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

Wakacje niekiedy kojarzą się nam z rozłąką, przeżywaną często boleśnie.  

Pamiętam z dzieciństwa, gdy wyjeżdżałem na kolonie, trudno mi było pożegnać się 

z moja mamą i ukradkiem ocierałem łzy. Jednak, gdy już się pożegnałem, to moje serce 

przepełniła radość płynąca ze spotkania z nowymi ludźmi i z poznania okolic, w których 

jeszcze nie byłem. Jest to niewątpliwy dowód na to, że życie nieustannie przeplatane 

jest przeciwstawnymi uczuciami.  

1. Wiele razy słyszałem od chorych:  
„Chciałabym jeszcze dożyć do ślubu wnuczki, I Komunii prawnuka, nawrócenia 
syna itp.…” Chorzy i ich rodziny często pragnął, aby chory żył i miał się dobrze. 
Dlatego szukają pomocy u lekarzy, znachorów, a nawet, o zgrozo, u wróżek! 
Wydają duże pieniądze na operacje, przeszczepy, lekarstwa, żeby choć o kilka 
minut przedłużyć to ziemskie życie. Co mądrzejsi, oprócz ziemskiego lekarza 
szukają pomocy u Tego, od którego wszystko zależy, czyli Boga.  
Modlą się o zdrowie, zamawiają Msze świętą, uczestniczą w pielgrzymkach 
i Mszach o uzdrowienie. Ufają, że zostaną wysłuchani. 

W Piśmie św. mamy przykłady wysłuchiwania przez Boga takich próśb.  
Podam tylko jeden przykład z 2 Księgi Królewskiej dotyczący uzdrowienia króla 
Ezechiasza. 

„W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa,  
przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź domem swoim, bo umrzesz 
- nie będziesz żył». Wtedy [Ezechiasz] odwrócił się do ściany i modlił się do Pana 
mówiąc: «Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie 
i z doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach».  
I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie.  

Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środkowego, kiedy Pan skierował do niego 
słowo: «Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu:  
Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem 
twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Pańskiej i dodam 
do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego 
i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na Mnie i ze względu na mego sługę, 
Dawida». 

Wtedy Izajasz powiedział: «Weźcie placek figowy!» Gdy wzięli i położyli na wrzód, 
Ezechiasz wyzdrowiał.” 2 Krl 20,1-7 

Modlitwy rodziny i samego chorego posiadają bardzo duże znaczenie.  
Wiele razy widziałem ludzi w bardzo ciężkim stanie, którzy po modlitwie rodziny 
i mojej wracali do pełnego zdrowia. Dlatego od czasu objęcia opieką chorych w parafii 
codziennie modlę się za nich, a raz w miesiącu [w drugą środę miesiąca o godz. 16.00] 
odprawiam Mszę św. prosząc o ich uzdrowienie.  

2. Jednak jak już wcześniej powiedziałem jest również druga grupa chorych, którzy  
inaczej myślą i pragną śmierci. Nie pragną eutanazji czy popełnienia samobójstwa, 
ale tylko, aby Pan Bóg zabrał ich już do siebie. Skrócił ich cierpienie. 
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Również Wielki prorok Eliasz w pewnej trudnej życiowej chwili zapragnął śmierci. 

„Kiedy Achab opowiedział Izebeli wszystko, co Eliasz uczynił i jak pozabijał mieczem 
[fałszywych] proroków, wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział:  
"Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią bogowie i tamto 
dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich". 

Choć Izebel, żona króla Achaba wiedziała, że Bóg uczynił znak, iż tylko Eliasz jest 
prawdziwym prorokiem, mimo to, nie nawróciła się, a tym bardziej chciała śmierci 
Eliasza. 

„Wtedy Eliasz, zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby 
w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł 
na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców, i pragnąc umrzeć, rzekł: 
"Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków". 
Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu:  
"Wstań, jedz!" Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. 
Zjadł więc i wypił, i znów się położył.  

Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: "Wstań, jedz, bo przed tobą 
długa droga". Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia  
szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.” Por. I Krl 19, 1-9a. 11 

Pan Bóg wynagrodził wierność Eliasza. Ostatecznie na oczach wielu świadków 
w ognistym rydwanie zabrał go do nieba. 

Pragnienie śmierci, jako chęć połączenia się z Bogiem, nie jest czymś złym.  
Przychodzą mi na myśl słowa św. Faustyny, która w piękny sposób ujęła problem 
własnej śmierci:  
„Sama ze siebie nie chciałabym ani o minutę umrzeć wcześniej, ani też o minutę 
żyć dłużej, ani zmniejszenia cierpień, ani powiększania ich, ale pragnę jedynie tak,  
jak jest, [jaka jest] wola Twoja święta [Boże].” Por. Dz 1729 

Takie pragnienie jakie miała s. Faustyna winno wypływać z każdego naszego serca. 

 

 

 „Najwyższy i Mały Ksiądz”.    

Kiedy Ci smutno i cierpienie przygniata niemiłosiernie,  
a rozpacz wciska się do Twego umęczonego serca,  
wspomnij!  

Że… 

Jest na tym świecie,  
gdzieś między gwiazdami  
„Mały Ksiądz”,  
który Tobie współczuje,  
o Tobie myśli i modli się za Ciebie.  


