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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelnika książkę, która jest świadectwem 
Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki z  Jasnej Góry do krakowskich 
Łagiewnik, napisanym przez dwóch kapłanów – przewodników tej 
pielgrzymki. Jako autorzy zadajemy na szlaku pytanie, dlaczego Pan 
Jezus zachwycił się Polską, kiedy do Świętej Faustyny powiedział: „Pol-
skę szczególnie umiłowałem” (Dz. 1732)1. W rekolekcjach w drodze 
odkrywamy bogactwo polskiej kultury, historii, krajobrazu i polską 
gościnność. Zastanawiamy się nad tym, co w Polsce jest takiego niesa-
mowitego, co pozwoliło Panu Jezusowi zakochać się w niej.

Przewodniczką, niejako kamieniem węgielnym tych rekolekcji jest 
największa polska święta – Siostra Faustyna Kowalska, która przez 
orędzie Bożego Miłosierdzia, rozsiane po całym świecie, ukazuje jak 
potężny jest duch polskich świętych i polskiego Kościoła. Szukamy 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie Polskę Bóg wybrał do przeka-
zania najważniejszego orędzia w Kościele na czasy definitywnej walki 
dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, idei życia z ideologią śmierci, 
cywilizacji miłości z cywilizacją śmierci. Pielgrzymowanie jest też świa-
dectwem naszej polskiej wiary i pobożności w konfrontacji z agresyw-
nym, obcym polskiej tradycji ateizmem.

Patrząc na perspektywę 18 lat naszego wspólnego pielgrzymowania 
z Jasnej Góry do Łagiewnik, można zauważyć, chociażby na zdjęciach, 
jak wiele utraciliśmy z naszej polskości. Przykładem mogą być proce-
sje eucharystyczne w oktawie Bożego Ciała, one ukazują stan wiary 

1 Cytaty z „Dzienniczka” św. Faustyny pochodzą z wydania XIX, Warszawa 2010.
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w  danym rejonie. Nasze pielgrzymowanie trwa w  oktawie Bożego 
Ciała, kiedy te procesje odbywają się wokół kościołów. Gdy patrzymy 
na zdjęcia z przed ok. 10 lat z procesji w Małopolsce, widzimy całe 
bogactwo kultury regionalnej. Procesję otwierają liczne feretrony, cho-
rągwie. Następnie mnóstwo dziewczynek w stroju krakowskim z cha-
rakterystycznymi czarnymi kamizelkami, na których widać kwiaty 
w kolorze błękitu, bieli oraz czerwieni... Ministranci w licznej grupie 
itd. Dziś na procesji w parafiach są może po dwie, trzy dziewczynki. 
Wszystko, co łączy się z naszą pobożnością, w zastraszającym tempie się 
kurczy i zanika. Niech ta książka zachęci nas do odwagi i ustrzeże przed 
rezygnacją. Zachowajmy i ratujmy to, co polskie, co łączy się z tradycją 
Kościoła.

Na tym szlaku, który jest wielką osią miłosierdzia, prowadzącą ze 
stolicy duchowej Polski od Matki i Królowej – do Syna, do światowego 
centrum Bożego Miłosierdzia – odkrywamy myśl i kulturę ducha oży-
wioną przez Ewangelię. Odkrywamy odwieczny zamysł Boga wobec 
Polski, widoczny i odczytywany na szlaku pielgrzymim poprzez histo-
ryczne sanktuaria, miejsca kultu i modlitwy pokoleń Polaków.

Zaczynamy od Jasnej Góry, to dla nas miejsce zwiastowania, 
wyboru Maryi i Jej wielkości w planach Bożych. Sanktuarium Matki 
Boskiej w  Leśniowie jest miejscem błogosławieństw, zawierzenia 
rodzin i  szczególnego działania Ducha Świętego w darze uśmiechu 
Maryi, który zwiastuje chrześcijańską radość. W sanktuarium Matki 
Bożej Śnieżnej w Pilicy, głównej patronki Sióstr Bożego Miłosierdzia 
– odkrywamy przymiot Bożego miłosierdzia jako najwyższy przymiot 
Boga, który – według określenia św. Faustyny – jest czynem miło-
ści. W Imbramowicach, w sanktuarium Jezusa cierpiącego, w jednym 
z najstarszych klasztorów żeńskich w Polsce – sióstr norbertanek – 
myślimy o golgocie naszego narodu, o naszych cierpieniach połączo-
nych z najwyższą ofiarą Chrystusa.

Grodzisko, u  Błogosławionej Salomei, której imię pochodzi od 
słowa pokój, przypomina, że prawdziwy pokój, ten, jakiego świat dać 
nie może, pochodzi od Chrystusa. W końcu sanktuarium w Łagiewni-
kach przynosi nam nadzieję wielkanocnego poranka, powstania z grze-
chów, jest to nadzieja życia.

Przez wielkie postacie świętych, których spotykamy na szlaku, 
odkrywamy piękność duszy polskiej, która się uzewnętrznia w  ich 
życiu. 

Zbieramy te skarby w  książce, aby dać również świadectwo 
ludziom, którzy dzisiaj tak chętnie obracają się wokół idoli, antyboha-
terów, a nie idą za głosem prawdziwych proroków. Święty Jan Paweł II 
nauczał: „Musicie być mocni wiarą”. W globalistycznej kulturze pra-
gniemy zachować naszą tożsamość i odrębność i nie dać się pochłonąć 
przez współczesne zagrożenia, które są znakiem cywilizacji śmierci.

Zachęcamy, żeby jak najwięcej ludzi poszło tym niezwykle pięknym 
i ważnym szlakiem, aby doświadczyć mocy ducha miłości, która stłumi 
falę zła. Na tym szlaku miłosierdzia może się to dokonać z wielką siłą. 
Odkrywamy, że ten szlak polskiej kultury otwiera bramy miłosierdzia, 
na nim dokonuje się triumf i  zwycięstwo, na nim powstaje wielka 
rodzina Boża, gdyż tylko miłosierdzie może dać nam jedność i odno-
wić to, co utraciliśmy przez grzech. Tym szlakiem powinny przejść nie 
tylko setki, ale tysiące i miliony Polaków, w nim łączą się najważniejsze 
elementy naszej pamięci i tożsamości, dziedzictwa, kultury i piękna 
krajobrazu, naszej teraźniejszości i przyszłości.

Książka jest napisana też z myślą o chorych, cierpiących, którzy 
nie mogą udać się na pielgrzymkę. Poprzez opisy w niej zawarte mogą 
przeżywać rekolekcje w swoim miejscu zamieszkania. Ten przewod-
nik może być czytany przez każdego jako siedmiodniowe rekolekcje 
Bożego miłosierdzia i polskiej kultury. Praca składa się z dwóch roz-
działów napisanych przez dwóch kapłanów. Zalecamy zatem sposób 



czytania, który pozwoli zachować porządek chronologiczny i uczest-
niczyć w pielgrzymowaniu według kolejnych dni następujących po 
sobie na pielgrzymce. Dlatego po przeczytaniu Dnia Pierwszego 
z pierwszego rozdziału, należy przeczytać Dzień Pierwszy z drugiego 
rozdziału, a następnie przejść do Dnia Drugiego w pierwszym roz-
dziale, i tak dalej. W ten sposób otrzymamy pełny opis każdego etapu 
pielgrzymki w relacji dwóch przewodników. Życzymy owocnej lektury 
i udanych rekolekcji.

ks. Mariusz Bernyś, ks. Michał Dłutowski

MAPA  SANKTUARIÓW  Z  JASNEJ  GÓRY 
DO  ŁAGIEWNIK



11

Rozdział 1 

ZAUFAŁEM  MIŁOSIERDZIU  PANA
Ks. Michał Dłutowski

Historia pielgrzymki z Jasnej Góry do Łagiewnik

Polska to dla Polaków drogocenny skarb, który trzeba odkryć, doce-
nić oraz przekazać innym. Według mnie, najcenniejsze jest dziedzictwo 
duchowe przekazywane przez pokolenia. Wśród wielkiego dorobku 
duchowego pielgrzymowanie i liczne nabożeństwa, będące środkami 
do świętości stanowią charakterystyczny rys polskiego ducha.

Jednakże od zmian w 1989 r. wiele się zmieniło. Fałszywa fascy-
nacja nowymi możliwościami, jakie daje dzisiejsza technologia, 
krótkotrwała poprawa dobrobytu, otwarcie się na różne kultury bez 
zachowania własnej, poprawność polityczna oddzieliły nas od Stwórcy, 
rodziny oraz naszego dziedzictwa. Obecnie je tracimy przez brak jed-
ności, czujności, modlitwy, materializm. Szczególnie niebezpieczna 
jest idea samorealizacji bez odniesienia do Wiary, Rodziny i Ojczyzny. 
Zapomina się, że życie ludzkie jest darem Boga nie tylko dla nas, lecz 
przy naszym współudziale darem dla innych. Nie żyjemy ponieważ 
tylko dla siebie, lecz aby wypełniać plan Boga i czynić naszą Ojczyznę 
lepszą według idei Chrystusowej. Możemy tego dokonać przez modli-
twę i poświęcenie. Dotyczy to naszej rodziny, pracy, pasji życiowej, 
dzieła miłosierdzia. Inaczej grozi nam zatopienie w samym sobie przez 
pychę. Człowiek taki staje się wyobcowany, po pewnym czasie ogarnia 
go samotność, nicość ducha uzewnętrznionego smutkiem i rozpaczą. 
Inżynierowie tzw. lepszego świata pracują nad tym, abyśmy zapo-
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mnieli o przeszłości. Kim jesteśmy? Wycinają z umysłów Polaków ich 
tożsamość i świadomość wielkiego posłannictwa i odpowiedzialności 
za swój kraj.

Jeśli nie nawrócimy się na naszą miłość do tego, co ojczyste, zosta-
niemy wchłonięci przez nowy totalitaryzm, który w przewrotny sposób 
pozyskuje umysły ludzkie, próbując stworzyć nowego człowieka. Wcze-
śniej aryjski, radziecki, a obecnie europejski. Ten jeszcze gorszy, bo nawet 
nie wiadomo, co to znaczy europejski? Wcześniej było jeszcze odnie-
sienie do jednej religii, kultury, etnicznej rasy. Europa powstała przez 
przyjęcie wiary katolickiej. Natomiast nowy Europejczyk jest tworzony 
bez wiary i narodowości. Bliższy jest kultowi Baala niż Boga Żywego.

Odkrywajmy więc to, co nasze, co złożył Bóg w tej ziemi. Czytajmy 
depozyt wiary dla potomnych ze śladów historii, sztuki oraz życia świę-
tych. Spójrzmy z wysoka oczami Boga. Odkryjmy Jego dzieło zapisane 
na polskich drogach.

Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, która po raz pierw-
szy wyruszyła 6 sierpnia 1711 roku, była wypełnieniem ślubowania 
złożonego w  imieniu mieszkańców stolicy przez członków Bractwa 
Pana Jezusa Pięciorańskiego za uwolnienie miasta od szalejącej zarazy. 
Była trzecią w kolejności co do powstania pielgrzymką na Jasną Górę.

Trasa pielgrzymki liczy 248 km, wędrówka trwa dziewięć dni i koń-
czy się 14 sierpnia. Na szlaku pątnicy odwiedzają m.in. Sanktuarium 
Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannej, Sanktuarium Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego w Paradyżu i Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej 
w miejscowości Święta Anna.

Pieszą pielgrzymkę z Jasnej Góry do Łagiewnik po raz pierwszy zor-
ganizowano z Warszawy. Jest ona najstarszą nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Wyprzedziła pielgrzymki piesze z diecezji kaliskiej i bielsko-
-żywieckiej.

Zanim zrodził się pomysł szlaku Jasna Góra – Łagiewniki, swoje 
pierwsze kroki na drodze wiary stawiałem na pielgrzymkach pallo-

tyńskich na Jasną Górę w grupach 17. Pierwszy raz wyruszyłem, aby 
podziękować za bardzo pomyślne zdanie egzaminów i dostanie się na 
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (wydział rzeźba). Zapisałem 
się do grupy czerwono-żółtej. Prowadził ją wtedy ks. Tomasz Zaczkie-
wicz z ks. prowincjałem Czesławem Parzyszkiem oraz ks. Andrzejem 
Daniewiczem. To była wspaniała ekipa, świetne trio. Każdy z nich 
inny i niepowtarzalny.

Wyruszaliśmy zawsze 6 sierpnia spod kościoła św. Anny po pło-
miennych kazaniach ks. Czesława. Pierwsza pielgrzymka, w  jakiej 
wziąłem udział, o ile dobrze pamiętam, to 1994 r. Jeszcze nie byłem 
świadomy pokutnego charakteru, jaki powinien cechować pątnika. 
Poza tym nie byłem całkowicie przygotowany do drogi. Nie miałem 
naczynia do jedzenia i sztućców (wtedy nie było jeszcze na taką skalę 
produkowanych jednorazówek). Nie miałem śpiwora, karimaty, miski 
do mycia… Nie byłem też zainteresowany jedzeniem. Pierwsza noc –  
na sianie w stodole, w której nie było dachu. Za to miałem gościa: 
mały kot położył się obok mnie i razem usnęliśmy.

Drugiego dnia ledwo doszedłem do Lewiczyna i prawie zemdlałem. 
Zataczałem się jak pijany i traciłem zdolność widzenia, gdzie idę. Spo-
wodowane było to tym, że nie zjadłem solidnej kolacji ani śniadania. 
Dobrze, że nie miałem odwodnienia. Jednak nie poddałem się. Na 
apelu zgłosiłem się do sanepidu – grupy sprzątającej po pielgrzymce. 
Wiedziałem, że muszę jechać samochodem. Tak więc, trzeci dzień to 
było zbieranie śmieci i odganianie os, które nad nimi latały. Miałem 
pierwszą lekcję, że aby mieć siły do wędrówki, trzeba jeść.

Niezapomniane chwile tworzył zespół ks. Tomasza i  Andrzeja. 
Komponowali oni na każdą pielgrzymkę jakąś melodię, grali na gitarze 
i flecie poprzecznym. To był atut tej grupy – dobry zespół muzyczny, 
który wieczorami grał i  śpiewał również utwory jazzujące. Tak jak 
aniołowie budzili nas delikatną muzyką.
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Bywały też pielgrzymki, podczas których cały czas padało. Czło-
wiek szedł w mokrych ciuchach cały dzień i w mokrych szedł spać, bo 
nie było nic suchego. 

Najfajniejsze były kazania biskupa Nowaka, już na terenie diecezji 
częstochowskiej. Kiedy większość pielgrzymów była na dworze i padał 
obfity deszcz, on głosił długie homilie. Ale o dziwo, nikt nie chorował, 
wszyscy byli szczęśliwi, łączyła nas niezapomniana Boża radość. Robi-
liśmy też psikusy i w Mstowie wrzucaliśmy siostry do rzeki. Warto też 
wspomnieć niezapomniane chwile na przeprośnej górce, gdzie bardziej 
dziękowaliśmy Bogu i sobie niż się przepraszaliśmy. Duże wrażenie 
robił widok kilku mężczyzn podrzucających wysoko do góry księdza 
w pozycji poziomej.

Pielgrzymka to czas mojego wzrostu w  wierze, moje pierwsze 
doświadczanie Boga żywego w sakramentach i wspólnocie Kościoła. 
Jednocześnie była to dla mnie szkoła życia i radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, hartowanie się na przyszłość. Uzmysłowienie, że trzeba coś 
z siebie dać: nieść ciężką tubę, być porządkowym, wydawać posiłki na 
kuchni, ale też i umieć przyjąć pomoc od innych. Pielgrzymowanie 
było dla mnie najlepszą formą tzw. rekolekcji w drodze przez Maryję 
do Jezusa. To nie były intelektualne spekulacje, lecz tętniące świeżością 
świadectwa wiary, nadziei, miłości, które przyjmowałem, ucząc się od 
innych.

Z nostalgią wspominam czas, kiedy nieżyjąca już, zmarła na raka 
siostra, śpiewała Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Wtedy z nami 
modliła się również cała natura, wskazując na obecność wśród nas Bożej 
Rodzicielki. Zdarzało się, że podczas słów: jako mgła okryłam wszystką 
ziemię poranne mgły unosiły się nad mokrymi łąkami, tworząc coś, co 
przypominało płaszcz Maryi. Mgły były niby falujący biały tiul ozda-
biający dzieło stworzenia. Ta sama osoba pięknie śpiewała pieśń: Pod 
polskim niebem. To pieśń o tęsknocie za pięknem polskiego krajobrazu, 
o jego kwiatach: stokrotkach, fiołkach, kaczeńcach i makach…

Wraz z siostrą jednym głosem, mocno i przenikliwie śpiewały czy-
ste sumienia pątników wykąpane w sakramencie pokuty, nieskażone 
jeszcze zniewoleniem elektronicznych urządzeń mobilnych. Pragnęli-
śmy nowej, wolnej Polski. Jeszcze nie mieliśmy świadomości, że zosta-
liśmy oszukani, bo rozkradziono polski majątek przez niewłaściwą 
prywatyzację wspólnego dobra. Znaczące zakłady pracy przejęły obce 
firmy, doprowadzając do ich zniszczenia. Wyprzedawano strategiczne 
dla polskiej gospodarki sektory, likwidowano sklepy spożywcze sprze-
dające polskie produkty itp. Dramat!

Najbardziej wzruszające momenty to wejście na Aleję Najświętszej 
Maryi Panny. Uniesienie duchowe dla wszystkich pielgrzymów, któ-
rzy z całych sił śpiewali i tańczyli, a potem przed wałami w skupie-
niu odmawiali ostatni wspólny różaniec. Kiedy nas witano, był czas 
ciszy, podczas której klękaliśmy lub kładliśmy się krzyżem na zdepta-
nej przez tysiące pątników ziemi. Uwieńczeniem całej drogi było kil-
kuminutowe spojrzenie na Oblicze Matki i Królowej. Ta chwila była 
wynagrodzeniem za wszelkie trudy. To był czas na słowa: cały się Tobie 
oddaję, kocham Ciebie, i wymienienie krótkiej litanii osób z najbliż-
szej rodziny i przyjaciół, które przez Maryję powierza się Bogu.

Byłem trochę zdziwiony, że na główne uroczystości 15 sierpnia 
nie wszyscy zostawali, lecz już 14. wracali do domu. Ja zostawałem 
zwykle do końca. Wieczorem można było uczestniczyć w całonocnym 
czuwaniu przed cudownym obrazem – wymagało to nadludzkich sił. 
O godz. 8:00 nasza msza i powrót do domu na wszystkie możliwe spo-
soby: autokarami, na stopa, pekaesem, koleją, jak się dało.

Pewnego roku, chyba w 1998, ze znajomym kolegą Czarkiem na 
samochód bagażowy wrzuciliśmy rowery. Po pielgrzymce 15 sierpnia 
pojechaliśmy nimi do Grodziska koło Skały. Na miejsce dotarliśmy już 
w nocy, około godz. 23:00. Tak poznawałem dalszy szlak do Krakowa. 
Innym razem Doliną Prądnika pieszo przeszedłem z Krowodrzy do Gro-
dziska. W ten sposób poznałem całą trasę z Jasnej Góry do Łagiewnik.
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W 1999 roku przeszedłem całość od Warszawy przez Jasną Górę do 
Łagiewnik. To jest już ta właściwa historia tej książki.

Pierwszy raz przeszedłem tę drogę w  duchu wynagrodzenia za 
grzechy dwóch totalitaryzmów: faszystowskiego i komunistycznego. 
Kończący się wiek wołał o przebłaganie za grzechy, a czymże jest Miło-
sierdzie Boże, jak nie zadośćuczynieniem za zło popełnione przez czło-
wieka. Szedłem więc, jak do źródła, aby w nim zanurzyć dramat wcze-
śniejszych pokoleń. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkiej destrukcji 
w umysłach ludzi dokonała druga wojna światowa. Niektórzy do dziś 
jeszcze żyją lękiem wspomnień o niej. Niedawno po kolędzie dowie-
działem się o kobiecie cierpiącej na demencję starczą, która czasem 
schodzi do piwnicy, aby schronić się przed bombardowaniem.

W 1999 r. po tym, jak z pieszą Pielgrzymką Warszawską dosze-
dłem na Jasną Górę, powędrowałem dalej sam. Niosłem proporzec: 
miał czarne tło, na nim był nadrukowany wizerunek Jezusa Miłosier-
nego, na górze krzyż z wyciętym obrysem krucyfiksu Wita Stwosza 
z kościoła Mariackiego, który znajduje się w nawie głównej u góry. 
Pielgrzymka była po części drogą w nieznane. Bez map, spontanicz-
nie podążałem do przodu, wybierając krótsze drogi prowadzące przez 
szlaki krajoznawcze (na początku przeważnie czerwony). Nocowa-
łem na parafiach. W Olsztynie w gumowym namiocie przy ośrodku 
Święta Puszcza. Pamiętam s. Maksymilianę, która się mną zajmowała. 
W Niegowie przypominam sobie trochę wystraszonego początkowo 
ks. proboszcza, który okazał się wspaniałomyślny i dał schronienie na 
plebanii, oraz Grodzisko, gdzie był zaprzyjaźniony ksiądz Stanisław 
Langner. Od tego miejsca spokojnie można było dojść do Łagiewnik.

2000 r. Poszedłem najpierw na pielgrzymkę z Warszawy na Jasną 
Górę, a potem kontynuowałem wędrówkę pod presją konieczności 
zachowania ciągłości pielgrzymowania. Kolejny raz poszedłem sam, 
tym razem z dużym i ciężkim krzyżem. Kiedy doszedłem do ośrodka 
Święta Puszcza w Olsztynie, wsiadłem w PKS powrotny do Często-

chowy z zamiarem powrotu do Warszawy, lecz na drugim przystanku 
wysiadłem i musiałem iść dalej z powrotem, a brakowało sił. Jednak 
nie tylko doszedłem do ośrodka, ale i dałem radę znowu dojść do celu 
(sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach). Idąc drogami 
samochodowymi, spotykałem ludzi, którzy mi z życzliwości machali, 
a nawet czasem zatrzymywali się i przekazywali jakiś prowiant.

2001 r. Trzeci rok. Wtedy już wyruszyła grupa czterech osób. Dwie 
wędrowały ze mną, a jedna ubezpieczała nas samochodem. Narzuci-
łem duży rygor drogi w milczeniu. Były małe niesnaski, ale się udało. 
Pomyślałem, że musi być ksiądz, który swoim autorytetem zgasi 
wszelkie ogniska konfliktu. Pragnąłem, aby tym szlakiem poszły setki 
i tysiące ludzi.

Zgłosiłem się do Jana Topolskiego, który w tym czasie organizował 
nocne pielgrzymki do Niepokalanowa. Spotkaliśmy się 23 kwietnia 
2002 r. we wspomnienie św. Wojciecha przed kościołem Matki Bożej 
Królowej Aniołów na Bemowie. Problematyczne było ustalenie stałej 
daty pielgrzymki. Święto Miłosierdzia Bożego jest najlepszym termi-
nem, ale wtedy na tych terenach jest jeszcze czasem śnieg i przejmu-
jące zimno. Ustaliliśmy, że wyruszymy 29 września (wspomnienie św. 
Michała Archanioła) i dojdziemy na wspomnienie św. Faustyny Kowal-
skiej (5 października). Wtedy już znałem ks. Mariusza Bernysia, który 
wcześniej duszpasterzował w św. Annie, a teraz został przeniesiony do 
kościoła św. Józefa na Kole – na Woli. Razem byliśmy na kanonizacji 
św. Faustyny w Rzymie (30 kwietnia 2000). Janek Topolski jako tercjarz 
franciszkański napisał artykuł o tej pielgrzymce do „Rycerza Niepoka-
lanej”. Pozwolił też, abym na pielgrzymce do Niepokalanowa zachęcał 
innych do wzięcia w niej udziału. Tym sposobem na pielgrzymkę zgło-
siło się około 60 osób. Tak powstał zaczyn pielgrzymki. Byli już organi-
zatorzy, ksiądz katolicki i ustalone najważniejsze szczegóły.

Do Częstochowy dojechaliśmy autokarami z parafii św. Józefa na 
Deotymy. Ks. Jan Sikorski zgodził się na organizację tej pielgrzymki, 
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ale również dostaliśmy na nią błogosławieństwo ks. bp. Piotra Jarec-
kiego. Jednak od samego początku pielgrzymka miała charakter ogól-
nopolski i nie była przypisana do jednej parafii. Pierwotnie w Często-
chowie wyruszaliśmy z Dolinki Bożego Miłosierdzia od ojców pallo-
tynów. Początkowo duchowy charakter pielgrzymki nadany przez Jana 
Topolskiego miał charakter franciszkański, mocno związany z Niepo-
kalaną. Wraz z ks. Mariuszem ukierunkowaliśmy również mocno na 
Boże Miłosierdzie. I tak Serce Maryi i Jezusa zaczęły nas co roku pro-
wadzić.

W 2009 r. mogłem, już jako ksiądz, prowadzić z ks. Mariuszem 
tę pielgrzymkę (podczas obecności w seminarium duchownym, nie 
mogłem w niej uczestniczyć, było to pięć lat). Wiem, że na tej piel-
grzymce odkryłem swoje powołanie i na niej się ono umocniło. Od 
zwykłego pątnika, organizatora, stałem się też duchowym opiekunem 
i przewodnikiem tych, którzy wyruszali na ten szlak. Byłem też świad-
kiem na tej pielgrzymce odkrywania apostolatu przez świeckich. Na 
przykład, nieżyjąca już siostra Jadwiga Banaszek podjęła swoją dzia-
łalność w duszpasterstwie więzienniczym. Na niej powstawały pierw-
sze wspólnoty Misja św. Faustyny. Tu rodził się heroiczny apostolat 
Lucynki z  Będzina, która pomaga najuboższym, ratując im nawet 
życie przed próbami samobójczymi. Tu powstawały pierwsze Domowe 
Ogniska Miłosierdzia (inicjatywa modlitwy w domach). Nie spotka-
łem tak owocnej pielgrzymki dla mnie, i również innych, jak ta. Ona 
konkretnie przekłada się na nasze nawrócenie, po powrocie do naszych 
wspólnot dnia codziennego. Widziałem na własne oczy duchowy 
wzrost ludzi, z którymi pielgrzymowałem.

Obecnie zawsze wychodzimy z Jasnej Góry w pierwszą sobotę po 
Bożym Ciele. Mszę mamy o godz. 10:00 lub 12:00. Jest to więc termin 
zmienny, ale łatwo go ustalić.

Trzeba stwierdzić, że szlak z Jasnej Góry do Łagiewnik, to główna 
oś duchowa Polski. Stanowi ją stolica Królowej Polski, ale i też orę-

dzie objawione w  Krakowie Łagiewnikach, które ma przygotować 
całą ludzkość na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jako Króla 
i Sędziego. Między tymi dwoma sanktuariami o światowym wymiarze 
znajduje się też wiele szlachetnych pereł pobożności ludu polskiego, 
których blask oświeca każdego, kto ma cnotę wiary, nadziei, miłości.

Według mnie ten szlak to coś więcej niż Compostela w Hiszpa-
nii. W duchowym wejrzeniu widzę tę drogę jako ostateczną drogę 
wyznawców Chrystusa, szlak do świętości w naszych czasach, drogę 
ocalenia w świecie bluźniącym Bogu.

Nasza pielgrzymka powstała na przełomie wieków i  tysiącleci. 
Jako owoc wielkiego Jubileuszu z 2000 roku. Jest świadectwem wiary, 
nadziei, miłości tych, co zaufali Jezusowi Miłosiernemu i bez lęku 
zmierzają w przyszłe czasy!
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DZIEŃ 1.
JASNA GÓRA, KRÓLOWA POLSKI – OLSZTYN

Ten opis ukazuje wariant szlaku, jakim przechodzi coroczna Ogól-
nopolska Pielgrzymka z Jasnej Góry do Łagiewnik. Jest to droga wyty-
czona przez sanktuaria, które mijamy po drodze. Dla mnie, kapłana, 
ale i jako rzeźbiarza oraz grafika drogę wytyczają święte obrazy i rzeźby. 
Jest to duchowe pielgrzymowanie do miejsc połączenia nieba z ziemią. 
Święte ikony, rzeźby to mistyczne okna, przez które mamy możliwość 
wejrzenia w świat ducha, a zarazem przyjęcie spojrzenia Boga w głębię 
naszej duszy. Przechodząc ten szlak, w szczególny sposób widzę przed 
sobą obraz Jezusa Miłosiernego. Mam przeświadczenie, że z każdym 
krokiem do Niego się zbliżam. Że tak naprawdę pielgrzymuję jakby 
po promieniach Bożego miłosierdzia, do Jego Serca. Przenika mnie 
wewnętrzna radość i  uwielbienie, oraz skrucha za grzechy własne 
i innych ludzi, którzy odrzucają tak wielką miłość Boga.

Przez te mistyczne okna możemy przyjąć orędzie Boga, jakie nie-
ustannie do nas kieruje. Możemy odczytać zapis Jego słów, aby nawra-
cać na drogę prawdy i życia, czyli miłości Bożej. 

Te święte obrazy i rzeźby to nasze tarcze wiary, które zasłaniają nas 
przed ciosami nieprzyjaciół w tych czasach decydującej walki!

Podczas pielgrzymowania odmawiamy każdego dnia: Godzinki do 
Najświętszej Maryi Panny, modlitwę o pełnienie uczynków miłosier-
dzia św. Faustyny, trzy części różańca, Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia, Drogę krzyżową, litanie: do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. 
Można ten program modlitewny powtórzyć czy przy rekolekcjach 
z tą książką podczas duchowego pielgrzymowania, czy na szlaku jako 
indywidualny pielgrzym. Zachęcamy, aby swe modlitwy i cierpienia 
ofiarować w intencji Polski, aby była wierna Bogu!

Obraz – Matka Boża Jasnogórska

Jest dzielną niewiastą z  Księgi Przysłów, udzielającą siły swoim 
dzieciom, które do niej przychodzą i proszą o łaski. Jest naszą tarczą 
wiary w dziejowych i jednostkowych zmaganiach, przedziwną pomocą 
i obroną, jak modlimy się w uroczystość Królowej Polski.

Warto się zastanowić, jak dziś się Ją szanuje i obdarza wdzięcz-
nością. Wszyscy królowie Polski przybywali tu traktem królewskim 
z  Warszawy, aby oddać Jej pokłon i  uznać zwierzchnictwo. Tylko 
ostatni król Stanisław Poniatowski tego nie zrobił. Nie uczynił tego, 
bo wewnętrznie przestał być Polakiem, stał się marionetką obcych 
mocarstw, zamiast mieć wzgląd na naszą tradycję i orędownictwo Kró-
lowej Polski. Konsekwencje tego faktu były tragiczne dla całej Ojczy-
zny. Sam później przekazał Jasną Górę pod panowanie Rosjanom.

Pielgrzymując do Maryi na Jasną Górę, wnikamy w  Jej Serce, 
wchodzimy w krwioobieg Bożej łaski. Zostawiamy w  tym miejscu 
to, co nas zniewala i  przyjmujemy czyste sumienie oraz gorliwość 
trwania przy Bogu. Jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych zmagań ży- 
ciowych.

Kontemplując tę świętą ikonę, możemy zauważyć, że pielgrzymka 
z Jasnej Góry do Łagiewnik jest namalowana na tym obrazie. Jest to 
pielgrzymka między sercami. Od Serca Maryi do Serca Jezusa. Gdyby 



22 23

nałożyć na obraz mapę Polski, to te dwa miasta pokrywają się z tymi 
Sercami, u góry widać Serce Maryi (Jasna Góra), a lekko po lewej stro-
nie u dołu Serce Jezusa (Kraków). Wyruszamy od Bożej Rodzicielki do 
Jezusa Miłosiernego. To, co znajduje się między nimi, to miłość Boża – 
główna oś duchowa Polski i świata, która wytycza drogę współczesnego 
Kościoła w dwóch zawołaniach: „Totus Tuus” i „Jezu, ufam Tobie”.

Boża Rodzicielka jest przecież Hodegetrią wskazującą na Jezusa, 
prowadzącą stąd jako przewodniczka na drogach wiary do Jezusa 
Miłosiernego. Pielgrzymka wyrusza od tronu Matki Bożej do tronu 
Bożego Miłosierdzia.

Warto tutaj nie tylko ujrzeć Oblicze tak Wielkiej Matki i Królowej, 
ale jeszcze odprawić Drogę krzyżową na wałach i uczyć się naślado-
wać Maryję. Ta święta, męczeńska droga Jezusa prowadzi nas w głębię 
spotkania z Bogiem w Trójcy Jedynym oraz z Matką Bożą. To Ona 
otworzyła nas na poznanie miłości Boga. Dzięki tym stacjom możemy 
zrozumieć, że Matka Boża Jasnogórska jest właśnie dana nam z krzyża. 
A to wzgórze uformowane na skałach wapiennych, to Golgota, że tu 
każdy z nas powinien usłyszeć testament z krzyża: ,,Oto Matka Twoja”. 
Wcześniej Maryja słyszy: ,,Oto syn Twój”.

Każdy, kto tu przybywa z dobrymi intencjami nie wraca stąd bez Jej 
błogosławieństwa i opieki. Istotne jest również, byśmy w tych czasach 
bezbożnictwa i cynizmu bronili Jej, abyśmy wstawiali się za Kościo-
łem. W naszej polskiej kulturze tę prawdę wiary w orędownictwo tak 
wielkiej Matki i Królowej wyrażamy w sztuce, w tworzeniu ryngrafów. 
Powstawały z różnych materiałów: srebra, brązu, aluminium, itp. Do 
tej pory czasem znajduje się je w formie medalika przy odkrywaniu 
mogił poległych za wolną Ojczyznę. Ale były też ryngrafy większe, 
wieszane w domach. Z dawnych czasów z napisem Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami. Często Matka Boża jest umieszczona na tle 
wspaniałego Orła. U dołu jest napis Pod Twoją Obronę. Taki motyw 
ryngrafu był godłem Żołnierzy Wyklętych.

Po Mszy św. o godz. 11:00 (pierwsza sobota po Bożym Ciele) przecho-
dzimy z kaplicy Cudownego Obrazu do pomnika Sługi Bożego Stefana 
kardynała Wyszyńskiego. Pomnik wykonany przez profesora Jana Kucza 
(wyrzeźbił też pomnik św. Jana Pawła II w Kaliszu) ma swoją szczególną 
wymowę w naszych czasach. Prymas Tysiąclecia jest w postawie klęczą-
cej, która oznacza głęboką cześć wobec Jezusa eucharystycznego i Matki 
Bożej. Jest gestem oddania czci wobec tak wielkiej Tajemnicy Wcielenia, 
jaka dokonała się w Maryi. Warto zauważyć, że w ikonografii gest uklęk-
nięcia i pokłonu wykonuje Archanioł Gabriel, a co dopiero my, zjadacze 
chleba powszedniego, jak głęboko powinniśmy się uniżyć?

Modernistyczni kapłani oduczyli klękania wiernych i teraz często 
zanika sacrum w kościołach z powodu osłabienia wiary. Zapomniano 
o misterium obecności Boga wśród nas. Jeszcze tylko wieczna lampka 
świeci przy tabernakulum, ale i ona zgaśnie, jeśli ludzie na nowo nie 
nauczą się klękać, bo nie będzie dla kogo sprawować Najświętszej 
Ofiary, gdy ludzie nie przyjdą do kościoła.

Miałem możliwość współpracowania przy powstaniu tej rzeźby. 
Byłem świeżo upieczonym absolwentem ASP i w Orońsku (centrum 
rzeźby polskiej) koło Radomia urabiałem glinę i  budowałem kon-
strukcję wraz ze śp. asystentem profesora J. Kucza Krzysztofem Mal-
cem z Zamojskiego – wybitnie zdolnym rzeźbiarzem.

Potem idziemy w dół Aleją Najświętszej Maryi Panny2, śpiewamy, 
a po kilku pieśniach odmawiamy pierwszą część różańca św. i kieru-
jemy się ul. Bohaterów Katynia do kościoła św. Stanisława na górce. 
Dochodzimy tam gdzieś w okolicach godziny 14:30 i tu odprawiamy 
Godzinę Miłosierdzia. Za kościołem są ogródki działkowe i cmentarz. 
Miły pagórkowaty teren. Przy kościele jest sporo terenu zielonego, 
stacje różańcowe. Z tarasu górnego kościoła rozciąga się piękna pano-

2 Można też pójść w dół do źródełka św. Barbary – jest tam ciekawy zabytkowy 
kościół.
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rama na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W oddali widać wzgórza 
wapienne na wprost Olsztyna, po lewej góra Lisica oraz skała Kuro-
patwa, po prawej masyw wzniesienia góra Biakło dla nas potocznie 
zwana Małym Giewontem.

Na dalszej drodze do Olsztyna odprawiana jest Droga krzyżowa. 
Kiedyś była nawet z piorunami, które niemiłosiernie uderzały obok 
nas. Za torami idziemy drogą asfaltową, potem skręcamy w  leśną 
drogę do stacji benzynowej. Imponujący jest widok, kiedy za wznie-
sieniem wyłania się widok na skały wapienne z zamkiem w Olsztynie 
i kościołem św. Jana Chrzciciela. Na tym odcinku jest prowadzona 
pierwsza konferencja. Mijamy rynek w tej miejscowości i skręcamy 
w prawo, w kierunku ośrodka Święta Puszcza. Nocleg obecnie mamy 
w szkole, gdzie jest też Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest tu też 
hala sportowa i ligowe boisko.

Obraz – Śpiącego Rycerza

To Mały Giewont – góra Biakło. Góra, która jest symbolem drze-
miącego duchowego potencjału ukrytego w Polakach. Często są oni jak 
ta Góra nieruchomi, lecz dziejowe trudności, zniewolenie zewnętrzne 
przez zaborców budzą nas. Jakże dziś trzeba obudzić w Polakach wiel-
kie idee. Przypomnijmy, że rycerze mieli swój kodeks honorowy.

Kodeks Rycerza: 
1.  Jest wierny królowi (możemy powiedzieć, że naszym Królem 

obecnie jest Chrystus). 
2. Walczy w obronie Ojczyzny.
3. Jest wierny damie serca (wierność żonie).
4. Jest odważny i dzielny.
5. Jest honorowy (dotrzymuje słowa).
6. Gotowy na poświęcenie życia.

7. Jest waleczny.
8. Nigdy się nie poddaje.
9. Staje w obronie skrzywdzonych.

Potrzeba, aby Polacy powstali z upokorzenia i odrzucili grzeszne życie, 
przypomnieli wartości, jakimi żyły wcześniejsze pokolenia. To, co nas 
usypia, to nasze narodowe grzechy: kłótliwość, prywata, cudzołóstwo.

Warto przypomnieć legendy związane z masywem górskim Gie-
wontu. W Tatrach legenda o śpiących rycerzach związana jest z trzema 
miejscami: Ornakiem, Jaskinią pod Pisaną Skałą w Dolinie Kościeliskiej 
i wreszcie z Giewontem, w którego północnych ścianach znajdują się liczne 
jaskinie. Jedna z nich nosi nawet nazwę Jaskini Śpiących Rycerzy. Jedna 
z wersji legendy wskazuje na powiązanie Giewontu z Wawelem. Mówi 
ona, że raz do roku (według różnych zapisów w Boże Narodzenie, Wielka-
noc lub noc świętojańską) wszyscy polscy królowie spotykają się na obrady 
nad losem narodu i państwa. Gdy potężny głos dzwonu Zygmunta dotrze 
do ścian Giewontu, śpiące w pieczarach wojsko pędzi galopem do Kra-
kowa z pytaniem: „czy już czas?”. Gdy przewodniczący zebraniu Bolesław 
Chrobry odpowiada, że jeszcze nie, rycerze wracają pod Giewont, by znów 
pogrążyć się we śnie3.

Zastanawiając się, kto nas może obudzić, warto sięgnąć do kolejnej 
legendy. Na Podlasiu jest miejscowość Budziszyn. Otóż polscy rycerze 
po walkach z Jadźwingami w obozie poszli spać, myśląc, że zagroże-
nie już minęło. Jednak wrogowie postanowili powrócić. Kiedy Polacy 
spali, wyszli z lasu, by zaskoczyć i zabić wszystkich. Jednak w obo-
zie był wystawiony cudowny obraz Matki Bożej, który znajduje się 
w Mokobodach. I przez pośrednictwo Maryi wszyscy rycerze polscy 
z tego obrazu nagle się obudzili i odparli atak. Było to zwycięstwo 

3 https://tatromaniak.pl/aktualnosci/legenda-o-spiacych-rycerzach/ (dostęp: 
26.01.2019).
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w ostatniej chwili. Jak legenda głosi, reszta wrogów uciekła do lasu, ale 
z niego już nigdy nie wyszła.

