze-
chem – grzechem lekkim lub ciężkim, w zależności od materii. 

„Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”… Kto z Was, 
odebrawszy od onkologa wyniki biopsji, własne lub bliskiej oso-
by, szedł i sobie podśpiewywał: „Pan mym pasterzem, nie brak 
mi niczego”? Ja znam takie osoby, ale w  innych sytuacjach te 
same osoby przeżywały rozterki, a nawet zachwianie w wierze. 

Kto z  Was potrafi śmiało spojrzeć w  oczy swojej córce, 
która osiem lat czeka na poczęcie dziecka i wspólnie z Waszym 
zięciem bardzo chce jego narodzin, i powiedzieć jej: „Pan jest 
moim pasterzem, niczego mi nie braknie, córciu, nie przej-
muj się, chociażbyś przechodziła ciemną doliną”? Uważajcie,  
byście  jej nie zdenerwowali, bo dziewczyna cierpi i  zięć też! 
I pytają Boga: „Dlaczego?”. Bo bardzo by chcieli, nie tylko jedno 
dziecko zresztą. A zegar biologiczny tyka… A innym się poczy-
nają dzieci i  je usuwają, zabijają, a  oni pytają: „Dlaczego? My 
przecież chcemy, nie było środków antykoncepcyjnych, przed 
ślubem dobrze się prowadziliśmy i, zdaje się, zdrowa jestem. 
Dlaczego, Panie Boże?”. 
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A  Wy, frankowicze, zawsze śpiewaliście: „Pan mym pa-
sterzem, nie brak mi niczego?”. No, nie brak Ci… Podwójnie 
oprocentowanej raty do spłaty przez wzrost kursu franka szwaj-
carskiego, tego Ci na pewno nie brakuje. Pytanie, czy Ci lat star-
czy, żebyś to spłacił, i zdrowia, żebyś miał z czego. To co zrobić, 
na miłość boską!, żebyśmy śmiało stawali i mówili: „Pan mym 
pasterzem, nie brak mi niczego”? 

Wspomniałem w czasie konferencji, a wcześniej powiedział 
to ksiądz proboszcz, który mnie przedstawiał, że w  grudniu 
2018 roku, czyli kilkanaście miesięcy temu, miałem szczęście tu  
po raz pierwszy dzielić się wiarą w czasie rekolekcji adwentowych. 



40

To właśnie wtedy jako temat wybrałem tę kwestię: jak przyjąć 
trudną sytuację, co mówić, czego nie mówić, czego się bać, a co 
śmiało wyznać, kiedy mamy wrażenie, że grunt nam się usuwa 
spod nóg, gdy mamy wrażenie, że Bóg nas opuścił albo że właś-
nie dopuszcza taką sytuację za jakieś grzechy i nas za nie karze. 
Co wtedy zrobić? 

Zacząłem w niedzielę rekolekcje z tego miejsca, a później 
– w poniedziałek, we wtorek – głosiłem w  kościele na dole. 
W środę po obiedzie, gdy przede mną było ostatnie wieczorne 
wystąpienie rekolekcyjne, otworzyłem swoją skrzynkę mailową 
z wiadomościami, bo czekałem na ważne dokumenty od mojego 
biskupa, i pośród przesłanych mi listów trafiłem na list od czło-
wieka, którego nie znałem.

Przeczytałem ten list.
Być może ten człowiek jest tu dzisiaj, na tym dniu skupie-

nia, nie wiem, ale Bogu dziękuję, że wtedy nie odłożyłem tego 
na następny dzień, jak czasami zdarza mi się robić, gdy akurat 
jestem czymś zajęty. Ten młody mężczyzna pisał, że w niedzielę 
przyszedł do naszej świątyni… Słyszy ksiądz proboszcz? „Na-
szej”, tak mi się powiedziało, bo przecież ona jest nas wszystkich. 
No więc ten młody człowiek pisał: 

