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Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

s. Izabela 

tel. kom 663211664; gg 22617349 

www.wspomozycielki.pl 
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Temat: Łzy stały się dla mnie chlebem. Chrześcijańskie przeżywanie żałoby. 

 

 

Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

s. Anna P. 

tel.: 022/ 487 86 08  lub kom. 698 230 430 

gg: 7479325; e-mail: mdpcanna@wp.pl 

www.wspomozycielki.pl 

Fot. Annamaria Bem 

http://www.wspomozycielki.pl/
http://www.wspomozycielki.pl/


DDOO  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ......  

 

Szczęście posiadania Boga 
 

 

„Szczęśliwy jest ten, kto posiada Boga” stwierdza św. Augustyn w swoim dialogu „O życiu 

szczęśliwym.” Współcześni świętemu z Hippony, którym zadano pytanie jaki człowiek po-

siada Boga podają trzy odpowiedzi: „Boga posiada ten, kto dobrze żyje”; „Boga posiada 

człowiek, który czyni to, co z woli Bożej stać się powinno” oraz „Ten Boga posiada, kto 

nie ma ducha nieczystego”. Wszystkie trzy myśli wyrażają tę samą treść, gdyż każdy, kto 

żyje dobrze, czyni to, czego Bóg chce, a dobre życie polega na spełnianiu tego co się Bogu 

podoba, czystym zaś jest ten, kto dąży ku Bogu i tylko do Niego jest zwrócony. 

 

Spróbujmy teraz odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego szczęśliwym jest człowiek, który 

posiada właśnie Boga. Jeżeli szczęśliwym określimy człowieka, który zdobył coś, czego 

nikt i nic nie może go pozbawić, to posiadanie Boga, który jest wieczny stanowi o szczę-

ściu człowieka, który uczynił Go swoją najwyższą wartością. Naturalne pragnienie szczę-

ścia obecne w duszy każdego człowieka jest nieuświadomionym często pragnieniem sa-

mego Boga. W sposób najpełniejszy dopiero w wieczności Bóg stanie się udziałem życia 

człowieka jako jego najwyższe dobro, źródło i cel. 

 



Każdy z nas obdarowany został wolną wolą, dzięki której może wybierać pewne wartości 

lub z nich rezygnować. W Biblii znajdujemy zachętę do wybierania tego co sprawiedliwe 

w naszym życiu „Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym, w dniu nieszczęścia Pan go oca-

li”(Ps 41,2). Radością i szczęściem chrześcijanina jest także życie według Bożych przyka-

zań: „Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. 

Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie 

czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami”(Ps119,1-3). Ewangelia opisuje Maryję jako 

szczęśliwą dlatego, że uwierzyła słowu Pana (por Łk 1,45), wszystkie pokolenia będą Ją 

błogosławić ponieważ Pan w Jej życiu uczynił wielkie rzeczy (por Łk 1, 48 – 49). Została 

Ona zachowana od grzechu dlatego nic nieczystego nigdy nie splamiło Jej duszy. 

 

Posiadanie Boga nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Maryja rzeczywiście jest tą, 

która Boga nosiła pod swoim sercem, ale również każdy, kto żyje w łasce uświęcającej 

może powiedzieć, że przez przyjmowanie Komunii świętej nosi Boga w swoim sercu i po-

dobnie jak Maryja staje się Jego mieszkaniem. Św. Franciszek z Asyżu w „Liście do wier-

nych” pisze, że szczęśliwy jest ten, kto miłuje Boga i bliźniego, kto przyjmuje Ciało i Krew 

Pana Jezusa, a nienawidzi grzechów. W tym samym miejscu pisze: „Oblubieńcami jeste-

śmy, kiedy dusza wierna łączy się w Duchu Świętym z Panem naszym Jezusem Chrystu-

sem. Braćmi dla Niego jesteśmy, kiedy spełniamy wolę Ojca, który jest w niebie. Matka-

mi, gdy nosimy Go w sercu i w ciele naszym przez miłość Boską oraz czyste i szczere 

sumienie; rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako 

wzór.” 

 

Jeśli ktokolwiek z nas chociaż raz zakosztował bycia oblubienicą Boga, matką Boga czy 

też Jego bratem już na zawsze stał się żebrakiem Jego miłości. Posiadanie Boga w swoim 

sercu, w swojej duszy i w swoim umyśle to szczęście, którego nie zabierze nam nikt i nic, 

to radość, której nie wyśpiewa żadna pieśń, to nieustanne i wciąż wzmagające się pra-

gnienie bycia z Nim, które w sposób najpełniejszy spełni się w wieczności. Może warto 

zastanowić się czy jest w naszym życiu jakaś rzecz, relacja a może wada, która nie po-

zwala nam uczynić Boga Najwyższym Dobrem naszego życia.  