To opowiadanie przypomina prawdę, że dziś ducha rycerskiego 
może obudzić w nas modlitwa różańcowa – ona sprawia, że trzymamy 
się przykazań Bożych. Przypominamy sobie swoją wartość i  zaczy-
namy walczyć o sprawiedliwość.

DZIEŃ 2.
OLSZTYN, KRZYŻ NA MAŁYM GIEWONCIE – LEŚNIÓW

Dzień drugi zaczyna się od Mszy św. na górze Biakło, zwanej 
Małym Giewontem, ponieważ w  pomniejszonej skali przypomina 
grań Giewontu. Kiedyś wszedłem na tę górę po skałach i wyszedłem 
przy krzyżu. Pamiętam jak skałkowcy robili zakład, chyba o kieliszek 
wina, czy przeżyję. Wszedłem drogą w kształcie czwórki. Najtrudniej-
szy był ostatni odcinek, ale nie miałem odwrotu.

Z góry na południe jest niesamowity widok na następne pasmo 
górskie porośnięte gęsto lasami. Są to Góry Sokole. Miło się idzie tra-
wersem po tym paśmie górskim. W tym rezerwacie przyrody są trzy 
jaskinie: Studnisko, Olsztyńska, Komarowa. Z Małego Giewontu na 
północ świetnie widać wieżycę jasnogórskiego klasztoru, obok też 
formacje skalne w kierunku zamku w Olsztynie. Przyjeżdżam na tę 
górę nawet w ciągu roku. Czasem siadam przy tych wapiennych skał-
kach, jakbym chciał się w nie wtopić i pozostać na stałe, by mieć przed 
oczami ten widok z dalekim horyzontem.

Msze na tej górze są niezapomniane. To wzniesienie ma dla nas 
wiele znaczeń. Odkrywamy ją jako naszą Górę Tabor, zakrytą mgłą 
poranka. Jest też Górą Synaj i Golgotą lub Górą Błogosławieństw, na 



28 29

której porywa nas duch misyjny. Czujemy się jak św. Franciszek, który 
ewangelizował i szedł przez ziemię, mówiąc o dobroci Boga, prosząc 
Go, aby pozwolił mu jak najlepiej miłować Matkę Bożą.

Wszystko zależy od tego, co aktualnie przeżywamy w życiu ducho-
wym. Treść naszych dni codziennych daje nowe światło, jak tę górę 
zrozumieć i odkryć, czym jest ona w danym momencie dla nas. Zawsze 
po Mszy św. pielgrzymi idą ucałować krzyż znajdujący się na jej szczy-
cie i proszą Boga o dalsze błogosławieństwo. Potem schodzimy na dół 
i idziemy do Żarek, przez Biskupice, gdzie mamy postój. Pątnicy są 
zazwyczaj zmęczeni, bo do kościoła św. Wojciecha w tej miejscowo-
ści prowadzi długie podejście. Zazwyczaj na tym odcinku śpiewamy 
Godzinki do NMP i odmawiamy różaniec. Kiedyś, gdy dochodziliśmy 
do kościoła, akurat wychodził z niego bp Wacław Depo i z wysokości 
górnych schodów pobłogosławił nam na drogę.

Od kościoła już schodzi się w dół, kilka podejść w lesie i przy kolej-
nym kościele św. Mikołaja w Przybynowie znowu podejście w górę. Tu 
też zazwyczaj jest postój. W głębi kościoła widać piękny obraz Matki 
Bożej z  Dzieciątkiem. Kiedy ruszamy dalej, podchodząc do skraju 
wzniesienia, poniżej widać równinę, gdzie znajduje się Zalew Porajski. 
Potem już prosta droga do Żarek. W samej miejscowości trzeba trochę 
pokluczyć, aby dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin 
w Leśniowie. Nazywamy Ją Matką Bożą Uśmiechniętą. To perła Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Piękna architektura oraz liczne rzeźby zdo-
biące wnętrze są wyrazem pobożności i wiary zakonników, a także ludzi 
wcześniejszych pokoleń. Często zdarzało się, że włączaliśmy się w proce-
sję eucharystyczną dookoła sanktuarium, idąc ze swoimi feretronami.

Procesja ta jest budującym widokiem. Najpierw krzyż, potem fere-
trony, pośrodku dziewczynki sypiące kwiatkami, następnie ministranci 
z kadzidłem, trybularzem i księża. Kapłan niosący monstrancję, pod-
pierający go mężczyźni i ci, którzy niosą baldachim, a za nim wierni. 
Cała ta procesja skąpana w promieniach powoli zachodzącego słońca.

Podczas przerwy chodziliśmy sobie z ks. Mariuszem do ogrodów, 
gdzie zakonnicy hodują warzywa dla swoich potrzeb. Opiekunami 
tego sanktuarium od ponad 300 lat są paulini.

Rzeźba – Matka Boża Uśmiechnięta

Historia powstania sanktuarium ma swój początek w 1382 r. i zwią-
zana jest z legendą. Według niej piastowski książę Władysław Opol-
czyk, powracając z Rusi na Śląsk, wiózł do Częstochowy obraz Czarnej 
Madonny. Tego roku lato było tak upalne, że wyschły wszystkie oko-
liczne źródła. Spragniony i wyczerpany książę oraz jego towarzysze, po 
bezskutecznym poszukiwaniu wody, zaczęli modlić się za wstawien-
nictwem Maryi. Nagle wytrysnęło źródło, dając początek potokowi, 
który przyniósł orzeźwienie spragnionym wędrowcom. Książę Włady-
sław pojechał dalej, ale w dowód wdzięczności pozostawił przy źródle 
wyciosaną z drewna kapliczkę, a w niej figurę Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem (rzeźba ma 70 cm pochodzi z XIV wieku). Maryja ma na 
sobie czerwoną sukienkę, na którą zarzucony jest niebieski płaszcz 
z  odcieniami srebrnego, na swym prawym ramieniu trzyma Dzie-
ciątko Jezus. Maleńki Jezus unosi swą dłoń w geście błogosławieństwa. 
Na obliczu Maryi jaśnieje delikatny uśmiech. To on jest symbolem tej 
figury. Ten uśmiech dodaje sił. Dziś w świecie milionowych przepisów, 
gdzie jest nadmiar praw, gdzie wyrzucono miłość do Boga – potrzebny 
jest ludzki uśmiech. Potrzebne jest serce człowieka rozświetlone łaską 
Bożą, które objawia się w uśmiechu radości. Maryja cieszy się, kiedy 
do Niej przybywamy, kiedy odwiedzamy Ją jako swoją Matkę.

Św. Urszula Ledóchowska mówiła nawet o apostolstwie uśmiechu, 
jako środku ewangelizacyjnym. Nie chodzi o płytki optymizm, ale 
o Bożą radość, która jest również darem Boga – owocem Ducha Świę-
tego, w tym miejscu uwydatnionym w uśmiechu Maryi.



30

Często prowadzimy tu nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, jego tematem jest Osiem Błogosławieństw. Dziś szczególnie 
aktualnym dla nas, wierzących jest ósme: ,,Błogosławieni prześlado-
wani”. Obecnie o tych, którzy przyznają się do Boga i mężnie wal-
czą o poszanowanie Jego praw, mówi się źle. Księża, siostry zakonne, 
świeccy katecheci są przez liberalnych dyrektorów często wzywani, po 
kilka razy w roku, aby tłumaczyć się ze swoich tradycyjnych poglądów. 
Muszą wyjaśniać, co oznaczają ich patriotyczne poglądy i są poma-
wiani z powodu kalumnii, nieprawd rzucanych pod ich adresem przez 
dzieci, a ostatnio i przez rodziców zaniepokojonych katolickimi poglą-
dami katechetów. Rodzice chcą, aby ich dzieci się uczyły religii, ale nie 
zgadzają się z jej zasadami. Żyjemy w istnej schizofrenii. To koszmar, 
w jakim niszczy się święte powołania. Nie wszyscy to wytrzymują. 

Dziś prawie nie istnieje odpowiedzialność za słowa. Na dzień dobry 
ksiądz jest wyzywany najgorszymi przekleństwami oraz nazywany zło-
dziejem itp. Notorycznie dzieci stosują przemoc psychiczną, a czasem 
fizyczną nad nauczycielami. Nie boją się uwag z zachowania, złych 
ocen z  przedmiotu. I  tak będzie przepchnięty do następnej klasy. 
Dotyczy głównie to klas 6-8 i niektórych szkół ponadpodstawowych. 
To jest chore!!! Oto opłakane skutki bezstresowego wychowania.

Można powiedzieć, że istnieje jeszcze dziewiąte błogosławieństwo, 
które dotyczy szczególnie tych, którzy pielgrzymują na tym szlaku. 
Nie zostało ono uszczegółowione w Ewangelii Mateusza, bo zawarte 
jest w każdym z nich. Pisze o nim Król Dawid, a szczególnie je okre-
śla prorok Jeremiasz. To błogosławieństwo związane z ufnością wobec 
Boga. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 
nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe 
korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, 
bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju 
i nie przestaje wydawać owoców (Jr 17, 7-8). Bez ufności wobec Boga, 
nikt by nie zrealizował żadnego z ośmiu błogosławieństw. Jest ono tak 

ważne, bo łączy się z cnotą nadziei. A bez niej nie utrzyma się ani wiara, 
ani miłość. Ono chroni nas przed rozpaczą. Szczególnym przykładem 
tego dziewiątego błogosławieństwa jest św. Faustyna. Jezus sam czynił 
się zależny od jej ufności. Mimo chorób i licznych doświadczeń wciąż 
zwyciężała i była szczęśliwa. To błogosławieństwo dawało jej moc!

Jak zwykle, nasze czuwanie zwieńcza Apel Jasnogórski i  ostat-
nie spojrzenie na figurę Maryi, która powoli zostaje zasłonięta. Lecz 
uśmiech Madonny pozostaje w naszych duszach nawet, gdy rzeźba 
Maryi jest zasłonięta.
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DZIEŃ 3.
LEŚNIÓW, MATKA BOŻA UŚMIECHNIĘTA – PILICA

Msza św. tego dnia jest z samego rana, już o godzinie 6:00, gdyż do 
przejścia mamy kawał drogi. Wychodząc z Żarek, śpiewamy Godzinki. 
Wchodzimy na wyżynę, na której są zabytkowe ruiny kościoła św. Sta-
nisław biskupa. Często przyjeżdżają tu nowożeńcy, aby w oryginalnym 
plenerze zrobić niezapomniane zdjęcia ślubne.

Z wzniesienia, na którym jest kościół, widać w oddali Zawiercie. 
Modlimy się przy ruinach świątyni, aby każdy z nas otrzymał Ducha 
św. Franciszka i odbudował Kościół i swoje rodziny, które często legły 
w  gruzach z  powodu grzechu. Tylko moc łaski Chrystusa obecna 
w sakramentach świętych może tego dokonać. Nie naszą mocą, lecz 
mocą Ducha Świętego. Jest chwilka postoju, krótka nauka księdza, 
modlitwa i ruszamy dalej, idąc do kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kotowicach. Do Kroczyc prowadzi pofalowana droga, po 
lewej stronie widać duży masyw skał wapiennych, tzw. Skałki Kro-
czyckie z górą Zborów. W Kroczycach znajduje się kościół św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus z oryginalnym wnętrzem. Są tu ss. karmelitanki 
(czynne – żyjące w świecie).

Z tej miejscowości idziemy ul. św. Jana Pawła II, z prawej prowa-
dzi żółty szlak, który potem przecinamy i dochodzimy do miejsco-
wości Siamoszyce. Potem wspinamy się, rozważając Drogę krzyżową. 
Po prawej stronie za drogą są strome zbocza. Las jest tu różnorodny, 
występują też buki. Przy wyjściu z niego zaskakuje panorama z wido-
kiem na zamek Ogrodzieniec, a trochę dalej przez pola malowniczy 
widok na stary kościół św. Jakuba Apostoła w Gieble przypominający 
kościoły w Alpach, gdyż wykonany jest z kamienia i ma szpiczastą 
wieżycę dachu. Do niego idziemy przez miejscowość Mokrus. Dość 
biedna ludność żywo nas wita i pozdrawia, kiedy przechodzimy obok 
ich domów. W Gieble mieliśmy kiedyś nocleg, ludzie do tej pory nas 
życzliwie wspominają, a starsi pielgrzymi przypominają sobie, gdzie 
nocowali, przechodząc wzdłuż tej miejscowości ul. Częstochowską. 

Stąd jest już prawie ostatnie podejście. Przy zakręcie w  lewo na 
drogę 790 schodzimy w dół. Dochodzimy do naszej drugiej perły – 
sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin wcześniej zwanej Matką 
Bożą Śnieżną w Pilicy. My nazywamy też ją Matką Bożą Miłosierdzia. 
Tym sanktuarium opiekują się oo. franciszkanie. W 2003 roku mieli-
śmy możliwość pomodlić się przy koronach Maryi. Akurat zakonnik 
je przywiózł do klasztoru w celu rychłej koronacji. Mogliśmy uczest-
niczyć w jego radości.

Obraz – Matka Boża Miłosierdzia

Ciekawa jest historia nazwy Matki Bożej Śnieżnej. Otóż jeszcze 
w początkach chrześcijaństwa pewnemu żołnierzowi rzymskiemu obja-
wiła się we śnie Matka Boża i prosiła, aby wybudowano świątynię ku Jej 
czci. Dodała, że wskaże miejsce, gdzie to ma się stać. W Rzymie w sierp-
niu jest upał. A tu następnego dnia: 5 sierpnia spadł śnieg i dokładnie 
wytyczył kształt późniejszych fundamentów. Takie są początki świątyni 
– Santa Maria Maggiore. W niej umieszczono obraz Matki Bożej Śnież-
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nej, zwanej jeszcze Salus Populi Romani – Zbawienie ludu rzymskiego. 
Ta starożytna ikona stała się wzorem dla tysięcy innych ikon na całym 
świecie, również i dla tej w Pilicy namalowanej na blasze.

Charakterystyczne w tym wizerunku jest trzymanie przez Maryję 
chusteczki w lewej dłoni. Interpretuje się to tak, że Maryja ociera oczy 
płaczącym, że jest Matką współczującą, przychodzącą z pomocą do 
tych, którzy doświadczają jakiejkolwiek udręki.

Nastawa ołtarzowa, obraz Matki Bożej oraz hymn skomponowany 
na odsłanianie i  zasłonięcie obrazu dają niezapomniane wrażenia. 
W kościele franciszkańskim uwagę przykuwa też barokowa dekoracja 
prezbiterium. Łączy ona wszystkie rodzaje sztuki: malarstwo, rzeźbę, 
architekturę w jedną narrację trójwymiarową. Tu ukazuje nam śmierć 
Jezusa Chrystusa na Golgocie. Tło namalowane na płótnie przedstawia 
pejzaż z widokiem na Jerozolimę, a na pierwszym planie sugestywny 
duży krzyż, który koncentruje na sobie uwagę widza. I bardzo suge-
stywna rzeźba Jezusa Ukrzyżowanego. Wszystkie elementy kompozycji 
sprawiają, że nogi same się uginają, by uklęknąć, jak Maria Magdalena 
objąć stopy Jezusa i zapłakać nad swoimi i świata grzechami. U góry 
z boku dwa piękne współczesne witraże św. Faustyny i św. Edyty Stein. 
Są one jak wieczni aniołowie adorujący mękę Pańską. Urok tego miej-
sca tworzą również krużganki przed świątynią i na terenie klasztoru.

DZIEŃ 4.
PILICA, MATKA BOŻA ŚNIEŻNA – IMBRAMOWICE

Rano wychodzimy z Mszy św. i kierujemy się na rynek tego nie-
dużego, ale pięknego miasta. Mijamy zalew i zaczynamy wspinaczkę 
na znajdujące się na wprost wzniesienie. Mijamy polany porośnięte 
zbożem. Zaskakują dość duże wzgórza, na których jest nawet wyciąg 
narciarski, po drugiej stronie, już w lesie, pojawia się zamek w Smo-
leniu, z którego widać dziką krainę lasów przedzieloną wapiennymi 
skałami. Idąc do Łagiewnik, warto na niego się wspiąć. Tu trasa naszej 
pielgrzymki łączy się z czerwonym szlakiem.

Do Wolbromia dochodzimy przez miejscowość Strzegowa. Domy 
rozciągnięte są na wzgórzach po obu stronach drogi. A potem same 
pola. Można te okolice połączyć z obrazem Ferdynanda Ruszczyca Zie-
mia z 1898 r. Ukazuje on oracza na tle wielkiego Nieba, które łączy 
się z czarną ziemią i pochyla się nad ciężką pracą człowieka. Tak samo 
i my pielgrzymi w tym trudzie drogi czynimy bruzdę w twardej glebie 
naszego serca, aby Bóg rzucił w nią ziarna swojego królestwa. Pielgrzy-
mowanie to czas zasiewu, czas zwiastowania, a powrót do domu to czas 
wzrostu i żniw. Pielgrzymowanie bez trudu i wysiłku to czas jałowy 
i zmarnowana łaska Boża.
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Przy zakręcie w prawo mijamy kościół Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. Za nim, na zboczu są umieszczone figury Matki Bożej Fatim-
skiej i dzieci, które Ją widziały: Franciszka, Hiacynty i Łucji. Mamy 
tu postój. Dalej znów idziemy drogą, kiedy świeci słońce jest dość 
upalnie. Wolbrom wita nas zalewem po lewej stronie. Miasto ma miły 
rynek, na którym urządzamy czasem ewangelizację. Na rynku mamy 
zaprzyjaźnioną siostrę Czesławę, która jest właścicielką cukierni, 
z radością do niej idziemy na herbatę lub kawę i oczywiście na ciastka. 
Jest nadzwyczaj uprzejma i miła. Robi się lżej na sercu, że jeszcze są 
w Polsce tak gościnni ludzie.

Za Wolbromiem znów zaczynają się górskie wspinaczki, idziemy 
centralnie dalej drogą 794, wchodzimy do miejscowości Chełm. Dalej 
schodzimy w dół, skręcamy na Suchą i dochodzimy do Imbramowic. 
To miejsce jest perłą baroku. Od razu zachwyca dwoma wieżami 
potężnego, średniowiecznego klasztoru. Wrażenie robi też barokowa  
brama.

Obraz – Jezus Cierpiący

Szczególnym skarbem tego miejsca jest umieszczony nad taberna-
kulum obraz Jezusa Cierpiącego. To obraz rany boku Jezusa przebitego 
włócznią. W pierwszym momencie może nas nawet trochę przerazić. 
Głowę Jezusa przygniata duża, ciężka korona. Oczy Zbawiciela są całe 
czerwone z bólu spowodowanego wycieńczeniem, jak też i z powodu 
odrzucenia Jego miłości przez ludzi. Ręce obejmują ranę boku przebi-
tego włócznią. Po pewnej chwili przenika nas, oprócz tych sugestyw-
nych znamion męki, łagodność i miłość Jezusa. Przesłanie tego obrazu 
tłumaczy wstęga z napisem namalowana na obrazie. Zobacz grzeszny, 
com cierpiał za twych grzechów złości, otóż z ich przyczyn mój bok otwarty 
miłości. Ten otwarty bok jest dla nas grzeszników sygnałem, że Bóg 
wciąż czeka na nasze nawrócenie. Nie odrzuca, lecz przynagla, obja-

wiając swoją mękę, chcąc powiedzieć: ,,Nie zwlekaj, ile jeszcze muszę 
cierpieć, abyś uwierzył całkowicie w Moją miłość do ciebie?”.

To podobna sytuacja, jak w przypadku św. Faustyny, kiedy ucie-
kała od powołania. Będąc na zabawie w parku Wenecja, ujrzała Jezusa 
całego umęczonego, jak przy biczowaniu. Stanął przed nią w szacie 
purpurowej, która też jest na tym obrazie i powiedział: Dokąd cię cier-
piał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz (Dz. 24). Św. Faustyna pisze, że 
w tym momencie umilkło wszystko w jej otoczeniu, zniknęło sprzed 
oczu jej towarzystwo, ucichła muzyka. Był tylko Jezus i ona.

Przed tym obrazem Jezusa cierpiącego również jesteśmy sami. Jezus 
porywa nas w tajemnicy swojego cierpienia, abyśmy mogli zobaczyć 
się w Jego ranach, abyśmy zrozumieli, że krzyż cierpień prowadzi do 
Niego, do wyznania miłości. Przed tym obrazem wyznajemy miłość 
Bogu, a On nam ją odwzajemnia. Warto Mu pozwolić, aby nas powołał 
do tej Boskiej miłości i dał łaskę, abyśmy już nigdy od niej nie odeszli.

Ikonografia tego obrazu jest mistyczna, gdyż historycznie Jezus 
nie trzymał dłońmi swej rany boku. Możemy to odnieść również 
do objawienia się Jezusa w Wieczerniku, ale tam był już chwalebny, 
Zmartwychwstały. To, co łączy Tomasza i nas, to ciągłe niedowierza-
nie, wątpliwości. A jednak Jezus zmartwychwstał, pokonując swym 
miłosierdziem wszelki grzech.

Obraz Jezusa cierpiącego wprowadza nas w  miłosierdzie Boga, 
które wytryskuje z Jego ran. Przecież symbolem miłosierdzia jest Krew 
i Woda. Imbramowice są dla nas Golgotą. Lecz cierpienie Jezusa Chry-
stusa, które tu rozważamy, nie zasłania nam nadziei zwycięstwa Bożej 
miłości.

Za obrazem Jezusa Cierpiącego, w głębi kościoła jest fresk Dobrego 
Pasterza na tle dużego stada owiec. Jezus niesie na swych plecach owcę. 
To symbol każdego z nas: czasem nie dajemy rady i potrzebujemy 
Jezusa, który się nami zajmie. W prezbiterium od ołtarza widzimy na 
sklepieniach sugestywne obrazy męczennic. Ilustrują one moment 
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zabijania sióstr norbertanek przez Tatarów. Warto wspomnieć, że jedną 
z pierwszych polskich świętych była bł. Bronisława – norbertanka. Nie 
można zapomnieć też o św. Norbercie, który nawrócił się, ocierając się 
o śmierć od uderzenia pioruna. Jego koń, na którym jechał podczas 
burzy, nie przeżył. 

Czasem w życiu trzeba takiego mocnego bodźca, aby na nowo się 
zdefiniować. Określić właściwie swoje cele życiowe według porządku: 
Bóg, człowiek, praca, zabawki. Dla nas pielgrzymów to miejsce jest 
studnią Bożej łaski, również przez modlitwę i odwieczną pokutę sióstr, 
które wciąż modlą się za Kościół.

Mamy w Imbramowicach trochę czasu wolnego. Każdy po swo-
jemu go zagospodarowuje. Dzień kończy się przeważnie w tym miej-
scu pięknym zachodem słońca. W  różnych miejscach, również na 
powietrzu, pielgrzymi dokańczają swoje prywatne modlitwy, których 
nie odmówili podczas wspólnej drogi. Przypominają postać rolnika, 
który zatopiony w promieniach czerwonego słońca zanosi swe wie-
czorne pacierze. Prostymi pociągnięciami pędzla genialnie ujął ten 
moment Artur Grottger w obrazie Modlitwa wieczorna rolnika. Jeste-
śmy jak ten rolnik, utrudzeni dniem, lecz wdzięczni oraz przeniknięci 
cichą obecnością Boga, która ogarnia wszystko bez słów.

W  sanktuarium przed obrazem Jezusa Cierpiącego zazwyczaj 
mamy całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Eucharystia to 
jest nasze słońce, które nigdy nie zachodzi i na które możemy liczyć. 
W Jego promieniach wszystko jest piękne, ponieważ są to promienie 
miłości.

DZIEŃ 5.
 IMBRAMOWICE, CUDOWNY OBRAZ JEZUSA  
CIERPIĄCEGO – SKAŁA

Od Imbramowic idziemy przez malownicze pagórki, aż do Gro-
dziska. Przechodzimy również dwa razy przez kompleksy leśne. Mam 
szczególny sentyment do tej drogi, ze względu na miejsce, do którego 
prowadzi.

Grodzisko zwane jest inaczej Skałą Najświętszej Maryi Panny. Kie-
dyś, za czasów średniowiecza, była tu na 60-metrowej skale wapien-
nej wieżyca zamku Henryka Brodatego (dziś w tym miejscu pozo-
staje tylko okrągłe wklęśnięcie gruntów). Wierzyca zamku była przy 
obecnym punkcie widokowym w kierunku Pieskowej Skały i Doliny 
Zachwytu. Potem na pozostałym terenie powstał klasztor ss. klarysek 
ze szpitalem, w którym było ponad 100 osób. To miejsce kryje w sobie 
wiele tajemnic.

Przyjeżdżałem tu, co roku, jako student ASP i też zawsze przycho-
dziłem tu, idąc do Łagiewnik. Przyciąga mnie tu szczególnie postać 
bł. Salomei. Była ona księżniczką piastowską, córką Leszka Białego 
i Grzymisławy. W młodym wieku została poślubiona Kolomanowi. 
Niestety jej ojciec został zamordowany. Nie mając patronatu ojca, była 



40 41

więziona, a potem udała się na tereny Dalmacji i Chorwacji sprowadzić 
tam franciszkanów. Przypuszcza się, że prowadziła bezpośrednią kore-
spondencję ze św. Klarą. Potem po zmianach politycznych wróciła do 
Polski, do Krakowa. Po śmierci męża, który zginął w bitwie pod Led-
nicą – walcząc z Tatarami – przyjęła habit, wyrzekła się świata. Ufun-
dowała klasztor ss. klarysek z kościołem św. Andrzeja na ul. Grodz- 
kiej i stała się matką założycielką tego zgromadzenia żeńskiego w Pol-
sce. Następnie założyła zakon w Grodzisku, Zawichoście. Po zało-
żeniu miasta Skała i rozbudowie Grodziska wycofała się z czynnego 
życia zakonnego, dając miejsce współsiostrom, umacniając je modli-
twą i umartwieniem. Została pustelnicą, przebywała do końca życia 
w jaskini koło kościoła, nosząc włosiennicę.

Obraz – Odrzuconej Korony

W ikonografii bardzo trafnie przedstawił ją Wyspiański. W kościele 
na Franciszkańskiej jest jej witraż. Salomea w habicie odrzuca koronę 
ludzkiej chwały, aby przyjąć koronę od Boga. Ten gest przedstawia 
fakt, że jako księżniczka mogła domagać się swoich praw do władzy, 
jako dziedzicząca po Leszku Białym. Ale ona nie wchodzi w spory, 
waśnie, a szuka chwały Bożej. Wyrzeka się łatwego, przyjemnego życia, 
aby stać się oblubienicą Chrystusa. Chce służyć innemu królowi – 
Synowi Bożemu. Pragnie Jego Królestwa, które przychodzi przez spra-
wiedliwość i miłosierdzie.

Przypominają mi się chwile, kiedy byłem po raz pierwszy w zrekon-
struowanej pustelni Błogosławionej Salomei w nocy. Pośród kamieni 
jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Według podań Matka Boża 
objawiła się jej, podając do potrzymania Dzieciątko Jezus. W tym miej-
scu doświadczałem szczególnych chwil zjednoczenia z Chrystusem.

W ascezie umęczenia drogą pielgrzymią i poprzez samotność Bóg 
jest bliżej niż kiedykolwiek. On przychodzi przez trudy i  wytrwa-

łość, dlatego Jezus mówi, kto wytrwa do końca, osiągnie zbawienie. 
W pustelni są słowa Jezusa wypowiedziane w innej kolejności: ,,Gdzie 
serce twoje, tam skarb twój”. Rozumiem je duchowo, że w sercu powi-
nien być Jezus – On jest największym skarbem człowieka. Natomiast 
nasze serce powinno być dla niego mieszkaniem, lub nawet pustelnią, 
gdzie sam na sam z Nim przebywam. Droga do tego spotkania pro-
wadzi głównie przez umartwienie. Przypominają mi się słowa Jezusa: 
„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie”. To klu-
czowy warunek do mistycznego doświadczenia Boga. Nie można mieć 
dziś świata i Boga jednocześnie, trzeba wybrać. Dlatego cnotami bł. 
Salomei są: odosobnienie, umartwienie, modlitwa, bogomyślność. 
To ostatnie pojęcie już praktycznie w naszym słownictwie przestało 
istnieć, a szkoda. Można powiedzieć, że te cztery cnoty, to duchowe 
filary świątyni serca. Tu jak nigdzie indziej można zrozumieć słowa św. 
Pawła, które zrealizowała bł. Salomea: razem z Chrystusem zostałem 
przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie 
(Ga 2, 19-20). Te słowa to definicja życia kontemplacyjnego, które 
w całej pełni, poprzez ślub ubóstwa, dziewictwa, posłuszeństwa, reali-
zuje się w życiu zakonnym.

Całe otoczenie tego miejsca, z pięknym małym kościołem, woła 
o uwielbienie Boga za Jego wspaniałość. Można tu doświadczyć szcze-
gólnego pokoju wewnętrznego za przyczyną bł. Salomei, której imię 
pochodzi od nazwy Pokój. Jest to również miejsce modlitwy za Ojczy-
znę, kiedy toczyły się boje o Wiedeń. Ludzie licznie – na kolanach 
– od rzeki Prądnik wchodzili na tę górę, odmawiając różaniec. Pozo-
stały jeszcze szczątki kamiennych schodów. Byłoby pięknie je kiedyś 
odtworzyć. Również na niektórych wizerunkach wiktorii wiedeńskiej 
pojawia się postać bł. Salomei, której wstawiennictwu przypisuje się 
zwycięstwo. Lecz w Wiedniu do tej pory nie ma pomnika, który by 



43

upamiętniał króla Jana III Sobieskiego, który posłał wojsko Polski 
w Imię Maryi do zwycięstwa nad muzułmańską armią Kary Mustafy. 
To kolejna lekcja, że wobec wielkich dokonań Polaków dla Europy 
i świata nie ma wdzięczności.

DZIEŃ 6.
SKAŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY – ŁAGIEWNIKI

Msze św. mamy zazwyczaj w Grodzisku, ale ostatnio też rano scho-
dzimy ze Skały Najświętszej Maryi Panny w dół do Doliny Prądnika. 
Starając się iść w milczeniu, podziwiamy koncerty ptaków i galerię 
obrazów, które stworzyła natura. Po lewej stronie mijamy wodny młyn 
i liczne wapienne skały.

W jednej z nich jest grota Matki Bożej Niepokalanej, ufundowana 
w  rocznicę ustanowienia dogmatu przez papieża. Dochodzimy do 
kościoła na wodzie pod nazwą św. Józefa. To pomnik naszej polskiej 
zaradności. Kiedy powstawał, był zakaz budowania kościołów wydany 
przez rosyjskich zaborców. Zakaz dotyczył budowania na ziemi, lecz 
nikt nie określił, że istnieje zakaz budowania na wodzie. Tak więc, 
w  Ojcowie, na palach na rzece Prądnik wzniesiono ten urokliwy 
kościół.

Obraz – Klęczącego Józefa

Jak wchodzimy, po prawej stronie jest umieszczony obraz św. 
Józefa. Charakterystyczne, że święty Patron klęczy w głębokim uniże-
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niu przed Jezusem. Dzieciątko stoi nad św. Józefem, a on Je obejmuje 
swoimi silnym dłońmi.

Dzisiaj powinniśmy się nauczyć na nowo klękać. Joseph Ratzinger 
w książce Duch liturgii napisał, że wpływowe środowiska obce katolic-
kiemu myśleniu poderwały ludzi z kolan, co łączy się z utratą sacrum. 
Człowiek nigdy nie będzie równy Bogu. Postawa klęcząca ukazuje 
cześć i jest porządkiem miłości, uznaniem wyższości Boga. Nie jest 
to niewolnicze zachowanie, lecz poryw serca, który skłania, aby przed 
prawdziwym Bogiem Człowiekiem – Jezusem Chrystusem upaść nie 
tylko na kolana, ale i na twarz, jak to uczynili trzej Królowie w Betle-
jem. Brak wiary sprawia, że ludzie najpierw przestają klękać, a potem 
odwracają się do Niego plecami.

Potem wchodzimy w głąb miejscowości Ojców. Była ona kiedyś 
uzdrowiskiem. Po prawej stronie legendarny Zamek Ojcowski na skale 
wraz z rotundą zamkową. Można też iść inaczej. Kilka razy szliśmy 
przez Skałę do miejscowości Smardzowice, gdzie jest sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej, ale stamtąd jest ciężkie zejście przy Bramie 
Krakowskiej. Ostatnie pielgrzymki jednak przechodzą przez Ojców. 
Dochodzimy do pięknych formacji skalnych, np. Igła Deotymy. 
Pośród nich są liczne jaskinie, np. Jaskinia Ciemna. Brama Krakowska. 
To ciekawa skała, po prawej stronie przypomina zaciśniętą pięść. Czę-
sto robimy sobie tu zdjęcie grupowe. Skały na wprost Bramy Krakow-
skiej również są ciekawe i wyżej się piętrzą; trochę dalej widać punkty 
widokowe, kiedyś szedłem szlakiem na wprost.

W  końcu dochodzimy do klasztoru braci albertynów. Tu czeka 
na nas zawsze wspaniały bigos – polskie jedzenie! Rozsiadamy się po 
całym terenie ośrodka. Przychodzą do nas pensjonariusze, którymi 
opiekują się bracia. Są to osoby z dysfunkcją umysłu. Entuzjastycznie 
nas witają. Cieszą się pewnie odmianą, jaką wnosi w to miejsce taka 
gromada pielgrzymów. Po posiłku pątnicy w skupieniu udają się też 
do kaplicy, modląc się przy relikwiach św. Brata Alberta w intencji 

swoich rodzin. Warto zacytować tego świętego. Jego myśli są świeże  
i trafne.

Jaka modlitwa – taka doskonałość, jaka modlitwa – taki dzień cały.
Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, 
inną drogą.
Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz.
Bez modlitwy nie podobna wytrwać w powołaniu.

św. Brat Albert

Czasami zastanawiamy się, dlaczego Bóg nas nie wysłuchuje, a my 
popełniamy te same błędy. Już św. Jakub jako przyczynę podaje złą 
modlitwę, której towarzyszą pożądliwości cielesne (por. Jk 4, 3). 
Modlitwa powinna łączyć się z  całkowitym wypełnieniem umysłu 
człowieka przez Boga. Do tego stopnia, aby żadna myśl od złego nie 
wkradła się do naszej głowy i serca.

Ciężko z tym miejscem się rozstać. Jakaś niewidzialna siła nas tu 
zatrzymuje. Wszystkim udziela się radość. Potem cały czas idziemy 
już czerwonym szlakiem. Smuci bardzo fakt, że kończą się wysokie 
wzniesienia, teren jest coraz bardziej płaski, ale Dolina Prądnika wciąż 
okazała.

Ciekawy fragment drogi, to podejście końcowe na wyżynę przy 
rezerwacie Wilcze Doły. W lesie jest naprawdę stromo i idziemy zbo-
czem gęsiego. Przy końcu wychodzi się na polanę, z której czasem widać 
Tatry. Szlakiem prowadzi też ścieżka rowerowa. Potem prowadzi nas 
asfaltowa drogą do Giebułtowa, a szczególnie do kościoła św. Idziego. 
Przed nim wita nas piękna kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej.

Idąc dalej czerwonym szlakiem, mija się cmentarz i idzie się cały 
czas wyżyną między dwoma dolinami Korzkwi, a po prawej – park 
krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Z przodu, lekko po lewej stronie 
widać już kominy Nowej Huty w Krakowie. Warto wspomnieć, że 
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w Korzkwi jest zamek (jeden z właścicieli wsławił się walką pod Grun-
waldem) i piękny kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela znajdujący 
się na wzniesieniu.

Dalej idziemy głównymi drogami do kościoła św. Jadwigi. 
W kościele przejmująca jest kompozycja rzeźbiarska. Potężna, odlana 
z brązu figura św. Jadwigi wpatrzonej w dość wysoko umieszczoną 
postać Jezusa Ukrzyżowanego. Rzeźba Chrystusa nawiązuje do pier-
wowzoru z katedry na Wawelu, który został wykonany w czarnym 
drzewie. Ta łączność między św. Jadwigą, a spojrzeniem Jezusa wciąga 
nas w ich wewnętrzną rozmowę. Według legendy Jezus Ukrzyżowany 
powiedział do św. Jadwigi: „Czyń, co widzisz”. Nasza królowa miała 
trudne doświadczenia życiowe: musiała zrezygnować ze swojej miłości 
życia i wyjść za o wiele lat starszego Jagiełłę. To, co pomogło jej prze-
trwać, to miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego, która uwrażliwiała ją 
na potrzeby innych. Jest ona fundatorką wielu klasztorów, sprowadziła 
do Polski oo. karmelitów, wspierała Uniwersytet Jagielloński. Była też 
matką ubogich.

Od kościoła św. Jadwigi idziemy na Kleparz, a potem na planty, 
kościół Mariacki. Dzielimy się przeważnie na cztery grupy po około 
50 osób, każda z nich ma feretrony – znaki pielgrzymkowe, co pozwala 
nam się zobaczyć. Przejście przez Kraków jest trochę trudne. Ludzie 
się dziwią, co to za grupa? Jesteśmy dla niektórych dziwadłem, coraz 
mniej ludzi nas wita i cieszy się z naszego przejścia. Bywają wrogie 
spojrzenia, dezaprobata itp. Idziemy jak fala, czasami zabieramy ludzi 
ze sobą. Były sytuacje, że młodzi ludzie zaczynali iść z nami i sami nie 
wiedzieli, dlaczego to robią. Atmosfera modlitwy się im udzieliła, nie-
którzy prosili o modlitwę.

Dochodzimy do Wawelu. Zadziwiające jest to, że dwa razy nas nie 
wpuścili, a byliśmy jeszcze przed czasem – przed Mszą św. Spotkali-
śmy się nawet z pogardą księdza tu posługującego. Ważniejsi są turyści 
cudzoziemcy, a my, utrudzeni pielgrzymi jesteśmy traktowani jak per-

sona non grata. Pielgrzymi jak obcy we własnej Ojczyźnie w tym sank-
tuarium narodowym (tu jest konfesja św. Stanisława, krzyż św. Jadwigi 
i jej relikwie oraz liczne groby królów Polski). Często przed zamkniętymi 
drzwiami odmawiamy Credo. Już z większą życzliwością patrzą na nas 
turyści niż osoby odpowiedzialne za wpuszczenie nas do środka. Przy-
kre!!! Okazuje się, że tak jak w przypadku Żołnierzy Wyklętych i dziś 
wyklina się tych, którzy mają wyraziste poglądy i przyznają się do wiary 
i Ojczyzny. Dla nich nie ma miejsca w globalnym kotle politycznej 
poprawności. Smutne, że to, co w nas było piękne i szlachetne, przez pro-
gramową ateizację i demoralizację już zostało nam odebrane, a w konse-
kwencji odebrana została nam nasza własność – dziedzictwo przodków.

Po uroczystym złożeniu wiary wychodzimy na taras, z którego widać 
panoramę Krakowa, a także cel naszej drogi: wieżycę sanktuarium, do 
którego dochodzimy około godz. 18:00. Od Zakopianki wchodzimy 
na ul. Św. Faustyny. W tym momencie milczymy i rozpoczynamy osta-
teczne przygotowanie pielgrzymów do spotkania z Jezusem Miłosier-
nym. Przed głównym wejściem do starej kaplicy ss. Matki Bożej Miło-
sierdzia kładziemy się krzyżem u stóp Jezusa Króla Miłosierdzia. Jest to 
gest ofiarowania, lecz odczytuję go jako moment pogrzebania starego 
człowieka, z jego skłonnością do grzechu. Jesteśmy jak ziarna obumarłe 
przez trud pielgrzymowania i wchłonięte w ziemię. Lecz przyświeca 
nam nadzieja, że otrzymując w tym miejscu Boże błogosławieństwo, 
wzrastać będziemy plonem kłosów złotych i ziaren pożywnych. Jest to 
moment absolutnej ciszy. Czas zasiewu Bożych natchnień, wypowiada-
nia w myślach świętych słów, które stają się wieczne.

