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Lipiec 2014  Serdecznie pozdrawiam Was kochani Chorzy i wszystkich czytających ten list. 

Każdy czas, nawet okres wakacji, jest dobrą okazją, aby żyć miłością.  
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus porównała swe serce do liry o czterech strunach, 
które symbolizują cztery wymiary miłości.  

1. Miłość oblubienicy – oblubieńca. Tę Bożą miłość odkrywamy w sobie, w czasie 
adoracji, na modlitwie i rozmyślaniu nad Słowem Bożym, odnosząc Je do swego 
życia. Świadomi wielkiej miłości Boga względem nas powinniśmy tę miłość 
odwzajemniać i w niej żyć.  

2. Miłość matki – ojca. Miłość matczyna – ojcowska wyraża się w opiece i ratowaniu 
od niebezpieczeństwa ludzkich dusz. Przez modlitwę i cierpienie ofiarowane 
za innych możemy stać się osobami mającymi w Niebie wiele dzieci. 

Tak tę myśl ujęła Św. Teresa. Gdy nowicjuszki ociągały się z wykonywaniem 
podstawowych czynności, sprzątania, prania bielizny mówiła: „Szybciej! Szybciej! 
Nie wiecie, że nasze dzieci są głodne. Trzeba być gotową umrzeć dla siebie. 
Zrezygnować z siebie w zupełnie konkretny sposób. W tym przypadku zamiast 
chwilę odpocząć, zająć się praniem. Należy umrzeć dla siebie za innych na świecie, 
którzy w różnych miejscach świata giną ze słabości, usychają, bo brak im życia 
duchowego. Nasze codzienne umieranie upodabnia nas do Chrystusa, który tamtego 
pamiętnego dnia umarł za wszystkich ludzi. Nasze rezygnacje z siebie służą temu, 
aby nasi bracia i siostry mogli żyć. Dzień po dniu, chwila po chwili wyrzekamy się 
siebie za naszych bliźnich. Oni prawdopodobnie nigdy o tym nie będą wiedzieć. 
Nie potrzeba, aby oni o tym wiedzieli. Ważne jest, aby Jezus o tym wiedział, 
aby odbierał dzień po dniu nasze codzienne ofiary składane z miłości, bez rozgłosu.” 

Jakże jest podobne życie wielu chorych, których odwiedzam. Codziennie, w cichości 
i samotności składają Bogu „ofiarę” swego życia za siebie i innych. 

3. Miłość córki - syna. Jesteśmy również przez Jezusa dziećmi Boga. 
Dziecięctwo wymaga od nas pokory, posłuszeństwa i oddania.  
Te cechy życia świadczą o prawdziwej miłości. 

4. Miłość siostry - brata. Jezus nazywa braćmi wszystkich, którzy wierzą i słuchają 
głosu Bożego. Por. Łk 8,21; Mt 12,50  My również jesteśmy braćmi Jezusa jeśli w Niego 
wierzymy i słuchamy. Przy czym słuchać tzn. wypełniać wolę Bożą.  
W geście umycia Apostołom nóg ukazał nam Pan Jezus postawę braterstwa 
wobec siebie nawzajem. „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, 
to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem 
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” J13,14-15 

Jezus powiedział św. Teresce: „szukam sług, takich jak Weronika, by otarły i pocieszyły 
Moje Oblicze, które ma zbyt mało czcicieli”. Dzięki św. Teresce wiele osób, czcicieli 
św. Oblicza Bożego, przez swe modlitwy, cierpienia i miłość uratowały Francję. 
Stali się jakby Weroniką, która otarła  Twarz Jezusowi. Wpatrując się w Boskie Oblicze 
poznali ile Jezus dla nich wycierpiał. Dlatego kontemplując Jezusa, chcieli nieść Mu 
pociechę, ocierać Jego łzy. Zapragnęli ofiarować Mu swoją miłość poprzez 
modlitwę i cierpienie.  
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Pan Jezus powiedział na Krzyżu: „Pragnę!” Któż z nas nie odczuwał choćby raz 
pragnienia. Znamy to męczące uczucie. Pragnieniem Jezusa było zbawienie dusz.  

Pragnienie zbawienia dusz, by wyrwać je z wieczystych płomieni, winno się stać 
pragnieniem wszystkich ludzi, a zwłaszcza starszych i cierpiących, którzy wiele 
przeżyli i mają liczne doświadczenia dobra i zła. Doświadczenia te powinny stać się 
wezwaniem do ratowania, wspierani i niesienia pomocy tym, którzy lekceważą  
sobie życie oraz własne zbawienie.  

Wszyscy kiedyś potrzebowaliśmy pomocy drugiego człowieka w różnych sprawach, 
zarówno duchowych jak i normalnych, codziennych. Niezależnie od wieku 
czy pochodzenia. Bez tej pomocy sami nie bylibyśmy wstanie przeżyć.  
Zatem, jak wielka spada na nas potrzeba pomocy duszom, które się w świecie zagubiły, 
które giną, bo zaufały kłamstwu.  

Powinniśmy ratować takich ludzi. Trzeba za nich się modlić i ofiarować im własne 
cierpienie, oraz naszą szlachetną, bezinteresowną miłość. 

 

 

 

 

Gdyby Pan Bóg nas uchronił od wszelkiego cierpienia, 
to zostalibyśmy pozbawieni daru, jaki z sobą niesie cierpienie. 

 

 
 

 

 

„Duch Święty daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy niebios 
i czyni nas znowu przybranymi dziećmi Bożymi.  

Dzięki Niemu możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. 
On też daje nam udział w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się 
synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały. 

Słowem, w Nim otrzymujemy wszystkie dobra tego wieku i wieku 
przyszłego i możemy już oglądać jak w zwierciadle to wszystko, 
co nam jest obiecane i czego przez wiarę oczekujemy.  

A jeśli tak wielkie są zadatki, to czymże będzie ich pełnia?” 

św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym 


