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DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE 
z Warszawsko-Praską Pielgrzymką Pieszą na Jasną Górę 

5-14 sierpnia 2021 r. 
 

Opracował: ks. dr Maciej Radzikowski 

Dzień I – czwartek, 5 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę). 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego, następnie kapłan 

wprowadza wiernych w tematykę tegorocznych rozważań, jakie zostały oparte 

o ABC Społecznej Krucjaty Miłości. 

 

W tej szczególnej godzinie modlitwy apelowej, wraz z Kościołem w Pol-

sce, duchowo stajemy przed Jasnogórskim obrazem Maryi oraz łączymy 

się z pielgrzymami naszej diecezji (którzy dziś, pierwszego dnia, pokonali 

odcinek z Warszawy do Glinek). Chcemy w tym roku podczas pątniczej 

drogi na Jasną Górę, a także w czasie naszego duchowego towarzyszenia 

pielgrzymom podjąć refleksję nad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Niech 

ta duchowa spuścizna pozostawiona przez prymasa Wyszyńskiego – 

zgodnie z jego testamentem – będzie dla nas drogowskazem na przyszłe 

lata. 

 

Rozważanie 

W swoim testamencie kard. Stefan Wyszyński zapisał: „W imię Trójcy 

Przenajświętszej, Pana mojego Jezusa Chrystusa, przez przyczynę Boguro-

dzicy Dziewicy, Królowej Polski i Zwycięskiej Wspomożycielki Jasnogór-

skiej. Świadom, że przyszła godzina moja, gdy mam wracać do Ojca, od 

którego otrzymałem życie na ziemi, składam to wyznanie pełnej gotowości 

i uległości dziecka Bożego, w formie mojego testamentu… 

Obdarowany łaską żywej Wiary, nigdy nic ulegałem wątpliwościom, nigdy 

nic podnosiłem głosu przeciwko Kościołowi, Ojcu Świętemu i Biskupom. 

Chociaż miałem żywy przykład ducha modlitwy w moim rodzonym Ojcu, 



 

nie zawsze Go naśladowałem. Źródłem mego spokoju wewnętrznego 

w walce z mocami ciemności, była zawsze gorąca miłość i uległość wobec 

Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej, której uważam się za niewolnika 

miłości. […] Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zro-

zumienia jego sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed zaprogra-

mowaną ateizacją i przed „fałszywymi braćmi”, którzy na własną rękę 

uprawiali nieuczciwą politykę kościelną w dziedzinie państwowej, przed 

nienawiścią społeczną doktrynalnie zachwalaną, przed rozwiązłością, któ-

rej odgórnie patronowano. Uważam sobie za łaskę, że mogłem – z pomocą 

Episkopatu Polski – przygotować Naród przez Wielką Nowennę, Śluby Ja-

snogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w macierzyńską niewole Mi-

łości i Społeczną Krucjatę Miłości – na nowe Millennium. Gorąco pragnę, 

by Naród Polski pozostał wierny tym zobowiązaniom…” 

W pierwszym punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości kardynał Wyszyń-

ski mówi o podstawowym zadaniu: „Szanuj każdego człowieka, bo 

Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego 

brata”. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie. Aby je wypełnić, trzeba 

pamiętać, że każdy człowiek jest dzieckiem samego Boga. Ksiądz Prymas 

wytrwale przypominał tę prawdę: „Człowiek w swym bycie początkowym 

jest zależny tylko od Boga. [...] Wszystko, co ma w swej godnej naturze, 

posiada człowiek z Boga: duszę nieśmiertelną, rozum, wolę. [...] Stąd 

i prawa człowieka mamy tylko od Boga. Ani z woli krwi czy rasy, ani z woli 

mężów stanu, ale z Boga się narodziliśmy. Bóg może tylko otoczyć czło-

wieka pełnią uczucia ojcowskiego. Bo tylko Bóg jest dlań ojcem. Świat dla-

tego sponiewierał człowieka, że go nie stworzył, nie był mu ojcem”. 

Godność każdego człowieka jest bezwarunkowa. Człowiek może być 

zdrowy lub chory, święty lub grzeszny – zawsze jednak pozostaje czło-

wiekiem i zasługuje na szacunek. Nawet przestępca potrzebuje naszej 

troski, modlitwy, obecności. Łatwo jest mówić o miłości, trudniej ją pełnić. 

Kardynał Wyszyński zachęcał: „Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; 

może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka 

nienawiści”. Prymas podkreślał, że prawdziwy szacunek dla człowieka 

i miłość bliźniego jest trudnym zadaniem na całe życie: „Kiedyś łatwo się 

mówiło o tym, czym jest miłość. Teraz strasznie trudno. Kiedyś wiedzieli-

śmy na pewno, ależ oczywista sprawa! – «Miłość cierpliwa jest, łaskawa 

jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie 

czci...» (por. 1 Kor 13, 4). […] Kiedyś byłem tego pewien, a dzisiaj mam co-

raz więcej wątpliwości. Wydaje mi się, że jestem i niecierpliwy, i mało ła-

skawy, i zazdrość czasami przeleci przez serce... i jakąś «złość» komuś zro-

bię... Nie szukam «swego», ale przecież wolę, jak coś tam «mojego» jest... 

Gniewem się nie unoszę. Tak na zewnątrz, to może nie, ale wewnątrz, to 

czasem tak... Nie myślę nic złego? O, jak często bywa!... Nie raduję się 

z nieprawości. Jeżeli idzie o moje, to nie, ale jeśli o innych, to niekiedy tak... 

to prawda! Im dłużej żyjemy, tym lepiej wszystko widzimy i współczujemy 

naszemu Panu Bogu, że takimi nas ma. Lata płyną i człowiek coraz lepiej 

widzi, że jest gorszy. Czy rzeczywiście jest gorszy? A może to łaska, że lepiej 

siebie zna?” 