Przechodzimy potem do wnętrza kaplicy ss. Matki Bożej Miłosier-
dzia. Patrzymy z uwagą na cudowny obraz Jezusa Miłosiernego, do 
którego całą pielgrzymkę się zbliżaliśmy. Pod tym wizerunkiem jest 
główny relikwiarz św. Faustyny. Co uzmysławia nam jej wstawien-
nictwo. Ja osobiście mam w tym momencie przeświadczenie, że Bóg 
Ojciec bierze mnie na ręce. Pochyla się nade mną, podnosi do swego 
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policzka i karmi obficie swą łaską. Przekazując swą siłę (por. Oz 11, 4).  
Czas modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego jest chwilą naj-
większej koncentracji ducha, aby wypowiedzieć swoje osobiste zawie-
rzenia Bożemu Miłosierdziu! Bóg też rekompensuje to nam, dając 
doświadczenie szczęścia, a my zapominamy o zmęczeniu i tym, co nas 
wcześniej rozpraszało.

Poważnym problemem jest nocleg. Nie ma tu logistycznego przy-
gotowania dla takich pielgrzymów jak my: ubogich i w drodze. Dla 
bogatych i przyjeżdżających autokarami, owszem. Na jednej z piel-
grzymek kolację jedliśmy na parkingu dla autokarów. Nie ma tu do 
tej pory miejsca na rozbicie namiotów itd. Zazwyczaj nocujemy u ss. 
felicjanek, które nie zawodzą. Część pielgrzymów nocuje w szkole – 
w technikum (mężczyźni), a część w przedszkolu (kobiety). Niektórzy 
pielgrzymi po rozpakowaniu idą jeszcze na wieczorną adorację Naj-
świętszego Sakramentu. Jest to godne podziwu, po tak męczącej dro-
dze, a przecież nie są nastolatkami. Mają średnio ok. 60 lat.

DZIEŃ 7.
WZGÓRZE ŁAGIEWNICKIE – JEZUS MIŁOSIERNY

Mszę mamy o godz. 7:00 w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. 
To moment bardzo uroczysty. Homilia staje się dla pielgrzymów testa-
mentem i zadaniem na cały rok. Prezbiterium świątyni uzmysławia 
nam, że jesteśmy w falach oceanu, co symbolizuje zatopienie się w łasce 
Boga Ojca Miłosierdzia. Po Mszy św. następuje podziękowanie wszyst-
kim pątnikom i osobom najbardziej zaangażowanym w jej organizację. 
Życzymy sobie, aby za rok ta świątynia cała zapełniła się pielgrzymami.

Obraz – Przymierza Miłosierdzia

Prezbiterium bazyliki w Łagiewnikach zwieńcza stożkowaty walec 
z dwoma złotymi pierścieniami. Z zewnątrz świątyni przypomina to 
dwa pierścienie ślubne, przez które wpada do środka świątyni świa-
tło, oświetlając ołtarz i wszystko wokoło. Nasuwa się skojarzenie, że 
w tym miejscu Bóg chce nas ponownie na nowo poślubić. Przez sakra-
ment chrztu każdy z nas stał się oblubienicą Jezusa Chrystusa, lecz 
przez grzechy śmiertelne odrzucamy Jego miłość. Sakrament Pokuty 
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i Eucharystii daje nam możliwość ponownego przyjęcie pierścienia 
naszego przymierza z  Bogiem. Dokonuje się to za sprawą Bożego 
miłosierdzia, które działa z  wielką mocą przez te dwa sakramenty. 
Szczególnie w tym miejscu warto o tym pamiętać. Jeśli pielgrzym sko-
rzysta z nich w tym sanktuarium, rodzi się w nim pogodna wdzięcz-
ność, a  nawet radość, prowadząca do uwielbienia dobroci Boga, 
który przebacza i  daje kolejną szansę na rozpoczęcie nowego życia  
w Chrystusie.

Tę prawdę przypomina również cudowny obraz Jezusa Miłosier-
nego. Promienie czerwony i biały to wspomniane sakramenty. Zawar-
cie ponownego przymierza jest możliwe za cenę przelania drogocen-
nej Krwi i Wody Chrystusa. Pojęcie Boże Miłosierdzie ma więc swoją 
wagę, ogromną wartość. Nie można przenigdy tych słów wypowiadać 
lekko i obojętnie. Bo wielka jest cena naszego odkupienia, które łączy 
się z wynagrodzeniem Bożej sprawiedliwości. Boże Miłosierdzie daje 
nam kolejną szansę, ale nie możemy go nadużywać. Tak wielkiej miło-
ści nie możemy lekceważyć, lecz przyjmować z bojaźnią prowadzącą 
do skruchy serca i  trwałego nawrócenia. Inaczej będziemy grzeszyć 
zuchwałością wobec tego największego przymiotu Boga. Wyjście 
z naszej wewnętrznej pustki łączy się na początku z przyznaniem się do 
swoich zaniedbań i skruchą.

Sercem sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest stara kaplica sióstr, 
gdzie jest umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego, pod którym znaj-
dują się główne relikwie św. Faustyny. Niedawno odkryłem, że ta 
kaplica w  swojej symbolice odkrywa przed nami Boga Ojca Miło-
sierdzia. Można powiedzieć, że w niej uwydatnia się promieniowanie 
Ojcostwa Bożego. U samej góry w prezbiterium jest fresk Boga Ojca. 
Ukazany jest On jako siedzący na tronie Król z tiarą na głowie i berłem 
w ręku. Po prawej stronie, nieco na dole jest napis Miłością wieczną 
umiłowałem cię (Jr 31, 3), a pod nim obraz Jezusa Miłosiernego. Po 
lewej stronie napis Dlatego pociągnąłem, litując się, a pod nim wzru-

szający obraz św. Józefa trzymającego Dzieciątko Jezus. Te dwa napisy 
i dwa obrazy ilustrują Ojcostwo Boga Ojca Miłosierdzia. Obraz Jezusa 
Miłosiernego to pierwsza odsłona prawdy, kim jest Ojciec? Przypo-
minamy sobie słowa Jezusa: Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Zbawiciel 
patrzy na nas również spojrzeniem Ojca. W modlitwie spotykają się 
nasze spojrzenia. Wzbudza się w nas wtedy ufność względem Boga 
Ojca, abyśmy się nie lękali otworzyć na łaskę nawrócenia i przemiany 
życia. Przypominamy sobie przed tą ikoną, że zanim jeszcze przyszli-
śmy na ten świat, Bóg już nas kochał, że od tej miłości nic nie jest 
w stanie nas oddzielić. Ta miłość staje się miłosierdziem, które przeba-
cza i daje powrót do Serca Boga. Jeremiasz pisze dalej, że właśnie przez 
tę miłość Bóg podtrzymuje dla nas grzesznych łaskawość, odbudowuje nas 
i przyozdabia swą łaską (por. Jr 31, 3-4) Osobiście słyszę też zachętę 
Jezusa Chrystusa: pójdź za Mną, naśladuj Mnie, zobacz jak wiele osób 
umiera, a lekarstwo na ich cierpienia jest tak blisko. Pójdź za Mną, 
a poprowadzę cię do Boga Ojca Miłosierdzia.

Druga odsłona Ojcostwa Boga Ojca to postać św. Józefa – wier-
nego opiekuna Dzieciątka Jezus. Ukazuje on swoim postępowaniem 
nieustanną czujność i troskę o życie. Jest zawsze przy tym, kogo ma 
chronić. Bóg Ojciec czuwa nad nami jak nad swoimi dziećmi. Kiedy 
potkniemy się i bliscy jesteśmy upadku, podnosi nas za ręce, aby nic 
się nam nie stało. W cudowny sposób przenosi nas nad niebezpie-
czeństwami i z różnych opresji wychodzimy cało, podnosi do swego 
policzka, aby przytulić. Daje nam poczucie bezpieczeństwa. Bóg Ojciec 
uczy swoje dzieci chodzić w świecie doczesnym i tym nadprzyrodzo-
nym – świecie ducha. Chroni nas swoimi mocnymi ramionami i daje 
nam przeświadczenie, że jest większy niż wszyscy nasi nieprzyjaciele.

Na końcu warto podsumować, dlaczego ten szlak Bożego miło-
sierdzia jest dziś tak ważny. Ponieważ przywraca on ludziom utraconą 
nadzieję. Jest możliwością przemiany na człowieka odkupionego, tzn. 
ocalonego przez Boże miłosierdzie. Dziś tak wiele osób jest uwikła-



nych w zło tego świata. Nie potrafią sobie oni poradzić z tym, co ich 
niszczy. W niewyobrażalny sposób mechanizmy uzależnienia ścisnęły 
człowieka, który się chełpił możliwością wolności bez Boga. Piel-
grzymka ta jest swego rodzaju Katharsis – silnym wstrząsem, dającym 
możliwość nowego myślenia i funkcjonowania w świecie. Jej czas trwa-
nia jest odzyskiwaniem tego, z czego zostaliśmy okradzeni przez złego 
ducha posługującego się grzechem. Dzięki niej powracamy do świę-
tości naszego powołania i do bycia dobrymi katolikami. Rozniecamy 
płomień Bożego Miłosierdzia w naszym życiu.

Orędzia Bożego Miłosierdzia objawionego w  Łagiewnikach nie 
można zlekceważyć. Ono jest ostatnią deską ratunku dla ludzkości 
będącej w pędzie zatracenia wywołanego przez fałszywych proroków. 
Daje nowy impuls do schrystianizowania świata i jego ocalenia. Uprze-
dza czas straszliwych konsekwencji, jakie pociągnie za sobą globalne 
odrzucenie Chrystusa!

SZLAK  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA 
Z  JASNEJ  GÓRY  DO  ŁAGIEWNIK 

DLA  INDYWIDUALNYCH  PIELGRZYMÓW 
(SZLAK  ORLICH  GNIAZD  –  SZLAK  CZERWONY)
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Z Jasnej Góry do Łagiewnik można 
pójść czerwonym szlakiem – drogą 
o  ogromnych walorach krajoznaw-
czych, ale niestety omijamy wtedy cie-
kawe sanktuaria w Leśniowie i Imbra-
mowicach. Natomiast dochodzimy do wspaniałych zamków (tzw. 
Orle Gniazda), a zamiast sanktuariów znajdujemy ślady męczeństwa 
walk za Ojczyznę, które wzywają do pamięci i wdzięczności kolejnych 
pokoleń. Droga prowadzi przez lasy, omijając drogi, którymi jeżdżą 
samochody. Sprzyja to na pewno większej samotności i  skupieniu, 
które pomaga w odkrywaniu obecności Bożej.

Przeszedłem niektóre fragmenty czerwonego szlaku już kilka razy 
wcześniej. Ostatnio, aby poznać go całkowicie i móc opisać przesze-
dłem brakujące jego fragmenty. Należy dodać, że na spokojnie, bez 
pośpiechu Szlak Bożego Miłosierdzia przejdziemy w siedem dni, a jeśli 
ktoś ma dobrą kondycję i zdrowie to w cztery lub pięć.

27.01.2019
Po ostatniej Mszy św. w swojej parafii w Sobikowie ok. 14:30 wyru-

szyłem do Jasnej Góry. Jechałem samochodem z Jackiem. Jak się oka-
zało jest absolwentem tej samej co ja szkoły na ul. Felińskiego o profilu 
grawerskim na Warszawskim Żoliborzu.

Dojechaliśmy sprawnie do Częstochowy ok. 17:30. Wchodząc do 
kaplicy cudownego obrazu, zobaczyliśmy, że kapłan właśnie podno-
sił Hostię do góry. Można powiedzieć, że przywitał nas Jezus ukryty 
w  Eucharystii. Potem była chwila modlitwy tuż przed obrazem. 
Popłynęły słowa prośby skierowane do Matki Bożej o Jej macierzyń-
skie błogosławieństwo dla nas. Po części różańca św. poszliśmy jeszcze 
do bazyliki, do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Zaintry-

gowała mnie postać Świętego Józefa, który klęczał. I to jest właściwa 
postawa człowieka wiary, będąca punktem wyjścia do modlitwy przed 
Bogiem. Warto pamiętać o słowach św. Pawła, który pisał do Filipian: 
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, 
i podziemnych (Flp 2, 10). A jak wielkie powinno być nasze uniżenie 
podczas przyjmowania jego Ciała i Krwi?

Ze względu na złe warunki pogodowe i słaby stan zdrowia postano-
wiłem wracać z powrotem do parafii. Wróciłem ok. 22:00.

28.01.2019
Jednak następnego dnia nie mogłem sobie odpuścić. Ok. 10:00 

pojechałem znów na Jasną Górę, tym razem swoim samochodem. 
Teraz miałem trudniej, bo po pieszej pielgrzymce musiałem wrócić po 
samochód, zamiast od razu jechać do Warszawy.

Dość szybko byłem na miejscu w  Częstochowie. Wszedłem na 
chwilę do kaplicy Cudownego Obrazu, ale akurat wypraszano stam-
tąd ludzi, aby sprzątnąć. Poszedłem w dół Aleją Najświętszej Maryi 
Panny. Trochę denerwowały czerwone światła dla pieszych, które unie-
możliwiały płynny marsz. Doszedłem do zabytkowego kościoła św. 
Zygmunta. Akurat była w nim adoracja Najświętszego Sakramentu. 
W centrum prezbiterium była piękna figura Matki Bożej z widocznym 
Jej Sercem otoczonym kolcami.

Za kościołem, po drugiej stronie ulicy przy domu handlowym 
zaczyna się czerwony szlak Orlich Gniazd. Jest też bardzo pomocna 
mapka, która daje wgląd w całą trasę. Zawiera ważną informację: do 
Krakowa jest 186 km. Doliczając odległość przejścia przez Kraków do 
sanktuarium w Łagiewnikach wyjdzie nam 200 km.

Dlaczego tak dużo? Ponieważ szlak trochę kluczy i nie przebiega naj-
krótszymi drogami. Czerwony biegnie później wzdłuż ul. Mirowskiej.

Doszedłem do kościoła św. Jana z Dukli. Warto wspomnieć, że był 
tam pustelnikiem. W pobliżu kościoła zrobiłem zakupy: jedna czeko-
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lada i jedno opakowanie sękacza. Zaczęła się mżawka. Dobrze ubrany 
energicznie szedłem do przodu. Minąłem Złotą Górę (279 metrów 
n.p.m.). Potem szlak skręcił w prawo i dalej polna droga, która szybko 
się kończy. Dochodzimy do magazynów i potem do huty. Mijamy górę 
Kamyk (287 m) i Ossona (317 m). Po paru kilometrach wchodzimy 
do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W końcu w lesie skręciłem 
w lewo, potem przeciąłem drogę do Brzyszowska i dalej w las. Po kilku 
skrętach zaczęło się podejście pod Zieloną Górę (347 m).

Na powitanie odsłoniły się przede mną ciekawe skałki wapienne. 
Na szczycie góry ciekawe formacje skalane. Jedna z nich przypominała 
buta odwróconego do góry nogami lub grzyba. Niestety przeoczy-
łem jaskinię, szlak prowadzi prawą stroną obok tego wgłębienia. Nie 
chciało mi się wracać. Pomyślałem tylko o czasach pierwotnych, jak 
ludzie kiedyś palili tu ognisko i jak proste prowadzili życie. Naukowcy 
określają ślady człowieka na tym terenie na epokę paleolitu. Znale-
zione w Ojcowie narzędzie myśliwych wykonane z krzemienia dato-
wane jest co najmniej na 250 tys. lat. Można by tu zrobić biwak. Nie 
ma stąd dalekich widoków. Zielona Góra, jak nazwa wskazuje, poro-
śnięta jest drzewami, głównie bukami.

Łagodne zejście przez fragment młodnika i po przejściu mostkiem 
nad torami wejście do miejscowości Kusięta. Skręt w  lewo i drogą 
w  dół. Trochę smutny widok: tyle domów, ale nikogo nie widać. 
Pustka. Przy końcu miejscowości skręt w prawo i podejście pod Góry 
Towarne. Największe wzniesienie to Lisica (349 m), przechodzi się 
pod nią jak przez bramę. Znajduje się w grupie innych skał przypo-
minających wystające z ziemi białe palce. Zostawiłem szlak po prawej 
i poszedłem przez skałki. Minąłem jaskinię – w dali piękne widoki 
w kierunku Olsztyna. Ledwo widoczny zamek. Wszystko spowijała 
mgła. Niestety nie zorientowałem się, gdzie jest czerwony szlak i posze-
dłem na czuja, wzdłuż linii energetycznej. Tak dotarłem do Olsztyna. 
Na szczęście Bożenka – znajoma osoba z pielgrzymek – była w domu. 

Ugościła mnie serdecznie. Znalazłem tu schronienie i przenocowałem 
nabierając sił do dalszej drogi.

29.01.2019
Następnego dnia poszedłem na Mszę św. na godz. 7:00 do kościoła 

św. Jana Chrzciciela. Przed Mszą św. spotkałem się z ks. wikarym. 
Zapytałem go, jak tam katecheza. Powiedział, że ma ucznia, którego 
chciał nauczyć modlitwy Ojcze nasz. On natomiast notorycznie nie 
chciał się uczyć. W  końcu księdza, a  nie ucznia, wezwał dyrektor 
i zwrócił uwagę, że modlitwy Ojcze nasz nie ma w podstawie progra-
mowej lekcji religii w tej klasie. Ciekawe, kiedy należy nauczyć się tej 
podstawowej modlitwy?

Wnętrze kościoła – piękne. W prezbiterium obraz przedstawiający 
Chrzest Jezusa dokonany przez Jana. On też był pustelnikiem zanim 
wyszedł podjąć działalność prorocką. Po Mszy św. szybko wzdłuż 
rynku poszedłem w kierunku Sokolich Gór. Niebo rozświetlał wschód 
słońca. Kiedy byłem za miejscowością i obróciłem się do tyłu, widzia-
łem zamek olsztyński skąpany w mocnym świetle. Warto zboczyć na 
zielony szlak i podejść na formację skalną Mały Giewont. Jest stąd 
daleki widok na Częstochowę, widać też wieżycę jasnogórskiego klasz-
toru i całą okolicę w kierunku Biskupic.
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Szlak w  rezerwacie Sokole Góry prowadzi bardziej lewą stroną. 
Potem mocne podejście na przełęcz i zejście w dół. Są tu wzniesienia 
zakończone wapiennymi skałami: Pustelnica (400 m) oraz Puchacz 
(402 m). Potem idzie się trochę lasem i wychodzi na otwarte przestrze-
nie do miejscowości Zrębice. Po lewej stronie niebieski szlak prowadzi 
do kapliczki św. Idziego. (To już trzeci pustelnik na tym szlaku). Potem 
został on opatem zakonu. Wzruszyłem się przy tej pięknej kapliczce. 
Otóż wiele lat temu w okolicy tego miejsca objawił się on i obiecał 
swoje orędownictwo. Ukazał się w czarnej narzucie i białym habicie. 
W prawej ręce trzymał krzyż, a w lewej z lilią, u jego stóp był jelonek.

Niedaleko znajduje się cudowne źródło św. Idziego. Uklęknąłem na 
schodku przed wejściem i na głos zacząłem się modlić. Prosiłem o to, 
abym mógł, chociaż przez krótki czas, podjąć takie życie jak św. Idzi 
i całkowicie odciąć się od świata. Pragnę tak jak on prowadzić życie 
pustelnicze. Idea życia pustelniczego zarówno w świadomości ludzi, 
jak i hierarchów Kościoła jest zapomniana.

Istnieje przecież wiele form życia poświęconego Bogu. Na początku 
apostołowie tworzyli linię kleru diecezjalnego, ale potem pustelnicy 
zakładali zakony, np. karmelici, kameduli, paulini. Nie można zapo-
mnieć, że życie pustelnicze jest pierwsze przed zakonami i jest okre-
ślane jako indywidualna forma życia zakonnego. Dziś dochodzą jesz-
cze dziewice konsekrowane i  wdowy konsekrowane. Modliłem się 
o czystość serca i wierność Bożej łasce.

W miejscowości Zrębice jest urzekający drewniany kościół wyko-
nany z modrzewiowego drzewa. Okazało się, że siostra służebniczka 
Irena z  Żoliborza, z  którą po powrocie z  wyprawy rozmawiałem, 
pochodzi z tej właśnie miejscowości. Jakie było jej zaskoczenie, kiedy 
się dowiedziała, że byłem w jej rodzinnych stronach. Opowiedziała 
o niedawnym cudzie związanym z tym kościołem. Otóż jakiś czło-
wiek włożył w konstrukcję tej drewnianej świątyni szmatę nasączoną 
łatwopalnym materiałem i podpalił ją. Został jednak osmolony tylko 

czarny kwadrat, a kościół nie zapalił się. Sądzę, że to nieprzypadkowe 
podpalenie, lecz metodycznie zaplanowane, które dokonują się w całej 
Polsce. Przecież wciąż jest walka z wiarą świętą.

Na wprost kościoła jest skręt w lewo. Po przejściu wzdłuż kilku 
domostw wchodzi się do lasu. Akurat wychodziła stamtąd kobieta 
z dwoma psami. Jeden z nich biegł szybko do mnie. Wyciągnąłem 
gaz i trzymałem w pogotowiu. Byłem wielce zaskoczony, gdy zaczął 
przyjaźnie machać ogonem i serdecznie się witać. Miał opatrunek na 
podbrzuszu, pewnie był po operacji guzów nowotworowych.

Dalej po skręcie w lewo idzie się lasem i przecina miejscowość Brus, 
gdzie znajduje się kapliczka Matki Bożej Opiekunki Turystów, i znowu 
wchodzi się w las. W końcu po długiej drodze lasami dochodzimy 
do wolnej przestrzeni. Po lewej stronie wzniesienie Jelenia Góra. Zaś 
pośrodku pól pokrytych śniegiem tak, jak ciasto pudrem, znajduje się 
charakterystyczna dla polskiego krajobrazu aleja z drzew klonowych, 
przypominająca kolumnadę lub akwedukt prowadzący do jakiegoś 
ukrytego źródła. Rozłożyste i gęste drzewa tworzyły naturalny tunel 
nad tym polnym traktem. Droga ta prowadzi do Pałacu Krasińskich. 
Jest on położony na wzniesieniu. Przed nim znajduje się malowniczy 
Staw Irydion. Znajduje się tu obecnie muzeum regionalne Zygmunta 
Krasińskiego. To ciekawy poeta. Napisał prozą dwa dramaty Nie-boską 
komedię i Irydiona. Był przedstawicielem polskiego mesjanizmu. Pisał 
o obronie wiary Boga w Trójcy Świętego przed rewolucyjną rewoltą 
motłochu podburzanego przez masonów walczących z  Kościołem. 
Przestrzegał przed rewolucją, bez wartości chrześcijańskich, która 
odrzuca Krzyż i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, a przyjmuje wyba-
wienie tylko przez materialną poprawę statutu społecznego. Przywód-
ców rewolucji określił jako tych, którzy spokrewnieni są z Szatanem. 
W Nie-boskiej komedii zachęcał słowami Ojca Chrzestnego, nad koły-
ską dziecka, do patriotyzmu: pamiętaj, że Ojczyznę kochać trzeba i że za 
Ojczyznę zginąć jest pięknie…; do niezłomności wobec wrogów Polski: 



60 61

Nie ustępuj, nie ustąp nigdy, a wrogi twe, podłe wrogi twe pójdą w pył. 
Ta klonowa aleja prawdziwie doprowadziła mnie do źródła polskości 
w myśl poezji Zygmunta Krasińskiego.

Znalazłem się więc już w miejscowości Złoty Potok. Mijając pałac 
Z. Krasińskiego wybudowany przez jego ojca, szedłem ul. Tadeusza 
Kościuszki, gdzie jest też miejsce jego pamięci. Na dość wysokiej 
kolumnie umieszczone jest jego popiersie. Zacząłem marzyć o jakimś 
miejscu, gdzie mógłbym się posilić. Nawet w tej intencji pomodliłem 
się do Boga Ojca. Na szczęście przy przystanku za cmentarzem była 
restauracja „Złota Jura”. Gdy wszedłem, były w środku trzy osoby. 
Mężczyzna, który siedział przy stole z kapeluszem na głowie powie-
dział, że to miejsce jest zamknięte. Na szczęście kobieta (jak się później 
zorientowałem – dziennikarka), powiedziała, że już można coś zamó-
wić. Osoba, która wyszła z zaplecza poleciła mi domowej produkcji 
pierogi. Były pyszne. Napiłem się herbaty.

Ogarnęły mnie smutne myśli, że Polacy na wakacje lub w  ferie 
zimowe wyjeżdżają do Grecji, Egiptu, na narty w Alpy, zapominając 
o poznawaniu swojej ojczyzny. Dziś na szlaku nie spotkałem żadnego 
turysty ani pielgrzyma, tylko przemierzające tymi drogami sarny, lisy, 
zające. Pragnę, aby to się zmieniło, po to idę. Osoby, które siedziały przy 
sąsiednim stole dzieliły się informacjami o atrakcjach turystycznych. 
Pewnie kręcili materiał o lokalnych, ciekawych dla turystów miejscach.

Wyszedłem z tego miejsca wzmocniony fizycznie. Po pewnym cza-
sie doszedłem do jakichś zbiorników wodnych i przeszedłem przez 
rzekę Wiercica. Wszedłem w  las i  zaczęło się podejście. Minąłem 
Grotę Niedźwiedzią, po prawej stronie pojawiło się wzniesienie ze skał, 
a w dole Staw Zielony. Z wysoka wyglądało to wszystko bardzo cieka-
wie. Pojawił się też i stary młyn.

Wkroczyłem w rezerwat przyrody „Parkowe”. Szlak trochę krążył: były 
zejścia, podejścia, minąłem też obelisk upamiętniający walki oddziału 
Ponurego z okupantem niemieckim w latach 40. ubiegłego wieku.

Szlak prowadził już przez województwo śląskie. Dość szybko dotar-
łem w pobliże ruin zamku Ostrężnik. Przed miejscowością Trzebniów 
– piękne wzgórza wapienne i polany. Przy zejściu do miejscowości 
Moczydło – daleki widok na górę Zborów, na horyzoncie zamek 
Mirów. Potem już szedłem prosto do Niegowej. Byłem wychłodzony, 
ponieważ, aby się nie przepocić byłem skąpo ubrany. Idąc bez swetra 
czy podpinki, mam też motywację, by szybciej chodzić.

Z  tej strony miejscowość zaczyna się od muru cmentarnego, na 
końcu którego, po prawej stronie drogi stoi piękny architektonicznie, 
biały kościół św. Jana Chrzciciela. Wszedłem tam i pozdrowiłem Jezusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Z tyłu świątyni znajduje się cie-
kawy napis wykonany niebieską czcionką: Nic tak nie jest potrzebne czło-
wiekowi jak miłosierdzie Boże. Święta prawda!!! Potem zszedłem w dół 
do miejscowości. W sklepie gospodarstwa domowego spytałem o moż-
liwość dojazdu do Częstochowy. Pani w sklepie powiedziała, że najle-
piej pojechać do Myszkowa busem, stamtąd już, co godzinę odjeżdża 
pociąg. Tak też zrobiłem. Aby się nie wychłodzić do reszty, poszedłem 
do sklepu niedaleko przystanku. Tam kupiłem coś do jedzenia, a za  
10 minut przyjechał PKS. W Myszkowie musiałem odczekać 25 minut 
na pociąg. Z dworca w Częstochowie na piechotę poszedłem na parking 
przy Domu Pielgrzyma, po drodze podziękowałem Matce Bożej Jasno-
górskiej za opiekę podczas pielgrzymki i wróciłem do Warszawy.

03.02.2019
W poniedziałek pojechałem na drugą część ferii. Odwiedziłem zna-

jomych z pielgrzymki (okolice Krakowa), a rano pojechałem w kie-
runku – Brzesko, tam już na Nowy Sącz do miejscowości Tropie. 
Ponieważ miejscowość jest otoczona Dunajcem i Zalewem Rożnow-
skim ciężko tam dojechać. Samochód zaparkowałem przy moście dla 
pieszych. Celem było dojście do kościoła św.św. Andrzeja Świerada 
i Benedykta.
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Św. Andrzej to jeden z pierwszych polskich świętych (po pięciu 
braciach męczennikach). Właśnie pochodził z tej miejscowości. Pod-
szedłem do kościoła. To jeden z najstarszych romańskich kościołów 
w Polsce. Niestety był zamknięty. Nie było proboszcza ani wikarego. 
Od strony skarpy, na której był kościół, malowniczo prezentował się 
zamek w Tropiu – zewnętrznie dobrze zachowany.

Poszedłem wzdłuż cmentarza, potem skręciłem w prawo i jarem 
doszedłem do kapliczki, a potem do pustelni. W środku była wyrzeź-
biona dość przejmująca figura świętego. Na drzwiach widniał duży 
napis będący wotum: „Tu się modliłam i zostałam wysłuchana”. Zsze-
dłem nieco w dół, a potem w górę, aby dojść do źródła św. Andrzeja. 
Niestety o tej porze roku wyschło. Powyżej była droga krzyżowa, która 
prowadziła na górę, a potem schodziła aż do kościoła.

Byłem usatysfakcjonowany, bo moim pragnieniem było poznać 
to miejsce i się tu pomodlić. Św. Jan Paweł II powiedział, że trzeba 
tu uklęknąć. Potem pojechałem do Piwnicznej na Wierchomlę, lubię 
trasę tego wyciągu. Na trasie były duże oblodzenia. Przy ćwiczeniu 
jazdy tyłem, kilkakrotnie się wywróciłem. Następnie pojechałem do 
ss. misjonarek w Piwnicznej. Odprawiłem Mszę św., ale nie było moż-
liwości noclegu. Po krótkim namyśle pojechałem do Krakowa, do zna-
jomej Alicji, świeckiej apostołki Bożego Miłosierdzia, aby już jutro 
kontynuować Szlak Miłosierdzia.

04.02.2019
O godz. 8:30 wyjechałem, aby dotrzeć na czerwony szlak. Ponieważ 

szedłem nim wcześniej z Niegowa, postanowiłem dojechać do Kro-
czyc i z tej miejscowości iść dalej. Niebieskim szlakiem doszedłem do 
szlaku czerwonego i czarnego. Szlaki prowadziły na szczyt góry, na 
której znajdowały się ruiny zamku Morsko. W pewnej chwili zdzi-
wiła mnie głośna muzyka. Jak się okazało, działał tu wyciąg narciarski. 
O dziwo, więcej tu było śniegu niż na Wierchomli, bo spadł tu wczoraj 
świeży śnieg. Szlak był słabo oznakowany pomarańczową, a nie czer-
woną farbą. Wcześniej tu się zgubiłem.

Kilka podejść wśród skał i do przodu. Świeciło słońce. Pogoda była 
dobra, tylko miejscami przeszkadzały oblodzenia. Przechodząc obok 
liści drzew dębowych, słychać było charakterystyczny szelest, który 
przypominał szum rzeki lub morza. Może ten szelest liści drzew przy-
czynił się do nazwy zamku Morsko. Z lasu wyszedłem na formację 
skalną Cydzownik. Potem lekkie zejście w dół. Fantastyczna okolica 
na biwak w plenerze. Dochodzi się do miejscowości Piaseczno. Skręt 
w prawo wzdłuż wsi. Szlak idzie prosto, przecinając drogę do Lgoty 
Murowanej. Potem znowu podejście i prosta droga prowadząca do 
bajecznej polany z ciekawą grupą skał wapiennych, z pustą okrągłą 
przestrzenią u góry, pod nazwą Okiennik Wielki. Ten widok robi wra-
żenie. Pod skałą równie ciekawy domek. Całość tworzy oryginalny 



64 65

widok. Nic wcześniej nie wiedziałem o takim pięknym, atrakcyjnym 
turystycznie miejscu.

Schodząc z  wzniesienia, na przeciwległym wzgórzu zobaczyłem 
w oddali potężnego psa, który polował na myszy lub na kreta albo 
na coś większego. Skakał po śniegu. Kiedy się zbliżyłem, usłyszał 
mnie i odwrócił swoją głowę w moją stronę. Zacząłem się modlić, 
aby szlak skręcił, bo wiedziałem, że prosto nie pójdę, bo się boję i nie 
chcę ryzykować spotkania z tym wielgaśnym psem. Na szczęście, ku 
mojemu zaskoczeniu, szlak skręcił w lewo i szedłem już potem pro-
sto drogą pośród bardzo ekskluzywnych willi ukrytych w lesie i ska-
łach. Przy miejscowości Górka szlak skręcił w prawo w kierunku białej 
przestrzeni ośnieżonych pól. Oznakowanie szlaku było na drzewie 
i dookoła pustka – śniegu po kostki i żadnych oznaczeń jak iść dalej. 
Nabrałem już doświadczenia i domyśliłem się, że pewnie szlak prowa-
dzi na wprost. Były tam ślady ludzi, ale potem zawracały. Poszedłem 
prosto i nie pomyliłem się. Dotarłem na punkt widokowy, powoli zbli-
żałem się do ostatniego odcinka wśród lasów. Po prawej stronie, za 
wzgórzem, na wysokości drzew zachodziło słońce. Dzień zakończył się 
fantastycznym widokiem zamku Ogrodzieniec w poświacie różowo-
-granatowego nieba, które zwiastowało mroźną noc. Na Szlaku Orlich 
Gniazd to właśnie on robi na mnie największe wrażenie. Podbiegłem 
do zamku, aby zrobić zdjęcia.

Wróciłem na przystanek, ale busy w kierunku Pilicy już odjechały. 
Musiałem liczyć na własne nogi. Szansa, że ktoś mnie zabierze samo-
chodem była nikła. Martwiłem się, że nie dam rady, ale to był pierw-
szy dzień wyprawy, więc szybko się zregenerowałem. Żal mi było, że 
odcinka z Ogrodzieńca do Biskupic nie przejdę szlakiem tylko drogą 
790. Fakt faktem, że późno zacząłem wędrowanie. Widoki były cie-
kawe. Zaśnieżone pola stapiały się z niebem. W tych ciemnościach 
rozróżnić można było tylko gwiazdy. Poza tym wszystko zlewało się 
w jedno. Doszedłem do celu, końcówka drogi połączyła się z drogą 

z Giebła i szlakiem pielgrzymki pieszej, jaką prowadzę w czerwcu z ks. 
Mariuszem. Potem już było tylko schodzenie w dół i podejście pod 
klasztor franciszkański. Była już 20:00, gdy zadzwoniłem. Otworzył 
o. Tomasz. Ponieważ mnie nie znał, był ostrożny, ale po paru słowach 
zgodził się mnie przyjąć. Zaprosił mnie na kolację. Zjadłem fanta-
styczną kiełbasę z dzika z cebulą. Dostałem upragnioną herbatę. Potem 
na górze, w małej salce gawędziliśmy przez chyba 1,5 godziny. Doszedł 
jeszcze jeden ojciec zakonny, misjonarz z Norwegii. Tam biskup pod-
legły jest królowi, który jest protestantem. Takie tam panują zwyczaje. 
Byli z nami dwaj klerycy Dominik i Paweł. Bardzo uczynni. Przed 
pójściem spać poszedłem jeszcze pomodlić się w kaplicy, a następnie 
w małej celi otworzyłem Pismo Święte, które było w pokoju. Aku-
rat było komentarzem do naszych rozmów. Otworzyła się Pieśń na 
pieśniami. A wzrok padł na ten fragment, który najbardziej ukazuje 
miłość oblubieńczą. Padają w nim słowa, że oblubienica powinna się 
wspierać o oblubieńca. Że miłość Boga do człowieka to żar ognia, że 
nie zatopią jej wody. Uświadomiłem sobie, że jeśli zgaśnie miłość do 
Oblubieńca, którym jest Chrystus, to w życiu osoby poświęconej Bogu 
wszystko się osłabia. Zaczyna on odchodzić od pierwotnej gorliwo-
ści i powołania. Zaczyna szukać szczęścia poza Bogiem. Bardzo łatwo 
wtedy o zdradę, a nawet odejście z kapłaństwa lub zakonu. Jeśli gaśnie 
miłość do Jezusa, to rośnie skłonność do pożądliwości cielesnej. Jeśli 
zaś jest w sercu ogień miłości Bożej, to spali on wszelkie fałszywe pra-
gnienia, a dusza zwycięży. Tego dnia w brewiarzu były słowa św. Pawła 
pieczętujące rozważania: Bóg nie powołał nas do nieczystości, lecz do 
świętości. Z Bożego Serca Jezusa zranionego naszym grzechem wycho-
dzi płomień miłości, który może zapalić nasze wnętrze. Lecz trzeba 
pamiętać, że jest też ogień piekielny, który rozpala w nas pożądliwość 
nie tylko w odniesieniu do cudzołóstwa, ale też i  gniewu. Jego się  
strzeżmy!
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05.02.2019
O 7:00 wziąłem udział we Mszy świętej w klasztorze. Najpierw 

uczestniczyłem w  odsłonięciu cudownego obrazu. Piękna melodia 
towarzyszyła w  tym uroczystym momencie. Po Mszy św. prosiłem 
Matkę Bożą o błogosławieństwo. Zostałem zaproszony na śniadanie, 
które zjadłem bez pośpiechu i wyruszyłem w drogę.

Za Zalewem Pilica skręciłem w prawo czerwonym szlakiem. Było 
lekkie podejście, następnie szlak skręcił w lewo, potem wejście w las 
i dość szybko wyszedłem na wolną przestrzeń. W oddali już widać było 
wieżę zamku Smoleń (warto zaznaczyć, że od zamku w Smoleniu ist-
nieje wariant pójścia niebieskim szlakiem do sanktuarium Jezusa Cier-
piącego w Imbramowicach. Łączy się z czerwonym w pustelni bł. Salo-
mei w Grodzisku. Prowadzi przez miasto Wolbrom. Ten szlak będzie 
bardziej ubogacał nas duchowo. Niestety, nie przeszedłem go w całości).

Ponieważ byłem już wcześniej na zamku w Smoleniu, teraz miną-
łem go po lewej stronie i poszedłem dalej. Nie miałem dużo czasu. 
Doszedłem do wsi Podlesie. Przy pierwszym domostwie wyszedł duży 
pies i stanął na drodze, czekając na mnie. Obszedłem go polami dłu-
gim łukiem, naprężając ramiona, by zwiększyć objętość ciała i wyglą-
dać groźnie.

Wczoraj zakonnicy opowiadali mi, jak pewien ojciec na kolędzie, 
gdy atakowały go psy, rozkładał pelerynę, jaką miał na plecach, pod-
nosząc ramiona na boki.

Kiedy znów wszedłem na drogę, spojrzałem w kierunku psa. Był 
wyraźnie zadowolony, że mnie odstraszył, a ja zadowolony, że mnie 
nie zaatakował. Potem jarem lekko w dół wszedłem w tzw. Czarny 
Las i doszedłem do Zegarowych Skał. Następnie dotarłem do miej-
sca, gdzie była Gajówka Pisarska i stacjonował od czerwca do sierp-
nia 1944 r. oddział partyzantów batalionu Surowiec z ich dowódcą 
kpt. Gerardem Woźnicą ps. Hardy. Było tu wówczas 9 baraków,  
2 szałasy i ziemianki na magazyn broni i kuchnia. Wśród akcji były: 
napad na posterunek Wehrmachtu koło Pustyni Błędowskiej (jest nie-
daleko stąd), atak na koszary niemieckie w Jaroszowcu, na magazyn 
broni w Kluczach, na pociąg z bronią, odbicie uczestników zamachu 
na generała SS Koppego w Krakowie. Potem odział liczący ok. 300 
ludzi przemaszerował na tereny Podhala, gdzie kontynuował walkę 
z okupantem. Jest tu tablica pamięci, a na tablicy informacyjnej wiersz 
Edwarda Nowaka ps. „Jodła” 1906-1991.