Przyszedłem do Świątyni, ponieważ czekałem na narodzi
ny naszej córki. Kilka lat czekaliśmy i szczęśliwie żona poczęła, 
i  to był już termin porodu, a  ponieważ jeszcze nie nastąpił, 
przyszedłem do kościoła w  niedzielę się pomodlić o  szczęśliwe 
rozwiązanie. Kiepski ze mnie katolik, ale przynajmniej nie naj
gorszy ojciec, skoro chciałem i wierzyłem, że ta modlitwa będzie 
czymś dobrym. Rzadko chodzę do kościoła, ale gdy przyszedłem 
i usłyszałem księdza rekolekcje (pierwszy dzień) i o czym będzie 
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w następne dni, nie tylko postanowiłem pójść do spowiedzi i do 
komunii w  intencji naszej córki, ale też postanowiłem przyjść 
następnego dnia. Przyszedłem w poniedziałek – narodzin ciąg
le nie było, przyszedłem we wtorek – żona była już w szpitalu. 
I właśnie po wtorkowej konferencji, gdy ksiądz mówił o tym, by 
zaufać Panu Bogu, że w  naszym życiu mogą być różne próby 
wiary, gdy ksiądz, co więcej, nawet podał przykład dziecka, które 
było zdrowe w łonie matki, a na skutek błędnej decyzji położnej 
i  lekarza i  opóźnionego porodu dziecko zostało sparaliżowane 
przez niedotlenienie mózgu i w konsekwencji porażenie mózgo
we, aż mnie zmroziło. Nie wytrzymałem do końca mszy, po ka
zaniu wybiegłem, by zadzwonić do żony, która mnie uspokoiła, 
że wszystko jest w porządku. Ale właśnie tej nocy zaczął się po
ród. Piszę do księdza, ponieważ dzisiaj, w środę, nasza córeczka 
przy narodzinach zachłysnęła się wodami płodowymi i jej stan 
jest bardzo poważny. Natychmiast ją przewieziono do innego 
szpitala i zaintubowano. Pani doktor powiedziała, że sytuacja 
jest bardzo poważna. Błagam księdza o  modlitwę w  intencji 
naszej córeczki. 

Nie odpisałem do tego człowieka, ponieważ wziąłem tele-
fon i od razu oddzwoniłem. Zastałem go oczywiście przy żonie 
w szpitalu. Wyszedł na korytarz i powiedziałem mu tak:

– Drogi panie, myślę, że już pan rozumie, dlaczego Bóg 
skierował pana kroki w niedzielę do kościoła, choć nie chodził 
pan co niedzielę, i dlaczego miał pan, że tak powiem, szczęście 
przeżyć te pierwsze trzy dni rekolekcji. Myślę, że pan już jest 
tego pewien, że Bóg pana przygotował na tę wyjątkową, prawdo-
podobnie dla pana największą, życiową próbę wiary, jaką do-
tychczas pan miał. Przyznał mi rację.
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– Proszę pana, powiem panu, a  właściwie powtórzę to, 
czego słuchał pan przez trzy dni w Świątyni Opatrzności Bożej 
w czasie tych rekolekcji, tyle że teraz usłyszy pan to inaczej, bo 
to dotyczy pana, a  nie sytuacji, które opisywałem ze swojego 
doświadczenia i  ogólnej teorii, to dotyczy pana praktycznie, 
konkretnie. Panie Tomaszu, czy dzisiaj pan wierzy, teraz, roz-
mawiając ze mną, w sytuacji, gdy życie pana córki jest zagro-
żone, a wy, wspólnie z żoną przeżywacie bardzo trudne chwile, 
w  tym momencie, czy wierzy pan, że Bóg jest dobry i  chce 
waszego dobra?

– Wierzę, proszę księdza.
– Skoro Boża Opatrzność jest pełna mocy i miłości, czy pan 

wierzy, że Bóg wyprowadzi dobro z tej sytuacji i nie pozwoli, by 
z tego wynikło zło, ale tylko dobro?

– Wierzę. 
– Panie Tomaszu, czy jest pan gotowy zaufać Panu Bogu 

przez podziękowanie w ciemno za to, jak to się skończy? 
Słyszycie, co powiedziałem do tego młodego ojca? Słyszy-