Świadomi naszych ograniczeń szukamy pomocy u Matki Chrystusowej, 

która matczyną miłością zjednoczona ze swoim Synem, Zbawicielem 

Świata, prawdziwie potrafi kochać i szanować każdego człowieka. W Jej 

ręce składajmy naszych bliskich i tych, którzy najbardziej potrzebują sza-

cunku i miłości. Do nich Chrystus posyła nas jako swoich pomocników. 

 

Odmawiamy – Tajemnica V światła Ustanowienie Eucharystii 

 

Warto zachęcić, aby wierni na kolejne dni przynosili na kartkach swoje intencje. 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać pieśń ”Jest zakątek na tej ziemi…” lub inną odpo-

wiednią. 



 

Dzień II – piątek, 6 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim.  

Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Gromadzimy się w tej wieczornej godzinie, która od wielu lat wiąże ludzi 

wierzących w przedziwną wspólnotę ducha. Śpiewamy słowa tego Apelu, 

aby wyrazić naszą miłość, aby dać świadectwo naszej wiary. Łączymy się 

w tej modlitwie z pielgrzymami naszej Warszawsko-Praskiej Pielgrzymki 

Pieszej (którzy dziś, drugiego dnia wędrowali z Glinek do Warki). Wiele 

mamy tematów do przemodlenia. Wszystkie je ogarnijmy naszym Ape-

lem i modlitwą.  

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach.  

 

Rozważanie 

Tak wiele dzisiaj słyszymy o potrzebie nowego stylu w relacjach między 

ludźmi, między partiami, między narodami. Same słowa nie wystarczą. 

Potrzeba zmiany nie tylko zewnętrznych postaw, lecz także naszego my-

ślenia. Zaprasza nas do tego Prymas Wyszyński w drugim punkcie ABC 

Społecznej Krucjaty Miłości: ”Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle 

o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego”. To nie-

kiedy bardzo trudne zadanie, wymaga zerwania ze stereotypowym sty-

lem myślenia o ludziach. Potrzebę takiej relacji serca ukazywał kardynał 

Wyszyński: „Wszyscy pragniemy pokoju i radości dzieci Bożych, a nie 

można tego osiągnąć bez wewnętrznego wyzwolenia się, bez zerwania 

łańcucha naszych nastrojów, uprzedzeń, kompleksów, bez przekreślenia 

schematów myślenia, jakimi skrępowani jesteśmy w relacji do innych ludzi. 

Każdy z nas powinien rozerwać niejako serce i wyzwolić swój mózg. Dać 

mu odetchnąć, przewietrzyć w swym wnętrzu wszystko, aby nie tylko sobie 

dać wolność, ale i tym, których swoimi niestosownymi, niewłaściwymi, 

krzywdzącymi myślami czy uczuciami krępuję. Trzeba przywrócić wolność 

ludziom w swoich myślach i uczuciach. Trzeba przyznać im wewnętrzne 

prawo do naszego serca i myśli – do prawdy o nich. Nie takiej, jaką sobie 

ułożyliśmy, ale takiej, jaką ona w nich jest”. 

Ta prawda może być niekiedy trudna i nie zasługuje na akceptację. Jed-

nak i w takiej sytuacji – negatywnie oceniając czyny – nadal mamy kochać 

ludzi. Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „A gdyby prawda, która w nich 

jest, nie była w pełni godna pochwały, wtedy jeszcze pozostaje Chrystu-

sowe: «Ojcze, odpuść im...». I ja też w delikatny sposób, bez ostentacji, bez 

postawy «apostolskiej», bez krzykliwego nawracania, będę wspierać moich 

bliźnich, czym tylko będę umiał. Może modlitwą, może tylko życzliwym 

spojrzeniem, uśmiechem, słowem... Może już to komuś pomoże i wystar-

czy...”  

Każdego dnia mamy okazję „zło dobrem zwyciężać” – uczył kardynał Wy-

szyński: „Nieraz wydaje się nam, że gdy wygarniemy komuś wszystko, to 

zwyciężymy. Gdy odwdzięczymy się za język językiem, za plotkę plotką, za 

złość złością, za figiel figlem, to wtedy jest jakieś wyrównanie. A przecież 

wtedy jesteśmy prawdziwie przegrani. Niekiedy oburzamy się: «Zwymyślał 

mnie. Mnie! – starszego, przy moich podwładnych!». Dziękuj Bogu, że to 

on cię zwymyślał, a nie ty jego. To jest łaska Boża. Mówisz; «Nie uszanował 

mnie»  – byłeś ty go uszanował. «Obgadał mnie» – byłeś ty nie obgadał. 

«Posądził mnie szpetnie»  – byłeś ty nie posądził. I tak bez końca”. 

Tylko miłość czerpana z Serca Bożego jest lekarstwem dla naszych udrę-

czonych myśli i otwarciem drogi do ludzi. „Przez taką dopiero miłość cy-

wilizujemy się, stając się ludźmi strawnymi dla innych. Trudno nam to 

przychodzi, bo pierwsza, naturalna, przyrodzona miłość, którą Bóg w nas 

zamknął stwarzając człowieka, jest w nas zniekształcona. Powstały jakieś 



 

tamy, duchowa skleroza czy arterioskleroza w działaniu człowieka, do-

brego w sposób naturalny. Przez «transfuzję» Krwi Chrystusowej w żyły 

naszego życia trzeba dokonać regeneracji naszego duchowego organizmu, 

abyśmy mogli bez przeszkód udzielać innym miłości, wziętej z Boga. Jeste-

śmy przez Boga zaproszeni do pokonania w nas choroby grzechu pierwo-

rodnego. Mamy pozbywać się duchowego stwardnienia, aby Krew Chry-

stusowa bez przerwy w nas krążyła i udzielała się innym”. 