 

Zanim staniemy się szczęśliwymi posiadaczami Prawdziwego, Najwyższego i Jedynego 

Dobra musimy przeżyć wiele zmagań z naszymi zachciankami, emocjami, pragnieniami. 

Musimy postawić sobie w życiu wiele pytań między innymi takich jak śpiewamy w reli-

gijnej piosence „Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, naj-

większe, za co warto życie dać”, bo „tylko ten jest szczęśliwy, kto dowiedział się raz co 

jest najważniejsze…”, czyli dał odpowiedź tym i innym pytaniom nurtującym egzystencję 

człowieka. Kto posiadł Boga jako Jedyną Miłość swojego życia będzie pytał w gorącej mo-

dlitwie jak święty Franciszek Salezy: „O serce duszy mojej, stworzone do miłowania nie-

skończonego dobra, jakiej miłości możesz pragnąć nad tę najwięcej pożądaną ze wszyst-

kich? O duszo mego serca , jak możesz miłować inne pragnienia ponad to, które jest 

najmilsze ze wszystkich pragnień? O miłości świętych pragnień, o pragnienia świętej mi-

łości, dusza moja omdlewa, tęskniąc do Twoich doskonałości.” (Traktat o Miłości Bożej). 

 

s. Anna P. 

 

 



TTOO  JJUUŻŻ  BBYYŁŁOO……  
 

W dniach od 4 – 11 lipca 2011 roku w Słopnicach koło Limanowej odbyły się reko-

lekcje powołaniowe dla młodzieży żeńskiej. Rekolekcje prowadzili o. Adam Michalski 

OFMCap, a także s. Izabela i s. Anna P. W rekolekcjach uczestniczyło 13 dziewcząt         

z różnych stron Polski.  
 

Były to rekolekcje w drodze ze św. Franciszkiem, w czasie których poznawaliśmy 

duchową sylwetkę św. Franciszka i jego drogę do Boga. Centralnym punktem każdego 

dnia była Eucharystia, następnie modlitwa Liturgią Godzin oraz Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Codziennie też była konferencja o św. Franciszku i modlitwa osobista        

w czasie której dziewczęta pytały Pana podobnie jak nasz Święty „Co chcesz Panie abym 

czynił?” Jaką drogę życia wybrać?, Jakie studia? itp. W programie rekolekcji odbyły się 

również spotkania warsztatowe, dzielenie słowem Bożym oraz refleksjami na temat      

obejrzanych filmów.  
 

Oprócz głównych części rekolekcji udawaliśmy się również w góry na Mogielicę i Łopień, 

aby podziwiać i cieszyć się pięknem stworzonego przez Boga świata. Czas rekreacyjny 

wykorzystywaliśmy bardzo aktywnie i twórczo: mieliśmy ognisko, śpiewaliśmy na Chwałę 

Boga – szczególnymi hitami tych rekolekcji były dwie pieśni : „Ślady bosych stóp…”         

i „Klara…”, a także graliśmy w siatkówkę.  
 

Czas rekolekcyjny szybko upłynął, na podziękowanie Ojciec i Siostry otrzymali od 

dziewcząt upominek w postaci wiersza i piosenki. 

 

Wiersz, który otrzymała s. Izabela, odpowiedzialna za organizację rekolekcji: 
 

“Siostro Izo nasza kochana, wiemy, że wierzysz w Chrystusa Pana. Troszczysz się o nas 

wszystkie i dbasz, a to dlatego, że serce wielkie masz. Na szosie auta dzielnie omijamy 

dzięki temu, że Siostry słuchamy. Na drodze krzyżowej znosimy męki, lecz zawsze 

będziemy się trzymać barierki. Na wieże wielkie wchodzimy po trzy, gdyż dziewczynkami 

jesteśmy właśnie my. Grzmoty w lesie słyszy Siostra Izabela, gdy papier wartościowy       

w ręce zawiera. Dziękujemy Siostrze z całego serduszka, a na myśl o Siostrze cieszy się 

nasza buźka ”.  
 

Piosenka dla s. Anny P. na melodię refrenu piosenki: Jesteś szalona  
 

1) Jesteś Jezusa, mówię Ci, 
grasz na gitarze ta-ak jak nikt,  

nie jesteś niczyja, mówię Ci  
jesteś Jezusa. 
 

2) Jesteś Jezusa, mówię Ci,  
Wspomożycielką jesteś właśnie Ty, 

Dusze się cieszą, uwierz mi,  
jesteś Jezusa. 
 