Czas zatarł ślad
Gdzie żołnierz padł
Została samotna mogiła
Ktoś złożył tu kwiat 
Bławatek czy mak
W dowód wdzięcznej pamięci.
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Następnie zbliżyłem się do Gór Bydlińskich. W końcu doszedłem 
do miejscowości, gdzie po lewej stronie ujrzałem piękną kaplicę po 
renowacji. Tutaj zobaczyłem, że do Pieskowej Skały jest, jeśli dobrze 
pamiętam, 51 km. Postanowiłem je przejść. Za miejscowością scho-
dziło się wzdłuż głębokiego jaru, którym pewnie kiedyś płynęła wartko 
rzeka. Teraz, co jakiś czas leżały powalone drzewa, które sprawiały wra-
żenie mostów. W końcu szlak prowadził wzdłuż zagłębienia, nawet 
zobaczyłem jakąś norę wykopaną pod korzeniami buczyny. Może to lis 
szukał jakiegoś gryzonia, albo sam się tu schował, aby było mu cieplej. 
W końcu doszedłem do Bydlina. Słabo oznakowany szlak czerwony 
prowadzi do stadionu, który jest ogrodzony siatką. Aby wejść na jego 
teren przechodzi się przez bramę. Ciekawe rozwiązanie. Wszedłem na 
stadion i idąc zamarznięta bieżnią, szukałem oznaczenia jak iść dalej. 
Na szczęście zobaczyłem je przy mostku.

Czekał mnie trudny fragment drogi, bo było tu dużo śniegu. 
Wybierałem ślady po samochodach lub pieszych, bo łatwiej było iść 
i się nie zapadać. Doszedłem do Golszowic. Tu, przy wejściu na szlak, 
znowu jakiś pies wyszedł i szczekał. Po pewnym czasie z lewej strony 
dochodziły mnie głosy pneumatycznych uderzeń o  coś twardego. 
Potem sprawdziłem, że przechodziłem obok kamieniołomu Stare 
Gliny, gdzie wydobywa się dolomity. Jak przeszedłem przez jezdnię, 
widziałem czekające na towar ciężarówki.

Za drogą przed podejściem na górę zrobiłem sobie postój. Wiedzia-
łem, że jeszcze sporo drogi przede mną. Oparłem plecy o tablicę infor-
macyjną i usiadłem na plecaku. Zjadłem kanapkę zrobioną w klasz-
torze franciszkanów. Nagle słońce wyszło w całej pełni i chociaż było 
mroźno, zrobiło się przyjemnie. Podchodziłem dalej pod zbocze Ostra 
Góra (405 m). 

Na tych terenach jest trochę jaskiń. Doszedłem do Jaroszowca. 
Potem lasem doszedłem do Rabsztyna, to już okolice Olkusza (jest 
on ok. 4 km od tego miejsca). Szlak skręca w prawo, lekkie podejście  

i dochodzi się do zamku w Rabsztynie, który fantastycznie się prezen-
tował na białym śniegu skąpany słońcem. Schodząc ze wzniesienia, na 
którym był zamek, zobaczyłem potężną chatę z tablicą informacyjną. 
Tu urodził się jeden z najwybitniejszych, przedwojennych kantorów 
szybowców Antoni Kocjan. W czasie wojny kierował wywiadem lot-
niczym. Odkrył tajemnicę V1 i V2 (prototypy nowoczesnych rakiet), 
dlatego mówi się o nim, że wygrał wojnę. Po przejściu jezdni w kie-
runku drogi 78 szlak czerwony kluczy, jakby zając uciekał przed myśli-
wym. Byłem już zmęczony, a tu cały czas skręty i zmiany kierunku. 
Wędrowałem pośród wzniesień. W końcu wyszedłem z lasu na wolne 
przestrzenie. Krajobraz się zmienił. Przeszedłem do przecięcia drogi 
na Sułoszową.

Już się ściemniało, ale zrezygnowałem z drogi jezdnią i dalej wędro-
wałem szlakiem. Tu były słabe oznakowania. Po pewnym czasie skręt 
w prawo i podchodziłem polami pod górę, po twardych wybrzusze-
niach gruntu. Tak doszedłem do wsi Kosmolów. Potem dalej prosto. 
Niestety było już bardzo ciemno. Nieźle dałem sobie radę, lecz przega-
piłem skręt czerwonego szlaku, poszedłem prosto. Była tu prawdziwa 
biała pustynia. W nocy niesamowite wrażenie. Nigdzie nie było widać 
domostw ani nawet świateł. Nie pamiętam, kiedy byłem na takim 
pustkowiu. Wyjątkowe miejsce. Już przestałem się tym przejmować 
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czy jestem na szlaku, czy nie. Chodziło teraz bardziej o przetrwanie. To 
pustkowie było jak z obrazów Piotra Stachiewicza, który często malo-
wał wizerunki Matki Bożej Gromnicznej. Z tym wewnętrznym świa-
tłem Bożej łaski, jaką symbolizuje świeca gromniczna, szedłem dalej. 
W końcu pojawiły się światła zwiastujące drogę. Pojawiły się daleko na 
horyzoncie, potem pojawiła się linia wysokiego napięcia. Doszedłem 
wzdłuż niej, jak sądzę, do miejscowości Sąspów i wzdłuż miejscowości 
do głównej drogi w kierunku Woli Kalinowskiej. W modlitwie pro-
siłem, żeby jakiś samochód podwiózł mnie do miejscowości Skała. 
Byłem wychłodzony, zmęczony i zmarznięty. Przeszedłem dziś 60 km. 
Wszystko wołało o litość.

Na szczęście przy pierwszym machnięciu ktoś się zatrzymał. Kie-
rowcą był młody człowiek – Krzysztof. Niedawno skończył aplikację 
z prawa. Rozmawialiśmy na tematy historyczne. Zapytał mnie o osobę 
św. Stanisława bp. męczennika. Widać, że jego wykładowcy podważali 
autorytety polskich świętych do tego stopnia, że rozmówca powoły-
wał się na jakieś informacje, które ukazują działanie męczennika prze-
ciwko papieżowi. Powiedziałem, że należy dokładnie zbadać źródła 
tych tekstów i poprawność ich tłumaczeń, oraz przyjrzeć się kultowi 

świętego. Dziś wszystko się podważa i można naprawdę zrobić bałagan 
w głowie przez tzw. pseudonaukowców.

Przejechaliśmy przez Ojców. Zaskoczyła mnie propozycja, że 
zawiezie mnie tam, gdzie trzeba. 

Pojechaliśmy do Grodziska koło Skały, gdzie działała bł. Salomea, 
pierwsza błogosławiona Polka. Mimo ciemności wyłaniała się wspa-
niała sylwetka kościoła. Trochę kulejąc, pobiegłem do budynków 
w dole sprawdzić czy jest ks. Stanisław – kustosz tego miejsca. Niestety 
nie było go. Krzysztof zawiózł mnie do Skały. Tu poszedłem szybko do 
parafii w Skale, dzwoniłem trzy razy, ale nikt nie odbierał domofonu. 
Światło się paliło, samochody stały.
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Tak sobie myślę, że każdy kleryk czy ksiądz powinien co jakiś czas 
powędrować i  być w  sytuacji pielgrzyma, który szuka schronienia. 
Taki los przecież przyjął Jezus, który szedł od wsi do wsi, od miasta 
do miasta. Nie czekałem dłużej, aż ktoś zejdzie. Poszedłem na przy-
stanek. W sklepie dowiedziałem się, że tu nie ma nigdzie noclegów. 
A było już późno, po 20:00. Na szczęście podjechał bus. Szybko pod-
biegłem, jechał do Krakowa, a przecież w okolicach Łagiewnik jest 
wiele możliwości noclegowych. Bardzo szybko, bo już o 21:30 byłem 
w Łagiewnikach. Przenocowałem u Grzegorza w pensjonacie „Pro-
mień”. W końcu usiadłem i napiłem się upragnionej ciepłej herbaty, 
byłem wdzięczny Bogu, że jestem w bezpiecznym miejscu. Przykryłem 
się kocami i poszedłem spać, ponieważ ten wariant jest cieplejszy niż 
spanie w pościeli. Na pielgrzymce w trudnych warunkach pogodo-
wych, przy utracie sił fizycznych cieszy nawet to, czego człowiek na 
co dzień nie docenia (dach nad głową, woda, krzesło, stół, ciepło…). 
W odniesieniu do sytuacji zagrożenia życia, wszystko jest mało ważne.

O6.02.2019
O godz. 8:00 byłem już na adoracji w kaplicy adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Monstrancja otoczona jest elementami dekoracyj-
nymi wykonanymi z brązu, które przypominają płomień. Tak, to ten 
żar ognia miłości z Pieśni nad pieśniami przypomniał o sobie. Potem 
spokojnie poszedłem na Mszę św. do bazyliki na 9:00. Miłe przyjęcie 
mnie, jako pielgrzyma. Podczas Mszy św. pierwsze czytanie mówiło 
o górze Syjon, na której jest zgromadzenie świętych. Nietrudno było 
odnieść to do wzgórza łagiewnickiego, na którym jest świątynia. Na 
ewangelię było czytanie o tym, jak Jezus posyłał apostołów bez trzosa, 
bez zapasowych rzeczy, tylko z pokojem i wiarą w sercu.

Po Mszy św. księża zaprosili mnie na kawę. Okazało się, że jeden 
z nich był pasterzem owiec w Chochołowie. Spytałem, gdzie pasł owce 
i czy podczas tego zajęcia odkrył powołanie? Powiedział, że owce pasał 

przy Czerwonych Wierchach i  że podczas tych chwil odkrył swoje 
powołanie. Stwierdziłem więc, że jest prawdziwym pasterzem. Wzru-
szył mnie i poprosiłem go o błogosławieństwo. Pobłogosławił mnie 
na szczęśliwy powrót do Warszawy. Pojechałem na dworzec, potem 
busem do Wolbromia, a tu kroki skierowałem natychmiast do znajo-
mej z pielgrzymek Pani Czesławy, która ma tutaj cukiernię w rynku. 
Zaprosiła mnie do obiadu, który jadła z wnuczką, i szybko załatwiła 
możliwość podwiezienia do Kroczyc (podrzucił mnie Mariusz, jej 
zięć). Nie puściła mnie z pustymi rękoma, lecz dała cały karton ciast.

O dziwo wracałem wzmocniony fizycznie, bo przeszedł mi chro-
niczny katar i wyleczyły się zatoki, na które notorycznie choruję. Zro-
zumiałem, że organizm człowieka ma zdolności do samoregeneracji 
oraz adaptacji do trudnych warunków. Po wczorajszym wyczynie 
wcale nie miałem zakwasów w mięśniach, trochę pobolewały ścięgna 
przy lewym kolanie, a przeszedłem co najmniej 50 km. Wracałem 
przede wszystkim ubogacony duchowo z odnowioną miłością oblu-
bieńczą do Boga.

Bóg nasz jest Bogiem żyjących i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, 
dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi (Dn 6, 27-28).

Dodatek
Pielgrzymowanie poszukiwaniem Sacrum

Osoba, która decyduje się pójść na pielgrzymkę, kierowana jest 
ukrytą tęsknotą poszukiwania sacrum. Chce dotrzeć do świętego 
miejsca, ponieważ ma przeświadczenie, że tam dokona się jej duchowa 
przemiana i  nastąpi pogłębienie życia duchowego. Pragnie oczy-
ścić swoją duszę, aby ostatecznie spotkać się z po trzykroć Świętym 
Bogiem. Sens takiego pielgrzymowania wyrażają trzy słowa: anacho-
retyzm, exodus, sacrificio.



74 75

Słowo anachoreta pochodzi od słowa anachoreo, które ozna-
cza oddalanie się i wchodzenie w górę. Greckie anachoreo łączy się 
z semickim qodeś. Biblijne rozumienie świętości oznacza oddzielać się 
od tego, co profanum.

Pielgrzym rozumiany jako anachoreta w kontekście qodeś powi-
nien być nietkniętym przez wpływy świata. Aby to zrealizować odcina 
się on od pożądliwości ciała, by wstępować coraz bardziej w krainę 
sacrum i dochodzi do niej przez podjęcie wysiłku nieustannej modli-
twy (różaniec św., modlitwa Jezusowa). W ten sposób człowiek osiąga 
świętość – podstawowe powołanie, jakie otrzymaliśmy na chrzcie 
świętym. Staje się Bożym wędrowcem prowadzonym przez Ducha 
Świętego, który chce dotrzeć do istoty rzeczy, do źródeł istnienia, do 
misterium Boga. Zamyka oczy cielesne i otwiera oczy serca, by przez 
rachunek sumienia z uwagą wejrzeć w głąb siebie i zobaczyć miłosierne 
oblicze Boga.

Wychodzi na otwartą przestrzeń świata natury, aby przez kontem-
plację piękna przyrody odkrywać nowe przestrzenie duchowe, w jakich 
chce się z nim spotkać Bóg. Tak więc pielgrzym jest człowiekiem, który 
słyszy miłosne nawoływanie Boga, pragnącego się z nim zjednoczyć.

Kolejne słowo, jakim możemy określić pielgrzymkę, to exodus. 
Swego rodzaju ucieczka od świata niewolnictwa do wolności, jaką daje 
Przedwieczny, od świata śmierci i upokorzenia do rzeczywistości życia 
i chwały.

Jak wiemy, dla Izraelitów pielgrzymka trwała 40 lat. Jej kresem 
było dojście do Ziemi Obiecanej, która jest symbolem miejsca świę-
tego. My natomiast podczas pielgrzymki wychodzimy z miejsca naszej 
codzienności, by dojść do miejsca, gdzie znajduje się sanktuarium 
(ziemia święta). Wracając do swej rodziny, chcemy dalej przemieniać 
siebie i najbliższych łaską otrzymaną w tym świętym czasie. Potrzebu-
jemy pielgrzymowania, aby odzyskać duchową równowagę i nabrać 
mocy do kolejnych Bożych wojen z naszymi przeciwnikami (grzeszna 

natura, świat, Szatan). Ziemia obiecana nie była dana bez walki, tak 
i święte życie wymaga wielu zwycięskich bitew. Nie podejmując piel-
grzymki, mamy mniejsze szanse na zwycięstwo i pozostajemy niewol-
nikami.

Trzecim określeniem sensu pielgrzymowania i wyrażeniem sakral-
ności tego czasu jest sacrificio – ofiara. To słowo przypomina nam, że 
pielgrzymowanie nie jest sztuką dla sztuki, np. by było zabawnie, by 
schudnąć, by zwrócić na siebie uwagę. Również kustosze sanktuariów 
powinni uważać, aby nie przyciągać pielgrzymów w sposób świecki 
i nie mieszać sacrum z profanum. Niestety ostatnie czasy pokazują, 
że współczesne sanktuaria przypominają bardziej muzea niż miejsca 
kultu Bożego. Należy to zdecydowanie rozgraniczyć.

Pielgrzymowanie nie jest zabawą, zwiedzaniem ciekawych miejsc, 
lecz przede wszystkim wymiarem żywej ascezy. Składaniem swych nie-
dogodności i trudów w ofierze Bogu na przebłaganie za swoje grzechy 
i świata. Pielgrzymowanie powinno pomóc nam odkryć tę Najświęt-
szą Ofiarę, jaka jest obecna w Eucharystii. Aby ją przyjąć, należy sko-
rzystać z sakramentu pokuty, który jest swego rodzaju zwieńczeniem 
trudu drogi: uporządkowaniem życia, wyzwoleniem z grzechu. Takie 
pielgrzymowanie z każdym krokiem jest przybliżaniem się do Serca 
Jezusa i podążaniem za Nim. Poprzez umartwienie, modlitwę i uczest-
nictwo w sakramentach oddajemy Bogu najwyższe akty czci. To jest 
cel nadrzędny.

Osobiście najbardziej jestem przekonany do pieszego pielgrzymo-
wania w samotności. Wtedy najpełniej doświadczam obecności Boga. 
Chociaż jestem narażony wtedy na wiele niebezpieczeństw i taka piel-
grzymka wymaga trudu fizycznego, to chwile zetknięcia ze świętością 
Boga rekompensują wszystkie niedogodności. Tęsknię za tymi chwi-
lami i często je wspominam.

Kieruję wielkie zaproszenie do czytelników, aby spontanicznie: 
sami lub w grupach, ze znajomymi i księżmi, regularnie, co miesiąc 
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lub co kwartał podejmowali pieszą pielgrzymkę do miejscowych sank-
tuariów. Powróćmy również do parafialnych comiesięcznych pielgrzy-
mek autokarowych, by na nowo wypełniły konfesjonały w sanktu-
ariach. Przecież w promieniu 50 km wszędzie w Polsce są sanktuaria 
maryjne! Poznajcie je i odkryjcie płynące z nich niesamowite źródła 
łaski.

Takie inicjatywy, jak np. Ekstremalna Droga Krzyżowa pokazują 
wielkie pragnienie duszy człowieka, aby wyruszyć na pielgrzymkę. 
Wyruszyć bez telefonów komórkowych, bez wielkich plecaków, lecz 
z  żywą wiarą, głęboką nadzieją, gorącą miłością w  sercu i krzyżem 
w ręku.

Inicjatywy pielgrzymkowe: 
swfaustyna.eu

Rejestracja indywidualnych pielgrzymów: 
fundacjapromien.pl

Rozdział 2 

POLSKĘ  SZCZEGÓLNIE 
UMIŁOWAŁEM
Ks. Mariusz Bernyś

DZIEŃ 1. 
JASNA GÓRA – OLSZTYN JURAJSKI

Serce bije nam mocniej. Dawno oczekiwana chwila. Nareszcie 
wyjeżdżamy, jak co roku, w sobotę po Bożym Ciele autobusami z War-
szawy, by przez Jurę Krakowsko-Częstochowską przemierzyć piel-
grzymi szlak Bożego Miłosierdzia. O tej porze roku wszystko kwitnie, 
tonie w zieleni i nie możemy nacieszyć się bogactwem roślin i jasnością 
wyrazistego błękitu nieba. Już w okolicach Rawy Mazowieckiej teren 
robi się pofalowany i krajobraz pełen wzniesień całkowicie zmienia, 
w porównaniu z płaskim Mazowszem, swój charakter. Jedziemy naj-
pierw do Częstochowy, do Maryi, aby Jej wszystko zawierzyć. To Ona 
porusza nasze serca do głębi swoją słodyczą, która sprawia, że w środku 
człowiek czuje, jakby cały ocean się w nim zakołysał. Kto choć raz 
doświadczył takiego poruszenia serca przez Maryję, wie doskonale, że 
daje ono siły nie tylko na wszystkie trudy pielgrzymki, ale nieodwo-
łalnie przemienia serce na całe życie. Daje człowiekowi to, co jest naj-
ważniejszym bagażem na trud pielgrzymowania przez życie – wiarę.

Zajeżdżamy na rynek w Rawie, gdzie Włodek już zorganizował 
grupę z tego miasta, zabieramy pielgrzymów. W Bełchatowie Zosia 
Mycek od pierwszej pielgrzymki organizuje swoją grupkę i tak pro-
mieniście ze wszystkich stron zmierzamy do stolicy duchowej Polski.
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Kiedy od wielu lat wybieram się na tę pieszą pielgrzymkę z Jasnej 
Góry do Łagiewnik, kiedy modlę się przed obrazem Matki Boskiej 
Królowej Polski, myślę o  tym, jak w  tym miejscu modliła się św. 
Faustyna. Już jej narodziny 25 sierpnia 1905 roku były szczególnie 
związane z Matką Boską Częstochowską. Była to wigilia dnia, w któ-
rym po raz pierwszy władze carskie pozwoliły na obchodzenie święta 
Matki Bożej Częstochowskiej, tylko w  samym klasztorze. Dopiero 
później, w wolnej Polsce, to święto stało się ogólnonarodowe. Ale to 
właśnie narodziny późniejszej Świętej Faustyny zwiastowały to wyda-
rzenie. Całe jej życie od momentu narodzin do ostatniej chwili było 
pielgrzymką od Matki do Syna. Taki jest też kierunek naszej pieszej 
pielgrzymki od Matki i Królowej z Jasnej Góry do Miłosiernego Zba-
wiciela w łagiewnickim sanktuarium.

Gdy teraz się modlę przed obrazem Czarnej Madonny, myślę o św. 
Faustynie. Przyjechała tu po ślubach wieczystych, które odbyły się  
1 maja 1933 roku w krakowskich Łagiewnikach. To był rok Jubileuszu 
1900 lat od męki Pana Jezusa na krzyżu, a więc jubileuszu naszego 
odkupienia. Faustyna przyjechała tu w miesiącu maryjnym. Zatrzy-
mała się tylko na jedną noc u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w drodze 
na placówkę, do której właśnie została skierowana – do Wilna. Już 
o piątej rano poszła na odsłonięcie obrazu. Maryja rozmawiała z nią 
i pouczyła o wielu rzeczach. Faustyna zasiedziała się aż do godz. 11:00, 
tak że przełożona posłała po nią inną siostrę. Zbliżała się bowiem 
godzina odjazdu pociągu – najpierw do Warszawy. W Wilnie spotkała 
swojego spowiednika, ks. Michała Sopoćkę, i pod jego kierunkiem 
wypełniła polecenia, które przekazał jej Pan Jezus. Przede wszystkim 
powstał słynny wizerunek Jezusa Miłosiernego, który dzisiaj jest nie-
wyczerpanym naczyniem łask dla wiernych na całym świecie.

Już pod koniec życia św. Faustyna usłyszała niezwykłe słowa: Polskę 
szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją 
w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na osta-

teczne przyjście moje. Te słowa Jezusa zakonnica odnotowała w „Dzien-
niczku” (pod numerem 1732), najczęściej tłumaczonym z języka pol-
skiego dziele. Orędzie o Bożym miłosierdziu przekazane przez tę polską 
świętą stało się główną drogą duchową Kościoła w trzecim tysiącleciu. 
Siostra Faustyna została ogłoszona pierwszą świętą wielkiego roku jubi-
leuszowego 2000 lat od narodzenia Chrystusa. W czasie uroczystości 
kanonizacyjnych 30 kwietnia papież Jan Paweł II ogłosił, że druga nie-
dziela po Wielkanocy będzie odtąd świętowana w Kościele powszech-
nym jako Niedziela Miłosierdzia, co w praktyce stało się okazją do 
obchodzenia w tym dniu święta Bożego Miłosierdzia.

Według objawień Świętej Faustyny, Pan Jezus w sposób szczególny 
pokochał Polskę. Myślę o tym, jak bardzo chciałbym dobrze poznać 
ten nasz kraj, który Bóg tak miłuje i któremu powierzył to wielkie orę-
dzie o swoim niezgłębionym, niepojętym i nieskończonym miłosier-
dziu. Ale żeby poznać dobrze kraj, trzeba się udać przez jego tereny na 
piechotę, z tobołkiem na plecach przemierzać jego regiony, gościńce, 
pofalowane drogi przecinające złociste pola i  szumiące lasy. Trzeba 
podejść do drzewa, by je dotknąć, trzeba poczuć zapach lasów i kwit-
nących przydrożnych bzów i lip, spotkać ludzi, zobaczyć jak żyją, jak 
mieszkają, w końcu nawiedzić przydrożne kościoły, zatrzymać się na 
dłużej w klasztorach i sanktuariach, które tak licznie rozsiane, uświę-
cają naszą ojczystą ziemię.

Najlepszą okazję, by dobrze poznawać ten tak umiłowany przez 
Boga kraj, daje pielgrzymka, na niej też dopiero możemy lepiej poznać 
siebie. Jak mówi starożytne przysłowie: Nosce te ipsum – poznaj samego 
siebie. Porzucamy sprawy codzienne i tak jak uczniowie Pana Jezusa, 
którzy łuskali w polach kłosy, udajemy się w niezwykłą drogę za Jezu-
sem Miłosiernym. Prowadzi nas ona do zaskakujących celów, pozwala 
odkryć niesamowity wymiar naszego życia, które przecież każdy z nas 
otrzymał od Boga tylko jedno. Taką przygodą w moim życiu stała się 
pielgrzymka zawierzenia z Jasnej Góry do Łagiewnik, która prowadzi 
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przez piękne tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przez niezwy-
kłe jej miejsca, krajobrazy i sanktuaria.

Wielki Jubileusz 2000 roku był wylewem Ducha Miłosierdzia na 
cały świat. Wiele serc ludzkich zostało pociągniętych wtedy przez tego 
Ducha do miłosiernego Serca Zbawiciela, zostało głęboko poruszo-
nych. Jako duszpasterz akademicki w kościele św. Anny w Warszawie 
zorganizowałem wówczas pielgrzymkę autokarową na kanonizację 
św. Faustyny. Zaprosiłem na nią studenta Akademii Sztuk Pięknych, 
rzeźbiarza, późniejszego księdza Michała Dłutowskiego. Był to począ-
tek naszej współpracy w służbie Bożego miłosierdzia, która w pełnym 
wymiarze rozwinęła się na pielgrzymce z Jasnej Góry do Łagiewnik. 
Ksiądz Michał, który ma ducha wędrowca, najpierw tę trasę przemie-
rzył sam. Papież Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku konsekrował bazy-
likę w Łagiewnikach, w której zawierzył świat Bożemu miłosierdziu na 
czasy nasze i ostateczne. To zawierzenie, obok wcześniejszego zawie-
rzenia świata Niepokalanemu Sercu Matki Bożej Fatimskiej 25 marca 
1984 r. w Rzymie, stało się najważniejszym aktem zawierzenia w całym 
pontyfikacie polskiego papieża. Te akty zawierzania przemieniały 
i wciąż przemieniają losy nie tylko wielu wiernych, ale całego świata.

Niedługo po tym akcie, wyruszyła po raz pierwszy, już oficjalnie, 
z  błogosławieństwem kardynała Józefa Glempa nasza pielgrzymka. 
Absolwent ASP Michał był jej organizatorem, pomagał mu z wielkim 
oddaniem Jan Topolski, ja byłem jako kapłan opiekunem duchow-
nym. Trzeba wspomnieć o zaangażowaniu śp. Jadzi Banaszek i innych, 
których trudno tu wymienić. Pielgrzymka wyruszyła 29 września 
2002 roku we wspomnienie św. Michała Archanioła, a zatem półtora 
miesiąca po papieskim zawierzeniu, i dotarła do sanktuarium Łagiew-
nickiego 5 października we wspomnienie liturgiczne Świętej Faustyny. 
Te ramy czasowe, tak ważnego wspomnienia, wyznaczył nam Jezus 
Miłosierny. Już wtedy mieliśmy ten wielki przywilej odprawienia 
pierwszej Mszy świętej w historii bazyliki we wspomnienie Świętej 

Faustyny. Miałem nadzwyczajną łaskę odprawienia i przewodniczenia 
tej Mszy świętej w bazylice. Od następnego roku, i tak jest do dzisiaj, 
wyruszamy zawsze w pierwszą sobotę po uroczystości Bożego Ciała 
i docieramy do celu w uroczystość Najświętszego Serca Zbawiciela. 
Dzięki temu, mieliśmy również niezwykły dar od Boga odprawienia 
pierwszej Mszy świętej w historii bazyliki łagiewnickiej również i w tę 
uroczystość.

Warto podkreślić, że pierwsza pielgrzymka wyruszyła z  Doliny 
Miłosierdzia, a nie z Jasnej Góry. W tym miejscu gospodarzami są 
księża pallotyni. W czasach, gdy na kult miłosierdzia propagowany 
w formach przekazanych przez św. Faustynę został nałożony w 1958 
roku zakaz władz kościelnych, zniesiony tuż przed wyborem Karola 
Wojtyły na papieża, Dolina Miłosierdzia była ośrodkiem organizują-
cym naukowe sesje teologiczne na temat miłosierdzia Bożego. Uczest-
niczyli w nich wybitni teologowie, m.in. sam bł. ks. Michał Sopoćko. 
Bardzo się ucieszyłem, że mogliśmy w tym miejscu rozpocząć nasze 
dzieło miłosierdzia. Czułem wdzięczność tym duchownym, którzy 
w tamtych trudnych czasach podjęli trud refleksji nad miłosierdziem 
jako największym przymiotem Boga. Ks. prof. Lucjan Balter, promo-
tor mojego doktoratu o św. Faustynie, uczestnik i współorganizator 
tamtych spotkań, opowiadał, że przed napisaniem encykliki Dives in 
misericordia, Jan Paweł II poprosił o przysłanie mu publikacji z sesji 
naukowych, które miały miejsce w Dolinie Miłosierdzia. Miały one 
wpływ na treść samej encykliki.

Jan Paweł II był niewątpliwie największym pielgrzymem wśród 
papieży. W tej jego aktywności znajduje odbicie nasza natura polska. 
Należymy do najczęściej i  najwięcej pielgrzymujących narodów na 
świecie. A we wszystkich światowych spotkaniach chrześcijan Polacy 
pod względem liczby należą do ścisłej czołówki. Gdy przyglądaliśmy 
się choremu Janowi Pawłowi II, jak w czasie pielgrzymek nabierał sił 
fizycznych i duchowych, jak jednocześnie przemieniał serca ludzkie 
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i pociągał wszystkich do Boga, sami mieliśmy jeszcze większą ochotę 
pielgrzymować.

Pielgrzymka jest symbolem życia. Jest przeżywaniem własnego 
życia jako drogi i wiecznego poszukiwania sensu, głębi i celu życia. Na 
pielgrzymkę zabieramy tylko to, co niezbędne do przetrwania i opiera-
jąc się całkowicie na ufności w Bożą pomoc, ruszamy w drogę, ruszamy 
na spotkanie z Tajemnicą…

Kiedy wychodzimy z  Częstochowy i  przekraczamy słynną trasę 
katowicką, wchodzimy na drogę krajową 46, prowadzącą do Olsztyna 
Jurajskiego – historycznego miasteczka położonego kilkanaście kilo-
metrów dalej. Omijamy kilka ciekawych budynków, zbudowanych 
nie z cegły, nie z płyty, ale z miejscowego kamienia, co jest rzadkością 
w Polsce. Już sam ten znak obiecuje wiele miłych architektonicznych 
niespodzianek, które czekają nas w tym regionie. Wychodzimy z mia-
sta i od razu wkraczamy w inny świat. Granicą są tory kolejowe, które 
przecinają drogę. Jest to rzeczywiście granica, która daje o sobie znać, 
gdyż często szlabany są opuszczone i cierpliwie czekamy, aż przesunie 
się tędy w kierunku Śląska, albo na północ, jakiś pociąg towarowy lub 
osobowy dowożący miejscową ludność do pracy.

Kiedy szlabany się otwierają i ruszamy z miejsca, wkraczamy od razu 
w inny świat. To jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Polsce, który 
nazywam często ogrodami Boga, które On sam często od stuleci uprawia 
własną ręką, bez ingerencji człowieka. I tak trwa już do samego Krakowa. 
Nazywam tę malowniczą drogę podróżami do Ojczyzny. Może to nieco 
zdziwić, jak można podróżować do Polski, jeśli wyrusza się z Polski. Ale 
tak jest istotnie, gdyż prawdziwa podróż do Ojczyzny w moim odczuciu 
może się odbyć tylko wtedy, kiedy rezygnujemy z wygód motoryzacji 
i przemierzamy naszą malowniczą ziemię na piechotę, kiedy możemy 
się zapuścić w gościńce, lasy, stanąć przy kamiennych ruinach kościółka, 
lub po prostu rozłożyć wygodnie na polanie, zapomnieć o tym świecie, 
który właśnie opuściliśmy, by nabrać ducha pielgrzyma.

Mieszkałem kiedyś pięć lat we Francji i  dobrze zwiedziłem ten 
piękny kraj, ale kiedy jestem na trasie pielgrzymki z Jasnej Góry do 
Łagiewnik, mam wrażenie, że nic piękniejszego w krajobrazie, bardziej 
przyjaznego człowiekowi w przyrodzie i zachwycającego w charakterze 
miasteczek, pól i wsi nie istnieje gdzie indziej. Z taką radością przekra-
czam tę symboliczną granicę wyznaczoną torami kolejowymi, gdyż 
wiem, jakie rozkosze wędrowania po tej ziemi mnie czekają. Udaję się 
jakby za granicę, do innych krajobrazów, do krainy, w której docierają 
do głębi serca słowa Boga, a przeżycia liturgiczne otrzymują właściwą 
oprawę, by nas podnieść, uświęcić i  napełnić swoją treścią. Jest to 
podróż za granicę z Ojczyzny dnia codziennego do Ojczyzny niezwy-
kłej – ukrywającej swoje skarby dla tych, którzy zdecydują się na trud 
pielgrzymowania.

Zanim jeszcze przekroczymy tę symboliczną granicę, by wejść do 
niezmierzonej krainy krajobrazów, sanktuariów, przyrody myślę wła-
śnie w tym miejscu o wyjątkowym polskim duchu. Staje mi przed 
oczami historyczne wydarzenie z czerwca 1927 roku, kiedy do Polski 
wróciły prochy naszego wieszcza Juliusza Słowackiego. Było to wiel-
kie wydarzenie, którym żyła odrodzona, młoda jeszcze Polska. Prochy 
Słowackiego wróciły z paryskiego cmentarza Montmartre do Polski 
drogą morską przez Gdańsk. Od Gdańska płynęły do Warszawy Wisłą. 
Była to prawdziwie słowiańska podróż tą prastarą rzeką – nie tylko 
prochów, ale i ducha wielkiego polskiego poety. Po uroczystościach 
w katedrze świętojańskiej pociągiem, w uroczystej asyście, w czarnej 
niewielkiej, wyeksponowanej na widok trumnie ze srebrnym krzy-
żem, drogą kolejową jechały ze stolicy przez Częstochowę na Wawel. 
Odradzał się wtedy ten duch romantyków, którym żyło całe pokolenie 
z młodziutkim Karolem Wojtyłą na czele. Ten duch, który stworzył 
w dobie romantyzmu rodzaj rewolucji z Bogiem i Maryją na czele. Był 
to program odwrotny niż program rewolucji francuskiej, która chciała 
zburzyć stary porządek chrześcijański świata, by na jego gruzach zbu-
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dować lepszy świat. Polscy wieszczowie chcieli natomiast uratować 
stary świat polskiej tradycji, który został ograbiony i był usilnie nisz-
czony przez zaborców. Dlatego romantycy stworzyli obraz rewolucji, 
na której czele stał Bóg i Najświętsza Maryja Panna. W swoim Hymnie 
„Bogurodzico, Dziewico” Słowacki przedstawił Maryję niemal jako 
wolność z obrazu Delacroix – wiodącą lud na barykady:

Bogurodzico, Dziewico!
Słuchaj nas Matko Boża,
To ojców naszych śpiew. 
Wolności błyszczy zorza, 
Wolności bije dzwon,
Wolności rośnie krzew.
Bogurodzico!
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron.

Ten powrót Słowackiego do wolnej Polski był jakimś triumfem 
ducha, kojarzącym się z jego poematem „Król Duch”. Myślę w tym 
miejscu na tej granicy o przejeżdżającym przez Częstochowę trium-
falnym kondukcie z prochami wieszcza i o tym naszym narodowym 
wielkim duchu, który jest naszą istotą. O tym, że wieszcz, który miał 
niemal żebraczy pogrzeb, do wolnej Polski, którą prorokował w swojej 
potężnej twórczości, powrócił jak wielki król i że w duchu tych wyda-
rzeń było coś naszego, specyficznego, wybitnie polskiego, coś tylko 
nam właściwego, co nas trzyma, jednoczy i wciąż – mimo odwiecz-
nych przeciwności losu – odradza do życia.

W swoich wspomnieniach z tych wydarzeń, Anna Iwaszkiewiczowa 
tak pisała o reakcji Jana Lechonia na te wydarzenia: „Leszek, z któ-
rym rozmawiałam na dworcu, mówił, że żadne najwspanialsze przy-
jęcia w dużych miastach nie dadzą się porównać z tym, co działo się 

w małych, nadbrzeżnych wioskach: tłumy dzieci z księdzem na czele 
klęczące na brzegu, ludzie wchodzący do wody i zarzucający ją kwia-
tami, mówił, że jeszcze nawet teraz opowiadać o tym wszystkim nie 
może, tak jest wzruszony”4. Ten sam Lechoń, kiedy polska znalazła się 
pod dominacją sowiecką, a on pozbawiony tego ducha polskiego na 
emigracji stracił wenę twórczą, nie miał się do kogo zwrócić, napisał 
najpiękniejszy chyba w naszej literaturze „Hymn do Matki Bożej Czę-
stochowskiej”, jeszcze tylko w niej, pokładając ostatnie okruchy nadziei:

Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach modli się za nami (…)
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną, 
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną.

Tak idąc w pielgrzymce od Matki Boskiej Częstochowskiej do sank-
tuarium Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach, czujemy tę podniosłą 
polską kulturę i pozwalamy się prowadzić duchowi miłości po szlaku, 
który ks. Michał nazwał polską Compostelą, ale przecież ta oś miło-
sierdzia, po której idziemy ze stolicy duchowej Polski do światowej 
stolicy kultu Bożego miłosierdzia jest czymś więcej niż Compostela… 
To nie tylko Święty Jakub, to wielkie miłosierdzie Boga rozlewające 
się na świat jako ostatnia deska ratunku dla ocalenia nas wszystkich…

Wejście do Olsztyna: Kiedy wchodzimy na wzgórze pofalowaną 
drogą, nagle wyłania się widok tak piękny, że ci, którzy idą w piel-
grzymce pierwszy raz nie mogą oderwać od niego wzroku. Widok, 
który od razu ukazuje jeden z najpiękniejszych plenerów na naszej tra-
sie, widok, który powoduje zachwyt wszystkich uczestników i natych-
miast wszyscy przestawiają się psychicznie i duchowo z wysiłku nad 
opanowaniem zmęczenia na kontemplację piękna, które naszym 

4 A. Iwaszkiewicz, Dzienniki i wspomnienia, Warszawa 2012, s. 182.
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oczom jest podarowane. Nie mamy już wątpliwości, że oto wcho-
dzimy, jakby przez niewidzialną bramę, do Jury Krakowsko-Często-
chowskiej. Jest to widok na rozłożysty zamek olsztyński, a raczej jego 
ruiny, który majestatycznie rozsiadł się na skalistej, wapiennej górze. 
Ten widok w wieczornej porze, gdy światło zaczyna być lekko różowe 
wydaje się jak namalowany na wielkim przezroczystym płótnie błę-
kitnego jeszcze nieba. Światło jest tak ostre, że nie tylko wyłaniają się 
szczegóły architektoniczne dominującego nad malowniczym mia-
steczkiem i okolicą zamczyska, ale nawet igły rosnących przed nami 
świerków i sosen są tak wyraziste, jakby każda z nich była oddzielnie 
wyrzeźbiona przez to światło.

Ruiny owego zamku warownego z XIV wieku są jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych całego naszego pielgrzymiego szlaku. 
Budowla została wzniesiona na tym wyniosłym wzgórzu przez króla 
Kazimierza Wielkiego. U stóp zamku znajduje się kościół parafialny 
pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany w latach 1722-1729 z funda-
cji Jerzego Lubomirskiego. W  pierwszych latach mieliśmy zawsze 
w tym historycznym kościele Mszę świętą. Duże wrażenie na nas robił 
barokowy obraz znajdujący się w ołtarzu głównym, przedstawiający 
„Chrzest Chrystusa”. Ten temat jest przewodni dla naszej pielgrzymki. 
Tak jak wielki prorok Jan Chrzciciel przygotował ścieżki na przyjście 
Pana, tak Święta Faustyna przez przekazane przez nią orędzie Bożego 
miłosierdzia ma przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa. 
Jest to jeden z zasadniczych rysów misji Świętej Faustyny. Któregoś 
roku życzliwy ks. Proboszcz pozwolił nam zwiedzić kryptę kościoła, 
w której spoczywają zmumifikowane zwłoki mnicha, kobiety, a także 
żołnierzy konfederacji barskiej.

Wokół kościoła rosną wielkie lipy, pomniki przyrody. W  roku 
święceń ks. Michała, czyli w 2008, jechaliśmy tamtędy samochodem 
w czerwcu do Łagiewnik, gdyż ks. Michał chciał odprawić prymi-
cje w tamtejszym sanktuarium. Tego dnia byłem wezwany do kurii 

i otrzymałem nieoczekiwanie skierowanie do posługi w szpitalu na 
Banacha. Był to dla mnie szok, gdyż zupełnie się takiej misji nie spo-
dziewałem. Potem wyruszyłem z ks. Michałem do Krakowa. Po drodze 
zatrzymaliśmy się przed olsztyńskim kościołem. Usiedliśmy pod jedną 
z historycznych lip i doszliśmy do wniosku, że nasze wspólnoty miło-
sierdzia pragną wypełniać misję Świętej Faustyny, dlatego czasami tak 
się sami nazywamy: Misja Świętej Faustyny.