Taką miłość przynosi nam Matka Jezusa Chrystusa, lekarka naszych myśli 

i serc. Dziś chcemy stanąć przy Niej i – na Jej wzór – zmienić sposób my-

ślenia o ludziach, tak aby mniej krytykować, a więcej miłować. 

 

Odmawiamy – Tajemnica I bolesna Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

 

Można jeszcze raz przypomnieć i zachęcić wiernych, aby na kolejne dni przynosili 

na kartkach swoje intencje do modlitwy. 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać pieśń ”Z dawna Polski Tyś Królową…” lub inną od-

powiednią. 

 

Dzień III – sobota, 7 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 

krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Maryjo – Boga i nasza Matko, trzeciego dnia wieczorem stajemy do apelu. 

Pragniemy wyrazić naszą radość, że jesteśmy na tym duchowym szlaku 

wiary, że dane nam jest wędrować do Twojego domu razem z pątnikami 

naszej Warszawsko-Praskiej pielgrzymki (którzy dziś przeszli odcinek 

z Warki do Białobrzegów Radomskich). Przynosimy Tobie całe dobro, 

które jest nam dane i zadane. Stajemy do modlitwy i do apelu przedsta-

wiając całe nasze życie z tym wszystkim co niesiemy Tobie w darze, całe 

nasze duchowe pielgrzymowanie.  

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Słowo to wielki dar i wielkie zobowiązanie. Wielka jest waga słowa. 

W Ewangelii św. Jana czytamy: „Na początku było Słowo, a Słowo było 

u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było 

życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciem-

ność jej nie ogarnęła” (J 1,1-5). Aż taka jest potęga Słowa. Druga Osoba 

Trójcy Świętej – Słowo Przedwieczne, stało się Ciałem w Jezusie Chrystu-

sie. To rodzi odpowiedzialność za każde wypowiadane słowo i szacunek 

dla słowa, także w naszym codziennym życiu. Trzeci punkt Społecznej 

Krucjaty Miłości stawia przed nami następujące zadanie: „Mów zawsze 



 

życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wy-

rządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi”. 

To zadanie wydaje się bardzo trudne. Czy można zawsze mówić życzliwie 

o drugich? A kiedy nam się nie podoba to, co czynią? Czy to nie będzie 

fałsz? Nie chodzi o potakiwanie i pokrywanie uśmiechem wewnętrznej 

oceny czy oburzenia. Mamy prawo do innego zdania, do prawdy, ale i tę 

„prawdę mamy czynić w miłości”(por. Ef 4,15). Postępowanie możemy 

oceniać, człowieka nie. Chrystus mówił: „Nie sądźcie, a nie będziecie są-

dzeni” (Łk 6,37). Warto więc powstrzymać się przed osądzaniem i Bogu 

zostawić prawo sprawiedliwości. A On nie przestaje kochać także tego, 

który błądzi. Grzesznik, a nawet przestępca, nie przestaje być umiłowa-

nym dzieckiem Boga. Niekiedy mamy obowiązek upomnieć, wykazać 

błąd, ale zawsze mamy to czynić z szacunkiem dla człowieka. Kardynał 

Wyszyński dawał świadectwo takiej postawy nie tylko słowem, ale 

i swoim życiem; uczył: „Jedyną odpowiedzią na wszelkie ataki, skierowane 

przeciwko nam, może być tylko usposobienie życzliwości: Błogosławcie – 

bene dicere. To znaczy mówić dobrze o każdym, dla każdego dobierać do-

bre słowa, jakimi powinniśmy się posługiwać nawet wtedy, gdy mamy 

«stuprocentową» rację. Jest to trudne, ale to jest sprawiedliwość, która ob-

fituje więcej...” 

Jakże często w codziennym życiu doświadczamy innej postawy. Tyle jest 

napięć w domach i w miejscach pracy. Przytłacza nas nadmiar słów. Nie-

raz jednym nieostrożnym zdaniem możemy zadać ból, ale trzeba wtedy 

umieć przeprosić. Bardzo obrazowo mówił o tym kardynał Wyszyński: 

„Nie możemy oddawać złem za zło, jak się często zdarza. Ktoś usłyszał 

«słowo» – odpowiedział «słowem». Był «nazwany» – więc «nazwał», 

«przezwany» – więc «przezwał». Tak być nie może! Ten styl ma całkowicie 

zniknąć z naszego kodeksu towarzyskiego, bo przecież jesteśmy ludźmi, 

których sprawiedliwość ma obfitować więcej...” 

Słowem można bardzo zranić człowieka. Niemal zabić go, odebrać chęć 

do życia i do pracy. Słowem można obrazić, zgorszyć, a nawet szydzić 

z tego, co święte w życiu narodu. Słowo może być sługą nienawiści. Aby 

zatrzymać tę falę przemocy kardynał Wyszyński uczył: „Słowo ma być mo-

stem prawdy i miłości”. 

Jedynym człowiekiem, który w sposób doskonały pełnił służbę Słowu, jest 

Maryja. To w Niej Słowo Przedwieczne ciałem się stało. Bóg złożył Je w Jej 

najczystszym łonie. Dlatego przy Niej stajemy, Ją błagamy o pomoc, aby 

nam pomogła położyć tamę słowom popędliwym, okrutnym, wrogim i 

nieodpowiedzialnym. W Jej najczystszym Sercu składamy naszą nadzieję 

i zgłaszamy gotowość współdziałania. 

