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S¹dzimy, ¿e aby byæ szczê�liwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomo¿e nam ¿yæ wygodnie, spokojnie,
ca³kiem bezpiecznie. Kanapa � jak te, które s¹ teraz, nowoczesna, ³¹cznie z masa¿ami usypiaj¹cymi � które gwarantuj¹
godziny spokoju, ¿eby nas przenie�æ w �wiat gier wideo i spêdzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie
typy bólu i strachu. Taka kanapa sprawiaj¹ca, ¿e zostajemy zamkniêci w domu, nie trudz¹c siê ani te¿ nie martwi¹c. Kanapa-
szczê�cie jest to prawdopodobnie taki cichy parali¿, który mo¿e nas zniszczyæ najbardziej, a najbardziej m³odych. A dlacze-
go tak siê dzieje? Jak to Ojcze jest mo¿liwe? Bo po trochu, nie zdaj¹c sobie nawet z tego sprawy, stajemy siê ospali, og³upiali,
otumanieni. Przedwczoraj rozmawia³em o m³odych, którzy przechodz¹ na emeryturê w wieku 20 lat. Dzisiaj mówiê o m³o-
dych u�pionych, w³a�nie og³upionych i otumanionych. Podczas gdy inni � mo¿e bardziej ¿ywi, ale wcale nie lepsi � decyduj¹
o naszej przysz³o�ci. Z pewno�ci¹ dla wielu ³atwiej i korzystniej jest mieæ m³odych ludzi og³upia³ych i otumanionych, którzy
myl¹ szczê�cie z kanap¹; dla wielu okazuje siê to wygodniejsze, ni¿ posiadanie m³odych bystrych, pragn¹cych odpowie-
dzieæ na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca. I was pytam - chcecie byæ m³odymi ospa³ymi, og³upia³ymi i otumanie-
ni? Chcecie by inni za was decydowali o waszej przysz³o�ci? Chcecie byæ wolni? Chcecie byæ przytomni? Chcecie walczyæ
o wasz¹ przysz³o�æ? Nie widzê ¿eby�cie byli zbyt przekonani. Chcecie walczyæ o wasz¹ przysz³o�æ?

Prawda jednak jest inna: kochani m³odzi, nie przyszli�my na �wiat, aby wegetowaæ, aby wygodnie spêdziæ ¿ycie, ¿eby
uczyniæ z ¿ycia kanapê, która nas u�pi; przeciwnie, przyszli�my z innego powodu, aby zostawiæ �lad, trwa³y �lad. To bardzo
smutne, kiedy przechodzimy przez ¿ycie nie pozostawiaj¹c �ladu. A gdy wybieramy wygodê, myl¹c szczê�cie z konsumpcj¹,
wówczas cena, któr¹ p³acimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolno�æ. Nie jeste�my wolni, aby pozostawiæ �lad
tracimy wolno�æ i to jest ta cena. I tak wielu ludzi woli, aby m³odzi nie byli wolni. Jest tak wielu ludzi, którzy nie ¿ycz¹ im
dobrze, którzy chc¹, aby byli �pi¹cy, nigdy czuwaj¹cy, wolni. My musimy broniæ naszej wolno�ci, walczyæ o ni¹ (...).

Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze 'poza'. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeñ-
stwa ani wygody. Aby na�ladowaæ Jezusa, trzeba mieæ trochê odwagi, trzeba zdecydowaæ siê na zamianê kanapy na parê
butów, które pomog¹ i�æ po drogach, o jakich wam siê nigdy nie �ni³o, ani nawet o jakich nie my�leli�cie, po drogach, które
mog¹ otworzyæ nowe horyzonty, nadaj¹cych siê do zara¿ania rado�ci¹, rado�ci¹, która rodzi siê z mi³o�ci Boga, rado�ci¹,
która pozostawia w twoim sercu ka¿dy gest, ka¿d¹ postawê mi³osierdzia. Pój�æ na ulice na�laduj¹c szaleñstwo naszego
Boga, który uczy nas spotkania Go w g³odnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który �le skoñczy³, w wiê�niu, w
uchod�cy i w imigrancie, w cz³owieku bliskim, który jest samotny. Pój�æ drogami naszego Boga, który zaprasza nas, aby�my
byli politycznymi aktorami, lud�mi my�l¹cymi, spo³ecznymi animatorami. On pobudza nas do my�lenia o gospodarce bar-
dziej solidarnej. We wszystkich �rodowiskach, w jakich jeste�cie, mi³o�æ Boga zachêca nas do niesienia Dobrej Nowiny,
czyni¹c ze swego ¿ycia dar dla Niego i dla innych. To znaczy mieæ odwagê, to znaczy byæ wolnymi.