Gdy wchodzimy do Olsztyna, zawsze błogosławię dom Bożenki, 
która udziela nam serdecznej gościny. Do miejsca noclegowego prze-
chodzimy obowiązkowo przez piękny, odnowiony kilka lat temu ryne-
czek, z którego można ocenić, jak malowniczo cała miejscowość jest 
położona.

A potem już wkraczamy w ten teren licznych wzgórz wapiennych, 
który stanowi jedną z najpiękniejszych krain nie tylko w Polsce, ale 
w ogóle ze wszystkich, jakie widziałem w życiu. Przypomina mi się, że 
w tych plenerach zostało nakręcone polskie arcydzieło „Rękopis znale-
ziony w Saragossie” Wojciecha Hasa, na podstawie powieści napisanej 
po francusku przez polskiego pisarza przełomu XVIII i XIX wieku 
Wacława Potockiego. Gdy wchodzimy do tej krainy, śpiewając naj-
częściej Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nagle otwiera się 
przed nami nowy wymiar ciszy wśród leśnych wieczornych zagajników. 
Nie ustaje nasze trwanie w zachwycie – wiemy już bez cienia wątpli-
wości, że oto nagle idziemy po polskiej ziemi, świętej ziemi, która chce 
odkryć przed nami, pielgrzymami, tajemnice Bożego miłosierdzia.

Nocleg w szkole; nasze noclegi najczęściej odbywają się w szko-
łach. Szkoła w Olsztynie Jurajskim jest usytuowana w leśnej polanie 
– w oazie ciszy. Moment dojścia na pierwszy nocleg jest momentem 
zwycięstwa – pierwszy etap pielgrzymowania został pokonany. Piel-
grzymi w pośpiechu szukają swoich bagaży. Ekipa gotująca z Jadzią, 
Zbyszkiem, Basią, Natalią i  innymi siostrami czeka już z  gotową, 
ciepłą, jak zawsze pyszną kolacją. Zosia z innymi siostrami rozkłada 
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nasze materiały formacyjne. Doktor Hania przekuwa pierwsze bąble 
i robi opatrunki. Przez kilka pielgrzymek również doktor Ania, która 
jest również pianistką, leczyła nas głównie śpiewem. Bożenka przy-
gotowuje ogłoszenia i martwi się, czy uda się zorganizować ekipy do 
najmniej wdzięcznej posługi – porannego sprzątania. Ksiądz Michał 
dyryguje wszystkim i pociąga za wszystkie sznurki, czuje się w tej roli 
jak ryba w wodzie. Zaczyna się prawdziwe życie pielgrzymkowe.

Trzeba w  tym miejscu podkreślić, że w  szkołach mamy dobre 
warunki: materace, sale gimnastyczne i wiele zaułków, gdzie, prze-
strzegając zasady separacji sióstr i braci, każdy może znaleźć dla sie-
bie odpowiedni kącik. Są też łazienki z ciepłą wodą. Siostry więc po 
zażyciu kąpieli chodzą z ręcznikami lub nawet wałkami na głowie, by 
wyglądać nazajutrz pięknie. Inni bracia i siostry po znalezieniu miejsca 
i rozpakowania bagaży rozmawiają i dzielą się wrażeniami i przeży-
ciami po pierwszym dniu.

Kiedyś usiadłem przy siostrach, które rozmawiały, ile pielgrzymek 
jeszcze czeka ich w tym roku: do Częstochowy, do Wilna, do Liche-
nia – prawdziwa pielgrzymkowa rodzina. Niosą wiele intencji, te naj-
ważniejsze o nawrócenie w rodzinach, o pojednanie, uzdrowienie, za 
Ojczyznę. Rozmowy stają się naprawdę budujące i mądre. Ile ofiary, 
ile poświęcenia w ich sercach, aby wyprosić u Boga miłosiernego te 
łaski, których tylko On może udzielić. By oddać w ręce Boga to, co po 
ludzku jest już przegrane, a co tylko Miłosierdzie Boże przez wstawien-
nictwo Najświętszej Maryi Panny może przemienić.

W takich warunkach pielgrzymki ludzie czują się bardzo szczęśliwi. 
Nie tylko dlatego, że otwierają się ich serca na siebie nawzajem, ale 
dlatego, że czują się bliżej Boga, że czują się Jego dziećmi. Wiedzą, że 
Bóg ich nigdy nie opuści i to jest główne źródło tego poczucia bezpie-
czeństwa i doznawanego szczęścia.

Gdy tak patrzę na to „obozowisko”, nagle przychodzi mi na myśl, 
że wielu moich ukochanych świętych i pisarzy polskich przechodziło 

przez obozy i łagry. Przy pierwszym skojarzeniu jest to być może alu-
zja nieadekwatna do naszej pielgrzymkowej, „komfortowej” sytuacji, 
ale jest to tylko pozorne skojarzenie. To polskie dziedzictwo niesiemy 
w sercach i modlitwach. Św. Maksymilian, moi starsi wychowawcy 
z seminarium w Paryżu, którzy przeszli przez Dachau, i ich koledzy, 
całe rzesze polskich kapłanów, którzy nie przeżyli obozu. Rzeczy-
wistość obozów, tych świadków barbarzyństwa naszych sąsiadów ze 
Wschodu i Zachodu ściga mnie na każdym kroku. Oczywiście, że 
przebaczamy z głębokości naszego jestestwa, ale wciąż nie możemy 
się otrząsnąć, po tym, jaki los „ludzie ludziom zgotowali”. I o tym 
musimy pamiętać. Machina zła, która opęta serce człowieka, nie zna 
granic i nie umie zawołać w odpowiednim momencie: stop! Wśród 
moich ukochanych pisarzy, którzy przeszli przez obozy wymienić 
muszę Beatę Obertyńską, córkę poetki Maryli Wolskiej, Olę Watową, 
a  potem jeszcze Grudzińskiego, Borowskiego, również Białoszew-
skiego, pędzonego z powstańcami do Pruszkowa, i wielu innych. Oni 
przeżyli i dali świadectwo w literaturze. Jest ich o wiele więcej, ale tylko 
wspomnijmy tych, którzy najbardziej zostali mi w świadomości. Kiedy 
o tym wszystkim myślę, odchodzę na miejsce ustronne. Proszę Boga, 
by katastrofa wojny nigdy więcej nie powtórzyła się u nas.

Przechadzam się wśród drzew. Słyszę ptaki, które śpiewają, kuka 
kukułka, świerszcze cykają, słyszę krzątaninę pielgrzymów w oddali, 
słyszę szum sosen. Wszystko słyszę wyraźnie i oddzielnie. Nagle sobie 
uświadamiam, że to wszystko jest ciszą, że te dźwięki, tak miłe uszom 
i sercu, wcale nie zakłócają ciszy. Stanowią z nią wielką harmonię, jed-
ność, współtworzą ją. W tej ciszy wszyscy stają się inni, lepsi, bardziej 
„poukładani”. Przychodzą im nagle głębokie myśli, ciekawe refleksje, 
do których nie byli zdolni w swoim codziennym zagonionym życiu.

Narzuca się pytanie, na jak długo ta cisza w nich pozostanie. Czy 
tylko zachwycą się nią na czas pielgrzymki, czy jeszcze na trochę dłużej? 
A może już tutaj, na pierwszym etapie pielgrzymowania uświadomią 
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sobie wyraźnie, że ta cisza jest mową Boga, która przeszywa człowieka 
na wskroś i wtedy, jeśli człowiek to odkryje, ta cisza jak balsam na 
otwarte rany, pozostanie w nim na zawsze.

Ta cisza mi mówi, że bolesne myśli o naszej Ojczyźnie są jak naj-
bardziej na miejscu, gdyż nasza pielgrzymka jest pielgrzymką zawie-
rzenia nas samych, rodzin, świata i przede wszystkim naszej Ojczyzny. 
Musimy się modlić, dlatego, że historia lubi się powtarzać, zło ewo-
luuje i dlatego duch modlitwy i miłosierdzia, o którym mówił św. Jan 
Paweł II, że stawia granice złu, jest nam tak bardzo potrzebny.

WIELKA  CISZA

potrzebuję wejść w wielką ciszę
taką, która pustynią włada
żeby Twój głos w niej do mnie przyszedł
i dodał sił, kiedy upadam

w ciszę, która ze Słowem łączy
by to była pustynia prawdziwa
z krzewem we wnętrzu gorejącym
który mówi jak się nazywa

który podnosi mnie na duchu
gdy mi się grunt spod stóp usuwa
gdy zastygam nagle w bezruchu
daje pewność, że przy mnie czuwasz

że przywracasz mi Panie zdrowie
spragnionej duszy, słabego ciała 
i wiarę w miłość w Twoim słowie
piękną i czystą jak hostia biała

bo, albo będę świata słuchał
albo wyjdę z niego w ukrycie
żebyś odsłonił mi świat ducha
w którym odnajdę moje życie

Z rozmów z pielgrzymami wynika, jak wielka część społeczeństwa 
nie chce słuchać tego ducha miłosierdzia. Nawet w ich katolickich 
rodzinach wielu nie chce zakorzeniać się w tym duchu. Wiarę, religię, 
Boga zastępuje Internet i – często oparty na materialistycznej bazie – 
styl życia. Dzisiaj wielu ludzi robi religię ze sposobu odżywiania, np. 
„bio”, inni z nadmiernej troski o ciało, z biegania, chodzenia na siłow-
nię itp. Wszystko może być dobre, dopóki nie staje się religią. Są to 
bowiem cele na krótką metę, nie zapewniają człowiekowi życia wiecz-
nego, czy choćby wiecznej młodości, o której wielu marzy. Wcześniej 
czy później zawiodą człowieka i wpędzą w straszliwe rozczarowanie. 
Często będzie to poczucie bycia oszukanym przez iluzje, w które uwie-
rzył. To może przynieść frustrację i depresję, poczucie pustki. Przykre 
jest, że tak wielu ludzi nie pracuje nad swoim rozwojem duchowym, 
nie rozwija w sobie potrzeb wyższego rzędu opartych na wierze, zako-
rzenionych w duchu. Ta praca wymaga wielkiego hartu ducha, wier-
ności i systematyczności, której niestety dzisiaj wielu brakuje. Stają się 
bezrefleksyjni, uciekając w Internet i inne formy rozładowania stresu. 
Często nie są w stanie trwać dłużej w ciszy i samotności, nie mówiąc 
już o modlitwie. W końcu stają się zupełnie obojętni na sprawy ducha, 
nie interesuje ich a nawet drażni potęga miłosierdzia Boga. A to wła-
śnie owo wielkie miłosierdzie Boga daje człowiekowi niewyczerpaną 
siłę do zwalczania wszelkich przeciwności losu, stawia granice złu 
i przemienia oblicze ziemi.

W tej ciszy leśnej polany, w tym ogrodzie Boga nagle słyszę w sercu 
pierwsze pytanie, jakie w historii Bóg skierował do człowieka w ogro-
dzie Eden: „Gdzie jesteś?”. Słyszę, jak Bóg kieruje je do mnie i jak bar-
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dzo pragnie mnie zobaczyć. Przypominam sobie, że to pytanie padło 
już po grzechu, po katastrofie. A jednak, mimo zdrady człowieka, Bóg 
go szukał. I mądry człowiek słyszy to pytanie, słyszy głos Boga w sercu 
i pozwala się odnaleźć w życiu przez ten głos miłości, nawet po najgor-
szej katastrofie. Ten głos przychodzi do mnie przez osobę Jezusa Chry-
stusa, który na krzyżu dokonał nowego stworzenia. Pierwsze stworzenie 
było wyprowadzeniem dobra z dobra, drugie stworzenie jest odkupie-
niem za grzech, jest o wiele większe od pierwszego – jest wyprowadze-
niem dobra ze zła. Z tego zła, które dotyka i rani każdego człowieka. 
I to jest właśnie istota miłosierdzia Boga. Pójście na pielgrzymkę jest dla 
mnie wyjściem naprzeciwko Boga, który za wszelką cenę pragnie mnie 
odnaleźć: „Gdzie jesteś?”. To wyjście na spotkanie z Jego miłosierdziem.

Ale czas już na wieczorną konferencję. Nie każdy czytelnik tej 
książki będzie mógł uczestniczyć w  pielgrzymce. Myślę o  ludziach 
chorych, starszych, niepełnosprawnych, samotnych, więźniach. Pra-
gnę, aby lektura tej książeczki dostarczyła im takich przeżyć, jakby 
naprawdę uczestniczyli w pielgrzymce. Ważnym elementem każdej 
pielgrzymki są konferencje duchowe. Słowo, które nas formuje i uczy 
zasad życia wewnętrznego. Tym razem zgłębiamy temat „Polskę szcze-
gólnie umiłowałem” (Dz. 1732). Postaramy się prześledzić, w  jaki 
sposób Pan Jezus uczy Świętą Faustynę miłować nasz kraj, jak uczy ją 
modlitw za Ojczyznę, jaką misję Polsce wyznacza. A zatem do dzieła.

KONFERENCJA:
GODZINA ADORACJI PRZEZ DZIEWIĘĆ DNI

Św. Faustyna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia w wieku 20 lat, 1 sierpnia 1925 roku. Po pięciu miesiącach, 
23 stycznia 1926 roku zakonnica wyjeżdża do domu nowicjackiego 
w krakowskich Łagiewnikach, gdzie 30 kwietnia 1928 roku po skoń-
czeniu nowicjatu i ośmiodniowych rekolekcjach składa pierwsze, cza-

sowe śluby zakonne. 31 października 1928 roku wraca do domu przy 
ul. Żytniej w Warszawie, gdzie przez kilka miesięcy pobytu pracuje 
głównie jako pomoc w kuchni. Od ponad roku przeżywa ciemności 
duchowe, które nadal trwają.

Przeżycia duchowe Siostry Faustyny z tego okresu trudno jest dato-
wać dokładnie, gdyż w czasie późniejszego pobytu w Wilnie, demon, 
który przybrał postać anioła, kazał jej zniszczyć dziennik duchowy, co 
też uczyniła. Z nakazu spowiednika ks. Michała Sopoćki odtworzyła 
potem te zapiski, ale nie były one notowane na bieżąco, stąd trudności 
w datowaniu. Niemniej z lektury „Dzienniczka” wynika, że pierwsze 
ważne wezwanie modlitwy za Ojczyznę miała w 1928 roku, już po 
skończeniu nowicjatu i złożeniu ślubów czasowych. Miała to być dzie-
więciodniowa nowenna odmawiana „w złączeniu z Maryją” w inten-
cji Polski. Nowenna miała składać się z codziennej, godzinnej adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus jeszcze dodał, aby starała się 
w tym czasie odprawiać drogę krzyżową (Dz. 32). W siódmym dniu 
nowenny święta ujrzała Matkę Bożą z rękami złożonymi na piersiach, 
wpatrzoną w niebo, a „z serca Jej wychodziły ogniste płomienie i jedne 
szły do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię” (Dz. 33). Tu mamy suge-
stię, że Serce Maryi jest skuteczną tarczą, która z miłością nas chroni.

W tym wydarzeniu podkreślona jest rola adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Przypomina się misja, jaką miały do wypełnienia dzieci 
z Fatimy. Zanim Matka Boża objawiła im się z orędziem na ocalenie 
świata, przyszedł do nich Anioł z Najświętszym Sakramentem, aby 
przez Komunię św., której im udzielił, umocnić ich w sposób nad-
przyrodzony do wypełnienia misji. Przyjrzyjmy się zatem, do jakich 
form modlitwy za Ojczyznę Bóg wzywał św. Faustynę. Może to nam 
okazać się bardzo pomocne w naszych modlitwach za Polskę. Tym bar-
dziej, że misja Bożego miłosierdzia dla świata wyszła z naszej Ojczyzny 
i to Ojczyzna nasza jest postawiona przez Boga w samym centrum 
tej misji. Pierwszą formą modlitwy za Ojczyznę, jaką znajdujemy na 
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kartach „Dzienniczka” jest godzinna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w postaci dziewięciodniowej nowenny. Ta nowenna powinna 
być odprawiana w „złączeniu z Maryją”.

DZIEŃ 2.
OLSZTYN JURAJSKI – LEŚNIÓW

Poranna Msza św. dla pielgrzymów miała być odprawiona w kaplicy 
domu pielgrzyma w ośrodku rekolekcyjnym Święta Puszcza. Przysze-
dłem wcześniej do kaplicy, żeby się skupić i wszystkiego dopilnować. 
Cały czas tkwiłem w  tej świętej ciszy i  byłem szczęśliwy, że pozo-
stawałem sam. Patrzyłem przez okno w zakrystii na czyste poranne 
niebo i wyniosłe – na jego tle – sosny, świerki i różne drzewa liścia-
ste. Wszystko było prześwietlone porannym, wschodzącym słońcem. 
Na skraju okna przysiadła na chwilę sikorka. W sercu układała mi się 
modlitwa poetycka „Niebo”. Myślałem o szczodrobliwości i bogactwie 
stworzenia, o tym, z jakim rozmachem Bóg tego wszystkiego dla nas 
dokonał. W sercu układały mi się strofy:

NIEBO

O jak wielką, mój Panie, masz wyobraźnię
w bogactwie kształtów, kolorów, zapachów,
jak to świadczy o Twoim szczodrym sercu,
o skali Twojego boskiego rozmachu.

Jak dobrze, że niebo mówi mi o Tobie
i wyzwala największe porywy ducha,
kiedy na nie patrzę, zwracam się do Ciebie
i wiem, że Ty jeden bez przerwy mnie słuchasz.

Choć tak szczodry, jesteś samotny w tym świecie,
czasem nie masz tu nawet jednego człowieka,
ale gorszą rzeczą byłoby, mój Panie,
gdyby w pięknym niebie nikt na mnie nie czekał.

Gdy tak zasłuchałem się w tę ciszę i zapatrzyłem w piękno stworzo-
nego świata, do kaplicy wpadł nieco zdyszany ksiądz Michał. Był wtedy 
neoprezbiterem, to znaczy świeżo wyświęconym kapłanem i miała to być 
jego pierwsza, odprawiona specjalnie dla nas pielgrzymów Msza święta. 
Ksiądz Michał zwierzył mi się, że wstał wcześnie rano i poszedł na pobli-
ską górę. Opowiedział, że widok stamtąd jest tak wyjątkowo piękny, iż 
nie chciało mu się stamtąd wracać. Znałem wrażliwość na przyrodę ks. 
Michała i  słuchałem go z  zainteresowaniem. W pewnym momencie 
zapytałem, ile czasu zostało jeszcze do Mszy św. Odpowiedział, że pół 
godziny. W takim razie – odpowiedziałem – przenosimy się wszyscy na 
tę górę. Tam będzie Msza św. Ksiądz Michał wahał się, czy takie sponta-
niczne działanie nie zdezorganizuje całej pielgrzymki, ale w końcu nasz 
polski romantyzm wziął górę nad rozsądkiem i za pół godziny pielgrzymi 
już zdobywali tę wapienną górę, na której góruje krzyż.

To góra Biakło. Jej szczytowy skalny grzebień przypominał nam 
trochę śpiącego rycerza z Giewontu, dlatego nazwaliśmy ją Małym 
Giewontem. Potem okazało się, że nie tylko my tak nazwaliśmy tę 
górę, ale nazwę tę można znaleźć w oficjalnych przewodnikach. Na 
szczycie góry znajduje się żelazny, ażurowy krzyż, który został wznie-
siony w 1993 roku dla uczczenia 15-lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II.  
Ten krzyż przypomina nam wszystkie nauki o krzyżu św. Polaka i to, 
że on sam zawsze kurczowo trzymał się krzyża.

Widok z  Giewontu Jurajskiego w  istocie zapierał dech w  pier-
siach. Mieliśmy wrażenie, że widać stamtąd całą Jurę. Majestatycznie 
w porannym, ostrym świetle wyłaniały się zalesione, poprzecinane ska-
łami Góry Sokole. Wzniesienia pokryte bogatymi lasami, otaczające 
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naszą górę jakby coraz większymi pierścieniami, wywołało niesamo-
wity efekt wizualny. Z tych pierścieni wydobywały się różne kolory, od 
czerni, poprzez głęboką, morską zieleń, aż po zielononiebieskie tona-
cje. Nad całością dominowała olbrzymia kopuła nieba, która od strony 
wschodu jeszcze lekko zaróżowiona, przechodziła w różne barwy, aż po 
czysty, nieskalany lazur nad nami. Naokoło kwitło na tej górskiej pola-
nie mnóstwo kwiatów polnych. Wszystko było jakby przyozdobioną 
świątynią, czekającą tylko na świętą Liturgię. Ptaki nad nami dawały 
całe koncerty i nie chciały się na nasz widok uciszyć. Mieliśmy więc też 
naturalną „muzykę z nieba”.

Szczęśliwi pielgrzymi stali na łące i pieśnią „Kiedy ranne wstają 
zorze” rozpoczęła się jedna z  piękniejszych Mszy św. plenerowych, 
jakie w życiu przeżyłem. Na tej Mszy św. zaczęliśmy z księdzem Micha-
łem „prorokować”, to znaczy mówiliśmy homilię razem w ten sposób, 
że jeden zaczynał myśl, a drugi kończył, jakby to mówiła jedna osoba. 
To prorokowanie było dla mnie jednym z najciekawszych doświadczeń 
poddania się mocy Słowa. Ludzie dziwili się temu, że wielkość miło-
sierdzia Boga wysławia dwóch księży, a zgodność myśli jest tak wielka, 
jakby to mówił jeden. To pociągnęło wielu ludzi do miłosierdzia, gdyż 
zobaczyli jak ono potrafi być twórcze i jaką władzę ma jego duch nad 
kapłanami. Od tamtego czasu Msza Święta w Olsztynie Jurajskim jest 
zawsze na szczycie góry zwanej przez nas „Małym Giewontem”.

Po Mszy świętej siostry pielgrzymkowe, które znają się na gatun-
kach roślin, jak stado ptaków „obsiadły” licznie tu występujące krzewy 
głogu. Jedną z nich zapytałem, dlaczego zrywa te czerwone owoce 
o  kształcie dużych – średnica około jednego centymetra – jagód. 
Wytłumaczyła mi, że preparat z  ich owoców jest bardzo dobry na 
ciśnienie, dotlenienie mózgu i rytmiczną pracę serca. Przyglądałem się 
pięknym krzewom o grubych, ciemnozielonych liściach. Bardzo się 
cieszę, że w czasie pielgrzymki mogę poznawać polską przyrodę, tak 
bogatą o tej porze roku. Mam okazję dotknąć różnych gatunków krze-

wów, poznawać zapachy kwiatów i ziół, zanurzyć się w ich bujności, 
zapytać o ich nazwy tych, którzy się na tym znają. Lubię zapamiętywać 
polskie nazwy roślin, czasem nawet je zapisuję, aby nie zapomnieć. 
To jeden ze skarbów mojej edukacji, którą wnosi w moje życie piel-
grzymka. Niesamowita przyroda jury pokazuje bogactwo stworzenia 
i niepowtarzalne piękno naszej Ojczyzny.

Potem zainteresowałem się głogiem. Okazało się, że na wiosnę roz-
kwita śnieżnobiałym kwieciem. Legenda głosi, że kiedy Matka Boża 
prała pieluszki, drzewko głogowe podsunęło Jej łagodnie swoje cier-
niowe gałązki, żeby mogła na nich je rozwiesić. Na pamiątkę tamtego 
zdarzenia gałązki głogu pokrywają się obficie białymi płatkami. Ten 
krzew ma również inne skojarzenia chrześcijańskie, np. we Francji nosi 
on nazwę noble épine, co dosłownie oznacza szlachetny cierń, gdyż 
jego ciernie kojarzą się z gałązkami korony cierniowej.

Kiedy idziemy przez wsie w kierunku Biskupic, Żarek, i w ogóle 
na całym szlaku, nadziwić się nie mogę, jak na przestrzeni ostatnich 
lat przemieniła się polska wieś. Mijamy pięknie odnowione domy, 
z balustradami, bramami wjazdowymi, infrastrukturą. Wokół domów 
porządek, przystrzyżona trawa i liczne rośliny ogrodowe. Ludzie sadzą 
wiele kwiatów i  krzewów, niektóre rozpoznaję: petunie, nagietki, 
krzewy róż w różnych kolorach – czerwone, różowoblade, żółtozłociste 
– i mnóstwo innych kwiatów, których nazw muszę się jeszcze nauczyć. 
Wszędzie są też tuje i inne egzotyczne drzewa i krzewy ogrodowe. Tego 
wszystkiego nie było jeszcze w takiej obfitości kilkanaście lat temu. 
Przez wsie prowadzą odnowione drogi i  trotuary. Na podwórkach 
rozstawione stoły i ławy ogrodowe. Odnowione szkoły, boiska i pla-
cyki zabaw. Przed wieloma domami figura Matki Bożej lub kapliczka. 
Niemal w każdej wsi kościół, który jest jej sercem. Pamiętam, gdy 
jechałem niedawno samochodem przez francuską wieś, miałem nie-
odparte wrażenie, że nasza, polska wieś jest ładniejsza, bardziej żywa 
i malownicza.
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To wszystko jest wyrazem przemiany Polski, obrazuje naszą gospo-
darność i wiele pozytywnych cech. Myślę, że my sami tego nie doce-
niamy i nie jesteśmy zawsze świadomi tego, jak wielki postęp zrobi-
liśmy, jak nas za to podziwiają ludzie ze wschodnich krajów Europy. 
Bóg nam wyraźnie błogosławi i pomaga, przemienia oblicze tej ziemi. 
Powinniśmy bardziej cenić te skarby, które posiadamy, gdyż jest to 
nasz wielki dorobek, owoc naszej ciężkiej pracy.

Na tle tego piękna widać, jak straszną rolę w upodlaniu nas odgry-
wają te wszystkie media i środki masowego przekazu, które chcą nam 
wmówić, że jesteśmy „dzikim krajem”, zacofanym i  opóźnionym. 
Biorąc pod uwagę zniszczenia materialne i moralne, jakie w naszej 
Ojczyźnie dokonały zabory, wojny, wpływy sowieckiej komuny i bar-
barzyństwo hitlerowców, te osiągnięcia, które przeobraziły polską wieś 
są nadzwyczajne i wyjątkowe na skalę całej naszej historii. Aż chce się 
krzyczeć – Polacy, nie pozwólcie sobie wmówić, że jesteście gorszym 
sortem na tle cywilizowanych krajów. Jesteście nadzwyczajni i wyjąt-
kowi. A przy tym materialnym postępie nie daliście sobie odebrać 
Boga, by przejść na pogański, ateistyczny dziki materializm. Myślę, że 
to również jest wyrazem wielkiego błogosławieństwa Boga i tego, że 
Bóg Polskę szczególnie umiłował. I mimo, że posiadamy, jak wszystkie 
inne nacje, również i wady narodowe, to jednak te zjawiska są źródłem 
nadziei na nasz pomyślny rozwój.

Na tle tych pozytywnych niewątpliwie zjawisk rzuca się na prze-
strzeni lat jedno smutne. Niestety, im większy postęp materialny, tym 
mniej ludzi wychodzi witać pielgrzymów. Kiedyś przejście pielgrzymki 
przez wieś było błogosławieństwem i okazją do niezapomnianych spo-
tkań i rozmów, okazją do wspólnej modlitwy. Nie wiem, czy ludzie są 
dzisiaj bardziej zapracowani, czy bardziej obojętni, ale ta ich nieobec-
ność na szlaku jest zjawiskiem bardzo przykrym.

Przechodzimy przez ładne miasteczko Żarki, które ma dużo daw-
nych budynków skonstruowanych nie z cegły, ale z okolicznego kamie-

nia. Te budynki nadają specjalny charakter uliczkom i placykom miej-
skim i przypominają mi niektóre miasteczka zwiedzane przeze mnie 
we Francji. Na skraju Żarek, w zielonym gaju znajduje się sanktu-
arium Matki Bożej Leśniowskiej, a także klasztor paulinów. Legenda 
głosi, że kiedyś woły z orszaku księcia Władysława Opolczyka, gdy ten 
zatrzymał się, wracając z Rusi Halicko-Włodzimierskiej, zaczęły kopać 
i wypłynęło źródełko, które do dzisiaj nas wita u bramy wejściowej do 
obszernego parku. Książę kazał wybudować w tym miejscu kaplicę 
i podarował figurę Matki Bożej. Źródełko wypływa do dzisiaj, tworząc 
potok Leśniówka, który przecina park przyklasztorny.

Potem został tu założony cały zespół klasztorny oo. paulinów. 
Od lat życzliwie wita nas zatroskany ojciec Stanisław, który stał się 
naszym przyjacielem. Dominuje kościół, którego główna część jest 
w stylu gotycko-renesansowym. Jego wnętrze robi na pielgrzymach 
duże wrażenie. Ale niespodzianka czeka nas w głównym późnobaro-
kowym ołtarzu. Jest w nim umieszczona owa cudowna figura Matki 
Bożej Leśniowskiej. Matka Boża subtelnie się uśmiecha, dlatego jest 
dla nas Matką Bożą Pocieszenia. Przed jej cudownym wizerunkiem 
zawierzamy w tym miejscu nasze rodziny, młodzież i udzielamy spe-
cjalnego błogosławieństwa. Nie dziwi, że pielgrzymi prześcigają się, by 
jak najszybciej obejść na kolanach ołtarz z cudownym wizerunkiem 
Madonny i wyprosić łaskę uzdrowienia rodzin. Wieczorem uczestni-
czymy w nabożeństwie Komplety wraz z nowicjuszami z tego zakonu. 
Jak się okazuje, jest wśród nich grupa cudzoziemców ze Wschodu, 
z Afryki, Chorwacji i chyba Słowenii, i jeszcze innych krajów.

Matka Boża Leśniowska, pięknie uśmiechnięta, jest patronką sank-
tuarium błogosławieństw, posłuchajmy, o jednym z najważniejszych 
błogosławieństw Jezusa nad naszą Ojczyzną:
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KONFERENCJA:
„DLA CIEBIE BŁOGOSŁAWIĘ KRAJOWI CAŁEMU”

Pod koniec października 1928 roku Siostra Faustyna wróciła do 
klasztoru na Żytniej w Warszawie, po odbyciu nowicjatu i  złożeniu 
pierwszych ślubów w Łagiewnikach. Spędziła tam ok. dwa lata i dziesięć 
miesięcy. Po powrocie do stolicy miała doświadczenie mistyczne wezwa-
nia na Sąd Boży, na którym Pan zapytał ją, czy chce cierpieć jeden dzień 
w czyśćcu i przez krótki czas na ziemi. Faustyna wybrała jedno i drugie, 
ale Pan dziejów wysłał ją na ziemię, aby wypełniła do końca wolę Bożą. 

Jezus pozwolił jej położyć głowę na swoim Najświętszym Sercu, 
aby na te trudne doświadczenia nabrała sił i  mocy. Wypowiedział 
wtedy bardzo ważne nie tylko dla św. Faustyny, ale dla każdego czło-
wieka słowa: „gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy, ani pociechy”  
(Dz. 36). Jest to już zapowiedź wielkiej obietnicy Zbawiciela, która 
dotyczy dobrodziejstw Święta Bożego Miłosierdzia dla całej ludzkości: 
„Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miło-
sierdzia Mojego” (Dz. 699).

Podczas pobytu w  Warszawie święta miała ważną wizję zagłady 
pewnego, najpiękniejszego w Polsce miasta.

Kara miała być podobna do tej, jaka spadła na Sodomę i Gomorę. 
To wielkie zagniewanie Boże było z całą pewnością za straszne grzechy 
tego miasta. Dzisiaj w literaturze panuje opinia, że chodziło o War-
szawę, która była nazywana Paryżem północy, najpiękniejszym mia-
stem w Polsce, miastem licznych pałaców. Wizję tę Faustyna miała 
w  Warszawie na Żytniej po powrocie z  Krakowa. Właśnie tu, na 
Żytniej, Faustyna została przyjęta do Zgromadzenia w  1925 roku 
w dniu, który stał się potem symbolem tej zagłady i najważniejszą datą 
mówiącą o bohaterstwie i martyrologii miasta – 1 sierpnia.

Podczas wizji zapowiadającej zagładę, która była przerażającym pro-
roctwem, Jezus polecił modlitwę przebłagalną: „Dziecię moje, łącz się 

ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu niebieskiemu krew i rany 
moje na przebłaganie za grzechy miasta tego”, miało to trwać przez sie-
dem dni. Modlitwa ta była już jakby zapowiedzią późniejszej Koronki 
do Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że za kilka lat – 13 wrześni 1935 roku 
– Jezus objawi świętej tę wielką modlitwę przebłagalną. To będzie też 
na ocalenie pewnego miejsca. Na skutek usilnych próśb Faustyny Jezus 
pobłogosławił siódmego dnia krajowi: „Dla ciebie błogosławię krajowi 
całemu – i uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzną naszą” (Dz. 39).

Jakże realistyczne przeczucie miała św. Faustyna, jeśli chodzi 
o przewidzenie tragicznego losu Warszawy. Jednak niektóre miasta, 
jak Wilno i Kraków, gdzie wypełniła swoją misję, mimo że były plany 
zniszczenia ich, zostały ocalone.

Skoro dzisiaj jesteśmy przekonani, że takie piękne historyczne mia-
sta, jak Wilno i Kraków ocalały przez wielkie miłosierdzie Boga, które im 
okazał, można zapytać dlaczego Bóg nie oszczędził nam zagłady naszej 
stolicy? We wspomnianej wizji jest mowa o błogosławieństwie, ale nie 
ma mowy o tym, że Bóg uratował to miasto, tak jak w wizji z 1935 roku, 
w której Bóg ocalił miejsce, za które Faustyna modliła się Koronką.

Potwierdza się prawdziwość proroctw świętej, które są zgodne 
z przyszłymi wydarzeniami historycznymi. Po drugie, Faustyna mówi 
o błogosławieństwie dla naszej stolicy. Takie niezwykłe, historyczne 
błogosławieństwo Warszawa otrzymała. Jest ono ściśle związane ze zna-
nym już dzisiaj obrazem Jezusa Miłosiernego autorstwa prof. Eichlera, 
który powstał w czasie drugiej wojny światowej, właśnie w stolicy. Na 
tym obrazie widzimy Jezusa na tle – niestety – ruin zburzonego miasta. 
U stóp Jezusa leży baranek ofiarny. Poza tym wszystkie inne szczegóły 
są takie, jakie Faustyna miała w wizji dotyczącej obrazu: krew i woda, 
wytryskujące z Serca Zbawiciela, jedna ręka wzniesiona do błogosła-
wieństwa i druga wskazująca na serce. W tej wstrząsającej interpretacji 
malarskiej profesora Eichlera Jezus utożsamia się z  tragedią miasta, 
staje pośrodku ruin – jest jego częścią.
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Podobne wydarzenie miało miejsce nie tylko w wizji artysty, ale 
naprawdę. Otóż w czasie pierwszej procesji Bożego Ciała, jaka odbyła 
się po wojnie w Warszawie, właśnie ten obraz Eichlera był wystawiony 
przy czwartym, ostatnim ołtarzu. Ołtarz znajdował się na Starym 
Mieście, przy kościele św. Anny, którego rektor z czasów wojny, ks. 
Karol Detkens, był męczennikiem drugiej wojny światowej i został 
wyniesiony na ołtarze przez św. Jana Pawła II w 1999 roku wśród 108 
męczenników wojny.

Ustawiony przy zniszczonej kolumnie króla Zygmunta ołtarz był 
świadkiem niezwykłego wydarzenia. Otóż na zakończenie procesji 
Bożego Ciała kapłan na tle obrazu udzielił błogosławieństwa Naj-
świętszym Sakramentem całej zrujnowanej Warszawie. Można powie-
dzieć, że było to pierwsze po wojnie błogosławieństwo Warszawy na 
tak wielkiej uroczystości. Warto pamiętać o wizjach Faustyny, która 
za swojego życia widziała, że gdy kapłan błogosławił w Wilnie Naj-
świętszym Sakramentem przy wystawionym obrazie, promienie krwi 
i wody rozeszły się z Hostii na cały świat. Podobnie tutaj musimy wie-
rzyć, że stało się tak samo. Być może właśnie w tym błogosławień-
stwie Warszawy jest wypełnienie tego, co Siostra Faustyna widziała: 
„Jezus spojrzał się łaskawie” i „uczynił duży znak krzyża” (Dz. 38). Być 
może dzięki temu błogosławieństwu Warszawa powstała, odrodziła się 
z ruin, wciąż żyje, rozwija się i staje się coraz piękniejsza. Trzeba prosić 
często Chrystusa, aby nam błogosławił i chronił, by Jego miłosierdzie 
stało się najskuteczniejszą tarczą obronną stolicy i skutecznie stawiało 
granice złu.

E. Czaczkowska, w swojej biografii św. Faustyny zauważyła, że gdy 
bł. ks. Sopoćko zapytał swoją penitentkę, za jakie grzechy Bóg będzie 
karał, powiedziała, „że szczególnie za grzech zabójstwa nienarodzo-
nych dzieci, bo to najcięższy grzech”5.

5 E. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Kraków 2012, s. 90.

Choć więc Warszawa musiała ponieść konsekwencje za swoje 
straszne grzechy, Bóg ostatecznie ulitował się nad nią i  nie została 
zniszczona doszczętnie jak Sodoma i  Gomora. Modlitwa za ocale-
nie Warszawy w omawianej wizji trwała siedem dni – równy tydzień. 
Może warto od czasu do czasu – za Świętą Faustyną – podjąć prywat-
nie lub we wspólnotach cały tydzień modlitwy za Warszawę, w której 
przebywa rząd Rzeczypospolitej i mieszczą się najważniejsze instytucje 
państwowe, aby kataklizm zagłady nigdy więcej się w tym mieście nie 
powtórzył? Przez miłosierdzie Boże, prosimy Cię Panie – ocal naszą 
stolicę.

Jest piękna modlitwa za Ojczyznę, o którą prosił Pan Jezus w 1933 
roku. Warto o tym pamiętać i w czuwaniach modlitewnych prosić 
przez wstawiennictwo wszystkich świętych o opiekę i błogosławień-
stwo Boże dla Polski: „W pewnej chwili usłyszałam taki głos w duszy: 
Odpraw nowennę za Ojczyznę. Nowenna ta będzie się składać z litanii 
do Wszystkich Świętych. Proś o pozwolenie spowiednika. Na przyszłej 
spowiedzi otrzymałam pozwolenie i  zaraz wieczorem zaczęłam tę 
nowennę (Dz. 59)”.

DZIEŃ 3.
LEŚNIÓW – PILICA

Po porannej Mszy św. i pożegnaniu z Matką Boską Leśniowską, 
jemy śniadanie w klasztornym ogrodzie, pijemy przygotowaną przez 
braci zakonnych gorącą herbatę i  ze śpiewem na ustach ruszamy 
w drogę. Czeka nas długi odcinek do Pilicy, więc nie ma czasu na obi-
janie się. Podbiega do mnie Ania, ma twarz promieniującą miłością. 
To miłość do Maryi. Wczoraj odczuwała dokuczliwy ból w stawach 
i kolanach. Nie mogła już ani chodzić, ani zginać kolan. Z płaczem 
myślała o  rezygnacji z pielgrzymki. Kiedy jednak na błogosławień-
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stwo przed cudowną figurą Matki Bożej Leśniowskiej wszyscy klęk-
nęli, ona poprosiła Maryję, żeby jej dała taką łaskę, by też mogła, jak 
wszyscy, przyklęknąć. Z wielkim trudem podjęła wysiłek i udało jej się 
to. Przeszył ją gorący jak żar prąd. Myślała, że nie wstanie, ale okazało 
się, iż wszelki ból przeszedł, a ona może i chodzić, i klękać. Opowia-
dała mi to ze łzami w oczach. Kiedy patrzyłem na jej twarz, widziałem 
wielką wdzięczność do Maryi, Matki Bożej Leśniowskiej, promie-
niowała miłością. Jak trudno tak piękną twarz zobaczyć na co dzień, 
wśród smutnych, zamyślonych nieobecnych ludzi na ulicy, w auto-
busie. Ludzie, którzy kochają, mają tak piękne twarze. Nie można się 
napatrzeć. Jesteśmy szczęśliwi ze spotkania z Matką Bożą Leśniowską 
i napełnieni otuchą ruszamy dalej z tą wiarą, że rasowego pielgrzyma 
ani deszcz, ani upał, ani odciski i bąble na stopach – nie zatrzymają 
w drodze.