Więcej zdjęć z rekolekcji można obejrzeć w Galerii na naszej stronie: 

www.wspomozycielki.pl 



 



W dniach 18 – 25 lipca odbyły się w Sulejówku rekolekcje dla Młodzieżowego          

Dzieła Pomocy dla Czyśćca. Prowadził je ksiądz Damian Skrzypek oraz Siostry Anna P.     

i Izabela. 

 

Wakacyjny temat „Człowieku gdzie jesteś?” zrealizowany został w oparciu o trzy etapy 

życia duchowego. W czasie rekolekcji każdy uczestnik zadawał sobie pytanie gdzie jestem 

w życiu duchowym, na którym etapie i co jest dalej? Pomocą w odpowiedzi na te pytania 

była tabelka przygotowana przez księdza Damiana. Uczestnicy rekolekcji mogli spraw-

dzić swoje zaufanie i doświadczyć jak to jest być prowadzonym, gdyż jednym z warszta-

towych zadań było prowadzenie w różne miejsca kogoś, kto miał zamknięte oczy. Czas 

rekolekcji był również szczególnym czasem modlitwy i uwielbienia Pana Boga a to doko-

nywało się w Eucharystii, podczas liturgii godzin, na adoracji, w śpiewie i w tańcu na 

cześć Pana. Koronką za zmarłych modlili się prowadzący i uczestnicy rekolekcji przy gro-

bach zmarłych sióstr w intencji nowych powołań do Zgromadzenia.  

 

Czasem radości było wieczorne spotkanie przy grillu, gdzie ksiądz Damian wykazywał 

swoje zdolności kulinarne. Niedziela była ostatnim pełnym dniem rekolekcji, w którym 

można było podziwiać przyrodę w warszawskich Łazienkach i zachwycić się pięknem 

muzyki szopenowskiej właśnie w tamtym miejscu. Miłą niespodzianką dla prowadzących 

była rekreacja przygotowana przez uczestniczki rekolekcji, które zamieniły się na          

ten czas w rolę księdza Damiana oraz sióstr Anny i Izabeli. Najwięcej pracy w czasie wol-

nym i na rekreacjach miała uczestniczka Lidia z Trzebuni, gdyż piękną grą na gitarze       

i śpiewem spełniała życzenia wszystkich, którzy zamawiali wykonanie poszczególnych 

utworów. Więcej zdjęć znajdziesz w Galerii na naszej stronie internetowej – j.w. 



 



WWKKRRÓÓTTCCEE  WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ……  
 

Rocznice urodzin w MDPC w miesiącach IX-XI 

 

 

04 września: Aleksandra Czajkowska; Dorota Jerzy 

06 września: Michał Mach 

08 września: Katarzyna Szotek 

12 września: Damian Jurusik; Jadwiga Kohut 

13 września: Adam Wardak 

15 września: Arletta Nowicka 

16 września: Anna Filipek 

23 września: Nella Jędrzejak; Katarzyna Winnicka 

28 września: Szymon Smereka 

 

01 października: Karolina Sęderska 

02 października: Angelika Chain 

07 października: Urszula Jerzy 

11 października: Anna Kralka 

14 października: Izabela Partyka 

19 października: Łukasz Łuczyński 

23.października: Izabela Rukat 

29 października: Weronika Skuza 

 

04 listopada: Karolina Gaworska 

21 listopada: Ewa Prus 

30 listopada: Anna Kizel 

 

 

Kochani Przyjaciele 

 

W kalendarzu życia każdego z nas znajdują kartki oznaczone szczególnym 
kolorem – kolorem życzliwości, serdecznej pamięci, miłych gestów, prezen-
tów albo słów szczerych życzeń ze strony najbliższych – czyli oznaczone ko-
lorem miłości i przyjaźni.  
Jako osoby tworzące MDPC należycie do grona najbliższych Przyjaciół na-
szego Zgromadzenia. Dlatego z okazji kolejnej rocznicy urodzin życzymy 
Wam ufnego powierzenia swojego dotychczasowego życia i wszystkich przy-
szłych dni, Temu, który jest samą Miłością i nieskończonym Dobrem – na-
szemu Bogu i Panu.  

 
Z serdeczną pamięcią w modlitwie 

 
Siostry Wspomożycielki 



Nowa publikacja 

 

W połowie października, więc przed listopadem, czyli 

miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych, ukaże się 

nakładem Edycji Świętego Pawła, kolejne opracowa-

nie autorstwa Sióstr Wspomożycielek. Tym razem 

znowu dotyczy ono charyzmatu Zgromadzenia – form 

niesienia pomocy konającym i zmarłym.  