cie, Kochani, co powiedziałem? Oto zaproponowałem młode-
mu tacie, który najpierw kilka lat pragnął mieć dziecko, a póź-
niej dziewięć miesięcy się cieszył, że je będzie miał, a później się 
cieszył z porodu i… otrzymał druzgocącą wiadomość o tym, że 
życie dziecka jest zagrożone, by dziękował za scenariusz, któ-
ry napisze życie, na który zgodzi się, który dopuści Pan Bóg. 
A scenariusze mogły być dwa, no, ostatecznie trzy: albo dziecko 
zostanie dotknięte Bożą łaską uzdrowienia i będzie stuprocen-
towo zdrowe, bo tamtego dnia ich córka dostała jeden punkt na 
dziesięć, albo zostanie sparaliżowane i skutki tego zachłyśnię-
cia się wodami płodowymi pozostawią ślad do końca życia,  
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i  trzeci, najtrudniejszy scenariusz – ich dziecko umrze. Od-
ważyłem się temu młodemu ojcu zaproponować, by w ciemno 
podziękował Bogu. Skoro wierzy, że Bóg ich kocha i że chce dla 
nich dobra, to wyprowadzi z tego dobro.

Skąd miałem odwagę, żeby to powiedzieć? Stąd, że przez 
trzy dni to mówiłem i byłem pewien, że ten mężczyzna słuchał 
sercem tych rekolekcji. Ale tę odwagę, jeszcze większą, miałem 
stąd, że całe Pismo Święte mnie o  tym przekonuje, że zaufa-
nie Bożej Opatrzności polega na tym, że wiem, że nic się nie 
dzieje bez woli Pana Boga i  Jego przyzwolenia. Nie zawsze  
za wolą Pana Boga. Zło na świecie nie dzieje się z woli Pana 
Boga, ale z  Jego przyzwoleniem i  za Jego wiedzą. A  Święty  
Paweł na przykład, w  Liście do Rzymian, mówi (8 rozdział,  
28 werset): „Bóg z  tymi, którzy Go miłują, współdziała  
we wszystkim dla ich dobra”.

Po naszemu: „nie ma tego złego, co by na dobre nie wy-
szło”… No, nie. Przysłowia są mądrością narodów, ale według 
mnie to przysłowie jest głupie, powtarzam: głupie. Nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło? Znałem człowieka, któremu 
kilka lat temu splajtowała firma. Został z  trzema milionami 
długu. Powiesił się. Zostawił żonę z  trójką dzieci. Nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło? Złym była plajta firmy. To, że 
się powiesił, to było coś dobrego? Może czas, żebyśmy zmienili 
to powiedzenie i  mówili: „nie ma tego złego, co by z  Bogiem  
na dobre nie wyszło”? A, to już zupełnie co innego. Nie ma tego 
złego, co by z Bogiem na dobre nie wyszło. Pan Tomasz wtedy 
przez telefon powiedział do mnie:

– Proszę księdza, niech będzie, jak Bóg chce. Mówię: amen. 
Tak, dziękuję Mu za to, że zrobi to, co dla nas najlepsze.
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Minął rok. Nie miałem kontaktu z  tym człowiekiem. 
W rocznicę moich rekolekcji w Świątyni Opatrzności, w grud-
niu minionego roku, otrzymałem e-mail:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
około roku temu zwracałem się do księdza z prośbą o modli

twę za naszą córeczkę, Alę. Jestem wdzięczny za tamtą rozmowę, 
pamiętam, co mi ksiądz powiedział, dziękuję za wsparcie, które 
było wówczas bardzo potrzebne. Minął prawie rok, a  ja mogę 
przekazać same dobre informacje! Mimo jednego punktu Apgar 
i głębokiej zamartwicy urodzeniowej malutka rozwija się pięknie. 
Nie ma śladu żadnych dysfunkcji ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego, a dziesiątki wizyt kontrolnych w ciągu tego roku po
twierdzały tylko, że wszystko jest w porządku! No, może poza tym, 
że straszny z niej urwis. 

Miał ksiądz rację. Do dziś dziękuję Bogu za to, co już otrzy
małem, i  za to, co mnie jeszcze czeka. Serdecznie pozdrawiam 
i życzę wszystkiego dobrego.

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra”. Pismo Święte mnie uczy, że nie ma lepszego 
sposobu, jak zaufać Bożej Opatrzności przez podziękowanie 
w ciemno za to, co Bóg dla mnie przygotował na resztę mojego 
życia. I nawet jeśli ja, przez własną pychę, zarozumiałość i prze-
konanie, że wiem, co jest dla mnie dobre, będę robił inaczej, niż 
Bóg chce – Bóg się ode mnie nigdy nie odwróci i nawet z moich 
i Twoich błędów wyprowadzi dobro. 