WYZNANIE  PIELGRZYMA

jestem tutaj tylko pielgrzymem
i nic mnie nie zatrzyma w drodze
wytrzymam każdą złą godzinę
w słońcu i w deszczu, w skwarze, chłodzie

nic tutaj do mnie nie należy
wszystko jest dla mnie tylko pyłem
zostawię to, jak ten, co wierzy
bo przecież jestem tu na chwilę

wszystko, co mam noszę ze sobą
i tak to kiedyś zwrócę Tobie
zachwyt, gdy idę polną drogą
to, czego w życiu już nie zrobię 

za wszystko umiem podziękować
za ból i radość, chęć wytrwania
że mnie podnosisz wciąż od nowa
i za ten skromny kąt do spania

za to, że jesteś moim życiem
i choćby nie wiem co się zdarzyło
gdy będę na dnie lub na szczycie
to wiem, że z Tobą poznam miłość.

Po wyjściu z Leśniowa, przy drodze do Kotowic, znajdują się ruiny 
kościoła św. Stanisława, biskupa i patrona Polski. To rzadkość w Polsce, 
kościoły u nas przecież są odbudowane i dobrze utrzymane. Ten XVIII-
-wieczny kościółek z łamanego kamienia wapiennego jest malowniczo 
położony na skraju wzgórza Laskowiec (391 m n.p.m.). Dzięki nie-
dawnym pracom cała korona murów świątyni jest zamknięta i do wnę-
trza, którego podstawę stanowi dzisiaj zielona trawa, jakby rozłożony 
na posadzce dywan, wchodzi się przez wejście zwieńczone łukiem. 
Wszystko to wygląda bardzo romantycznie. Teren wokół jest zagospo-
darowany, z tablicami informującymi o historii tej budowli, ze stołami 
i ławami dla turystów. Kościółek nie ma zadaszenia, a więc stanowi 
je niebo – sklepienie niebieskie. Zatrzymujemy się na chwilę w tym 
miejscu i wchodzimy do wnętrza budowli. Przypominają się słowa 
Jezusa do św. Franciszka z Asyżu: „Odbuduj mój Kościół”. W naszej 
pielgrzymce zawierzenia jest to przesłanie dotyczące orędzia o Bożym 
miłosierdziu, że to przez nie należy odbudować współczesny Kościół. 

Kiedyś z ks. Michałem zrobiliśmy pielgrzymom frajdę i wdrapa-
liśmy się na szczyty murów tego kościółka. Wszyscy pielgrzymi byli 
wewnątrz, a my wyglądaliśmy jak dwie żywe figury postawione na 
wysokościach głównego ołtarza. Pobłogosławiliśmy już prawie z nieba 
pielgrzymów, którzy mieli wielką radość z  tego widoku, po czym 
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zeszliśmy na ziemię, gdyż czekała nas długa droga. Niestety cały ten 
nasz proceder został utrwalony na licznych zdjęciach i nagraniach jako 
„dowody rzeczowe” nie pozwalające nam się wyprzeć tego wybryku. 
Ruszamy w dalszą drogę. Jeszcze tylko niektórzy pielgrzymi pragną 
zaczerpnąć ze zbiornika wody, z którą w wielu punktach czeka na nas 
brat nazwany Woziwodą i ruszamy w dalszą drogę.

Trzeba pamiętać, że opodal zasiedziała się Stara Babka, która ma aż 
pięćset lat. Jest to lipa, a więc niemal święte polskie drzewo, która do 
dzisiaj kwitnie i rodzi owoce.

Ze wzgórza Laskowiec rozciąga się najpiękniejszy widok na Kuestę 
Jurajską. Jest to ogromna nizina, która rozlewa się pod nami jak nie-
kończące się morze soczystej o tej porze roku zieleni. Ta świeża zie-
leń o tej porze niemal świeci w blasku słońca i na horyzoncie zlewa 
się z szafirem nieba. Ten piękny widok zawdzięczamy temu, że my 
idziemy po twardym progu wapiennym skalnym, a pod nami jest pra-
dolina Warty, którą tworzą miękkie iły. Dzięki temu właśnie w tym 
miejscu Wyżyna Częstochowska gwałtownie opada. To też przypo-
mina mi miejsce związane ze św. Franciszkiem, gdyż właśnie w Asyżu 
zachwyciła mnie ogromna równina zieleni rozlewająca się jak morze 
u stóp wzniesienia, na którym zbudowane jest historyczne miasto.

Kiedy idziemy trawersem, przez kilka kilometrów mamy pod sobą 
po prawej stronie tę pradolinę Warty i ten widok obserwowany z góry 
dodaje nam skrzydeł. Ale w Asyżu nie ma tego, co tu stanowi największą 
atrakcję tego odcinka, mianowicie licznie rozsianych przy drodze gniazd 
bocianich. Nazywam w myśli ten etap naszej wędrówki aleją bocianich 
gniazd. Te piękne ptaki, które za swoją ojczyznę wybrały właśnie Polskę, 
umilają nam trudy wędrówki. One tak bardzo lubią budować swoje 
gniazda blisko miejsc, które zamieszkują ludzie. Dlatego nie płoszą się 
naszym widokiem, z naturalną obojętnością zajmują się swoimi spra-
wami i widać, że dobrze się czują w bliskości człowieka. Dzięki temu 
możemy je obserwować po drodze i nacieszyć się ich widokiem. Wiele 

razy też widzimy na łąkach szybujące bociany i jest to widok tak bardzo 
polski, będący stałym i cudownym elementem naszego krajobrazu.

Staram się na tym odcinku mówić konferencję o polskiej kulturze 
doby Romantyzmu i zaborów. Rozpoczynam ją od motywu bocianów 
w poezji naszych wieszczów. Już w „Panu Tadeuszu” były one zwiastu-
nami najpiękniejszej pory roku. Gdy więc wsłuchuję się w szum sosen 
i nie mogę napatrzeć się na te pełne elegancji ukochane ptaki, cytuję 
werset z „Pana Tadeusza”:

Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny.

Potem recytuję jeszcze fragmenty poezji na wskroś religijnej, w któ-
rej poeci, tęskniący za Ojczyzną, przywołują obraz bocianów. To m.in. 
Cyprian Kamil Norwid, który w wierszu „Moja piosnka” [II], zwracał 
się do Boga następującymi słowami:

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
 Tęskno mi, Panie

Również w swoim hymnie „Smutno mi, Boże”, Słowacki, który 
płynął po Morzu Śródziemnym i zobaczył klucze bocianów, daje wyraz 
swojej tęsknoty za Ojczyzną:

Dzisiaj, na wielkim morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
 Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze, 
 Smutno mi, Boże!
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Te wiersze należą do najwybitniejszych lirycznych opisów tęsknoty 
za Ojczyzną. Jest w nich wyraz nie tylko tęsknoty, ale choroby miłości 
do Ojczyzny. Jest w nich siła polskiego ducha. Ciekawe, że Polska jest 
krajem, który w przeciwieństwie do innych, właśnie w niewoli najbar-
dziej rozwinął swoją kulturę literacką i język. W Romantyzmie powstały 
arcydzieła naszej literatury, przede wszystkim poezji. Można powiedzieć, 
że normą jest, że w niewoli dany kraj zatraca swoją kulturę, język ubożeje 
lub zanika, tak było u naszych sąsiadów Czechów, Litwinów itp., nie 
wspomnę już Irlandii, która niemal zapomniała swój język gaelicki. To 
jest też wybitna cecha naszego ducha narodowego, o którym powinni-
śmy pamiętać, gdy pielgrzymujemy i upajamy się pięknem naszego kra-
jobrazu, architektury zamków – orlich gniazd – i budowli sakralnych.

Polska myśl stworzyła w dobie Romantyzmu oryginalną, odwrotną 
niż powszechna, koncepcję rewolucji. Rewolucja bowiem, np. francu-
ska, chciała zniszczyć stary porządek, by na jego gruzach zbudować lep-
szy świat. Dlatego niszczono kościoły, mordowano duchownych. Tym-
czasem nasi wieszczowie tęsknili za utraconą Ojczyzną, nie chcieli nic 
burzyć ani niszczyć, tylko ocalić to, co utracili. Dlatego zwrócili się do 
Boga i postawili go na czele swojej rewolucji. Taka koncepcja myślicie-
lom z Zachodu mogła wydać się nie tylko anachroniczna, ale dziwaczna. 
Tymczasem św. Jan Paweł II, który w czasie okupacji hitlerowskiej recy-
tował w Teatrze Rapsodycznym strofy polskich wieszczów, wniósł cały 
ich maksymalizm etyczny do swojego pontyfikatu. I w końcu zreali-
zował polską, romantyczną koncepcję rewolucji, którą zawierzył Bogu 
i Najświętszej Maryi Pannie. To była rewolucja, która przyniosła wol-
ność nam i wielu innym narodom niemal bez przelewu krwi. Tak prze-
mienił w Duchu Świętym oblicze ziemi. To był wkład polskiej kultury 
romantycznej nie tylko w myśl następcy Świętego Piotra, ale we współ-
czesne dzieje.

Polska w niewoli zrodziła rzesze wielkich świętych, dzięki którym 
ocalało moralnie i duchowo wiele pokoleń. Wśród tych świętych był 

Błogosławiony Honorat Koźmiński, który kierując swoich peniten-
tów zza krat konfesjonału, stworzył niemal duchowe państwo pod-
ziemne i wychował tysiące patriotów służących Bogu i Ojczyźnie. To 
również arcybiskup Szczęsny Feliński, który przyjął do Warszawy sio-
stry Bożego Miłosierdzia z Laval we Francji z Matką Potocką na czele, 
a potem za działalność patriotyczną w powstaniu styczniowym, został 
skazany na wygnanie na Wschód do końca życia. To wreszcie artysta 
malarz, św. Brat Albert, który służył Ojczyźnie, przyprowadzając do 
Boga najuboższych i stawiając wielu z nich na nogi. Mówiono o nim 
„najpiękniejszy człowiek epoki”. To tylko kilku z całej rzeszy wielkich 
polskich świętych, założycieli zgromadzeń i twórców wielu dzieł, któ-
rych nasza Ojczyzna zrodziła w dobie niewoli. Wielu z nich, tak jak 
np. brat Albert Chmielowski, autor obrazu „Ecce homo”, o którym 
Karol Wojtyła napisał dramat „Brat naszego Boga”, nigdy nie widziało 
wolnej Ojczyzny, całe życie przeżyli w niewoli. Poświęcili się służ-
bie Ojczyźnie, wierząc, że ich wysiłki przyniosą upragnioną wolność 
następnym pokoleniom. Tak wiele ta polska wolność kosztowała. Tak 
bardzo jest dzisiaj lekceważona przez niektórych…

Postój po pierwszym etapie w tym dniu jest w Kotowicach. Kiedy 
wchodzimy do tej wsi, z daleka słyszymy dzwony kościoła, które na 
nasze przywitanie włącza ksiądz Proboszcz. Pewnego razu poszedłem 
do sklepiku po drożdżówkę i jogurt i usiadłem na uboczu pod płotem 
obok pątniczki, która specjalnie odeszła na stronę, by zapalić papie-
rosa. Przeprosiła za to, ale ja nawet nie zauważyłem, że ona pali. Sie-
dzieliśmy tak na skraju drogi, oparci o płot i nawiązaliśmy rozmowę. 
Opowiedziała mi, że jest prawnikiem i że bardzo lubi pielgrzymować. 
Dla niej pielgrzymka ma taki wymiar, że zabiera się na nią minimum, 
to co niezbędne i nic więcej. I to jest wspaniałe, takie swoiste ogoło-
cenie z nawyków, przyzwyczajeń, wygód. Poczułem się nagle bardzo 
dobrze w jej towarzystwie i rozmowa rozwijała się ciekawie. Byłem 
szczęśliwy, że mam ten skrawek ziemi pod sobą, ten płot, o który mogę 
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się oprzeć, złociste słońce i ciepłe powietrze. To było cudowniejsze niż 
fotel w mieszkaniu, poranna medytacja przy kawie czy herbacie i inne 
wygody. A w dodatku interesująca rozmowa o życiu. Taki mały skra-
wek szczęścia.

Przypomniałem sobie łacińskie przysłowie, które zapamiętałem 
jeszcze z lekcji łaciny w liceum: omnia mea mecum porto – wszystko 
co mam, noszę ze sobą. To była chwila, kiedy w moim życiu to przy-
słowie się urzeczywistniło. Siedzieliśmy więc sobie pod tym płotem, 
trawy pachniały i pachniał bez, przy nas niebieski, dalej biały. Niebo 
było przezroczyste i bardzo głębokie, jak na Lazurowym Wybrzeżu, 
słońce iskrzyło się dosłownie we wszystkim co nas otaczało, w rośli-
nach, kwiatach. Prowadziliśmy ciekawą rozmowę na tematy duchowe, 
o tych chwilach, które są dotknięciami Boga w życiu człowieka. Ona 
była skupiona, paliła papierosa i miała w sobie coś z zadumanej kobiety 
z papierosem z obrazu Picassa, ja piłem naturalny jogurt, patrzyłem na 
nią jak na żywe dzieło sztuki i cały zamieniłem się w słuch. I nie chciało 
nam się ruszać z miejsca. Są takie chwile i miejsca, w których zostaje 
się na zawsze…

Przy kościele parafialnym św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczy-
cach mamy dłuższy postój na ciepły posiłek. Jesteśmy w samym sercu 
Jury, miejscu turystycznym. Widać z niego piękne piaskowe wzgórza, 
które kryją jaskinie. W parafii spotykamy siostry od Dzieciątka Jezus. 
W historycznym kościele jest słynący łaskami obraz św. Marii Magda-
leny w srebrnej sukni, umieszczono go w kaplicy bocznej. Na obrazie 
umieszczono napis Tulerunt Dominum Meum et nescio ubi posuerunt 
Eum – „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. To słowa 
świętej wypowiedziane przy grobie Pańskim po zmartwychwstaniu.

Na kolejnym odcinku do Giebła idziemy przez las, który bardzo 
intensywnie pachnie malinami. Niektórzy pielgrzymi rozbiegają się 
po lesie i pełnymi garściami zbierają te smaczne i pięknie pachnące 
owoce leśne.

Na odcinku drogi, który stanowi naturalną aleję lipową miałem 
ciekawą rozmowę. Jedna z sióstr pielgrzymkowych opowiadała mi, że 
przez dwadzieścia lat modliła się o uwolnienie męża od alkoholizmu 
i nie poddawała się: „Teraz od kilku lat mąż nie pije” – zwierzała się – 
„ale ja cały czas modlę się, żeby wytrwał”. Jako dowód swojej wytrwa-
łości podniosła leciutko, powyżej kolan spódnicę i pokazała mi swoje 
stwardniałe, zrogowaciałe od modlitwy przed Bogiem kolana. Przypo-
mniał mi się ktoś z moich znajomych. Kiedyś na plaży nad morzem 
zobaczyłem nagle jego stwardniałe kolana. Od razu widać było, że to 
człowiek, który dużo modli się na kolanach przed Bogiem. Faktycznie, 
od wielu lat codziennie odbywa na kolanach co najmniej godzinną 
adoracją. W  życiu tych ludzi zaufanie do Boga to nie tylko stan 
duchowy. Wyraża się ono w bardzo konkretnej postawie fizycznej –  
trwania przed Bogiem na kolanach, co zostawia tak żywy „stygmat” na 
ich ciele. Rozmyślałem o tym wszystkim, idąc z tą kobietą przez aleję 
lipową i nagle w nozdrza wdarł mi się niezwykle intensywny, bardzo 
miły zapach lipy.

To wyznanie kobiety, wiernej przysiędze małżeńskiej w tak piękny 
sposób, ta aleja lipowa i  jej zapach, widok pofalowanych zielonych 
pól i wież zabytkowego kościoła w miejscowości Giebło, to wszystko 
stworzyło specjalny nastrój, dużo mówiło mi o charakterze polskości 
zawartej w tym wszystkim. Był czerwiec. Białozłociste kwiaty wyglą-
dały niesamowicie wśród prześwietlonych światłem słońca drgających 
lekko sercowych liści lip. Rozłożyste korony drzew zachodziły jedne 
na drugie. Krople soku spadały na asfalt, przecież lipa to roślina mio-
dodajna. Poczułem intensywność życia, które wchłaniałem w siebie 
wszystkimi zmysłami, by jak najwięcej zanieść go potem do chorych. 
Cieszyłem się, wydało mi się, przemierzając ten tunel z drzew, że idę 
przez ogród miłosierdzia. Zachwycały mnie te królewskie, polskie 
lipy. Przenosiły mnie w kosmiczny wymiar mojego kruchego pobytu 
na ziemi. Wśród tych życiodajnych lip, które mogą żyć nawet tysiąc 
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lat, myślałem o tym, jak sam jestem kruchy i bezradny wobec proble-
mów, przed jakimi powołanie kapłańskie mnie stawia, wobec tego, że 
w posłudze szpitalnej codziennie odprowadzam ludzi na tamtą stronę 
życia, że to wszystko mnie przerasta i mogę liczyć tylko na miłosier-
dzie Boga nade mną i wszystkimi moimi „podopiecznymi”. Wiem, że 
wobec cierpienia czy perspektywy nieuniknionego kresu ziemskiego 
życia nie ma silnych, dlatego niosłem wszystkich cierpiących w sercu 
i oddawałem ich w ręce Boga Ojca. W tej aurze śmieszne wydały mi się 
wyznania niektórych ludzi, że liczą tylko i wyłącznie na siebie. Jaka to 
niewyobrażalna iluzja.

Zerwałem kwiat z  gałązki drzewa, żeby napawać się jego zapa-
chem i wsunąłem go do kieszonki plecaka. Te lipy nagle zachwyciły 
mnie przepychem życia. Przecież w starożytnej tradycji były symbo-
lem nadziei, czystości i  niewinności. Nagle przypomniałem sobie, 
że mają też specjalne miejsce w kulturze polskiej. Ołtarz Wita Stwo-
sza w kościele Mariackim w Krakowie jest wykonany z drzewa lipo-
wego, a wybitny poeta renesansowy pozwolił nawet przemówić lipie. 
Szedłem ramię w ramię z kobietą, oboje milczeliśmy i powtarzałem 
w myśli to, co lipa mówiła we fraszce Kochanowskiego:

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie,
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie (…).
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.

Pomyślałem o tym, jakim bogactwem w naszym polskim krajobra-
zie są te życiodajne lipy. 

Pomyślałem też o Świętej Lipce, nabrałem jeszcze dużo powietrza 
w płuca, jakbym chciał tę obfitość życia zabrać na kolejny rok posługi 

wśród chorych. Nawet nie spostrzegłem się, jak znaleźliśmy się na 
różanym dziedzińcu klasztoru w Pilicy… 

Przy klasztorze oo. franciszkanów znajduje się kościół Najświętszego 
Imienia Jezus. W  kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej 
Śnieżniej – patronki rodzin. Wizerunek Matki Bożej został namalo-
wany w Rzymie ok. 1600 roku. Od 2003 roku kościół ten podniesiono 
do rangi sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej. Urzeka nas piękno baro-
kowego wnętrza świątyni, w której znajduje się aż 9 ołtarzy. W impo-
nującym ołtarzu głównym widzimy obraz Jezusa Ukrzyżowanego na 
tle Kalwarii. Ale wcześniej ołtarz z koronowanym obrazem Maryi. Przy 
obrazie służba ołtarza: brat Teofil, który pielgrzymuje z nami od pierw-
szej pielgrzymki, brat Marek, oddany Bogu, zawodowy fryzjer, który 
z humorem opowiada, jak to czesał w Warszawie sławne „głowy żeń-
skie”, Włodek i wielu innych wspaniałych naszych braci, których nie 
sposób wymienić. Zawierzamy przed wizerunkiem Maryi nasze rodziny.

Widzimy też piękne witraże. Przedstawiają one postacie świętych, 
wśród nich nasza patronka św. Faustyna i inna święta, do której mamy 
wielkie nabożeństwo – Edyta Stein. Po zawierzeniu rodzin wychodzimy 
na dziedziniec przed klasztorem, w którym nasze oczy cieszy różany 
ogród. Ojcowie franciszkanie i klerycy przyjmują nas bardzo serdecz-
nie. W tym różanym ogrodzie otoczonym historycznymi murami czeka 
nas wieczorny posiłek, przygotowany przez niestrudzoną ekipę stano-
wiącą pielgrzymkową „kuchnię”. W  dodatku wokół całego obiektu 
rosną imponujące wiekowe drzewa z XVIII wieku – lipy, jesiony i klony. 
Dowiadujemy się, że klasztor został ufundowany w latach 1740-46 przez 
Marię z Wesselów Sobieską – właścicielkę pałacu w Pilicy i synową króla 
Jana III Sobieskiego. Obcujemy nie tylko z przeszłością, ale czujemy się 
jak w przedsionkach nieba. Zaraz nas czeka też prawdziwa uczta, gdyż 
kolacje przygotowywane przez nasze siostry i brata są zdrowe i smaczne.

Nagle podchodzi do mnie brat Zbyszek i opowiada mi o swoim 
cudownym uzdrowieniu z  bardzo dokuczliwej i  bolesnej choroby 
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stawu kolanowego. To uniemożliwiało mu spełnienie pragnienie 
pójścia na pielgrzymkę. Tak się jednak złożyło, że prosił Maryję, by 
mógł uczestniczyć w pielgrzymce i został cudownie uzdrowiony, jego 
marzenie się spełniło. Brat Zbyszek opowiada mi ze łzami w oczach 
o swoim wielkim nawróceniu. Jest mieszkańcem Ostrówka, sąsiadem 
domu, w którym u państwa Lipszyców w latach 1924-25 pracowała 
przed wstąpieniem do klasztoru św. Faustyna. Wokół tych posesji 
znajduje się dąbrowa – las historycznych, wiekowych dębów. Zbyszek 
opowiada, że Święta Faustyna wychodziła z dziećmi pani Lipszycowej 
do tego lasu na spacery. Kiedyś i on udał się do tego lasu i przeżył 
pod jednym z dębów swoje nawrócenie. Było to gigantyczne przeżycie 
mistyczne, które całkowicie przemieniło Zbyszka. Kiedyś go odwie-
dziłem w tym pięknym miejscu, gdyż chciał mi pokazać grotę Matki 
Boskiej z Lourdes, którą wybudował na terenie swojej posesji. Przy-
jęli mnie z żoną Wincentynką niezwykle serdecznie. Potem poszliśmy 
na spacer do lasu. Przechadzałem się wśród tych wiekowych dębów 
– myślałem o tym, że to najpotężniejsze polskie drzewo jest królem 
wszystkich drzew. Wyobrażałem sobie Helenkę Kowalską, czyli póź-
niejszą św. Faustynę, jak przechadzała się wśród tych samych drzew, 
które mogą żyć grubo ponad tysiąc lat…

Zbyszek teraz służy Bogu w parafii, pomaga siostrom Jezusa Miło-
siernego, które zamieszkują teraz miejsce pobytu św. Faustyny prze-
mienione w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Opowiada ze łzami 
w oczach jak dziecko, że św. Faustyna posyła go do chorych, „jestem 
jak pogotowie ratunkowe, wożę ich często do szpitala” – opowiada – 
„i nakłaniam do pojednania z Bogiem. Kiedy jest potrzeba, wzywam 
również kapłana”. Na naszej pielgrzymce Zbyszek pomaga w kuchni. 
Kiedy tak opowiada o swoim nawróceniu, wielu ludzi gromadzi się 
wokół nas i  słucha ze wzruszeniem. Zbyszek jest tak przepełniony 
Bożym entuzjazmem, że wydaje się wcale nie dostrzegać zasłuchanych 
w jego słowa braci i sióstr. 

W tym różanym ogrodzie nagle czujemy ducha franciszkańskiego, 
który nam wszystkim się udziela. Słońce powoli zachodzi i udajemy 
się na nocny spoczynek. Rano Msza św. o godzinie szóstej. Ksiądz 
Michał mi przypomina, żeby kazanie było bardzo krótkie, bo naza-
jutrz czeka nas długa droga. Przypomina mi się, jak kiedyś nie miałem 
pomysłu na kazanie i żeby niepotrzebnie nie „ględzić” powiedziałem 
tylko kilka zdań. Po Mszy św. podszedł do mnie pewien starszy, czci-
godny kapłan i  pochwalił mnie: „Ksiądz powiedział bardzo dobre 
kazanie!”. „Dlaczego?” – spytałem zdumiony, gdyż kazania prawie 
wcale nie było. W odpowiedzi usłyszałem: „Bo koniec był blisko po- 
czątku”.

Przed zaśnięciem w celi klasztornej rozmyślałem o  tym, jak jest 
w niebie i oto co mi się przedstawiło:

W  NIEBIE

nie wiem jak, dziwnym trafem, znalazłem się w niebie
odczułem w nim smak życia, jak w powszednim chlebie

miałem żal, że tak szybko życie się skończyło
lecz to cierpienie zaraz Bóg przemienił w miłość

ach, jakże piękne były te łąki zielone
światłem i duchem Bożym na wskroś prześwietlone

i te pagórki leśne, skute mgłą nad ranem
takie polskie, tak żywe, moje ukochane

wtem pradoliną rzeka aż do stóp mi przyszła
i lekko je obmyła, wierna rzeka – Wisła
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zanurzyłem się w lipach, w ich woni rozkoszach
i wspomniałem lipowy ołtarz Wita Stwosza

usiądź – mówi głos do mnie – a odpocznij sobie
nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie

słyszałem już te słowa, teraz w nieba progach
słyszę pod srebrnym krzyżem, na rozstajnych drogach

słyszę wierzby płaczące, jak wzięła je wena
i z wiatrem wygrywają mazurki Szopena

aż żal za gardło chwycił w tej wiecznej przestrzeni
mój Boże – przecież wszystko – miałem już na ziemi.

KONFERENCJA:
„OFIARUJ TE ŚLUBY ZA POLSKĘ”

1 maja 1933 roku w Krakowie, we wspomnienie św. Józefa, w roku 
świętego jubileuszu 1900 lat od ofiary Jezusa na krzyżu – zbawienia 
świata, po ośmiodniowych rekolekcjach, św. Faustyna składa śluby 
wieczyste. Uroczystości przewodniczy biskup Stanisław Rospond. 
Święta zapisuje w  swoim dzienniku duchowym intencje, jakie jej 
towarzyszyły w tej podniosłej uroczystości. Wyznaczają one główne 
kierunki jej dalszej duchowej drogi:

„Trzy prośby w dzień ślubów wieczystych. Jezu, wiem o tym, że 
w dniu dzisiejszym niczego mi nie odmówisz.

Pierwsza prośba. Jezu, Oblubieńcze mój najukochańszy, proszę Cię 
o triumf Kościoła, szczególnie w Rosji i Hiszpanii, o błogosławień-
stwo dla Ojca Św. Piusa XI i całego duchowieństwa, o łaskę nawró-
cenia grzeszników zatwardziałych; o  szczególne błogosławieństwo 

i światło proszę Cię, Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać  
w życiu.

Druga prośba. O  błogosławieństwo dla naszego Zgromadzenia, 
o wielką gorliwość w Zgromadzeniu. Błogosław, Jezu, matce general-
nej i matce mistrzyni, i całemu nowicjatowi, i wszystkim przełożonym, 
rodzicom najdroższym moim; udziel, Jezu, swej łaski naszym wycho-
wankom, umocnij je tak potężnie swą łaską, aby te, które opuszczają 
domy nasze, już Ciebie nie obraziły żadnym grzechem. Jezu, proszę 
Cię za Ojczyznę moją, broń jej przed napaścią wrogów.

Trzecia prośba. Jezu, proszę Cię za duszami, które najwięcej potrze-
bują modlitwy. Proszę Cię za konającymi, bądź dla nich miłosierny. 
Także proszę Cię, Jezu, o uwolnienie z czyśćca wszystkich dusz.

Jezu, polecam Ci osoby poszczególne: swoich spowiedników (…).
Dla siebie proszę Cię, Panie, przeistocz mnie zupełnie w siebie, utrzy-

muj mnie ustawicznie w świętej gorliwości o chwałę Twoją, daj mi łaskę 
i moc ducha do spełnienia we wszystkim woli Twojej świętej” (Dz. 240).

Oprócz ofiarowania się za grzeszników i Ojczyznę, a także modli-
twy za Rosję i zwalczającą Kościół Hiszpanię, zwraca uwagę intencja 
o triumf Kościoła. Jakże wybrzmiewa ona wyraźnie w naszych czasach, 
gdy Kościół w naszej Zachodniej kulturze jest wciąż atakowany i ist-
nieją próby zniszczenia go przez ateistyczne ideologie.

W 1934 roku w Wilnie Siostra Faustyna prosiła Jezusa o błogosła-
wieństwo dla Ojczyzny:

„W pewnej chwili, kiedy się odprawiła adoracja za naszą Ojczy-
znę, ból mi ścisnął duszę i zaczęłam się modlić w następujący sposób: 
Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Two-
ich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię 
wychowała z dziecięctwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. 
Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz się na łzy dzieci małych, 
na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek, udziel mi 
łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej. W tej chwili ujrzałam 



118 119

Pana Jezusa, który miał oczy zaszłe łzami i rzekł do mnie: Widzisz, 
córko moja, jak bardzo mi ich żal, wiedz o tym, że one utrzyjmują świat”  
(Dz. 286).

„1934 rok. W dzień Wniebowzięcia Matki Bożej nie byłam na Mszy 
św. – pani doktór nie pozwoliła – ale modliłam się gorąco w celi. Po 
chwili ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności – i rzekła 
do mnie: Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze 
raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć 
dni przyjmij Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z ofiarą Mszy 
św. Przez te dziewięć dni staniesz przed Bogiem jako ofiara, wszędzie, 
zawsze, w każdym miejscu i czasie – czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się 
przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie 
można” (Dz. 325).

W tym doświadczeniu świętej mamy podaną przez Maryję formę 
modlitwy wynagradzającej za Ojczyznę, która polega na przyjmowa-
niu przez dziewięć dni Komunii Świętej w tej intencji.

W Wilnie wielki jubileusz odkupienia świata obchodzono przez 
trzy lata od 1933 do 1935. To tam Siostra Faustyna spotkała swego 
stałego spowiednika – ks. Michała Sopoćkę. Pod jego kierunkiem nie 
tylko dokonał się ogromny postęp w życiu duchowym siostry zakon-
nej, ale również dzieła miłosierdzia, których żądał Pan Jezus, zaczęły 
przybierać konkretnych kształtów. W 1935 roku został ukończony 
obraz autorstwa Eugeniusza Kazimirowsjkiego. W  czasie triduum 
kończącego wielki jubileusz obraz został wystawiony w Ostrej Bramie 
na publiczny widok, było to w dniach 26-28 kwietnia. 28 kwietnia 
przypadł na niedzielę przewodnią, a więc na dzień, który Pan Jezus 
wskazał jako Święto Miłosierdzia.

W  tym samym 1935 roku Siostra Faustyna odbyła trzydniowe 
rekolekcje przed odnowieniem ślubów. W dniu odnowienia ślubów 
ukazała jej się Matka Boska zatroskana o losy Ojczyzny. Była ubrana 
„w szacie białej, w niebieskim płaszczu z odkrytą głową” (Dz. 468). 

Maryja zbliżyła się od ołtarza do Faustyny, która odnawiała śluby, 
dotknęła ją dłońmi, okryła płaszczem i rzekła: „Ofiaruj te śluby za Pol-
skę, módl się za nią 15 VIII” (Dz. 468). Ten dzień rocznicy cudu nad 
Wisłą Maryja wskazała Faustynie jako dzień modlitwy za Ojczyznę.

Wskazówki Maryi dotyczące naszej Ojczyznę, uprzytamniają nam, 
jak wiele modlitwy potrzeba za Polskę. Maryja powołuje wciąż św. 
Faustynę, a przez nią wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia do 
modlitwy za Polskę, która zawsze jest narażona na szczególnie niebez-
pieczną napaść wrogów i fizyczną, i duchową.

DZIEŃ 4.
PILICA – IMBRAMOWICE

Gdy wychodzimy rano z klasztoru w Pilicy odczuwam szczegól-
nie uroczysty nastrój. Przechodzimy obok kościoła parafialnego pod 
wezwaniem dwóch Janów: Chrzciciela i Ewangelisty. Początki kościoła 
sięgają XIV wieku, czyli okresu lokacji miasta. Kryje on skarby polskiej 
kultury, ma bogate kaplice boczne. Kiedyś pokazywał nam je z kompe-
tencją znawcy sam ksiądz Proboszcz. Kościół wymaga prac renowacyj-
nych i wierzę, że doczekamy się szczęśliwych czasów, gdy dzieła sztuki, 
jak również architekturę kościoła zobaczymy w pełnym blasku.

Następnie przechodzimy przez odnowiony ostatnio miejski rynek, 
który zachował oryginalny XIV-wieczny układ przestrzenny. Od kilku 
lat stoi na nim zrekonstruowany mały, uroczy budynek ratusza, któ-
rego ślady odkryto w 2000 roku. To prawdziwa atrakcja, te zmiany na 
korzyść w polskich miasteczkach cieszą oko i radują serce.

Mijamy też ukryte wśród starodrzewia ruiny XVII-wiecznego 
pałacu. Po ostrym zakręcie przechodzimy wzdłuż zalewu. Poranne 
słońce rozsypuje się łuskami i iskrzy się na tafli wody, tym radosnym 
akcentem miasteczko nas żegna. 
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Teraz czeka nas długa wspinaczka na okazałe wzniesienie, w połowie 
którego wyłonią się przed nami ruiny kolejnego zamku. Gdy kolumna 
pielgrzymów rozciąga się na drodze, zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
malowniczą grupą jesteśmy. Na tym odcinku przeżyłem kiedyś nie-
zwykły moment, gdy szedłem na samym końcu szeregu, by słuchać 
spowiedzi. Z dużej odległości było dobrze widać ogromny obraz Jezusa 
Miłosiernego na feretronie, na czele kolumny. W blasku słońca Jezus 
stał się jak żywy, a przez to ożywienie, jeszcze piękniejszy niż na obrazie. 
Choć feretron z obrazem jest ciężki, nigdy nie brakuje chętnych braci 
i sióstr do niesienia go. Ludzie wręcz przepychają się, żeby dostać się do 
Jezusa i choć przez chwilę nieść Go w tym cudownym obrazie na tra-
sie całej naszej pielgrzymki. Dopiero tu widać ogromną wiarę i miłość 
pielgrzymów do Jezusa. Na tym właśnie odcinku moje serce zostało 
zalane miłością. Jezus dał mi odczuć, jaki jest dumny z tego, że może 
przemierzać w ten sposób, w tym niezwykłym obrazie polską ziemię. 
Przecież On sam jest tak naprawdę autorem obrazu, gdyż w takiej for-
mie plastycznej przedstawił się siostrze Faustynie i powiedział w 1931 
roku: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: 
Jezu, ufam Tobie” (Dz. 48). Teraz po latach Jezus Miłosierny prze-
mierza co roku z nami polską ziemię i z tej grupy, tworzącej rodzinę 
pielgrzymkową, „ręką wzniesioną do błogosławieństwa” błogosławi 
nam, wszystkim ludziom spotykanym po drodze, kościołom, domom, 
szkołom, polom i  lasom. Jezus błogosławi tej pięknej malowni- 
czej ziemi.

W pewnej chwili, gdy byliśmy już wysoko, obejrzałem się do tyłu. 
Zobaczyłem jeszcze raz z  oddali ten pejzaż, jakby farbką namalo-
wany ręką Bożą. Miasteczko, wieże kościołów otoczone pierścieniem 
pagórków i soczystej zieleni, drzew. Przy drodze na polach rosły całe 
połacie polnych kwiatów, jakby specjalnie tutaj usłanych dla przy-
ozdobienia cudownego obrazu, jest ich tak wiele, że trudno wszyst-
kie wyodrębnić wzrokiem: czerwone maki, biały rumianek polny 

z żółtym oczkiem w środku, liliowe chabry, dzikie goździki, i wiele  
innych.

A  nad tym wszystkim nieskalany lazur nieba rozciągającego się 
w nieskończoność. To niebo, prześwietlone blaskiem światła jest tak 
czyste i piękne, jak spojrzenie Jezusa z obrazu. A w oddali wszystko, co 
najpiękniejsze może zaoferować widok jurajski: niekończące się wznie-
sienia, skałki wapienne, góry jak olbrzymie puchacze, które przysia-
dły tu tylko na chwilę, bo nadziwić się nami nie mogą. W czasie tej 
wspinaczki ku wyżynom piękna naturalnego i duchowego pielgrzymi 
otrzymują kapłańskie błogosławieństwo, po którym nie wiadomo jak 
i kiedy, wszyscy jesteśmy już na szczycie góry. Czujemy, że Bóg wybrał 
to miejsce na błogosławieństwo, które chce nam przekazać z tego naj-
bardziej niezwykłego swojego wizerunku.

SPÓJRZ  NA  MNIE

pochyl nade mną swe oblicze
i spójrz łaskawie na mnie Panie
pochyl się dziś nad moim życiem
nad śmiercią i nad zmartwychwstaniem

przeniknij mnie do szpiku kości
tę miłość, co się gdzieś zgubiła
wszystkie upadki i słabości
tak, żeby krew zastygła w żyłach

wszystko co było, jest i będzie
ten lęk i trwogę i obawy
teraz i tu, zawsze i wszędzie
ogarnij wzrokiem swym łaskawym
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i wszystko, co się nie udało
o czym dziś myślę z serca drżeniem
to, o czym wiesz, że tak bolało
przemień to w miłość swym spojrzeniem

Pofalowaną drogą, wśród wzgórz i bogatych, kolorowych domów 
zmierzamy do Wolbromia. Za lasem znów nas wita tafla jeziora, 
a potem rynek miejski, na który wchodzimy z radosnym śpiewem na 
ustach, by dać świadectwo, nadzieję i radość mieszkańcom miasta. Iluż 
wspaniałych kantorów przewinęło się przez pielgrzymkę, brat Stani-
sław z gitarą i siostra Ania, która ma cały „Dzienniczek” opracowany 
pod kątem tematów i często prowadzi modlitwy. Jest też siostra Ania 
– lekarz internista, która jest jednocześnie znakomitą pianistką. Siostra 
Ania, choć lekarz, najskuteczniej leczy pielgrzymów śpiewem. Jest też 
delikatna Ela, romanistka, która gdy zaczyna śpiewać do mikrofonu, 
zadziwia pielgrzymów, że z kruchej, filigranowej osoby wydobywa się 
nagle silny śpiew. Ileż to trzeba mieć kondycji fizycznej, żeby przez całą 
trasę pielgrzymki udzielać się cały czas wokalnie i podnosić na duchu 
idących w deszczu lub spiekocie dnia pielgrzymów.

Na rynku czeka nas niespodzianka, pani Czesia zaprasza nas do 
cukierni i  częstuje podczas niezwykle serdecznej rozmowy ciastem, 
kawą, herbatą i wodą mineralną. Te przemiłe spotkania z panią Czesią, 
mądre rozmowy, to też już część historii naszej pielgrzymki. Każdego 
roku czekamy na nie z utęsknieniem. Choć tak miło się siedzi, musimy 
się zbierać, gdyż do Imbramowic jeszcze daleka droga.

Po drodze w miejscowości Sucha spotkamy jeszcze jedną bardzo 
miłą rodzinę, która prowadziła mały sklepik. Oddają do dyspozycji 
pielgrzymów swoje gospodarstwo, cały dom, stodołę, w której przygo-
towywany jest posiłek, ogród, w którym pod starym rozłożystym orze-
chem wspaniale się odpoczywa. W starożytności, o czym zaświadcza 
m.in. Pliniusz Starszy, owoce orzecha symbolizowały małżeństwo, gdyż 

młodożeńcom życzono tak ścisłej jedności, jak tworzą ją nierozerwalne 
połówki orzecha. Tak jak dziś obsypuje się młodych pieniążkami, tak 
w starożytności obsypywało się ich owocami orzecha. W polskiej tra-
dycji orzech miał duże znaczenie, leczył, żywił swymi owocami, z któ-
rych również wytłaczano olej, a liśćmi orzecha nacierano zwierzęta, 
bydło, konie, aby chronić je przed dokuczliwymi atakami owadów. 
W chałupach te liście miały odstraszać robactwo. Najzdrowsze okazy 
tego drzewa dożywają czterystu lat, są zdolne osiągnąć trzydzieści 
metrów wysokości. Drewno orzecha białokremowe z zewnątrz, bru-
natnoczerwone w środku jest piękne, twarde i trwałe, niezwykle drogie 
i pożądane w meblarstwie. Na naszym orzechu zawieszone są ławy 
– huśtawki. Niektórym pielgrzymom przypomina się dzieciństwo 
i bujają się, doznając rozkoszy, których dostarcza im chwila wytchnie-
nia spędzona w cieniu pięknego drzewa. W gospodarstwie, które nas 
tak przyjmuje, spotykamy się z przykładem prawdziwej, tradycyjnej 
polskiej gościnności. Niech Pan Bóg wynagrodzi dobro gospodarzy 
i umiejętność dzielenia się tym, co mają.