 

Odmawiamy – Tajemnica I radosna Zwiastowanie NMP 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać pieśń ”Gwiazdo śliczna, wspaniała…” lub inną od-

powiednią. 



 

Dzień IV – niedziela, 8 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 

Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Maryjo, Jasnogórska Pani dzisiaj stajemy przed Tobą na modlitwie z ca-

łym dorobkiem naszego życia. Pragniemy być ludźmi zawierzenia, dla-

tego w Twoim Niepokalanym Sercu – Sercu kochającym i zasłuchanym – 

składamy radości i smutki. Stajemy prosząc, aby te wszystkie sprawy na-

szego życia były opromienione Bożą Miłością. W tej modlitwie łączymy 

się z pielgrzymami Warszawsko-Praskiej Pielgrzymki Pieszej (którzy dziś, 

w czwartym dniu pielgrzymki, wędrowali z Białobrzegów Radomskich do 

Odrzywołu). 

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Czym jest język miłości? Dużo ostatnio słyszymy, że trzeba skończyć z ję-

zykiem nienawiści. Jest on zaprzeczeniem języka miłości, który wynika 

z szacunku do człowieka. Bez tego fundamentu apelowanie o zaprzesta-

nie nienawiści w mowie będzie pustym sloganem. Cechy języka miłości 

określa czwarty punkt ABC Społecznej Krucjaty Miłości: „Rozmawiaj 

z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób 

przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć”. Aby tak po-

stępować, trzeba mieć świadomość prawdziwej wspólnoty w Chrystusie, 

który jest fundamentem jedności. Święty Paweł w Liście do Efezjan pisze: 

„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliź-

niego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. [...] Niech nie wychodzi 

z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od po-

trzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. [...] Niech zniknie spośród was 

wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz 

z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni!”  

(Ef 4, 25-32a). 

Ważne w sztuce dialogu jest otwarcie na drugiego człowieka, umiejęt-

ność wysłuchania go. Używanie w rozmowie spokojnych słów i argumen-

tów, a nie emocji. Aby spotkać się z rozmówcą, trzeba szukać prawdy, nie 

racji. Szacunek dla człowieka zawsze pozostaje fundamentem pokoju 

społecznego. Prymas Tysiąclecia mówił: „Zaufanie do człowieka leży 

u podstaw naszego ładu: społecznego, rodzinnego i politycznego. Nie ma 

zdrowej kultury narodowej, nie ma ładu moralnego ani zdrowej polityki 

bez zaufania do człowieka. Człowiek jest bowiem owocem miłości Boga. 

A ponieważ każdy z nas jest owocem tej miłości i dotychczas nie znale-

ziono innego rodowodu dla naszego człowieczeństwa, dlatego przez tę 

godność osoby ludzkiej wszyscy jesteśmy niejako spokrewnieni w Bogu sa-

mym, który jest miłością. To jest źródło zaufania do człowieka. Ile społe-

czeństwo, naród i państwo ma zaufania do Boga, tyle też ma szacunku dla 

człowieka. Im więcej naród w swej kulturze czy państwo w swojej polityce 

ma zaufania do Boga, tym pewniej i bezpieczniej ujawnia się to w miłości 

społecznej”. 

Język miłości jest owocem wysokiej kultury chrześcijańskiej. Sam Chrystus 

uczy nas delikatności w stosunkach międzyludzkich. Przypominał o tym 

kardynał Wyszyński: „Trzeba dobrze wyczuwać każdego człowieka. Należy 

wiedzieć, czy można powiedzieć mu całą prawdę, czy też tylko pięć kropli... 

Czy można wylać na niego całą stągiew, czy też ucieknie wtedy jak pies 

zlany zimną wodą. Czasami cieszymy się, powtarzając z satysfakcją: Alem 

mu wygarnął! A to jest wielki błąd. Chrystus miał ogromną delikatność 

wobec ludzi. Bardzo zabiegał o to, aby ludzie nie czuli się odepchnięci: 

«Nikt cię nie potępił? – pytał z wielką troską – I ja ciebie nie potępiam»”. 



 

Prymas Wyszyński, zaglądając podczas wizytacji parafialnych do ksiąg 

zgonów, zauważył, że najczęściej powtarzająca się przyczyna śmierci to – 

serce. Nawiązując do tego faktu mówił: „Człowiek współczesny jest nieu-

stannie dręczony, a zwłaszcza dręczone jest ludzkie serce. Tak jest wszę-

dzie. Jeżdżą mężowie stanu po całym świecie i straszą biednych ludzi. Tak 

się wszystko robi, jakby chodziło o to, by zadręczyć i zabić ludzkie serce. 

Wszędzie człowiek ma mękę. Widzimy, jak wygląda obecnie skłócone życie 

rodzinne, jakim językiem ludzie przemawiają do siebie w domu, w miejscu 

pracy, w tramwaju, na ulicy. To sterta szpilek wsadzanych sobie wzajemnie, 

aby się dotkliwiej kłuć. Wszędzie szpilki: w rodzinie, w pracy, w życiu spo-

łecznym, gospodarczym i politycznym. I biedne, udręczone ludzkie serce 

nie może tego wytrzymać”. 

Chodzić z sercem miłującym – taki powinien być styl każdego chrześcija-

nina, a szczególnie tych, którzy chcą iść z Maryją za Chrystusem i nieść 

pomoc ludziom. Maryja, Matka Słowa Wcielonego, będzie dla nas wzo-

rem pokory, dyskrecji, zaufania do Boga. Pod krzyżem Maryja milczy. Nic 

nie mówi. Jej miłość to przede wszystkim obecność. Od Niej chcemy się 

uczyć języka miłości, dobroci i pokoju. 