Jestem przekonany, że mówię teraz do ludzi wiary, którzy 
mają w  swoim życiu też mnóstwo dowodów i  przykładów, że 
z naszych nawet niekiedy głupich, nierozsądnych, pospiesznych 
decyzji, które nie były dobre dla nas, dla naszych bliskich, Bóg 
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wyprowadził dobro i czegoś nas przez to nauczył. Pismo Święte 
jest pełne sytuacji, w  których Boży mężowie i  niewiasty wiel-
bili Boga w najtrudniejszych sytuacjach, w wielkich przeciwno-
ściach. Wielbili Go za to, że jest, że nie opuści. Mieli pewność, że 
Bóg, On jeden, na pewno jest, i to na pewno wystarczy. 

Nie patrzmy na emocje, gdy przyjdzie następna próba wiary. 
Możesz to robić przez łzy, możesz to robić z zaciśniętymi zębami, 
gdy diabeł Ci mówi: „Przeklinaj swojego wroga i złoczyńcę. Bóg 
cię opuścił! Zostałaś sama! Zobacz, nie opłaciło się być dobrym! 
Przegrałeś! To za twoje grzechy. To dlatego, że robisz to inte-
resownie, żeby pójść do nieba”. Nie słuchaj złego ducha. Mów: 
„Boże, dziękuję Ci, że jesteś, Boże, dziękuję Ci, że mnie nie opuś-
cisz, że nie masz względu na osobę i na liczbę moich grzechów, 
ale w swoim miłosierdziu zawsze masz dla mnie otwarte serce”.

Cieszę się, że dzisiaj ksiądz proboszcz, choć nie wiedział, 
jaki będzie temat tej homilii, zamyślił, by właśnie dokonać tego 
Aktu Dziękczynienia i  Zawierzenia. Dziękczynienia za nasze 
dotychczasowe życie. Dziękczynienia za to, że dziś jesteśmy 
ludźmi wiary – słabej może, chwiejnej, ale ludźmi wiary, która 
jest darem od Boga, a my na ten dar uczymy się ciągle odpo-
wiadać. I zawierzenia reszty naszego życia, które, jeśli będziemy 
z  Bogiem, będzie pełne widocznego błogosławieństwa. Nawet 
jeśli nie jesteśmy z  Bogiem, Bóg nam błogosławi, tylko wtedy 
tego nie widzimy. Bóg błogosławi też niewierzącym, ateistom 
i wszystkim tym, którzy od Niego odeszli, tylko oni nie dostrze-
gają tego błogosławieństwa i nie umieją wykorzystać tej łaski tak 
wyraźnie, jak ktoś, kto jest świadomy Bożej bliskości, to jasne. 

Rozwinąłem temat, który i tak jest o wiele szerszy, bo zaufa-
nie Panu Bogu w trudnych sytuacjach i dziękowanie z góry za to, 
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jak zrealizuje swój plan, sprawdza się nie tylko w momentach, 
których przykładem był ten z  e-maila: gdy dziecko jest ciężko 
chore. Sprawdza się też w  sytuacjach, gdy na przykład Twoje 
małżeństwo się chwieje – kiedy jeszcze nie widać światełka w tu-
nelu, już wtedy należy dziękować za to, jak Pan Bóg wyprowadzi 
Was z kryzysu, dziękować za to, jak Pan Bóg pomoże ten kryzys 
małżeński rozwiązać. Co więcej, trzeba dziękować Panu Bogu 
nawet za to, że jest, chociaż Wasze małżeństwo, małżeństwo Wa-
szych dzieci się rozpadło. 

Trzy miesiące temu małżeństwo, które znam bardzo do-
brze, które jest od ponad dwudziestu lat w Domowym Kościele, 
ma piątkę dzieci, zadzwoniło do mnie i  powiedziało: „Proszę 
księdza, dziś naszego osiemnastoletniego syna zabrała policja. 
Przeszukała nasz dom, okazało się, że handlował narkotyka-
mi…”. Dom pełen miłości, zgody… A  ich dziecko tak nadwe-
rężyło zaufanie rodziców… „Niech ksiądz się, prosimy, modli”. 
Ja mówię: „Będę się modlił i  proszę was już dziś – dziękujcie 
Bogu za to, jakie dobro wyprowadzi z tej sytuacji”. Tym bardziej 
że teraz są zaostrzone wyroki za handel narkotykami, a  ten 
osiemnastolatek sprzedawał je nieletnim. „Już dziękujcie Bogu, 
jak Bóg dotknie jego serca w tym, co jest dla was niesamowicie 
upokarzające, wstydliwe i przerażające”.