Czas ruszać do Imbramowic. Tam wyczekują nas siostry norber-
tanki, a na dziedzińcu zewnętrznym klasztoru, ekipa kuchenna szy-
kuje kolację. Przemierzamy Suchą wśród zabudowań. Czeka nas lekkie 
podejście. Zmęczonych pielgrzymów musimy mobilizować, aby szyb-
ciej uformowali zwarty szyk. Kiedyś ta Sucha była strasznie mokra. 
Była tu powódź i woda spłynęła z góry korytem, którym prowadzi 
droga. Zamiast drogi szybkim nurtem płynęła okazała rzeka, nie było 
wyjścia, musieliśmy iść przez wodę ze zmoczoną dolną partią ubrań. 
Takie chwile zostają w pamięci na zawsze.

Klasztor w Imbramowicach jest położony w rozległej dolinie oto-
czonej ze wszystkich stron pięknymi wzgórzami. Schodzimy więc do 
miejsca naszego przeznaczenia w dół i cały klasztor widzimy jak na 
dłoni. Jest to jeden z najstarszych klasztorów żeńskich w Polsce, stare 
mury robią do dziś wrażenie, wnętrze świątyni jest bogate w dzieła 
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sztuki z obrazem Jezusa Cierpiącego w głównym ołtarzu. Teraz są dwa 
domy pielgrzyma w odnowionych staraniem sióstr zapuszczonych do 
niedawna budynkach, w tych domach pielgrzymi znajdują godziwy 
odpoczynek. Klasztor Sióstr Norbertanek jest imponujący na skalę 
ogólnopolską, malowniczo położony nad rzeczką Dłubnią, która 
przebiega przez tereny klasztorne. Na stronie informacyjnej Sióstr 
czytamy:

„Na Szlaku Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich, na obszarze Dłub-
niańskiego Parku Krajobrazowego, w  miejscowości Imbramowice 
położonej ok. 32 km na północny zachód od Krakowa nad historyczną 
rzeką Dłubnią, w południowo-zachodnim zakątku Diecezji Kielec-
kiej, wznosi się zabytkowy zespół budowli klasztoru Sióstr Kanoni-
czek Regularnych Zakonu Premonstratensów, powszechnie zwanych 
w Polsce norbertankami – od imienia swego Założyciela: Św. Norberta. 
Klasztor imbramowicki należący do najstarszych polskich klasztorów 
żeńskich a zarazem będący jednym z zaledwie dwóch funkcjonujących 
do dziś dnia domów norbertańskich w Polsce (obok Klasztoru Sióstr 
Norbertanek w Krakowie na Salwatorze) – stanowi rzadki i wyjątkowo 
cenny skarbiec wielowiekowego duchowego i kulturowego dziedzic-
twa Zakonu Premonstrateńskiego na naszej ziemi”.

Kiedy przemierzamy historyczną bramę wejściową prowadzącą na 
zewnętrzny, dostępny dla pielgrzymów dziedziniec, czujemy dostojeń-
stwo starych murów i historię, która nas otacza. To wszystko sprawia, 
jakbyśmy po trosze sami byli uczestnikami tego życia klasztornego, na 
twarzach pielgrzymów jest skupienie i pokój. Ale dopiero po wejściu 
do wnętrza kościoła przed obrazem Jezusa cierpiącego dotyka nas nie-
samowita tajemnica Bożej miłości. Siostry podają nam podstawowe 
wiadomości historyczne o  tym cudownym wizerunku cierpiącego 
Zbawiciela: „Według opinii rzeczoznawców, pochodzący z XVII w., 
namalowany został farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 89 x 106 
cm. Wykonane przez nieznanego autora dzieło posiada wysoką wartość  

artystyczną. Z ciemnego tła obrazu wyłania się postać umęczonego 
Chrystusa. Na pierwszym planie, w pełnym świetle ukazane jest obli-
cze i obnażony prawy Bok z szeroko otwartą Raną. W głębi obrazu, 
z lewego ramienia spada szkarłatna szata osłaniająca Chrystusa w pół 
postaci. Twarz Chrystusa ukazuje ogrom cierpienia. «Wzgardzony był 
i odtrącony przez ludzi. Mąż boleści oswojony z cierpieniem» (Iz 53,3). 
Przekrwione oczy, w niezmiernym wysiłku ściągnięte brwi, zapadłe 
policzki i w bolesnym skurczu rozchylone usta wyrażają niewypowie-
dzianą mękę. Lecz «spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem» 
(Iz 53, 10). Obie dłonie ujmują rozległą Ranę Boku. U dołu obrazu na 
tle szkarłatnej szaty widnieje napis, który wyraża pełną boleści skargę 
Chrystusa: ZOBACZ GRZESZNY COM CIERPIAŁ ZA TWE GRZE-
CHÓW ZŁOŚCI Z PRZYCZYN ICH OTUŻ BOK MOY OTWARTEY 
MIŁOŚCI. Przebite na wskroś Serce Zbawiciela już po Jego Skonaniu 
oraz wypływająca zeń Krew i Woda są znakiem nieskończonej Miłości 
Bożej przekraczającej granicę śmierci i otwierającej nam zbawienny 
Zdrój Odkupienia

Pierwszy cud z łaskawości Pana Jezusa Cierpiącego odnotowano 
w kronice klasztornej w 1891 r., kiedy to ofiarowano Panu Jezusowi 
dziękczynne wotum w postaci srebrnego serca z napisem: «Dzięki Ci 
Jezu miłosierny za ocalenie dziecka – 18.05.1891»”.

Jesteśmy pod tak wielkim wrażeniem Jezusa na obrazie, że wielu 
pielgrzymów spontanicznie pada w pokorze krzyżem przed cierpiącym 
Zbawicielem. Organizujemy całonocną adorację i  wszyscy chętnie 
wpisują się, mimo zmęczenia, na określoną godzinę. Z tej modlitwy 
czerpiemy siłę do dalszego pielgrzymowania.

Modlimy się tutaj do rany przebitego boku, a właściwie Serca Pana 
Jezusa. W tej ranie zawiera się wszystko, co nas boli we współczesnym 
świecie: rozwój ideologii ateistycznych wrogich pierwotnemu powoła-
niu człowieka do czystości, niewinności i świętości, systemy edukacji 
odbierające dzieciom pierwotną niewinność, atak na życie najbardziej 
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bezbronnych w postaci aborcji, eutanazji, ataki na rodzinę i Kościół – 
wszystko, co we współczesnym świecie najbardziej rani Serce Jezusa, co 
stanowi cywilizację śmierci. Wszystko to otaczamy modlitwą, wierząc 
nieskończenie, że tylko miłosierdzie Najświętszego Serca Zbawiciela jest 
w stanie skutecznie postawić granice złu, które nie zna granic i pragnie 
zawłaszczać coraz to większe obszary naszego życia. Pragnie niszczyć 
obraz Boży w człowieku, zapędzając się już do manipulacji w genach, by 
stworzyć lepszego człowieka niż stworzył sam Bóg. To stawianie siebie 
na miejscu Boga przyniesie kiedyś tragiczne skutki dla całej cywilizacji. 
My Polacy doświadczyliśmy już skutków działania ideologii bez Boga: 
hitlerowskiej i stalinowskiej, ideologii, którym się wydawało, że już nas 
zmiażdżyły. Te ideologie zawsze prowadzą do masowej eksterminacji 
człowieka. Dlatego za wszelką cenę powinniśmy się im przeciwstawiać. 
W tym sanktuarium Jezusa Cierpiącego modlimy się, by miłość i miło-
sierdzie odniosły w tym świecie ostateczny triumf.

Jest jeszcze jedna tajemnica w  sanktuarium imbramowickim – 
obecność sióstr norbertanek. Raz wkroczywszy w mury zakonu, nie 
wychodzą już stamtąd i  nawet nie mogą zmienić miejsca pobytu 
na inny dom zakonny. Choć są zaprzyjaźnione z nami, widzimy je 
tylko i  rozmawiać z  nimi możemy przez kraty. Kiedy spowiada-
łem siostry, głosząc im rekolekcje, patrzyłem w ich oczy. Zwłaszcza 
w oczy starszych sióstr, które spędziły w klasztorze niemal całe życie. 
Były to oczy czyste, źródlane o  anielskim wyrazie, nie znajdziemy 
takiego w laickim świecie. Przez te oczy widać nieskończoną głębię 
żywej obecności Stworzyciela pośród nas tutaj na ziemi. Spojrzenie 
w te oczy było dla mnie jakimś tajemniczym obcowaniem w bliskości 
z Nieskończoną, Wieczną Miłością Stwórcy. To jest jeden z blasków 
powołania tych sióstr, oddania życia na służbę odwiecznemu Oblu- 
bieńcowi.

KONFERENCJA:
MODLITWA, KTÓRA MA MOC OCALENIA OJCZYZNY

We wrześniu 1935 roku św. Faustyna otrzymuje jedną z najbardziej 
tajemniczych wizji dotyczących losów pewnego miejsca na ziemi. Już 
ponad dwa lata mieszka w klasztorze Wilnie, są to proste drewniane 
budynki na Antokolu, a więc w dość dużej odległości od centrum – 
Ostrej Bramy, niedaleko której mieszkał ks. Michał Sopoćko. Pod 
kierunkiem tego świętego spowiednika zakonnica zrobiła ogromne 
postępy w życiu duchowym. Powstał już obraz Jezusa Miłosiernego 
autorstwa malarza Kazimierowskiego. Obraz ten wystawiony był 
od piątku do niedzieli przewodniej tegoż 1935 roku w Ostrej Bra-
mie i Faustyna przeżywała wewnętrznie pierwsze, nieoficjalne jeszcze 
święto Bożego Miłosierdzia. Był to czas niezwykły, gdyż było to uro-
czyste Triduum kończące aż trzyletnie obchody jubileuszu 1900 lat od 
śmierci Pana Jezusa na krzyżu.

13 września 1935 roku Święta Faustyna miała pełną grozy wizję. 
Otóż zobaczyła nagle w swojej celi na Antokolu anioła, wykonawcę 
gniewu Bożego:

„…obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i bły-
skawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. 
Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, 
a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych 
przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat 
będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu 
Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość maje-
statu Jego przenik[nę]ła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć bła-
gania mojego”.

W tej chwili Faustyna została przeniesiona przed „stolicę Bożą”, 
ujrzała potęgę majestatu Bożego, nawet nie próbowała opisywać tej 
wielkości i świętości Boga, tylko zaczęła błagać Boga o miłosierdzie dla 



128 129

świata, a zwłaszcza tego miejsca, które ściągnęło na siebie tak wielki 
gniew Boży. Modliła się nie własnymi słowami, ale tymi specjalnymi, 
objawionymi jej w bliskości Boga o uśmierzenie gniewu Bożego.

W historii biblijnej znamy miasta, które przez grzech ściągnęły 
na siebie gniew Boży i zostały zniszczone, była to przede wszystkim 
Sodoma i Gomora, ale także Jerozolima, która nie rozpoznała czasu 
nawiedzenia Boga.

Były też miasta, które jak Niniwa zostały ocalone, gdyż uwierzyły 
słowom Boga objawionym przez proroka i podjęły post i pokutę, by 
przebłagać Boga za swoje grzechy. Pan Jezus powiedział do Faustyny 
słowa, określające jej misję w stosunku do całego świata: „W Starym 
Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysy-
łam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać 
zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miło-
siernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka 
moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem spra-
wiedliwości posyłam dzień miłosierdzia” (Dz. 1588).

Miłosierdzie Boże jest więc dane światu jako ostatnia deska ratunku 
przed dniem sprawiedliwości. Matka Boża przekazała Siostrze Fau-
stynie słowa o  tym dniu: „Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, 
dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym 
wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, 
będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie 
lękaj się niczego, bądź wierna do końca, ja współczuję z tobą” (Dz. 635).

Słowa modlitwy, która została objawiona św. Faustynie, to znana 
dzisiaj powszechnie koronka do Bożego Miłosierdzia:

„Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł 
wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. 
Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. 
Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: Ojcze Przedwieczny, 
ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, 

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla 
Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas” (Dz. 475). 

Na drugi dzień rano Siostra Faustyna weszła do kaplicy i wówczas 
usłyszała słowa, którymi Jezus pouczył ją o znaczeniu i mocy tej mo- 
dlitwy:

„Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłysza-
łam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę 
modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, 
usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu 
mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce 
różańca w  sposób następujący: najpierw, odmówisz jedno «Ojcze nasz» 
i «Zdrowaś Maryjo», i «Wierzę w Boga», następnie na paciorkach «Ojcze 
nasz» mówić będziesz następujące słowa: «Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci 
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego»; na 
paciorkach «Zdrowaś Maryjo» będziesz odmawiać następujące słowa: 
«Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i  świata całego». Na 
zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: «Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i  nad całym światem»”  
(Dz. 476).

Z tych słów Zbawiciela dowiadujemy się, że jest to modlitwa prze-
błagalna na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za nasze grze-
chy. Jest to modlitwa, w której symbolicznie dokonujemy tego, co 
kapłan czyni w czasie Mszy św. Każda Masza jest ofiarą przebłagalną 
samego Jezusa, składaną na ołtarzu przez kapłana za nasze grzechy. 
Podobnie w koronce ofiarujemy „ciało i krew, duszę i bóstwo” Syna 
Bożego Bogu Ojcu na przebłaganie za nasze grzechy i całego świata. 
Nie jest to modlitwa wynagradzająca za nasze grzechy, ale przebłagalna, 
a zatem powstrzymująca Boży gniew, a przez to mająca moc ocalenia. 
Jest to zatem modlitwa, która ma niespotykaną siłę ocalenia nie tylko 
poszczególnego człowieka, ale pewnych miejsc na ziemi i całej naszej 
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Ojczyzny. Tę modlitwę Jezus w tym wypadku polecił odmawiać św. 
Faustynie w formie nowenny – przez dziewięć dni.

„JESTEM KROPLĄ WOBEC FALI ZŁA”

Troska Maryi o los Ojczyzny w obliczu zbliżającego się kataklizmu 
wojny przewija się często na łamach „Dzienniczka”. Już dosłownie 
w postaci niemal bojowniczej przychodzi do Faustyny Matka Boża 
z „obnażoną piersią i zatkniętym mieczem” (Dz. 686). Niestety Maryja 
płacząc rzewnymi łzami, próbowała zasłonić Ojczyznę przed „straszną 
karą Bożą”. Te łzy jednak wyrażały niewypowiedziany ból Maryi przed 
nadchodzącą katastrofą. Co prawda Maryja nas wciąż zasłaniała przed 
straszną karą, jaką Bóg miał nas dotknąć, ale mimo tej opieki, duszę 
Faustyny przeszył lęk straszny. Święta skarżyła się: „Modlę się nieustan-
nie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce 
Bożej” i po chwili dodała: „Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar 
za Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła” (Dz. 686).

W  tym samym czasie święta ujrzała „stolicę Baranka Bożego 
i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę 
i Kazimierza królewicza, którzy wstawiali się za Polskę” (Dz. 689). 
Dwóch pierwszych zostało ogłoszonych w Kościele współpatronami  
Polski. 

Zastanawia, że przy tak wielkim orędownictwie za naszą Ojczyznę 
Maryi i tylu świętych nie dało się powstrzymać fali zła. Święta Faustyna 
wprost mówi, że jest kroplą wobec fali zła. Jakże wielkie zło i grzech 
musiał ogarnąć naszą Ojczyznę, skoro nie dało się powstrzymać kata-
strofy. Jakże Polska potrzebowała wtedy – i teraz – nawrócenia. Jakże 
potrzeba prawdziwych świętych, którzy świadectwem życia i wyborem 
drogi przyczynią się do przemienienia oblicza tej ziemi.

NOWENNA PRZEBŁAGALNA

W październiku 1936 roku Siostra Faustyna wróciła ze szpitala na 
Prądniku. Przebywała wtedy już na stałe w krakowskich Łagiewnikach. 
Pod datą 19 września zanotowała słowa Jezusa: „Dziecię moje, jeszcze 
parę kropel w kielichu, już niedługo” (Dz. 694). Radość zalała serce 
Faustyny na te słowa, zrozumiała, że jej posłannictwo „zaczyna się 
w całej pełni”. Potem powie: „Zdrowie moje niknie i ucieka, ale cieszę 
się niezmiernie z wezwania Twego, Boże mój, Miłości moja, bo wiem, 
że z chwilą śmierci rozpocznie się posłannictwo moje” (Dz. 1729). Stan 
jej zdrowia był już tak zły, że od doktora szpitala na Prądniku – Adama 
Silberga, notabene żyda nawróconego na katolicyzm, otrzymała zwol-
nienie od wszelkich prac w zakonie. Było to przyczyną wielu przykrości, 
jedna z sióstr tak to tłumaczyła: „A siostra nie jest chora, tylko chcieli 
dać siostrze wypoczynek i dlatego upozorowali chorobę” (Dz. 710).

W tych dniach, w tak trudnych dla Siostry Faustyny okoliczno-
ściach, Pan Jezus przyszedł z bardzo ciężkim do spełnienia żądaniem:

Idź do przełożonej i powiedz, że życzę sobie, żeby wszystkie siostry 
i  dzieci odmówiły tę koronkę, której cię nauczyłem. Odmawiać mają 
przez dziewięć dni i w kaplicy, w celu przebłagania Ojca mojego i upro-
szenia miłosierdzia Bożego dla Polski (Dz. 714).

Jest październik 1936 roku. Nad Ojczyznę coraz bardziej zbliżają 
się czarne chmury. Dla Faustyny kłopotliwe było to, że w modlitwę 
mają być zaangażowane nie tylko wszystkie siostry, ale nawet i dzieci. 
Sprawa nie dotyczyła więc samej zakonnicy, nie była już jej pry-
watną formą pobożności, ale miała nabrać charakteru publicznego. 
W związku z tym zakonnica zdecydowała zapytać spowiednika, ojca 
Andrasza, ale „nie mogła się z ojcem widzieć”.

W tym żądaniu Pan Jezus podaje Faustynie modlitwę w postaci 
dziewięciodniowej nowenny przebłagalnej za Ojczyznę. Składa się ona 
z koronki do Bożego Miłosierdzia, aby to miłosierdzie uprosić dla Polski.  



132 133

Dzisiaj często podejmujemy we wspólnotach lub prywatnie taką formę 
modlitwy za Ojczyznę. Często odprawiamy pełną nowennę, jaką Pan 
Jezus podyktował Faustynie do odmawiania przed świętem Bożego 
Miłosierdzia. Odmawiajmy tę nowennę z wiarą, że ma ona moc oca-
lenia Ojczyzny.

DZIEŃ 5.
IMBRAMOWICE – SKAŁA

Odcinek od klasztoru Sióstr Norbertanek do Grodziska Błogo-
sławionej Salomei jest tak piękny, że przemierzając go, cytuję sobie 
w duchu strofy „Pana Tadeusza” i wydaje mi się, że to o tej ziemi Mic-
kiewicz pisał, tęskniąc „do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielo-
nych”. Patrząc na zboża, które w słońcu stają się naprawdę złociste, 
a lekki wiatr powoduje, że falują, jakby oddychały, myślę o uczniach 
Pana Jezusa, którzy w drodze łuskali kłosy zbóż:

„Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie 
Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna” (Mt 12, 1). 
Chyba był to jakiś szczególny moment, skoro odnotowali to aż trzej 
ewangeliści, oprócz Mateusza, Marek i Łukasz. Jezus patrzył na ucz- 
niów z wielką miłością i niewątpliwie była to chwila, która mocno 
odcisnęła się w pamięci apostołów. Któż z nas nie widział obrazu, który 
ilustruje tę scenę, łany zbóż, wśród nich uczniowie i nieco oddalony 
Jezus obdarza ich łaskawym wzrokiem. Gdy na naszej trasie pielgrzym-
kowej wśród pagórków leśnych i łąk zielonych zachwycam się malar-
skim pięknem tego odcinka, wcale się nie dziwię, że Pan Jezus zatęsknił 
za tą polską ziemią i właśnie z jej serca przekazał całemu światu orędzie 
o tym, co jest największym darem Boga dla nas – o Jego miłosierdziu. 
Chciałoby się zawołać, jakie to piękne, jak to napełnia nas bogactwem 
ducha, że zatęskniłeś Panie:

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

Kiedyś na tym odcinku na pochyłym zboczu łąki zauważyłem 
pasące się krowy. Podszedłem do nich z  mikrofonem i  zacząłem 
mówić do nich kazanie. Pielgrzymi zdumieni tym widokiem zatrzy-
mali się i zaczęli obserwować ten zabawny widok. Najciekawsze było 
to, że krowy zainteresowały się treścią kazania, przybliżyły się do mnie 
i zaczęły z uwagą słuchać. Ludzie pękali ze śmiechu, a krowy wcale tym 
nie zrażone zachowały właściwą liturgicznemu wydarzeniu powagę. 
Gdy zakończyłem kazanie i powiedziałem „amen”, jedna z krów, chyba 
ich szefowa, zamuczała tak donośnie, że dźwięk ten rozniósł się po 
okolicznych dolinach. Zrozumieliśmy od razu, że to oznacza w kro-
wim języku „dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczne”. Ludzie pokła-
dali się ze śmiechu, że krowa w obecności tak wielkiego tłumu umiała 
zachować się na poziomie odpowiednim do wydarzenia i z radością 
zaczęli bić jej brawo. W nagrodę krowy dostały od pielgrzymów całe 
wiechy soczystej świeżej trawy, które smakowicie jadły. Aż żal było się 
z nimi rozstawać.

Ruszyliśmy ostrym zejściem prosto do lasu, przez który pro-
wadzi kolejny odcinek. Rozważaliśmy tajemnice radosne Różańca 
świętego. Gdy po kilku kilometrach wychodziliśmy z  lasu, prowa-
dzący całą kolumnę i  dyrygujący ruchem Grzesiu, mocno zagwiz-
dał i obwieścił przerwę na polanie. Jest to jedno z najpiękniejszych 
miejsc na naszej trasie, które bardzo lubię. Tego roku pielgrzymka 
była dość późno, prawie przed wakacjami i  zboża były dość wyso-
kie. W związku z tym przed nami roztaczały się łany zbóż na polach. 
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Z drugiej strony, na opadającym zboczu wzniesienia była ściana lasu. 
A w oddali ogromna, długa ściana innego lasu, nad którym rozcią-
gało się przejrzyste, lazurowe niebo. Kocham ten widok, kocham te 
ciągnące się mury drzew leśnych, które przybierają w  czerwcowej 
aurze wszystkie odcienie zieleni: od granatowej, poprzez morską aż 
do jasnozielonej. Jest to dla mnie widok najpiękniejszy na świecie. Te 
ściany lasu w oddali są jak ogromne fale morskie, które życiodajnym 
tchnieniem zalewają świat i zdają się płynąć w naszą stronę. Kiedy Fau-
styna tak często mówi o morzu i oceanie miłosierdzia, właśnie w spo-
sób plastyczny widzę to w tym pięknym miejscu, które oferuje takie  
widoki.

Pamiętam, jak kiedyś wracałem z pielgrzymki z Rzymu, z pogrzebu 
św. Jana Pawła II. Choć było to jeszcze w kwietniu, w tamtym roku 
wiosna przyszła o wiele wcześniej i było już zielono. Po drodze obserwo-
wałem wegetację w różnych odcinkach Europy. Pamiętam to uczucie 
szczęścia, jakiego się doznaje, patrząc na te polskie polany zamknięte 
ścianami lasu, które zlewają się z błękitnym niebem. Gdy na to patrzy-
łem, oddech stawał się od razu i głębszy, i lżejszy jednocześnie.

Kiedy tak siedziałem na polanie na skraju lasu z pielgrzymami, 
nagle spojrzałem na obraz Jezusa Miłosiernego. Jezus poruszył moje 
serce, wydało mi się, że pragnie stanąć wśród dojrzewających zbóż. 
Zbliżała się godzina 15:00, godzina miłosierdzia. Poprosiłem kilku 
pielgrzymów, żeby mi pomogli postawić wielki obraz Jezusa w zbożu. 
Kiedy na modlitwę wszyscy półkolem stanęliśmy na wprost Jezusa, 
przed nami roztoczył się przepiękny widok. Jezus w falującym zbożu 
wyglądał jak żywy. Wszyscy klęknęliśmy na koronkę. We wprowa-
dzeniu przywołałem słowa Ewangelii o uczniach Jezusa wśród zbóż, 
uczniach, którzy szli za Jezusem Miłosiernym. Mówiłem o tym, z jaką 
miłością Jezus na nich patrzył. A teraz z tego ożywionego przez młode 
zboża obrazu Jezus patrzył na nas o godzinie piętnastej tym spojrze-
niem z krzyża, o którym mówił do Świętej Faustyny. Prosiłem Jezusa, 

żeby wejrzał na nas pielgrzymów, na nasze rodziny i naszą Ojczyznę 
tym niezwykłym spojrzeniem. Wśród pielgrzymów była jedna sio-
stra, której zaczęły łzy płynąć z oczu. Przeszła chorobę nowotworową, 
która była już zaleczona. Ale skutkiem był bardzo osłabiony rozlewa-
jący się nieostry wzrok. Mimo tych trudności siostra ta zdecydowała 
iść na pielgrzymkę i podziękować Bogu i Najświętszej Maryi Pannie 
za uzdrowienie. W czasie tej modlitwy przed obrazem zrobiło jej się 
bardzo przykro, że nie może zobaczyć tego pięknego spojrzenia Jezusa 
na obrazie. Wtedy zaczęła odczuwać miłość, która zalewała jej serce. 
Pragnienie zobaczenia Jezusa było tak wielkie, że zaczęła wpatrywać się 
w obraz. W pewnej chwili zdała sobie sprawę, że widzi wyraźnie twarz 
Jezusa i te piękne oczy, które z miłością na nią patrzą i przeszywają 
jej duszę na wskroś. Nagle poczuła się szczęśliwa. Po tej modlitwie 
przyszła do mnie i o wszystkim opowiedziała. Powiedziała, że została 
uzdrowiona, bo teraz już widzi dobrze.

Po kilku miesiącach przyjechała do mnie specjalnie na Banacha do 
szpitala, gdzie posługuję, żeby potwierdzić, że cały czas dobrze widzi 
i czuje się całkowicie uzdrowiona. Myślę często przed obrazem Jezusa 
Miłosiernego o  tym łaskawym, pełnym miłości spojrzeniu Jezusa, 
które uzdrawia i leczy. Ach Jezu, wejrzyj na nas tym pięknym wzro-
kiem, który potrafi wszystko przemienić w triumf miłosierdzia!

Do Grodziska dochodzimy wąską drogą asfaltową, która rozciąga 
się jak pofalowana wstęga rozciągnięta między złocistymi łanami pól. 
Idziemy wysoczyzną, która prowadzi nas na cypel skalny, na którym 
wśród wysokich drzew ukryta jest niespodzianka. Jest to Grodzisko 
Błogosławionej Salomei, które rozsiadło się jak stare polskie gniazdo 
na skraju skalnej góry, u stóp której nisko w dole snuje się malowni-
cza Dolina Prądnika. Nic dziwnego, że miejsce to zachwyciło księżnę 
Salomeę, która już jako wdowa po księciu Kolomanie, założyła tu 
klasztor sióstr franciszkanek z rodziny Świętej Klary. Sama wstąpiła do 
tego klasztoru. Ufundowała jeszcze kilka klasztorów w Polsce, między 
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innymi w prastarym Zawichoście nad dzikimi rozlewiskami Wisły. 
Postanowiła jednak pozostać do końca życia w owym grodzisku osa-
dzonym na skale. Wybudowała klasztor, ale sama przeniosła się do 
pustelni, zbudowanej na bardzo stromym urwisku, i tam dopełniła 
swojego świętego żywota.

Oprowadza nas po tym miejscu niezwykły kapłan – ks. Stanisław, 
który od lat pełni tu rolę gospodarza. Studiował teologię we Francji, 
ale teraz swoją posługę z pasją pełni w tym niezwykłym miejscu, które 
przez swoje przyrodnicze walory predestynowane jest do kontemplacji 
Boga w dziełach stworzenia. Jest tu ślicznie wkomponowany w naturę 
dom pielgrzyma, ale najpiękniejszym obiektem architektonicznym 
jest perełka sztuki sakralnej, niewielki kościółek z  obrazem Matki 
Boskiej w głównym ołtarzu.

Przed kościółkiem starożytna studnia, w której, jak głosi legenda, 
znalazły ucieczkę klaryski, które swe życie poświęcone Bogu złożyły tu 
w ofierze, broniąc czystości przed agresją dzikich Tatarów w czasie ich 
najazdu. Z klasztoru nic już nie zostało. Pod fundamentami kościółka są 
ponoć jego ruiny. Niektórzy mieszkańcy widzą do dziś dnia niebiesko- 
-zieloną smugę światła unoszącą się nad tym miejscem i przypisują 
to zjawisko błogosławionej obecności dusz świętych niewiast, które 
tu przeniosły się do światłości wiekuistej. W tym miejscu zrodziło się 
powołanie księdza Michała.

Kiedyś przygotowując nabożeństwo, w czerwcowy wieczór zapa-
liliśmy z ks. Michałem mnóstwo świec we wnętrzu kościołka. Nabo-
żeństwo odbyło się bez światła elektrycznego, tylko w  blasku tych 
świec, zupełnie jak w czasach św. Salomei. Ten blask wydał nam się 
tak intensywny, przybierał jakąś nadprzyrodzoną poświatę. Jestem 
przekonany, że unosił się w tym blasku duch świętych niewiast, które 
w tym niezwykłym miejscu dopełniły swojego powołania w ziemskiej 
pielgrzymce do domu Ojca.

Kustosz miejsca ks. Stanisław ma tak jak my ducha pielgrzyma. 
Kiedyś samotnie przewędrował pieszo z Polski do Rzymu, i to nas bar-
dzo łączy. 

Ze skalnego urwiska rozciąga się przepiękny widok na Prądnik, 
który w dole przeciera sobie drogę wśród stromych wzniesień. Wyra-
stają z nich pionowo smukłe świerki, sosny i  inne polskie drzewa. 
Miejsce to ma nie tylko mikroklimat przyrodniczy, ale też wyjątkowy 
klimat duchowy. Kiedyś przywiodłem tu mojego przyjaciela, księdza 
irlandzkiego. Był pod wielkim wrażeniem tego miejsca – westchnął 
tylko i powiedział: „Mój Boże, nie mogę pojąć, że tak cudowne miejsca 
są całkowicie ukryte przed światem”. Pielgrzymi też czują się szczęśliwi 
w tym miejscu i chyba wszyscy w jego nadprzyrodzonej ciszy czujemy 
się dotknięci łaską. Jest to miejsce, w którym na szlaku pielgrzymim 
dotykamy tajemnic życia duchowego, Bóg porusza nasze serca swoją 
świętą, ojcowską miłością.

CISZA  CZERWCOWA

drzewa igrają liśćmi na wietrze
jakby mi chciały serce ukoić
głęboko wdycham święte powietrze
życie jest piękne i już nie boli
serce pragnie, gdy las je kołysze
żebyś do mnie przyszedł

pierś mi faluje jak ściana lasu
i coraz głębiej w ciszy oddycham
już zatraciłem poczucie czasu
jakby już było Twe kroki słychać
las potęguje jeszcze tę ciszę
żebyś do mnie przyszedł
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cisza jest głębsza niż twórcze słowa
zmieszana z wiatrem pieści i koi
bo już nadchodzi ta noc czerwcowa
dla której cały świat się przystroił
i ze mną pragnie, w sercu to słyszę
żebyś do mnie przyszedł

KONFERENCJA:
 „POLSKO, BÓG CIĘ WYWYŻSZA I WYSZCZEGÓLNIA, 
ALE UMIEJ BYĆ WDZIĘCZNA”

W Wielki Poniedziałek 1937 roku, gdy św. Faustyna przygotowy-
wała się do wewnętrznego uczczenia święta, którego jeszcze oficjalnie 
w Kościele nie było, nagle w swoim dzienniku zapisała takie słowa:

„Ojczyzno moja kochana, Polsko, o  gdybyś wiedziała, ile ofiar 
i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, 
Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038).

Święta zwraca się do Ojczyzny, która jest adresatem jej słów. To 
pokazuje, że orędzie miłosierdzia, skierowane przecież do całego świata 
i całej ludzkości na czasy nasze i ostateczne, jest w sposób szczególny 
skierowane do naszej Ojczyzny. Polska otrzymuje od Boga nadzwy-
czajne łaski miłosierdzia, ale ma też szczególną rolę do odegrania 
w dziejach Kościoła. Powinniśmy okazywać Panu Bogu szczególną 
wdzięczność i dziękować Jemu za okazywane nam łaski, opiekę i miło-
sierdzie. Polsko, umiej być wdzięczna. W słowach: „uważaj i odda-
waj chwałę Bogu” – jest przejmujące ostrzeżenie. Można zapytać, czy 
w Polsce oddaje się należną chwałę Bogu? Przecież pierwszym zada-
niem i celem człowieka wierzącego, i całego Kościoła, jest oddawanie 
chwały Bogu. Święta widziała zagniewanie Boże na Polskę za to, że jest 
niewdzięczna (Dz. 1188).

„OJCZYZNO MOJA, ILE TY MNIE KOSZTUJESZ”

To zawołanie, wyrażające troskę o  Ojczyznę, Siostra Faustyna 
zanotowała w lipcu 1937 roku. Była wtedy bardzo chora, stawała się 
powoli ofiarą całopalną. Jej organizm był wyniszczony, a Ojczyzna 
stała się jedną z najważniejszych intencji jej ofiary. Faustyna podej-
muje wiele ofiar i modlitw przebłagalnych za grzechy Ojczyzny. Jak 
wielkie musiały być te ofiary skoro tyle kosztowały świętą. Powinniśmy 
pamiętać, że przez miłosierdzie Boga Ojczyzna nasza nie została uni-
cestwiona. Ocalenie Polski i wypraszanie łaski wierności dla Ojczyzny 
było przecież jednym z najważniejszych celów misji św. Faustyny.

„Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na 
nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustan-
nie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego 
zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim 
zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. 
Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się 
nie modliła za ciebie” (Dz. 1188).

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ

29 lipca 1937 roku św. Faustyna została skierowana do domu 
swojego zgromadzenia w Rabce, która przed wojną przeżywała swój 
rozkwit jako znane uzdrowisko. Podczas duchowych nocy, jakie tam 
przechodziła i cierpienia fizycznego, spowodowanego wybitnie nie-
korzystnym dla gruźlików mikroklimatem Rabki, zaczęła odprawiać 
nowennę do Matki Boskiej:

„Dziś zaczęłam nowennę do Matki Naj[świętszej] [przed uroczysto-
ścią] Wniebowzięcia w trzech intencjach: pierwsza – abym się mogła 
widzieć z ks. dr Sopoćką; druga – aby Bóg przyspieszył [wypełnienie] 
dzieła tego; trzecia – w intencji Ojczyzny” (Dz. 1206).
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Siostry w Rabce nie miały stałego kapłana do posługi, chodziły 
na Mszę św. m.in. do kaplicy zdrojowej Świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Czasami posługiwali im księża goście, a czasami miejscowi bene-
dyktyni, którzy przybyli do Rabki z Belgii w 1936 roku. Siostra Fau-
styna przechodziła ciemne noce; w czasie spowiedzi usłyszała słowa 
kapłana, które zanotowała w „Dzienniczku”: „Na dobrej drodze jesteś, 
ale (…) Bóg może duszę twoją do śmierci pozostawić w takich ciem-
nościach” (Dz. 1205).

W tak wielkim cierpieniu duchowym i fizycznym Faustyna podej-
muje nowennę, w której ogarnia intencje Ojczyzny. Można powie-
dzieć, że są dwa zasadnicze rysy jedenastodniowego pobytu zakonnicy 
w Rabce. Pierwsze to spotęgowanie cierpienia fizycznego i duchowego 
przez pogłębienie doświadczenia nocy ciemnej. Drugie to nowenna 
do Matki Bożej, w której obejmuje dzieła miłosierdzia i Ojczyznę. 
Dla nas, czcicieli Bożego Miłosierdzia jest niezwykle ważne, że obok 
modlitw, które polecił lub wprost podyktował świętej Jezus Miło-
sierny, podejmuje ona również nowenny do Najświętszej Maryi Panny, 
zawierzając Jej los własny i sprawy Polski. Dlatego, obok sanktuariów 
Bożego Miłosierdzia, często podejmujemy również pielgrzymki za 
Ojczyznę do sanktuariów maryjnych.

W Rabce Siostra Faustyna miała też „spotkanie” ze Świętym Józe-
fem. Jest to o tyle ważne, że zakonnica była prowadzona wprost przez 
samego Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę. Tym razem jednak Święty 
Józef obiecał Faustynie pomoc w dziełach miłosierdzia i w ten sposób 
przedstawił się jako patron dzieł miłosierdzia. To „spotkanie” św. Fau-
styny i św. Józefa wydaje się m.in. również naturalną konsekwencją 
tego, że w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia zawsze istniało 
wielkie nabożeństwo do Opiekuna Najświętszej Rodziny. Tak św. 
Józef, jak i św. Faustyna są w Kościele patronami bezgranicznej ufności 
w niezgłębione miłosierdzie Boga.

DZIEŃ 6.
SKAŁA – KRAKÓW

Ze Skały idziemy Doliną Prądnika przez Ojców. To najpiękniej-
szy przyrodniczo odcinek naszej pielgrzymki. Zatrzymujemy się przy 
grocie Matki Bożej z Lourdes, gdzie zawsze zawierzamy wszystkich 
chorych. Niektórzy idą w pielgrzymce z intencją o uzdrowienie własne 
lub jakiejś bliskiej osoby. Wielu pielgrzymów doznaje nadprzyrodzo-
nej pomocy od Boga. Tuż za grotą znajduje się kościółek św. Józefa na 
wodzie, tu odprawiamy Mszę świętą. Następnie przechodzimy pod 
słynną Bramą Krakowską i udajemy się w dalszą drogę.

Jeszcze w Dolinie Prądnika zatrzymujemy się w zadziwiająco poło-
żonym Ośrodku Pomocy prowadzonym przez braci albertynów. Teren 
ten jest niemal wyżłobiony w stromym zboczu skały, a potok płynie 
tuż przed ogrodzeniem, dzięki czemu miejsce ma wielkie walory przy-
rodnicze. Bracia w  swoim tak położonym ogrodzie, na rozstawio-
nych stołach częstują nas gorącym bigosem z młodej kapusty, herbatą 
i chlebem. Nie muszę dodawać, że w takiej scenerii posiłek smakuje 
o wiele bardziej niż w najbardziej wytwornej restauracji. Nasz pobyt 
tutaj jest więc prawdziwym odpoczynkiem. Poznajemy pensjonariu-
szy tego ośrodka, rozmawiamy z nimi. Zaprzyjaźniłem się tu z Krzy-
siem Różalskim, który co roku już na nas czeka z utęsknieniem. Jest 
malarzem amatorem i  twórcą artystycznych mebli. Choroba wielu 
pensjonariuszy przypomina nam o chrześcijańskiej drodze ogołocenia 
patrona tego miejsca – Świętego Brata Alberta. Po posiłku udajemy się 
do kaplicy, by pochylić się nad figurą tego wielkiego polskiego świę-
tego. Pielgrzymka powoli dobiega do celu i postać Brata Alberta przy-
pomina nam o drodze chrześcijańskiego ogołocenia.