 

Na pierwszych stronach publikacji czytamy:  

«Gdybyśmy otrzymali łaskę, aby ujrzeć chociaż jedną 

godzinę ludzkiego życia – w skali całego świata – 

zobaczylibyśmy, że dla wielu tysięcy ludzi jest to   

ostatnia godzina ich życia na ziemi, a więc chwila 

poprzedzająca spotkanie z Bogiem – z Jego 

miłosierdziem i z Jego sprawiedliwością.  

 

Dla wielu jest to także godzina ogromnej samotności i opuszczenia, godzina największej 

słabości, zmagania się z lękiem i bólem, często też ostatnia możliwość podjęcia 

najważniejszej życiowej decyzji, czyli nawrócenia. […] Chrystus wzywa do wspierania 

bliźnich w różnych wymiarach ich ziemskiego życia, ale i w czasie umierania. Do św. 

Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, mówił: „Módl się, ile możesz, za 

konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują 

ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz 

w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy” (Dz 1777).  

 

Pan Jezus przez pośrednictwo św. Faustyny i wielu innych świętych zwraca też naszą 

uwagę na bliźnich, którzy trwają w „godzinie oczyszczenia” – na zmarłych, których 

paraliżują konsekwencje ziemskiego życia; oni też – jak ewangeliczny paralityk – 

oczekują na współczującego człowieka, który by ich zanurzył w zdroju Bożego 

miłosierdzia: “Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie...        

O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała 

ich długi Mojej sprawiedliwości” (Dz 1226). “Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię 

potrzebują” (1738). 

 

Mamy nadzieję, że znajdujące się w tym opracowaniu koronki za konających i zmarłych 

oraz nowenna za dusze czyśćcowe ze świętymi posłużą jako modlitewny dar serca dla 

tych wszystkich cierpiących na ziemi i w czyśćcu, których szczęścia wiecznego tak bard-

zo pragnie Jezus miłosierny: „Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie 

płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie” (Dz 50)». 

 

Książeczka niewielkich rozmiarów (48 stron; format: 10 x 15 cm), graficznie wzbogacona 

kolorowi ilustracjami, jest bardzo poręczna w użyciu - łatwo zmieści się do torebki czy do 

kieszeni, gdy wybierzemy się w listopadzie na cmentarze, aby pomodlić się przy grobach 

naszych bliskich zmarłych.  



4 października – uroczystość św. Franciszka z Asyżu  

i 13 października – święto bł. Honorata Koźmińskiego 

Wszystkie zakony i zgromadzenia franciszkańskie świętują w tym dniu, dziękując Panu 

Bogu za dar życia i chwalebnej śmierci św. Franciszka. W wielu klasztorach i kościołach 

franciszkańskich 3 października odbywa się „Transitus” – misterium upamiętniające 

dzień przejścia Franciszka do wieczności. W naszym Zgromadzeniu św. Franciszek 

czczony jest jako Ojciec duchowości, jesteśmy franciszkankami, chociaż nie wyróżniamy 

się typowym dla zakonów św. Franciszka habitem.  

Strój świecki jest naszym ubiorem, gdyż bł. Honorat Koźmiński założył nasze Zgroma-

dzenie jako bezhabitowe. Wkrótce po uroczystości św. Franciszka świętujemy wspomnie-

nie bł. Honorata, którym posłużył się Pan Bóg, aby powołać do istnienia 26 zgromadzeń 

zakonnych. Do dzisiaj istnieje 16 honorackich rodzin zakonnych, podejmujących w Ko-

ściele te zadania, które zostały im wyznaczone zgodnie z charyzmatami otrzymanymi od 

Ducha Św. 

Zarówno 4, jak i 13 października poprzedzony jest nowenną do danego Świętego oraz 

dniem pokutnym (milczenie i całodzienny post ścisły) w przeddzień uroczystości czy 

święta.   

 

Formacja ciągła Sióstr i spotkanie Sióstr Przełożonych 

Druga seria formacji ciągłej dla Sióstr odbędzie się w dniach 7-9 października w Sule-

jówku. Poprowadzi ją o. Andrzej Baran OFMCap z Warszawy. 

Spotkanie Sióstr Przełożonych wspólnot naszego Zgromadzenia będzie miało miejsce 

również w Sulejówku, ale dwa tygodnie później, czyli w dniach 21-23 października. Prze-

wodniczyć mu będzie Przełożona Generalna Matka Zuzanna. 

 

2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – święto w Zgromadzeniu 

Dla całego Kościoła, a zgłasza dla Sióstr Wspomożycielek i dla Młodzieżowego Dzieła jest 

to dzień rozpoczynający czas szczególnej troski o dusze czyśćcowe. Warto może ponownie 

przypomnieć sobie w jaki sposób możemy im okazywać chrześcijańską miłość. Niech po-

służy temu fragment jednego z kazań św. Jana Marii Vianneya, który jest zamieszczony 

niżej, w dziale „W kręgu wieczności”. 