 

Odmawiamy – Tajemnica III chwalebna Zesłanie Ducha Świętego 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać pieśń ”Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką…” lub 

inną odpowiednią. 

 

Dzień V – poniedziałek, 9 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 

Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Do Ciebie, Maryjo-Matko, przychodzimy i w godzinie apelu wspólnie sta-

jemy, aby uciekać się pod Twoją opiekę. Łączymy się duchowo z pątni-

kami (którzy w kolejnym dniu pielgrzymki przeszli etap z Odrzywołu do 

Ogonowic). Dziękujemy za cały dzień, za wszystkie spotkania, za wszelkie 

dobro, za życzliwych ludzi – oby to wszystko przybliżało nas do Ciebie 

i do Syna Twego, Jezusa Chrystusa.  Zawierzamy też, Matko, sprawy nas, 

naszych rodzin i składamy u Twego jasnogórskiego tronu nasze intencje.  

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Źródłem przebaczenia jest Serce Boga, Jego miłość i miłosierdzie. Aby 

wykupić człowieka z niewoli szatana wydał własnego Syna. A On z krzyża 

wołał: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Jezus nieu-

stanie krwią swoją obmywa nas z grzechów w sakramencie pokuty. Nau-

czył nas wołać do Boga – Ojcze. Ale to wołanie połączył z trudną prośbą: 

„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Tak, jak my odpuszczamy... Każdego dnia powtarzamy tę prośbę i każ-

dego dnia zmagamy się o to, aby ją wiernie wypełniać z Bożą pomocą. 

Z tym zadaniem związany jest kolejny punkt ABC Społecznej Krucjaty Mi-

łości: „Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 

Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody”. 



 

Przebaczaj wszystko wszystkim. Czy to nie za wiele? Prymas Wyszyński 

mówił: „Pan Bóg chce nas zachęcić do przebaczania i odpuszczania grze-

chów i to nie tylko wybranym, lecz wszystkim. Nie można tak stawiać 

sprawy: tobie przebaczę, ale z tamtym się nie pogodzę. Nasz pokój i we-

wnętrzna swoboda zależy od tego, czy odpuścimy wszystkim, bez wyjątku. 

Wtedy dopiero człowiek naprawdę się wyzwala. [...] Ileż my – w naszym 

przekonaniu – mamy innym do odpuszczenia! Niekoniecznie tym, którzy 

zrobili coś złego, raczej tym, którzy czegoś nie uczynili. Może zapomnieli 

uśmiechnąć się do nas i życzliwie zagadać? Może nie usunęli się z drogi 

lub nie usłużyli jakimś drobiazgiem? Nie oddali szpilki, igły albo nici? Czło-

wiek łatwiej przebacza wielkie świństwa niż drobne rzeczy. W przebacza-

niu wielkiej winy jesteśmy wspaniałomyślni. Może w gazetach napiszą. 

Tymczasem najczęściej idzie o drobiazgi, o «komary» codziennego życia”. 

Kardynał Wyszyński aresztowany w 1953 roku, uwięziony, narażony na 

przeróżne formy psychicznej przemocy, bronił się nie tylko przed uczu-

ciem nienawiści, ale nawet niechęci. To był egzamin z przynależności do 

Chrystusa. Prosił: „Strzeżcie się, Najmilsi moi Synowie, jednego uczucia – 

nienawiści do tych, którzy będą was prześladować. My przecież zwycię-

żamy przez miłość, a nie przez nienawiść. Szczytem społecznej wartości 

chrześcijaństwa jest to, że każe kochać nieprzyjaciół i modlić się za tych, 

którzy mają nas w nienawiści. To jest prawdziwe zwycięstwo! Ilekroć więc 

staniecie w obliczu ludzi, którzy będą was chcieli nienawidzić i powiedzą, 

że są waszymi wrogami – nie lękajcie się! [...] Czekajcie spokojnie, cierpli-

wie, aż przyjdzie godzina, gdy na niwie serca nienawidzącego zasiana 

przez was miłość wyda owoc stokrotny. Może będzie to w ostatniej sekun-

dzie życia, ale będzie! Jeżeli wytrwacie w miłości do tych, którzy mają was 

w nienawiści, bądźcie spokojni. Miłość wasza pozyska ich dla miłości Boga. 

To jest zwycięstwo nasze, które zwycięża świat! Ono daje pokój we-

wnętrzny”. 

Przebaczenie wymaga niekiedy od człowieka wielkiego trudu, pokory, za-

pomnienia o sobie, ale jest też prawdziwym darem Boga, który nas wy-

zwala i ubogaca. „Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciwko 

bratu – jest przegraną. Każdy skrzywiony wyraz twarzy – jest przegraną. 

Człowiek pielęgnujący w sobie niechęć, nienawiść i złość – przegrał! Miłość 

zwycięża!” Mówił nam to człowiek, który sam szedł tą drogą, a jednocze-

śnie z miłością i mocą bronił praw człowieka i Kościoła w Ojczyźnie. 

Ani człowiek, ani naród nie osiągnie takiej doskonałości bez łaski Bożej. 

Na każdy dzień potrzeba nam pomocy Chrystusa i obecności Jego Matki, 

która jest Matką Miłosierdzia. Jeżeli chcemy być Jej pomocnikami, podej-

mujmy z Nią trud przebaczenia wszystkim: naszym wielkim, społecznym 

wrogom i tym małym, codziennym, w każdym miejscu naszego przeby-

wania. 

 

Odmawiamy – Tajemnica V radosna Odnalezienie Pana Jezusa 

w świątyni 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać pieśń ”Jak szczęśliwa Polska cała…" lub inną odpo-

wiednią. 

 

 



 

Dzień VI – wtorek, 10 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Działaj zawsze na korzyść bliźniego.  

Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.  