PRZE¯YJMY TO JESZCZE RAZ...

papie¿ Franciszek



SIERPIEÑ 2016                      NA SKALE                              Nr 28(916)/2

�DM

W
NASZEJ
PARAFII



SIERPIEÑ 2016                      NA SKALE                              Nr 28(916)/3

KRAKÓW

2016
Au

tor
 zd

jêæ
: Z

big
nie

w 
Ga

lic
ki



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.
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Maryja
Uzdrowienie chorych
Sierpieñ jest niezwykle bogaty w liczne akcenty

maryjne. Dzieñ 5 sierpnia ofiarowany jest Matce Bo¿ej �nie-
¿nej z okazji rocznicy po�wiêcenia rzymskiej bazyliki NMP,
po³o¿onej na Wzgórzu Eskwiliñskim. 11 sierpnia jedno-
czymy siê duchowo z NMP �wiêtolipsk¹, czczon¹ od wie-
ków w diecezji warmiñskiej. 13 sierpnia pielgrzymujemy
duchowo do maryjnego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. 15 sierpnia ca³y Ko�ció³ Rzymskokatolicki czci
i rozwa¿a tajemnicê Jej Wniebowziêcia. Tego samego dnia
diecezja gorzowska szczególnym oddaniem sk³ada ho³d
swej g³ównej Patronce - NMP z Rokitna. 22 sierpnia NMP
czczona jest jako Królowa �wiata, a 26 sierpnia ca³y na-
ród polski staje przed obliczem ciemnolicej Pani Jasno-
górskiej.

Spójrzmy jednak na Maryjê jako na Uzdrowienie cho-
rych. Wiemy, ¿e we wszystkich epokach choroba i ból
fizyczny i duchowy potêgowa³y religijno�æ cierpi¹cych lu-
dzi. Wierz¹cy chrze�cijanie Ko�cio³a katolickiego nazy-
waj¹ J¹ Uzdrowicielk¹ chorych. Ona bowiem w szczegól-
ny sposób mo¿e odczuwaæ bóle cierpieñ, poniewa¿ sama
wiele wycierpia³a w czasie mêki Syna. Dlatego te¿ w Lita-
nii Loretañskiej obdarzona jest wszystko ogarniaj¹cym
tytu³em: "Uzdrowienie chorych".

W innych modlitwach maryjnych obdarzona jest ty-
tu³ami mówi¹cymi bardziej szczegó³owo o problemach
zdrowotnych prosz¹cych, np.: Matka ̄ ycia, "Jasne �wia-
t³o niewidomych", "Uzdrowicielka pochylonych i kulej¹-
cych". Maryjni pielgrzymi do Jej sankturiów nazwali J¹ "Cu-
down¹ Lekark¹ oczu", "Aptek¹ ³ask", "Lekarzem ran",
"Utrzymuj¹c¹ ¿ycie", "Pomocnic¹ w potrzebie" i "Pani¹
zdrowia".

Specjalne maryjne b³ogos³awieñstwa by³y stosowa-
ne przy otwartych ranach, skaleczeniach, zatruciach, sta-
nach gor¹czkowych, bólach, w wypadkach artretyzmu,
niep³odno�ci, komplikacjach porodowych i dla ludzi ob³o¿-
nie chorych.

Nie ma chorób, w których do�wiadczeni cierpieniem
ludzie, szukaj¹cy pomocy, nie zwracaliby siê do Niej. Wiele
dziêkczynnych ofiar, które zosta³y z³o¿one przez �lubuj¹-
cych w maryjnych sanktuariach, s¹ "mówi¹cym �wiadec-
twem", ¿e prosz¹cy zostali wspomo¿eni. Te wszystkie
woskowe, ¿elazne, drewniane, srebrne imitacje choruj¹-
cych czê�ci cia³a czy organów, pozwalaj¹ jednak tylko
domy�laæ siê cierpieñ ludzi nimi do�wiadczonych. Rów-
nie¿ tablice wotywne przedstawiaj¹ u³omno�ci i choroby,
jakie zosta³y prze¿yte i do�wiadczone przez tych, którzy
Maryjê b³agali o pomoc lub dziêkowali za otrzymane ³aski,
za uzdrowienie. W ksiêgach cudów maryjnych miejsco-
wo�ci pielgrzymkowych zosta³y zapisane liczne uzdrowie-
nia, które nast¹pi³y bez lekarskiej pomocy, jedynie przez
Bo¿e zmi³owanie i wstawiennictwo Maryi.