 

10 listopada – Święto Opieki Matki Bożej - 122 rocznica powstania Zgromadzenia. 

Już tylko trzy lata pozostały do Jubileuszu 125 lecia zaistnienia Zgromadzenia Sióstr 

Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dlatego w tym roku rozpoczynamy duchowe przygo-

towanie do Jubileuszu oraz do 100 rocznicy śmierci Matki Wandy Marii Olędzkiej współ-

założycielki Zgromadzenia, która przypada w 2015 roku. W tym celu zostały opracowane 

odpowiednie materiały na dni skupienia dla Sióstr (na razie na najbliższe 12 miesięcy).   

 

10 listopada – 12 rocznica powstania Młodzieżowego Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

Data powstania Zgromadzenia łączy się także z dniem, w którym zostało zainicjowane 

MDPC. Po weryfikacji przynależności przeprowadzonej kilka miesięcy temu, po której 

znacznie zmalała liczebność członków, do Młodzieżowego Dzieła wpisują się kolejne oso-

by, które pragną całym sercem zaangażować się w niesienie pomocy duszom czyśćco-

wym. Cieszymy się, że nowe pokolenie Przyjaciół zasili grono MDPC i swoją gorliwą mo-

dlitwą wyprowadzi z czyśćca do nieba wielu zmarłych. Niech ich wstawiennictwo u Boga 

wyjednuje Wam wiele łask na codzienne podążanie drogą wiary, miłości i nadziei.  



WW  KKRRĘĘGGUU  WWIIEECCZZNNOOŚŚCCII  
 

Jakimi środkami możemy pomagać duszom w czyśćcu? 

 

«Najpierw modlitwą. Jeżeli codziennie odmówimy za zmar-

łych choć krótkie westchnienia, już im ukrócimy męczarnie 

czyśćcowe!  

 

Po wtóre starajmy się zyskiwać odpusty i ofiarować je za 

dusze zmarłych. Gdybyśmy chcieli korzystać z owego nie-

skończonego skarbu zasług, który zebrał Jezus Chrystus 

przez swoją mękę i śmierć, wnet opróżniłyby się otchłanie 

czyśćcowe. 

 

Najskuteczniejszym środkiem do tego jest ofiara Mszy 

Świętej, bo tu już nie człowiek grzeszny, lecz sam Jezus 

Chrystus, równy w bóstwie Ojcu, modli się za te biedne 

dusze i czy Jego prośbie Bóg może odmówić? Dziękuje Zbawiciel swojemu Ojcu, że Go 

zawsze wysłuchiwał, jak czytamy w Ewangelii św. Jana (J 11, 41-42).  

 

Na dowód tego, co może Msza Święta, przytoczę wam przykład. Pobożny kapłan Bernold 

z diecezji Reims popadł w ciężka chorobę, przyjął sakramenty święte i przez pewien czas 

nie okazywał najmniejszego znaku życia. Kiedy przyszedł do siebie, opowiedział, że był 

na drugim świecie i widział biskupa Pardula z Laon w lichych, brudnych, czarnych 

szmatach, wśród płomieni czyśćcowych, który mówił do niego te słowa: „Ponieważ wra-

casz na ziemię, błagam cię o ratunek, możesz bowiem łatwo dopomóc mi w oglądaniu 

Boga”. „A w jaki sposób mam to uczynić?”, zagadnął Bernold. „Powiedz tym, którym za 

życia dobrze czyniłem, aby się za mnie modlili, a Bóg ulituje się nade mną”. Kiedy kapłan 

spełnił to życzenie, zobaczył biskupa jaśniejącego jak piękne słońce. Wybawiony z mąk 

tak odezwał się do swego dobroczyńcy: „Patrz, co uczyniły modlitwy i Msza Święta! Jakie 

szczęście sprowadziły na mnie!”  

 

Widział Także ów kapłan i cesarza Karola błagającego w tych otchłaniach: „Przyjacielu, 

bardzo cierpię! Powiedz biskupowi Hinkmarowi, ze muszę tu wiele pokutować za to, że 

nie słuchałem jego rad. Ufam jednak, że mi dopomoże do wyjścia z miejsca tych kaźni. 

Niech modlą się za mnie także ci, którym dobrze czyniłem za życia, niech za mnie od-

prawią Mszę Świętą, a będę wyzwolony”. Jak tylko biskup Hinkmar złożył Przenajświęt-

szą Ofiarę, a lud szczerze się modlił, zobaczył niedługo ów mąż króla w jasnych szatach, 

mówiącego: „Oto jaką chwałę posiadam! Jestem już na zawsze szczęśliwy!” Równocześnie 

poczuł wspaniałą woń i widział rzeczy, których nie może wysłowić język ludzki. 