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Maryjo, nasza Matko, Jasnogórska Pani, przychodzimy do Ciebie w ko-

lejny wieczór pątniczej drogi. Przyjmij to nasze trwanie w godzinie Apelu 

i pomóż nam wytrwać przy Tobie i Twoim Synu. Łączymy się też z piel-

grzymami naszej diecezjalnej pielgrzymki (oni dziś przeszli etap z Ogo-

nowic do Fałkowa) wspólnie z nimi składamy przed Tobą intencje na-

szych serc. 

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Miłować bliźniego to nie tylko dobrze o nim myśleć, nie tylko rozmawiać 

z nim językiem miłości, ale także czynić dobrze, spieszyć z pomocą. 

W ABC Społecznej Krucjaty Miłości Prymas Wyszyński prosi nas: „Działaj 

zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, 

aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale 

co Ty jesteś winien innym”. 

Współczesny konsumpcjonizm, chęć posiadania – niszczy w nas natu-

ralną wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Tymczasem pomaga-

nie bliźnim ubogaca nas samych, daje wolność i radość. „Trzeba wyrabiać 

w sobie wrażliwość na innych ludzi, zrozumieć ich potrzeby, nauczyć się 

umiejętności łatwego dawania. Coś sobie ująć, aby dać innym; zadziałać 

na siebie profilaktycznie, aby nie wytworzyła się w nas jakaś twardzizna. 

Nie trzeba dawać [...] ostentacyjnie, w sposób widoczny. Można coś wsunąć 

do zapomnianej torebki, aby nikt nie zauważył”. 

Ważna jest umiejętność dawania tak, aby uszanować godność człowieka. 

„Bywają ludzie naprawdę hojni, ale często w ich hojności brak jest miłości 

– mówił kardynał Wyszyński. – Idzie tu o sposób, o umiejętność dawania. 

Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można dać bardzo maluczko 

i serce rozradować, jak gdyby skrzydła przypiąć komuś do ramion”. 

Wokół nas, w najbliższym otoczeniu, tak wielu ludzi potrzebuje pomocy. 

Czy ich widzimy? „Ileż dobrego może uczynić jeden człowiek czy jedna ro-

dzina, rozglądając się na wszystkie strony wokół siebie, wyszukując najbar-

dziej potrzebujących i wspierając ich. Pamiętajcie! Trzecia suknia w szafie 

wisząca – nie jest twoja, ale nagiego! I czwarta czy piąta kromka chleba – 

nie należy już do Ciebie, ale do głodnego! A czyżby brakowało Ci trzeciej 

sukni albo kawałka chleba?! To wszystko masz, tylko nie zawsze widzisz 

ludzi potrzebujących, głodnych, chorych, opuszczonych, a trzeba koniecz-

nie, abyś ich wreszcie zobaczył! Nie chodzi zresztą często o pomoc mate-

rialną, ale o dostrzeżenie drugiego człowieka, nawiedzenie go, zaintereso-

wanie się nim, przyniesienie pociechy, dobrego słowa, serca. Poszukajcie 

takich ludzi na waszej klatce schodowej, w kamienicy czy bloku, na naszej 

ulicy, w parafii! Zobaczycie – czasu i rąk Wam nie wystarczy, aby im po-

magać, tyle jest ludzi potrzebujących waszej pomocy, ale zawsze wystarczy 

Wam serca... a ono wszystkiemu zaradzi”. 

Często wydaje nam się, że pomoc to jest zadanie dla innych. My jesteśmy, 

zbyt młodzi lub zbyt starzy albo zajęci ważnymi sprawami, a jednak nie 

przestaje nas obowiązywać przykazanie miłości bliźniego. Jest to przyka-

zanie niezwykle wymagające, sięgające szczytów doskonałości. 

„Dobroć jest jak studnia, bez dna. Jeżeli okażesz ją ludziom na pięćdziesiąt 

procent, zaraz powiedzą, że nie jesteś doskonały, bo stać cię na sto procent. 

Myślą zapewne: Mamy prawo wymagać, bo skoro tyle zrobił, niech czyni 

więcej i kończy rozpoczęte dzieło. – Ludzie w swoich wymaganiach przejdą 



 

i ponad sto procent, to znaczy ponad możliwości człowieka, i jeszcze będzie 

im mało. Ale słusznie czynią, bo Chrystus przecież sam tak poradził: 

«Święci, niechaj się jeszcze uświęcają». Nie ma więc miary dobroci, bo jest 

ona «studnią bez dna». Dobroć to jedna z córek miłości, która jest nieskoń-

czonością i której - nigdy dość...!” 

Aby wypełnić to trudne zadanie, sami potrzebujemy pomocy. Adres, 

gdzie szukać wsparcia, podał nam kardynał Wyszyński: „Chodzi teraz 

tylko o to, aby pomoc ludziom najbardziej potrzebującym nieść przez Ma-

ryję. Sami nie poradzicie, nie wytrwacie, jesteście za słabi! A Ona – Pomoc-

nica Chrystusa, Kościoła i nasza, Wspomożycielka Wiernych, Dziewica 

Wspomożycielka – da Wam moc pomagania innym i będzie wzorem, jak 

macie to czynić. Dlatego musicie się z nią zjednoczyć, Jej całkowicie oddać 

i niejako z Nią i przez Nią pomagać innym. Ona widzi potrzeby wszystkich 

ludzi, ogarnia cały Kościół i rodzinę ludzką. Zgłaszając się Jej do pomocy, 

nie tylko nauczycie się służyć i pomagać bliźnim w zasięgu waszych ludz-

kich możliwości, ale staniecie się narzędziami w Jej macierzyńskich dło-

niach pomagania całemu Kościołowi i udręczonej ludzkości”. 