Matka Bo¿a
Uzdrowienie Chro-
rych  trzyma na swej
lewej rêce Jezusa.
Praw¹ d³oni¹ Maryja
dotyka swego serca.
G³owê ma nieco
spuszczon¹ ku do³o-
wi, a oczy na pó³ przy-
mkniête skierowane
na Dzieciê Jezus. Nie
ma w¹tpliwo�ci, ¿e w
tej postawie wyra¿a
siê wielka pokora Ma-
ryi, jako S³u¿ebnicy
Pañskiej. Wpatruj¹c
siê w Jej oblicze, na-
tychmiast zadajemy
sobie pytanie, dlacze-
go nie patrzy na nas,
jak zwyk³o siê Maryjê przedstawiaæ. Jej oczy s¹ pe³ne smutku i
zatroskania. Widaæ, ¿e co� wewnêtrznie prze¿ywa, co�, co J¹
wyra�nie niepokoi, napawa smutkiem, a nawet przyt³acza. Nie
trudno siê domy�liæ. Jest przecie¿ Matk¹ ludzi chorych, a wiêc
tych, którzy naznaczeni s¹ cierpieniem, bólem i rozterk¹. W³a-
�ciwie to Ona d�wiga nasze cierpienia. Razem z nami niesie je
przez ¿ycie. A usta, jak¿e wymowne, i chocia¿ nie ma na nich
u�miechu, to jednak s¹ pe³ne pokoju.

Maryja ubrana jest w czerwon¹ szatê i granatowy p³aszcz
z dodatkiem czerni. Nie bez znaczenia pozostaje tu sama sym-
bolika kolorów. Czerwieñ oznacza mi³o�æ: pe³n¹ piêkna, wra¿li-
wo�ci, i ofiary, granat z czerni¹ natomiast: udrêkê, przeciwno�ci
losu i do�wiadczenia, które znosiæ trzeba w pokorze. Patrz¹c na
szaty Maryi, prawie natychmiast zauwa¿amy gwiazdê na Jej pra-
wym ramieniu. Sk¹d siê wziê³a i dlaczego akurat w tym miejscu?

Gwiazda jest symbolem nadziei, wskazuje cz³owiekowi
drogê, towarzyszy mu w wêdrówce, prowadzi po w³a�ciwej �cie¿-
ce, jest �wiat³em dla b³¹dz¹cych, rozja�nia mroki naszego ¿ycia,
chroni cz³owieka przed niebezpieczeñstwami i z ciemno�ci wy-
prowadza go na �wiat³o. Jako Matka swoich chorych i cierpi¹-
cych dzieci, towarzyszy im w nieuleczalnej chorobie, w bólu nie
do zniesienia, kalectwie, duchowej rozpaczy, albo w ¿yciu, w któ-
rym nie widzi siê sensu.

Maryja ma gwiazdê na ramieniu. Oznacza to, ¿e ka¿dy, kto
zaufa Jej w cierpieniu i z pokor¹, przyjmie krzy¿ w³asnych cho-
rób i bole�ci, mo¿e siê oprzeæ na Jej ramieniu. Matka Chorych i
Pokrzywdzonych przez los, bêdzie prowadziæ nas przez ¿ycie.
Wesprze, podtrzyma i podniesie na duchu. Maryja bowiem jest
Drog¹ u�wiêcenia naszych cierpieñ. Nadziej¹ naszych trudnych
dni. Obraz przedstawia Maryjê stoj¹c¹ w chmurach. Jest bosa,
�wiadczy o tym stopa do po³owy wychodz¹ca spod Jej sukni.

Maryja, otoczona chwa³¹ niebios, chce zapewniæ nas
wszystkich, ¿e nie pozostaje Ona g³uch¹ na g³os bole�ci i cier-
pienia, który z ziemi wznosi siê ku niebu. Maryja, tak blisko Swe-
go Syna, nie zapomni o nas, którzy od Jezusa, bardziej ni¿ ktokol-
wiek inny, potrzebujemy uzdrowienia naszych cia³ i dusz.