 

Im dusze w czyśćcu bliższe nieba, tym większa ich tęsknota za Bogiem. Jak Absalom      

(2 Krl 14) czuł się bardzo nieszczęśliwym, że po powrocie do Jerozolimy nie mógł oglądać 

oblicza swojego ojca, tak samo dzieje się z duszami w czyśćcu, które nie widzą Boga. 

Jeden dzień rekolekcji 

spędziliśmy w Nowym 

Mieście nad Pilicą, gdzie 

znajduje się Sanktuarium 

bł. Honorata Koźmińskie-

go oraz Dom Pomocy Spo-

łecznej prowadzony przez 

Siostry Wspomożycielki. 



Zwłaszcza litujmy się nad zapomnianymi duszami, które od nikogo [bliskiego] nie mają 

ratunku, bo są bardzo nieszczęśliwe. Choć dla siebie te dusze nie mogą nic wysłużyć, 

wstawiają się jednak za nami u Boga i wypraszają nam Jego łaski. Tym więcej wspoma-

gają tych, którzy ratują je w tych płomieniach. Pamięta tam matka o swych ukochanych 

dzieciach, pamięta pasterz duchowny o parafianach i prosi Boga o ich zbawienie. Jeżeli 

więc potrzebujemy łask, zwracajmy się z ufnością o pomoc do dusz czyśćcowych: one   

wyjednają nam żal za grzechy, łaskę wytrwania w dobrym, pociechę w smutkach, ulgę    

w chorobie. 

 

Kończę, powtarzając, że jest czyściec, w którym dusze ponoszą wielkie męki. Jest także 

rzeczą pewną, że modlitwami, pokutami, jałmużną, ofiarą Mszy Świętej możemy ratować 

tych nieszczęśliwych więźniów, którzy w ogniu [tęsknoty] odpłacają się sprawiedliwości 

Bożej do ostatniego grosza. Za naszą pomoc będą nam te dusze nieskończenie wdzięczne. 

Gdy się po śmierci dostaniemy w te ognie, one nam będą niosły pomoc, doświadczywszy 

na sobie ile cierpi dusza w tych doczesnych płomieniach pozbawiona widzenia Boga.      

A więc bądźmy miłosierni szczególnie w tym tygodniu zadusznym [oktawa uroczystości 

wszystkich świętych], a sami także kiedyś dostąpimy miłosierdzia Bożego». 

 

Kazanie o Dniu Zadusznym, w: Św. Jan Maria Vianney. Proboszcz z Ars. Kazania, t. II, 

Sandomierz 2010, s. 259-260. 

 

Pamiętajmy także o dopustach listopadowych 

 

Odpusty zupełne 

 

Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu przez Boga kary doczesnej pozostającej 

po odpuszczeniu grzechów. W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych (1-8 listopada), 

każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i 

od mówienie modlitwy (choćby tylko w myślach) za zmarłych.  

 

W dniu wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) jest możliwość zyska-

nia odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie Wierzę 

w Boga oraz Ojcze nasz.  

 

Listopadowe odpusty można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące (!), a więc nie 

można ich ofiarować za siebie. Jest to specjalny „przywilej” dany im ze strony Kościoła.  

 

Należy przy tym pamiętać, że w celu zyskania odpustu zupełnego w tych dniach trzeba 

spełnić zwykłe warunki:  

 

- być w stanie łaski uświęcającej (odbyć sakramentalną spowiedź - najlepiej przed rozpo-

częciem miesiąca listopada)  

- przyjąć każdego dnia Komunię świętą,  

- nie być w sercu przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego); taką dyspo-

zycję zazwyczaj mamy po dobrze odbytej spowiedzi świętej  

- pomodlić się według intencji papieża (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo).  

Odpusty częściowe 



Odpust częściowy powoduje częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone 

już co do winy w sakramencie pojednania.  

 

Przy tym rodzaju odpustu od razu pojawia się ważne pytanie: jaką część kary doczesnej 

daruje Bóg osobie zyskującej odpust częściowy?  

 

„Odpuszczenie kary doczesnej jest tym większe, im większa jest miłość działającego i im 

godniejsze dzieło” (Paweł VI, Indulgentiarum doctrina 10). Tak więc miara odpustu czę-

ściowego uzależniona jest od miary miłości, a tej zmierzyć nie sposób. Stąd musimy zgo-

dzić się na niewiadomą – zgodzić się na tajemnicę znaną tylko samemu Bogu.  

 

W ciągu całego roku częściowy odpust dla dusz czyśćcowych wierny może zyskać za po-

bożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych (przynajmniej myślną).  