 

Odmawiamy – Tajemnica II bolesna Biczowanie Pana Jezusa  

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać 2 zwrotkę pieśni ”Z dawna Polski Tyś Królową…" lub 

inną odpowiednią pieśń. 

 

 

Dzień VII – środa, 11 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Czynnie współczuj w cierpieniu.  

Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Jasnogórska Pani, o godz. 21.00 – o godzinie modlitwy apelowej stajemy 

przed Tobą. Zawierzamy Tobie, Maryjo, to co już za nami, całą naszą prze-

szłość. Składamy też to, co dopiero przed nami, a co wiadome jest jedy-

nie Bogu i prosimy, Ciebie Najlepsza Matko, oręduj i prowadź do Chry-

stusa. W tym siódmym dniu naszej duchowej pielgrzymki – razem z pąt-

nikami Warszawsko-Praskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę (którzy 

dziś wędrowali od Fałkowa do Kluczewska) – składamy przed Twoim Ja-

snogórskim obrazem nasze intencje. 

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Droga Jezusa Chrystusa przez ziemię znaczona jest cudami. Litował się 

nad chorymi, opętanymi, głodnymi – uzdrawiał, uwalniał od złego ducha, 

rozmnażał chleb. Jeżeli chcemy być Jego uczniami, mamy czynić podob-

nie. Przypomina nam o tym kolejny punkt Społecznej Krucjaty Miłości: 

„Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, po-

mocą, sercem”. Aby pospieszyć z pomocą, trzeba najpierw zauważyć 

człowieka potrzebującego. Do tej wrażliwości zachęca nas Prymas Wy-

szyński: „Może obok waszej kamienicy, może przez drzwi, na tych samych 

schodach lub w sąsiednim oknie, naprzeciwko, żyje człowiek pełen smutku, 

bólu i cierpienia? Może tam dzieci płaczą, bo poszły głodne spać? Może 

tam są matki, które nie mają czym okryć swej dziatwy, a przecież trzeba ją 



 

posłać do szkoły! Nieraz, gdy bierzmuję, przyglądam się dzieciom. Jedne 

są wystrojone do przesady, inne ubożuchne; pod sukienczyną, ledwie poz-

czepianą kilkoma nitkami, widać często albo brak koszulki, albo koszulinkę 

podartą. Oglądam to ciągle własnymi oczyma, gdy przesuwam się w rzę-

dzie przed dziatwą bierzmowaną. Widzę straszliwe kontrasty: tu przesada, 

tam niedostatek! Nasze chrześcijańskie serca nie mogą na to pozwolić”. 

Często trzeba przezwyciężyć siebie, aby zdobyć się na ofiarność i przyjść 

człowiekowi z pomocą. Kardynał Wyszyński tak wspominał bolesne wy-

darzenie z czasu II wojny światowej. „W czasie wojny znalazłem się przy-

padkiem we wsi, gdzie panował tyfus. Pojechałem tam z pasterską posługą. 

Znalazłem się w izbie, gdzie rodziła kobieta. Nikogo przy niej nie było. Le-

żała na wyrze bez prześcieradła, na zmielonej słomie, a za poduszkę miała 

kapocinę. Nie było przy niej nic i nikogo, tylko ja! Było to dla mnie straszne 

przeżycie! Nie mogłem jej nic pomóc, bo nie umiałem. Zdołałem tylko zor-

ganizować pomoc. [...] Zapamiętałem to sobie dobrze i nigdy nie zapo-

mnę!” 

Miłość bliźniego wymaga odwagi, aby niekiedy wbrew swoim ogranicze-

niom i uprzedzeniom przyjść z pomocą: „Są miejsca, do których nie lubię 

chodzić, chociaż żyją i pracują tam ludzie, bo wydaje mi się, że miejsca te 

brudzą i źle na mnie działają. Może to szpital, który omijam, chociaż czeka 

tam na mnie cierpiący brat. Omijam go jednak, bo kojarzy mi się z moim 

ewentualnym przyszłym cierpieniem. – Już nie ominę szpitala, bo leżysz 

tam Ty, Dziecię Boże, ciasno owinięte w pieluszki...” 

Służba człowiekowi w rodzinie, w pracy, w szkole, w swoim środowisku 

jest egzaminem z przykazania miłości. O to, jak zdaliśmy ten egzamin, 

zapyta nas kiedyś Chrystus. Kardynał Wyszyński uświadomił nam obra-

zowo tę prawdę: „Nieraz się zastanawiamy, jak Chrystus ujął kodeks Sądu 

Ostatecznego. Zdawałoby się, że Chrystus powinien powiedzieć: Kto zgrze-

szył przeciwko pierwszemu przykazaniu? – Wystąp! […] Kto zgrzeszył prze-

ciwko czwartemu? – Podnieść ręce! [...] Tymczasem Sąd Ostateczny będzie 

wyglądał zupełnie inaczej. Pan Jezus o tym opowiada: «Byłem głodny... 

spragniony... nagi..., bezdomny... chory... w więzieniu» (por. Mt 25,31-46). 

I wspomina z wdzięcznością różne drobiazgi, których się przecież wsty-

dzimy. Daliście mi szmatkę... rzuciliście kawałek chleba... Zbity kubek wody 

podaliście Mi... W strachu wielkim przyszliście pod bramy więzienne... To 

wszystko tak wiele znaczy dla Chrystusa, że powie: «Pójdźcie błogosławieni 

Ojca mego. [...] Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu 

z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (por. Mt 25,34-40)”. 

Ale jest też druga część tej ewangelicznej sceny. Dotyczy ona tych, którzy 

nie dostrzegali w życiu ludzi potrzebujących. Oni będą odrzuceni. Do nich 

Chrystus powie: „«Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spra-

gniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 

odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię 

głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym 

albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Za-

prawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili»” (Mt 25,42-45). 