Na czym polegało to ogołocenie w  życiu Brata Alberta? Adam 
Chmielowski urodził się w 1845 r. w Igołomii koło Krakowa, w zubo-
żałej rodzinie ziemiańskiej. W wieku niespełna ośmiu lat stracił ojca. 
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Matka pozostała sama z czwórką dzieci, które osierociła, gdy Adam miał 
czternaście lat. Następny cios dotknął go niespełna kilka lat po utracie 
rodziców, gdy jako osiemnastoletni student Szkoły Leśnej w Puławach 
wziął udział w powstaniu styczniowym, walcząc o wolną Ojczyznę, 
której za swojego życia nie doczekał. Ofiarę poniósł ogromną, kiedy 
w przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego 
amputowano mu nogę. Tylko na skutek interwencji rodziny wydostał 
się z niewoli carskiej. Jakiż musiał mieć hart ducha, skoro wkraczając 
w dorosłe życie jako kaleka i sierota, osiągnął tak wiele i w życiu świec-
kim, i zakonnym. Udał się do Paryża, trochę z obawy przed dalszymi 
represjami, gdzie próbował uczyć się malarstwa, tę naukę kontynu-
ował w Monachium. W 1874 r. wrócił na stałe do kraju, miał 29 lat, 
był coraz bardziej uznanym malarzem, coraz częściej tworzył dzieła 
o tematyce religijnej. Był w nim ciągle jakiś niedosyt. Sama twórczość 
nie dawała mu do końca spełnienia ani satysfakcji. Przeżył też zawód 
miłosny, co pokazuje, iż wciąż szukał szczęścia na polu twórczości, 
życia rodzinnego. Nigdzie jednak go nie znalazł...

W listopadzie 1880 r. podjął decyzję, która zaskoczyła wszystkich. 
Wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi. Kiedy wydawało się, że 
nareszcie znalazł drogę, otrzymał kolejny cios. W  czasie rekolekcji 
wielkopostnych popadł w dziwny stan psychiczny, jakby zapadł się 
w sobie. Towarzyszyły jemu ogromne skrupuły, myśli o potępieniu. To 
wszystko sprawiło, że w kwietniu 1881 r. został usunięty z nowicjatu 
i trafił na leczenie koło Lwowa. W diagnozie stwierdzono m.in.: „hipo-
chondrię, melancholię, obłęd religijny, lęk”. Był to stan głębokiego 
ogołocenia wewnętrznego. Przez niepojęte cierpienie wewnętrzne sta-
wał się tym, o których Jezus mówił w błogosławieństwach: „Błogosła-
wieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” 
(Mt 5, 3). Umierał Adam Chmielowski, rodził się „nowy człowiek”. 
Był jak ewangeliczne ziarno, które musi obumrzeć, aby przynio-
sło plon stukrotny. To ziarno potem musi być jeszcze zmielone, aby 

powstał z niego chleb. To była droga najgłębszego oczyszczenia, która 
prowadziła paradoksalnie do wielkiego umocnienia duchowego, do 
stanu, w którym sam Chrystus mógł przez niego dokonywać swo-
ich dzieł. Taką drogę oczyszczenia przechodzą najwięksi święci, przez 
takie noce przechodzili św. Teresa Wielka, Jan od Krzyża, św. Faustyna 
i wielu innych. Obok św. Franciszka z Asyżu św. Jan od Krzyża będzie 
odtąd głównym duchowym przewodnikiem Brata Alberta. Po przej-
ściu przez noc ducha nie szukał już siebie, Edmund Lubicz Łoziński 
powiedział o nim: „O, gdyby takich więcej, byłby chyba raj na ziemi. 
Brat Albert to człowiek bez egoizmu”. Nie szukał już spełnienia we 
własnej twórczości, z ogromnym trudem na prośbę biskupa próbo-
wał dokończyć malowanie obrazu „Ecce Homo”. Adam Chmielow-
ski był już na innej drodze, na której postanowił szukać zagubio-
nych „braci naszego Boga”. Święty Jan Paweł II, zafascynowany jego 
osobą, być może widział analogię między jego i swoim życiem, gdy 
z drogi twórczości Bóg powołał ich obu do wyższych jeszcze celów,  
do świętości.

Kiedy wychodzimy z ośrodka Brata Alberta nagle zrobiło mi się 
ciężko na sercu. Ktoś zrobił mi rano dużą przykrość i  nosiłem się 
z zamiarem upomnienia tej osoby. Poprosiłem św. Faustynę, żeby mi 
dała natchnienie, aby dobrze problem rozwiązać. Wtedy przypomniały 
mi się słowa z „Dzienniczka”: „Kiedy się w czym waham, jak postąpić, 
pytam się zawsze miłości, ona najlepiej doradza” (Dz. 1354). Posta-
nowiłem nie mówić nic osobie, która się nieładnie zachowała, tylko 
pomodlić za nią. Na koniec pielgrzymki ta osoba przyszła do mnie 
z podziękowaniem, że odkryła swoją drogę na dalsze życie. Wiem, że to 
nie była zasługa żadnej konferencji, ani słów, tylko tej ukrytej modli-
twy za nią. Dla mnie to była pielgrzymkowa lekcja na całe życie. Jeśli 
ktoś zachowuje się wobec mnie niewłaściwie, a ja nie wiem, jak na to 
odpowiedzieć, warto najpierw zapytać miłości, aby samemu zachować 
się przyzwoicie.
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ZAPYTAJ  MIŁOŚCI

znowu coś w życiu się nie udało
ale skąd głos ten, w chwili słabości
że jeśli w życiu chcesz iść na całość
zapytaj, proszę, miłości

i jak ze wszystkim dać sobie radę
gdy moja droga ciągle ukryta
ale skąd głos ten na ból i zdradę
proszę, miłości zapytaj

nie wiem, co może życie ocalić
bo przecież boli, do szpiku kości
ale wciąż słyszę ten głos z oddali
zapytaj, proszę, miłości

Na kolejnym odcinku czeka nas wspinaczka na pokryte gęstym 
lasem górskie zbocze i udajemy się do Giebułtowa, a następnie już na 
przedmieściach Krakowa do parafii Świętej Królowej Jadwigi. W tych 
parafiach proboszczowie przyjmują nas z ogromną życzliwością. Ksiądz 
Stanisław w Giebułtowie przygotowuje herbatę, udostępnia wszyst-
kie pomieszczenia. Podobnie kapłani u Królowej Jadwigi, za co jeste-
śmy zawsze bardzo wdzięczni. U św. Jadwigi mamy zawsze modlitwę 
w godzinie miłosierdzia. Patrzymy na ogromną figurę polskiej świę-
tej królowej i wielki krzyż, przed którym ona się modli. Pamiętamy, 
że Święta Jadwiga „rozmawiała” z krzyżem i łatwiej nam się modlić 
w godzinie miłosierdzia. Następnie dzielimy się na małe grupki, by 
sprawnie i szybko przejść przez Kraków.

Na Wawelu modlimy się przez wstawiennictwo Świętego Sta-
nisława patrona Polski za Ojczyznę. Z  naszymi pielgrzymkowymi 

emblematami stanowimy również atrakcję dla turystów, którzy widząc 
nasz chrześcijański śpiew i przyjazne nastawienie, bardzo życzliwie się 
do nas odnoszą. Pozdrawiamy ich w kilku językach. Niezapomniana 
była chwila, kiedy Ania, Ewa i Piotr zaśpiewali przed katedrą akatyst. 
Po modlitwie za Ojczyznę udajemy się nad brzeg Wisły, chwilę odpo-
czywamy, gdyż jest to już ostatni odpoczynek przed naszym dojściem 
do celu – Wzgórza Łagiewnickiego.

KONFERENCJA:
GNIEW BOŻY NAD POLSKĄ

W styczniu 1938 roku, kiedy nieuchronnie coraz większymi kro-
kami zbliżała się tragedia wojny światowej, siostra Faustyna zanoto-
wała takie słowa:

„Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby 
Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego 
wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za 
tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił 
zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnie-
niu świat, aby się dopełniła miara” (Dz. 1533).

Ten gniew Boży spowodowany jest licznymi grzechami, nie-
wdzięcznością i niewiernością. Grzech jest najstraszniejszą rzeczywisto-
ścią, która została objawiona Siostrze Faustynie, powoduje w jej duszy 
wielką odrazę i przerażenie z powodu ogromu cierpienia dusz grzesz-
nych: „W medytacji o grzechu dał mi Pan poznać całą złość grzechu 
i niewdzięczność, jaka się w nim zawiera. Czuję w swej duszy wielką 
odrazę, nawet do najmniejszego grzechu” (Dz. 1334). Temat grzechu 
dzisiaj jest pomijany przez wielu kaznodziejów. Nie można jednak 
mówić o wszechmocy Bożego Miłosierdzia bez stanięcia w prawdzie 
o własnej grzeszności. Bez tej prawdy, która wyzwala, nie może być 
autentycznego uzdrowienia człowieka. Święta nie mówi o strasznych 
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skutkach grzechu w naszym życiu, aby nas pogrążyć w poczuciu lęku 
i trwogi. Przeciwnie, Faustyna mówi o grzechu zawsze w kontekście 
miłosierdzia (nawet gdy wspomina o „karzącej ręce sprawiedliwości 
Bożej”), przede wszystkim po to, by podkreślić ogrom miłosierdzia 
w Bogu i Jego natychmiastową gotowość do przebaczenia. Nie kon-
centruje się na samym grzechu, ale temat ten jest dla niej punktem 
wyjścia do rozważań o niepojętej miłości Boga.

Podobnie objawienie się Boga jako miłosierdzia wobec obnażają-
cej grzech prawdy znajdujemy w jednym z ważniejszych tekstów Sta-
rego Testamentu (Wj 34, 6 n.), w którym Bóg objawia się Mojżeszowi 
przed odnowieniem Przymierza.

Siostra Faustyna, paradoksalnie, podejmuje problem grzechu, by 
podkreślić jeszcze mocniej, jak bardzo jest „Bóg bogaty w miłosier-
dzie”, Jezus mówi do niej: Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna 
dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak 
wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani 
anielski (Dz. 699).

Również nowenna do Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się od pole-
cenia Pana Jezusa: „Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a  szczególnie 
wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia mojego” 
(Dz. 1210).

Objawione Faustynie słowa Jezusa, że grzesznik, który się zwraca 
do miłosierdzia, jest zaszczytem Jego męki, są wyjątkowo hojnym 
wylaniem Bożej łaskawości: Kiedy grzesznik zwraca się do miłosier-
dzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej  
(Dz. 379).

W objawieniach św. Faustyny wyraźnie widać, że troska o Ojczy-
znę jest walką duchową z rzeczywistością grzechu, który prowadzi do 
zguby i unicestwienia, natomiast ufne zwrócenie się do Boga prowadzi 
zawsze do triumfu miłosierdzia i ocalenia.

DZIEŃ 7.
ŁAGIEWNIKI

Dochodzimy do celu, krakowskich Łagiewnik. Spędzimy tu całą 
noc i jutrzejszego poranka przeżyjemy Mszę św. na rozesłanie. Naj-
pierw jednak zatrzymujemy się całą kolumną przed wejściem do starej 
kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Nie wcho-
dzimy do środka. Kładziemy się krzyżem na szerokim trotuarze pro-
wadzącym do kaplicy. Nad nami okno celi, w której 5 października 
1938 roku odeszła do nieba największa polska święta, nasza ukochana 
Siostra Faustyna. Przeżyła na ziemi tyle samo lat co Pan Jezus. Naj-
pierw tutaj składamy Tej sekretarce Bożego Miłosierdzia cały nasz trud 
pielgrzymowania, wszystkie nasze intencje i nasze zawierzenie losów 
świata i naszych osobistych, losów naszych rodzin i tych, których Bóg 
stawia na naszej drodze życia, a przede wszystkim losów naszej umi-
łowanej Ojczyzny. My pielgrzymi Bożego Miłosierdzia przynieśliśmy 
tutaj całą naszą Ojczyznę, jej los, dzieje, to wszystko czego doświad-
czała w swojej historii i czego jeszcze doświadczy. Jeszcze w naszych 
sercach pobrzmiewają najpiękniejsze słowa o pokorze, wyrażone przez 
poetów w naszym języku, Mickiewiczowskie:

Niech się twa dusza jako dolina położy,
A wnet po niej jak rzeka popłynie duch Boży.

Gdy tak leżymy, przylgnięci do tej świętej polskiej ziemi, czujemy, 
że przykrywa nas i chroni płaszcz miłosierdzia Boga. Ten płaszcz roz-
ciąga się nad nami, a  przez misję Świętej Faustyny dalej, nad całą 
Ojczyzną i jeszcze dalej. Uniżenie i pokora Siostry Faustyny powo-
dowały, że ściągała na siebie i świat morze miłosierdzia, Jezus ją o tym 
zapewniał: Córko moja, wszystkie nędze twoje spłonęły w ogniu mojej 
miłości, jakoby jedno źdźbło wrzucone w niepojęty żar. A tym uniżeniem 
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ściągasz na siebie i inne dusze całe morze miłosierdzia mojego (Dz. 178). 
Leżąc krzyżem, zaczynamy rozumieć, na czym polega sens pielgrzymo-
wania za Polskę: jest nim walka ze złem, które unosi się pychą (Szatan 
powiedział: non serviam – nie będę służył); przez pokorne uniżenie się 
przed Bogiem rozumiemy, że zwycięstwo dokonuje się przed Bogiem 
na kolanach. Kiedy nie dajemy rady wobec coraz bardziej zuchwałych 
zakusów i eksperymentów cywilizacji śmierci – rozciągamy pokornym 
leżeniem krzyżem płaszcz miłosierdzia nad nami, nad rodziną, Polską 
i światem, bo Święta Faustyna nas tego nauczyła, a św. Jan Paweł II 
pokazał, tak często upadając na polską ziemię i całując ją, że tylko 
miłosierdzie skutecznie stawia granice złu.

Moment odchodzenia Świętej Faustyny jest najpiękniejszą rzeczą, 
o jakiej słyszałem w moim życiu. Nawet to, że Bóg tak bardzo się do 
niej zbliżył, by przekazać jej orędzie o Bożym miłosierdziu, nawet to, 
że tak zażyle rozmawiała z Nim i kochała nie jest tak tajemnicze i zasta-
nawiające, jak sposób, w jaki odchodziła ze świata. Przez ostatnie pół 
roku życia, kiedy praktycznie umierała, trwała w nieustającej ekstazie. 
Była jednocześnie ukrzyżowana na ziemi i trwała już w niebie. Roz-
pięta na krzyżu między niebem i ziemią. Ten stan nie przeszkadzał jej 
wykonywać obowiązków wynikających z życia zakonnego. To jest naj-
bardziej nadzwyczajną rzeczą dotyczącą tajemnicy ludzkiego istnienia, 
o jakiej słyszałem. Dlatego leżąc krzyżem, z ufnością składamy w ręce 
tej niezwykłej świętej nasze intencje, ukochaną Ojczyzną i w duchu 
rozważam to jej odchodzenie, ten ostatni etap jej pielgrzymki. Jak 
to jest możliwe, żeby przez ostatnie miesiące życia trwać nieustannie 
w ekstazie, być zatopionym całkowicie w Bogu? Miało to ścisły zwią-
zek z losem naszej Ojczyzny. 

MIŁOSIERDZIE  TO  POKORA

miłosierdzie to wielka pokora
ona nosi cierniową koronę
dla niej stracić coś to bogactwo
a krzyż jest tronem

pokora to iść do Mnie w ukryciu
i przed bratem pochylić się nisko
i przez noc przejść tylko ze Mną
Ja widzę wszystko

to pozwolić przekreślić siebie
tak, że serce miłością pała
i oddaje Mi siebie bez reszty
żebym mógł działać

ten świat tylko pokorą zwyciężysz
twoją słabość, grzech twój i ciemność
i odniesiesz w życiu zwycięstwo
zwyciężysz ze Mną

O  tym ostatnim, najbardziej tajemniczym etapie życia Świętej 
Faustyny przedstawiam tę medytację, jako już ostatnią konferencję 
dotyczącą Ojczyzny w posłannictwie tej najbardziej znanej na świecie 
polskiej świętej. 
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KONFERENCJA:
„POLSKĘ SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM”

Najważniejsze słowa, które dotyczą naszej Ojczyzny w  „Dzien-
niczku”, to owo słynne objawienie:

„Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie 
umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potę-
dze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne 
przyjście moje” (Dz. 1732).

W tych słowach jest zapewnienie Chrystusa, że Polska odgrywa 
szczególną rolę w planach Bożych. Dzisiaj na tle narodów Europy 
jesteśmy wyspą, jesteśmy inni, gdyż mimo tylu prób zniszczenia 
i ośmieszenia naszego polskiego katolicyzmu, mimo wielu kryzysów 
również w Kościele, jako naród trzymamy się mocno naszych korzeni, 
tradycji i wiary przodków. Słowa „Bóg, honor, Ojczyzna”, dla których 
tyle pokoleń Polaków oddało życie, są dla wielu z nas najświętsze i są 
najważniejszym programem życia, pracy, służby i wzrastania w wierze 
i powołaniu. Możemy mieć nadzieję, że skoro Bóg tak Polskę wyróż-
nia, to będzie się za nami ujmował i nas bronił. Bóg nas nie zostawi.

Pod koniec życia Siostra Faustyna odbyła dwa kilkumiesięczne 
pobyty w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Był on zwany sanatorium, 
ale był to szpital, w którym znajdował się m.in. oddział gruźliczy. To 
miejsce odosobnienia, nawet od życia klasztornego, stało się miejscem 
pustyni, przygotowania świętej do przyjęcia specjalnych łask, jakie 
tylko nieliczni święci otrzymali od Boga. Zakonnica przechodziła 
stany duchowe polegające na oczyszczeniach wewnętrznych, prowa-
dzących do głębszego jeszcze zjednoczenia z Bogiem i do wyższego, 
doskonałego życia duchowego. 

Było to na przełomie stycznia i lutego 1937 r., Faustyna zapisała: 
„Pan prowadzi mnie w świat mi nie znany, daje mi poznać wielką łas- 
kę swoją, ale ja lękam się jej, i nie poddam się jej wpływowi, o ile to 

będzie w mej mocy, aż się upewnię u kierownika duszy, co to za łaska”  
(Dz. 910). W tych słowach zwraca uwagę pokora i doskonałe posłu-
szeństwo wobec spowiednika, żeby w najmniejszym stopniu nie popeł-
nić błędu.

Nagle w  tych warunkach separacji od świata, pustyni szpitalnej 
Faustyna usłyszała słowa Jezusa, które ją zaskoczyły i zdumiały, bar-
dziej chyba jeszcze niż te o posłannictwie do całego świata: „Chcę cię 
poślubić sobie” (Dz. 912).

Te oświadczyny Boga zaskoczyły ją, zanotowała: „Przecież śluby 
wieczyste mam i przecież złożyłam ze szczerą i całkowitą wolą. I wciąż 
rozważam, co to ma znaczyć; czuję i przenikam, że to jest jakaś łaska 
wyjątkowa. Kiedy ją rozważam, omdlenie mnie ogarnia za Bogiem, lecz 
w tym omdleniu jest umysł jasny i przeniknięty światłem” (Dz. 912).

Faustyna nie wiedziała jeszcze, że chodzi tu o znany w mistyce naj-
wyższy stopień zjednoczenia z Bogiem, tak zwane zaślubiny duchowe. 
Łaski tej doznali nieliczny świeci: św. Franciszek, św. Katarzyna ze 
Sieny. Jest to stan tak wielkiego i głębokiego zjednoczenia z Bogiem, 
że dochodzi w nim do substancjalnego dotknięcia w boskim zjedno-
czeniu duszy i Boga6.

W końcu w Wielki Piątek 26 marca 1937 roku, wciąż w szpitalu 
na Prądniku, nastąpił akt zaślubin. Święta opisuje to doświadczenie 
duchowe: „O jedenastej Jezus rzekł do mnie: Hostio moja, tyś jest mi 
ochłodą dla udręczonego serca mojego. Myślałam, że po tych słowach 
spali się serce moje. I wprowadził mnie w tak ścisłą łączność z sobą, 
i zaślubiło się serce moje z Jego Sercem w sposób miłosny, i odczu-
łam Jego najlżejsze drgnienia, a On moje. Ogień mojej miłości, stwo-
rzony, został złączony z żarem wiekuistej miłości Jego. Wszystkie łaski 
ta jedna przewyższa swym ogromem. Troistość Jego ogarnęła mnie 
całą i jestem cała zanurzona w Nim, mocuje się niejako moja maleń-

6 Por. S. Urbański, Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000.
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kość z tym Mocarzem nieśmiertelnym. Jestem zanurzona w niepojętej 
miłości i w niepojętej męczarni z powodu Jego męki. Wszystko, co się 
dotyczy Jego Istoty, i mnie się udziela.

Jezus dawał mi poznać i przeczuwać tę łaskę, jednak dziś udzielił 
mi jej. Nie śmiałabym ani zamarzyć o tej łasce. Serce moje jest jakoby 
w ustawicznej ekstazie, chociaż na zewnątrz nic mi nie przeszkadza 
do przestawania z bliźnimi i do załatwiania różnych spraw. Nic nie 
jest w stanie przerwać mojej ekstazy ani się jej nikt domyślić zdoła, 
ponieważ prosiłam Go, aby mnie raczył chronić przed wzrokiem 
ludzi. A z tą łaską wstąpiło w duszę moją całe morze światła w pozna-
niu Boga i siebie; i zdumienie ogarnia mnie całą i wprowadza jakoby 
w  nową ekstazę, że Bóg raczył się zniżyć do mnie tak maleńkiej”  
(Dz. 1056-1057).

Zwraca uwagę ścisły związek tego doświadczenia z wydarzeniem 
Wielkiego Piątku. To doświadczenie mistyczne wprowadza św. Fau-
stynę w  tak doskonałe zjednoczenie z  Bogiem, że słowa dotyczące 
wiary, proroctwa, które wypowiada są wypowiadane w imieniu Boga, 
pochodzą od Boga. Istnieją świadectwa osób ze ścisłego otoczenia 
świętej, głównie sióstr z jej zgromadzenia, o tym, jak Siostra Faustyna 
ściśle i z bólem w sercu zapowiadała nieszczęścia, jakie w czasie zbli-
żającej się wojny miały spaść na naszą Ojczyznę. W tym kontekście 
wezwanie Polski do wierności i zapowiedzenie szczególnej misji dla 
Ojczyzny ma ogromne znaczenie, gdyż ściśle wyraża plan Boży wobec 
nas jako narodu, który ma tak szczególne miejsce w Najświętszym 
Sercu Zbawiciela.

Drugie wydarzenie, które zwraca uwagę w  czasie pobytu świę-
tej w szpitalu na Prądniku, to niezwykła, doniosła rola Eucharystii, 
Komunii Świętej. Zakonnica chętnie podpisywała się jako Siostra 
Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu.

O  Eucharystii pisała: „Najuroczystsza chwila w  życiu moim to 
chwila, w  której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii 

świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenaj- 
świętszej.

Aniołowie, gdy[by] zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy 
zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii św., a drugiej – 
to jest cierpienia” (Dz. 1804).

Kiedy zakonnica przybyła po raz drugi do szpitala na Prądniku, 
był to ostatni rok jej życia, otrzymała „od Jezusa” separatkę, choć 
wcześnie nie było na nią szans, miało być miejsce w sali zbiorowej, co 
Faustynę napełniło obawami. Ale Jezus obiecał, że sam się wszystkim 
zajmie i separatka w chwili przybycia siostry do szpitala czekała na 
nią pięknie przygotowana, przyozdobiona przez miejscowe zakonnice- 
-pielęgniarki. Po przybyciu Faustyny doszło do nadzwyczajnych wyda-
rzeń, które sama tak relacjonuje:

„Kiedy pozostałam sama, sam na sam z Panem Jezusem, dziękowa-
łam Mu za tę wielką łaskę. – Rzekł do mnie Jezus: Bądź spokojna, ja 
jestem z tobą.

Zmęczona zasnęłam. Wieczorem przyszła siostra, pod której byłam 
opieką. – Jutro siostra Pana Jezusa mieć nie będzie, bo jest bardzo 
zmęczona, a później zobaczymy, jak to będzie. Zabolało mnie to nie-
zmiernie, ale odpowiedziałam z wielkim spokojem: Dobrze. Zdając 
się całkowicie na Pana, starałam się zasnąć. Rano odprawiłam medyta-
cję i przygotowałam się do Komunii św., choć nie miałam mieć Pana 
Jezusa. Kiedy pragnienie moje i miłość doszła do najwyższego stop-
nia, wtem ujrzałam przy łóżku Serafina, który mi podał Komunię św., 
wymawiając te słowa: Oto Pan aniołów. – Kiedy przyjęłam Pana, duch 
mój zatonął w miłości Bożej i w zdumieniu. Powtórzyło się to przez  
13 dni, jednak nie miałam tej pewności, czy jutro mi przyniesie, ale 
zdając się na Boga, ufam [ufałam] Bożej dobroci; ale nie śmiałam 
nawet pomyśleć, czy jutro będę mieć Komunię św. w ten sposób.

Serafina otaczała wielka jasność, odbijało się przebóstwienie, 
miłość Boża. Był w  złotej szacie, a  na to naciągnięta przezroczy-
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sta komża i przezroczysta stuła. Kielich był kryształowy, zarzucony 
przezroczystym welonem. Kiedy mi podał Pana, natychmiast znikł”  
(Dz. 1675-1676).

Bardzo ważne są słowa Jezusa: „Bądź spokojna”. To jeszcze inna 
postać słynnych słów „Nie lękaj się”. Te słowa przyswojone do serca 
każdego chrześcijanina, który żyje ufnością w miłosierdzie Boga przy-
noszą wielki pokój w sercu i mają moc uspokojenia wielkich burz.

Znamy z  historii Kościoła nielicznych świętych, którym anioł 
udzielał Komunii św. Są to święci przygotowywani przez Boga do 
nadzwyczajnych misji. Np. św. Stanisław Kostka, patron młodzieży 
i współpatron Polski. Były to również dzieci z Fatimy. Zanim zoba-
czyły Maryję, przychodził do nich anioł z Komunią Świętą, by umoc-
nić je na tę wielką misję ogłoszenia kultu Niepokalanego Serca Maryi 
na ocalenie świata. 

Siostra Faustyna, podobnie, miała misję od Boga skierowaną do 
całego świata. Miała przekazać nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. 
Z tym kultem związane są wielkie obietnice Boga. To co przekazała 
światu, stało się główną misją Kościoła trzeciego tysiąclecia i drogą 
duchową dla nas wszystkich.

Wielu ludzi wciąż zastanawia się, co jest tą iskrą. Niewątpliwie jakąś 
szczególną formą spełnienia tych słów była postać św. Jana Pawła II, 
który stał się obok Faustyny największym prorokiem Bożego Miło-
sierdzia w nowożytnym Kościele, a być może nawet i w całej historii 
Kościoła. Ale wydaje się, że słowa o iskrze dotyczą całego kultu Bożego 
Miłosierdzia, który przecież ma przygotować świat na ostateczne 
przyjście Jezusa.

Pragnę tu zatrzymać się na chwilę na osobistym doświadczeniu 
mojej wieloletniej posługi chorym w szpitalu na Banacha w Warsza-
wie. W związku ze słowami o iskrze staje mi przed oczyma kilkoro mło-
dych ludzi, niektórych Bóg na skutek bardzo ciężkiej choroby wezwał 
już do siebie. Myślę o konkretnych młodych, wspaniałych osobach, 

które przed ich śmiercią prowadziłem do Boga poprzez szczególne tre-
ści o Bożym Miłosierdziu. Kiedy pierwsza z nich, Karolina, jeszcze 
na początku mojego posługiwania w szpitalu, powiedziała do mnie 
przed śmiercią, że ma przygotować świat na przyjście Jezusa, bardzo 
zdziwiłem się i trochę uznałem to za rodzaj emocji spowodowanych 
śmiertelną chorobą.

Potem chłopak, który szczęśliwie przeżył i został ocalony, opowia-
dał mi, że przyśnił mu się Pan Jezus, który prosił go, by przygotował 
świat na Jego ostateczne przyjście. Jeszcze pamiętam dwóch młodych 
chłopców, których Bóg powołał już do siebie, którzy przed śmiercią 
mówili mi to samo.

Przestałem wtedy myśleć już o  tych doświadczeniach młodych, 
chorych ludzi jako o pewnej przesadzie. Zrozumiałem, że było w nich 
autentyczne Boże natchnienie. Zrozumiałem dzięki nim, że skoro iskrą 
jest cały kult Bożego Miłosierdzia, to każdy kto w niego się angażuje 
wypełnia całym swym życiem ten wielki nakaz Boga, by przygotować 
świat na Jego ostateczne przyjście, że nie dotyczy on tylko św. Faustyny, 
ale każdego z nas.

Od wielu lat prowadzimy z ks. Michałem Dłutowskim pielgrzymkę 
z Jasnej Góry do Łagiewnik, prowadzimy również Msze św. za Ojczy-
znę, których zawsze pierwszą i najważniejszą intencją jest: „Aby Polska 
była wierna Bogu, by mógł ją wywyższyć w potędze i świętości. By 
Polska wypełniła swoją misję, którą Święta Faustyna przekazała, gdy 
była doskonale zjednoczona z Bogiem – przygotowania świata na osta-
teczne Jego przyjście”. 

Nasza Ojczyzna – Polska – na tle wielu innych krajów europej-
skich jest wyspą, jest wciąż jeszcze ostoją chrześcijaństwa. To spra-
wia, że wciąż nad nami jest tak potężny duch Boży, że mimo tylu 
wad narodowych wciąż się trzymamy blisko Boga. Nasza Ojczyzna 
jest krajem o  niezwykłym bogactwie duchowym, przepełnionym 
pięknem i treścią ducha. Jest krajem o niezwykłych doświadczeniach 
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cierpienia, ale i potężnej miłości Boga. I choć wciąż jesteśmy słabi, to 
mamy najpotężniejszą broń, siłę ducha, siłę miłosiernej miłości Boga, 
która jest naszą najskuteczniejszą bronią i  orężem. Ta broń nigdy 
nas jako narodu nie zawiodła. Ta broń nigdy nie zawiodła żadnego  
człowieka.

Dodatek
Maryja, drzewa i Złote Serce

W miesiącu maju zachwycają mnie kwitnące głogi. Na terenach 
dzikich te krzewy kwitną najczęściej na biało, w  miastach, gdy są 
„udrzewione”, kwitną na czerwono. Kiedyś myślałem, że te dekora-
cyjne, czerwone drzewa pochodzą z Zachodu i że ze względu na ich 
ozdobny charakter zostały do nas sprowadzone. Kiedy poznałem ich 
nazwę – głogi – zdałem sobie sprawę, że to dość pospolite w Polsce 
drzewo. Jest ich pełno w Warszawie, nawet przy ulicy Banacha, przy 
której znajduje się szpital, w którym posługuję, jest aleja czerwonych 
głogów, prowadząca do Pól Mokotowskich. Ostatnio spacerując po 
zabytkowej, pięknej Starówce toruńskiej, wpisanej na listę UNESCO, 
zwróciłem uwagę na głogi rosnące w sercu miasta, na spadającej do 
murów obronnych i Wisły ulicy Mostowej.

Zastanawia mnie, że Matka Boska tak często objawia się na drze-
wach, np. w Fatimie – na karłowatym dębie, na Siekierkach w War-
szawie na wiśni, w Gietrzwałdzie na klonie, w Świętej Lipce jej piękna 
figura była, jak nazwa wskazuje, na lipie. Drzewo jest oczywiście kró-
lem wśród roślin. Dla mnie fakt, że Maryja tak często jako tło swoich 
objawień wybiera drzewo, przy tym nigdy nie dotyka stopami gałęzi 
czy ziemi, świadczy o wielkim uświęceniu przyrody. Zwłaszcza, gdy 
w maju zachwycam się w Warszawie czerwonymi głogami, myślę, jak 
bardzo przyroda, a zwłaszcza kwitnące drzewa są związane z działa-
niem Boga, który je stworzył, pośród nas. Korony drzew, ozdobione 
kwiatami, liśćmi na tle coraz bardziej niebieskiego, wiosennego nieba 
mówią mi o jakiejś substancjalnej więzi otaczającego świata z Boską 
obecnością. Objawienia Maryi na drzewach najściślej i konkretnie to 
wyrażają. Takie spojrzenie na przyrodę uświęca wzrok, duszę, nawet 
ciało i pozwala żyć głębiej w tym świecie w harmonii z dziełem stwo-
rzenia. Dlatego tak bardzo lubię pielgrzymować wśród drzew.
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Zachwyt kwitnącymi głogami zaprowadził mnie do specjalnego, 
czerwonego głogu, na którym pięciorgu dzieciom w Belgii na prze-
łomie 1932 i 1933 roku ukazała się Matka Boska. Było to blisko gra-
nicy niemieckiej i francuskiej. W tym tragicznym 1933 roku, kiedy 
Hitler doszedł do władzy, objawienia miały miejsce w miejscowości 
Beauraing, czyli „piękne nic” (od fr. rien). Maryja przyszła, jak zwy-
kle, w miejscu niby „nic” nie znaczącym z przesłaniem do świata, że 
ludzie będą się nawracali. To przesłanie na nasze czasy. Maryja przyszła 
w tym strasznym roku, jak w Fatimie, by ostrzec i dać nadzieję, że jest 
z nami. Był to wielki jubileusz 900 lat męki Jezusa, czyli Odkupienia. 
W tym samym 1933 roku w Wilnie, św. Faustyna spotkała swojego 
spowiednika ks. Michała Sopoćkę i przekazali oni potem światu naj-
ważniejsze orędzie nadziei na trzecie tysiąclecie – o miłosiernym Bogu. 
Ona urodziła się w Głogowcu, w miejscowości zawdzięczającej swą 
nazwę głogom.

Maryja ukazała się na tym pięknym drzewie, które mnie tak zachwy-
ca. Jej przekaz był prosty i wymagający. Np. stopniowany nakaz modli-
twy, każdy z tych trzech stopni ma teraz w tamtejszym sanktuarium od-
dzielny ołtarz: „módlcie się”, „módlcie się dużo”, „módlcie się zawsze”. 
Były 33 objawienia, zwykle „Piękna Pani” w koronie, a więc królowa, 
miała „złożone ręce”, ale któregoś dnia rozsunęła je i dzieci zobaczyły Jej 
przepiękne złote Serce. Niemal nie umarły z zachwytu. Dlatego Maryja 
w sanktuarium jest przedstawiona w koronie i ze złotym sercem. Jej fi-
gura stoi na tle głogu. To drzewo w tradycji jest związane z legendą. Gdy 
Maryja prała pieluszki, cierniowe drzewko głogu delikatnie podsunęło 
Jej gałązkę, aby mogła je rozwiesić na nim do suszenia. To jest odniesie-
nie do początku życia Jezusa na ziemi. Cierniowe gałązki (noble épine – 
fr. szlachetny cierń) stanowi odniesienie do korony cierniowej. 18 maja 
1985 roku, papież Jan Paweł II na swoje 65. urodziny odprawił Mszę 
św. przed Maryją w Beauraing. Jest tam również ponoć jedyna na świe-
cie monstrancja w kształcie drzewka głogowego.

Myślę, że zachwyt głogami zaprowadził mnie do złotego Serca  
Maryi. Złoto to przecież kruszec najbardziej solidny, trwały i piękny. 
To potwierdza moje spojrzenie na drzewa, że jest w nich coś specjal-
nie świętego. Uświęca też moje spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. 
Zresztą tak kwiaty, jak i  jadalne owoce głogów mają uzdrawiający 
wpływ właśnie na serce. Teraz kiedy w maju zachwycam się nimi, nazy-
wam je drzewkami złotego Serca Maryi. Lubię podejść do głogowego 
drzewka, przytulić się do pnia i poczuć, jakbym przytulił się do Serca 
Maryi. I doświadczam wtedy, że Maryja rzeczywiście ma złote serce.

SERCE  MARYI

uwielbiam Twoje Serce mądre od zarania
z miłością wypełniło Boże przykazania

serce piękne i czyste, w którym Boże prawo
uczyniło Cię Matką dobrą i łaskawą

Boga, którego wszechświat ogarnąć nie umie
w swej prostocie przyjęłaś tak skromnie i dumnie

by na wieki ogarnąć Jego światłość piękną
i rozdawać ją szczodrze swoją hojną ręką

Serce złote i silne, Syna swego pieści
a noc go nie ustraszy, ani miecz boleści

jest dla mnie wszystkim, tarczą, która mnie ocali
teraz przychodzi z mocą, słyszę je z oddali…
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(praca magisterska pod kierunkiem ks. dr. Marka Szymuli).

Droga świętości szlakiem misji św. Faustyny, cz. 1: Formy kultu Bożego 
Miłosierdzia, Ząbki 2009, s. 39.

Droga świętości szlakiem misji św. Faustyny, cz. 2: Nasza Rodzina domem 
Bożego Miłosierdzia, Ząbki 2009.

Droga świętości szlakiem misji św. Faustyny, cz. 3: Orędzie Bożego miło-
sierdzia w parafii (dla kapłanów), Ząbki 2010.

Czas walki duchowej, Ząbki 2011.
Dla Jego bolesnej Męki, Ząbki 2012.
Za Jezusem Miłosiernym, Ząbki 2012.
Przygotujcie drogę Panu: peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego w do-

mach, Ząbki 2013.
Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 1: Ogólne zasady i cele, Ząbki 2014.
Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 2: Źródło Niepokalanej Różaniec 

święty, Ząbki 2014.
Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 3: Jak dobrze się modlić?, Ząbki 2014.
Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 4: Czyńcie pokutę, inaczej zginiecie!, 

Ząbki 2014.
Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 5: Cud pielgrzymowania, Ząbki 

2015.
Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 6: Jak zdobyć szczyt?: kierownictwo 

duchowe, Ząbki 2015.
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Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 7: Pójdę do mego Ojca: sakrament 
pokuty, Ząbki 2015, s. 60.

Domowe Ogniska Miłosierdzia, nr 8: U źródła: o adoracji Najświętszego 
Sakramentu, Ząbki 2015.

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla ocalenia Polski, Niepokalanów 
2015, s. 55; – Toż: Niepokalanów 2016, s. 58. 

Oblicze, które ocala: o obrazie Jezusa Miłosiernego, Ząbki 2017, s. 171.
Przebaczam!, Sandomierz 2017, s. 31.
Obrońco Chrystusa [o św. Józefie], Sandomierz 2018, s. 45.
Ratuj Dusze! O wypraszaniu Bożego Miłosierdzia, Sandomierz 2018, 

s. 23.
Pokochaj Polski Krajobraz, Warszawa 2018.
Jezus przyszedł do mojego domu: hymny, rozważania i uwielbienia przed 

obrazem Bożego Miłosierdzia, Ząbki 2011.

Książki ks. Mariusza Bernysia

Przyszedłem po miłosierdzie, Warszawa 2005.
Tylko miłosierdzie, czyli portret mężczyzny, Warszawa 2007.
Obraz, którego autorem jest sam Jezus, Warszawa 2008.
Zew miłosierdzia, Warszawa 2009.
Szpital na Banacha, Warszawa 2011. 
Jan Paweł II i Siostra Faustyna, Ząbki 2011. 
Wiersze o miłości, Ząbki 2012. 
Kochankowie z oddziału intensywnej terapii, Ząbki 2014.
Święty Jan Paweł II. Misja Bożego Miłosierdzia, Księgarnia Naszego 

Dziennika, 2014. 
O Miłości i powołaniu, Ząbki 2014. 
Odpocznij przy Sercu moim, Ząbki 2015. 
Potęga nadziei. Wyd. Prawdziwe jedzenie, 2016.

Miłosierdzie. Największy przymiot Boga u Świętej Faustyny 
i w dziejach Kościoła, Ząbki 2016. 

Tron Miłosierdzia, Ząbki 2017. 
Cierpienie i Siła Bożego Miłosierdzia, Ząbki 2018.

Książki ks. Mariusza Bernysia i ks. Michała Dłutowskiego:

Nie lękaj się niczego, Ząbki 2014.
Jezus przyszedł do mojego domu, Ząbki 2011.
Ogień z nieba: hymny, uwielbienia i rozważania o koronce do miłosier-

dzia Bożego, Ząbki 2013, s. 143.
Nie lękaj się niczego: hymny, rozważania, modlitwy w godzinie miło-

sierdzia, Ząbki 2014.
Przy sercu Maryi [modlitewnik różańcowy], Warszawa 2017, s. 296 

(współautorzy: Stanisław Przepierski, Irena Radzymińska, Michał 
Palczewski, Piotr Grabowski), Sandomierz 2017.

Pierwszy wizerunek, Gdańsk 2018, s. 61 (współautor: Irena Radzy-
mińska).
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