 

Ponadto każdorazowe, pobożne odmawianie aktu strzelistego: „Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen” niesie ze sobą możliwość zyskania odpustu częściowego dla dusz 

czyśćcowych.  

 

Do zyskania odpustu częściowego wymagany jest jedynie warunek trwania w stanie łaski 

uświęcającej (tzn. serce nie może być obciążone żadnym grzechem ciężkim).  

  



ŚŚWWIIAADDEECCTTWWOO  PPOOWWOOŁŁAANNIIAA……  
  

BBóógg  mmnniiee  ssttwwoorrzzyyłł  zz  ppoowwoołłaanniieemm……  
 
 

Bóg mnie stworzył z powołaniem… Już od dziecin-
nych lat byłam wychowywana w duchu wartości 

chrześcijańskich. Rodzice mimo, iż ciężko pracowali 
zawsze znajdowali czas na wychowanie i czynną 
obecność wobec swoich dzieci. To chrześcijańskie 

wychowanie wzrastało i w młodzieńczym wieku 
przybrało inną postać. Zaczęłam czytać dużo 
książek religijnych, fascynowałam się Bogiem i Je-

go Miłością, która ogarnia wszystkich ludzi             
i każdego z osobna. Odkrywałam Boga jako Stwor-

zyciela, który stworzył cały świat i oddał go w ręce 
człowieka, aby ten upiększał to dzieło, a nie 
przyczyniał się do zła w świecie.  

 
Trwając przy tak pięknych ideałach, dostałam ob-

razek bł. Bronisławy – klęczącej zakonnicy w habi-
cie trzymającej krzyż w ręku. Na obrazku były 
następujące słowa ”Bronisławo krzyż Mój jest twoim, ale Moja Chwała będzie twoją 

chwałą”. Ten obrazek, a szczególnie te słowa przyczyniły się do umocnienia mojej wiary    
i były natchnieniem do podążania śladami Chrystusa.  
 

Siostry Wspomożycielki, które pracowały na terenie Zakroczymia - mojej rodzinnej 
miejscowości przychodziły mi wówczas na myśl, gdyż nie znałam innego zgromadzenia. 

Postanowiłam uczestniczyć w kursie krawieckim organizowanym przez siostry i tam 
poznałam dwie koleżanki, które również pragnęły pójść za Jezusem i zostać 
wspomożycielką. I wtedy upewniłam się, że to jest zgromadzenie do którego mam 

wstąpić, ale niestety zbyt trudna sytuacja rodzinna (choroba taty i siostry) ale i także 
moja, uniemożliwiała mi wówczas wstąpienie do zakonu. W tym czasie w domu byłam 
najstarszą córką moich rodziców i na mnie spadł obowiązek opieki nad chorym tatą         

i siostrą oraz starszą mamą.  
 

Mimo wszystko zaufałam Jezusowi i powiedziałam, że mimo przeszkód i trudności, jaki-
mi Bóg mnie doświadcza to, wcześniej czy później i tak pójdę do zakonu. Odkryłam, że 
moją drogą życiową jest kroczenie śladami Chrystusa w czystości, ubóstwie                     

i posłuszeństwie. To był mój najważniejszy cel, który pragnęłam zrealizować.  
 

Moja młodsza siostra również zapragnęła wstąpić do tego zgromadzenia i wyprzedziła 
mnie w realizacji swoich pragnień - jako pierwsza poszła za Chrystusem. Ja nadal 
opiekowałam się najbliższymi. Niedługo potem zmarła moja chora siostra i miesiąc 

później zmarł mój tato, i tak Bóg zatroszczył się o mnie. Rok po śmierci moich bliskich 
wstąpiłam do zgromadzenia sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych i tak służę Bogu 
już 53 lata i jestem szczęśliwą złotą jubilatką.  

s. Bernadeta F. 

Jeden dzień rekolekcji 

spędziliśmy w Nowym 

Mieście nad Pilicą, gdzie 

znajduje się Sanktuarium 

bł. Honorata Koźmińskie-

go oraz Dom Pomocy Spo-

łecznej prowadzony przez 

Siostry Wspomożycielki. 



Kącik powołaniowy 

 

Dam Ci wszystko czego pragniesz. 

Poprowadzę w samotność, 

Poprowadzę Cię drogą, 

Której nie potrafisz absolutnie zrozumieć, 

Bo chcę żeby to była droga najkrótsza. 

 

Wszystko co Cię dotknie będzie Cię palić z bólu, 

Będziesz cofał Twoją rękę, 

Aż oddalisz się od wszystkich rzeczy stworzonych. 

Wtedy znajdziesz się zupełnie sam. 