Kilka dni temu skończył się trzymiesięczny areszt, a posta-
nowienie sądu – mimo że sprawa jeszcze czeka – pozwoliło temu 
młodzieńcowi wrócić, odpowiadać z  wolnej stopy i  kontynu-
ować naukę w szkole. Rodzice od tygodnia mówią: „Dziecko jest 
nie do poznania! Zmieniony kompletnie przez te trzy miesiące 
pobytu w areszcie – uczynny, miły, rozmawia z nami, niesamo-
wicie odmienione dziecko!”. 
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Tak. Bóg ze wszystkiego wyprowadza dobro i gdyby nawet 
rodzice o to nie prosili, Bóg być może też zmieniłby serce syna, 
bo Bóg go kocha. Ale jakże inaczej się przeżywa trudne sytuacje, 
gdy cały czas się Bogu ufa i Mu dziękuje, jest się pełnym nadziei, 
że zbliża się to dobre rozwiązanie – dobre według zamysłu Bo-
żego. Jakże inaczej się czeka na potomstwo, którego kilka lat nie 
można się doczekać, gdy się już Bogu dziękuje, będąc pewnym, 
że Bóg przyniesie czy ześle na nas dobro, choć jeszcze nie wiemy, 
jak będzie wyglądało. Znikają lęk, oskarżanie się wzajemne, żal 
do siebie, pretensje. 

Jakże inaczej przeżywa się trudności finansowe, jakże ina-
czej przeżywa się śmierć – szczególnie tę nazywaną przedwcze-
sną – kogoś bliskiego, gdy dziękuje się Panu Bogu, gdy bliska 
osoba jeszcze choruje, za to, jak Pan Bóg wysłucha tej modlitwy. 
Czy uzdrowi osobę chorą, czy uzna, że to najlepszy dla niej mo-
ment przejścia z tego świata…

I, Kochani, nie zapominajcie o tym, bo widziałem, że nie-
które osoby doszły. Obraz Jezusa Miłosiernego – zawieście, jeśli 
jeszcze gdzieś nie wisi, u  Was, u  Waszych dzieci czy Waszych 
bliskich, by Go mieli przed oczami w chwili śmierci, ale i za ży-
cia. Bo ten Jezus, jak dobrze wiecie, po pierwsze zawsze patrzy 
nam w oczy, czy stoimy z prawej, czy z lewej strony obrazu, a po 
drugie ma wysuniętą jedną nogę do przodu, czyli ciągle ku nam 
idzie. On nie czeka, aż do Niego przyjdziemy.

On sam do nas wychodzi ze swoim Miłosierdziem. 
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.  
Jednym z  zadań stojących przed Wspólnotą Darczyńców Pro
videntia Dei jest ukazywanie działania Opatrzności w  historii 
narodu polskiego i  dawanie świadectwa o  Jej działaniu, dlate-
go zwracamy 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 płynącego z powstającego Sanktuarium. 

Osoby, które chciałyby uzyskać egzemplarze dodatkowe 
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





www.centrumopatrznosci.pl

KSIĄDZ TOMASZ BIELIŃSKI 
Ksiądz Tomasz urodził się w  1969 
roku w  Białej Podlaskiej. Święce-
nia kapłańskie przyjął w  1995 roku.  
Od ponad dwudziestu lat czynnie an-
gażuje się w dzieło Nowej Ewangeli-
zacji: duszpasterstwo więziennictwa 
w  Siedlcach, ewangelizację na festi-
walu muzyki rockowej w  Jarocinie 

i na festiwalu Pol’and’Rock. W latach 2006–2016 wykładał 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej
i Instytucie Katolickim w  Siedlcach. Przez ten czas po-
prowadził na żywo ponad czterysta audycji dla młodzieży 
w Katolickim Radiu Podlasie. Od 2015 roku dyrektor die-
cezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji i  duchowy opiekun 
ewangelizacyjnej Wspólnoty Jednego Ducha oraz diecezjal-
ny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich.