 

Nie pytaj, kiedy ani gdzie, ani jak to się stanie. 

Czy na jakiejś górze, czy w więzieniu, 

Czy na pustyni, czy w obozie koncentracyjnym, 

Czy w szpitalu, czy też w Getsemani. To nie ma 

 znaczenia. 

 

Nie pytaj mnie więc, 

Bo Ci i tak nie odpowiem. 

Nie będziesz wiedział, 

Dopóki się tam nie znajdziesz. 

Zakosztujesz prawdziwej samotności, 

Mojej męki i mojego ubóstwa: 

Poprowadzę Cię na wyżyny mojej radości; 

Umrzesz we mnie 

I odnajdziesz wszystkie rzeczy w głębi mojego Miłosierdzia, 

Które stworzyło Cię w tym celu…” 

 

T. Merton 

Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła 

Z rozpędzonej na oślep ulicy, 

Może wtedy, gdy wzrokiem ściągałeś gwiazdy, 

Może wtedy, gdy ktoś – ratunku – krzyczał… 

 

Może wtedy, gdy w oczy dziecka spojrzałeś, 

W których niebo się jasne odbija, 

Może wtedy, w wieczór majowy 

Ludzie śpiewali Ave Maria… 

 

Może wtedy, gdy plażą pustą kroczyłeś, 

A fale biły o brzeg coraz mocniej, 

Może wtedy, gdy pola śpiewał kłosami, 

Zbudzone wschodem słońca… 



 

Może wtedy, jak wiatru powiew, 

Szept pana serdecznie słyszałeś: 

„Pójdź za mną” – żniwo bieleje, 

A robotników mało. 

 

Poszedłeś, niosąc swą młodość, jak sztandar, 

Na drogi Bożego powołania, 

By swe marzenia, przemienić w czyn 

I światu ukazać Ewangelię Pana. 

 

Z miłością szczerą i wiarą w duszy, 

Naprzód odważnie idź, przyjacielu, 

I niech Maryja swym płaszczem okryje 

Codzienną drogę do wielkiego celu. 

 

Ks. H. Szydlik 

 

Modlitwa o rozpoznanie powołania 

 

Boże, Ty sam wyznaczyłeś mi przez moje powołanie życiowe miejsce w całości Twego dzieła stworzenia, 

bym przez nie przyczyniał się do pomnożenia Twojej chwały. Proszę Cię, bym głęboki sens mojego 

powołania miał zawsze przed oczyma. Kieruj moim sercem i moją wolą tak, bym zawsze widział i wypełniał 

zadania, jakie mam do spełnienia w moim powołaniu życiowym. Spraw, bym widział Twoją wolę w każdej 

pracy ducha i rąk, i w każdym zrządzeniu, którego w życiu doświadczę. Uświęć i pobłogosław moje 

powołanie, abym żył na Twoją chwałę, abym z każdym dniem był bardziej podobny do Chrystusa, bo On dla 

każdego ludzkiego powołania jest pierwowzorem i przykładem. Spraw także, bym stał się błogosławieństwem 

dla środowiska, w którym mnie postawiłeś, dla współbraci, których dobro i przyszłość mi powierzyłeś, dla 

ludu z którego losem mnie mocno związałeś i dla Kościoła, do którego mnie jako członka powołałeś. Proszę 

Cię pozwól mi być pożytecznym członkiem społeczności, abym dla Twojej chwały przez osobiste stałe 

udoskonalanie się osiągnął moje zbawienie i przyczynił się do udoskonalenia całości Twego dzieła stworze-

nia. Amen. 

 



Dokąd? 

 

Świat podobny jest do wielkiego dworca. 

Przed młodym człowiekiem staje tyle 

możliwości, 

Tyle torów, peronów, pociągów. 

Każdy z nas dostał bilet z miejscówką 

Kierunek – NIEBO. 

Tylko którędy? 

Tak skomplikowany jest nasz rozkład jazdy. 

Jak znaleźć swoje miejsce? 

Swój pociąg? 

Ten właściwy tor? 

Żeby nie wypaść z szyn. 

Żeby nie ustać w drodze. 

Żeby nie wybrać się w podróż bez BOGA. 

On jeden zna początek 

I koniec tej drogi. 

Na wszystkich zakrętach czuwa zawiadowca 

Wszystkich dróg człowieka. 

Więc modlę się, Panie, 

O wybór szczęśliwy: 

Poucz mnie, Panie, o drodze Twej (Ps 26,11) 

I skieruj mnie na tor właściwy. 

 

(Ks. Aleksander Radecki, Żniwo wielkie, ale robotników mało. Modlitewnik, Biblioteczka 

Młodych Kwartalnika Espe, Kraków 2000) 

 