Prośmy więc Maryję, Matkę Miłosierdzia, aby pomogła nam dostrzegać 

ludzi potrzebujących i spieszyć im z pomocą. Nie chodzi tylko o pomoc 

materialną, często chodzi o serce, o trochę czasu, zainteresowania, o do-

brą radę, o modlitwę za kogoś, komu nie jesteśmy w stanie pomóc. Zaw-

sze możemy oddawać takich ludzi Matce Bożej i współdziałać z Nią ze 

wszystkich sił, z całego serca. 

 

Odmawiamy – Tajemnica IV chwalebna Wniebowzięcie NMP 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać „Zapada zmrok…” lub inną odpowiednią. 



 

Dzień VIII – czwartek, 12 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,  

jak Ty korzystasz z pracy drugich. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Droga Matko stajemy do apelu i powierzamy Ci cały ten dzień, wszystkich 

pielgrzymów naszej diecezjalnej pielgrzymki (którzy dziś przeszli etap 

z Kluczewska do Podlesia). Zanim nauczymy się "być", "pamiętać" i "czu-

wać" Maryjo weź nas w swoją opiekę. Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj 

nad każdym człowiekiem, nad każdym z nas, naszymi bliźnimi i nad tymi, 

których dziś oddajemy w czasie modlitwy apelowej. 

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Praca ludzka to nie tylko obowiązek i źródło utrzymania, ale wyraz miłości 

społecznej i więzi między ludźmi. W ósmym punkcie ABC Społecznej Kru-

cjaty Miłości czytamy: „Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy ko-

rzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich”. 

Trzeba przyznać, że w codziennym zabieganiu, zapracowaniu bardzo po-

trzeba nam głębokiej wizji pracy, świadomości, że jest ona relacją z sa-

mym żywym Bogiem. Wszyscy żyjemy z pracy rąk Bożych – uczył Prymas. 

Praca nie jest karą za grzech. Sam Chrystus pracował – i to fizycznie, jako 

cieśla. Pracowała Jego Matka – prała, sprzątała, gotowała. Na Apostołów 

Chrystus wybrał ludzi ciężkiej pracy – rybaków. Trud związany z pracą jest 

skutkiem grzechu. Ale praca nie jest przekleństwem ani hańbiącym zada-

niem, przewidzianym dla niewolników. „Praca jest zaszczytnym powoła-

niem przez Boga do współdziałania w wykonaniu planu Bożego”.  

Pracę ludzką kardynał Wyszyński rozumiał jako drogę rozwoju i udosko-

nalenia człowieka, rozwoju kultury jego wnętrza. Praca łączy człowieka 

z człowiekiem. „Człowiek pozbawiony pracy, bezczynny, jest zazwyczaj od-

osobniony”. Każda praca jest dążeniem człowieka do człowieka, jest 

świadczeniem miłości. „Praca, uczy nas miłości, poczucia zależności, po-

kory, skłania nas do wzajemnej użyteczności, tworzy społeczność ludzką”.  

Prymas Wyszyński nauczał, że pracą spłacamy dług wdzięczności wobec 

poprzednich pokoleń: „Każdy człowiek doznaje nieustannie pomocy ze 

strony najbliższych sobie i dalszych. [...] Żyje ich pracą, ich wysiłkiem, gor-

liwością, poświęceniem, ofiarą, a nawet ofiarą ich życia”. 

Czerpiąc nieustannie z tych dóbr nagromadzonych przez wieki i przez 

wysiłek tysięcy ludzi, jesteśmy zobowiązani włączyć się w ten społeczny 

łańcuch dobra i własną pracą zaradzać potrzebom innych. 

Ksiądz Prymas uczył, że każda praca jest współdziałaniem z samym Bo-

giem. Nie jest ważne, jaki rodzaj pracy wykonujemy. „Wielkość naszego 

życia w posłudze planom Bożym nie od tego zależy, co czynimy, nie od 

przedmiotu działania, ale od tego, jak wypełniamy nasze zadanie życiowe. 

Drobne i nieznane dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy 

wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane. [...] Z tych drobiazgów 

życiowych, wykonywanych wielkim sercem, powstaje wielkość człowieka. 

[...] Nie od przedmiotu pracy zależy wartość czynu ludzkiego, ale od spo-

sobu wykonania, od stopnia miłości i uległości wobec dobrego Boga”. 

Przez rzetelną pracę, uczciwie wykonywaną ze względu na Boga, stajemy 

się Jego współpracownikami Chrystusa i pomocnikami Jego Matki, którą 

nazywamy Matką sprawiedliwości i miłości społecznej. 

 

Odmawiamy – Tajemnica II światła Cud na weselu w Kanie Galilejskiej 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać „Jest zakątek na tej ziemi…” lub inną odpowiednią.



 

Dzień IX – piątek, 13 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 

Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Maryjo, Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo rodzin. W godzinie Apelu 

stajemy przed Twoim cudownym wizerunkiem, by dać świadectwo naszej 

miłości, a zarazem ponowić nasze zawierzenie. To jest ta chwila, która 

jednoczy tysiące Twoich czcicieli każdego dnia i która łączy w jedną ro-

dzinę Polaków w kraju i poza jego granicami. Jesteśmy też razem z war-

szawsko-praskimi pielgrzymami (w tym przedostatnim dniu przeszli od-

cinek z Podlesia do Małus i są już blisko Jasnej Góry). Maryjo, nasze wczo-

raj, dziś i jutro składamy w Twoim matczynym sercu, bo nigdy nie sły-

szano, byś opuściła tego, który się do Ciebie ucieka. Wejrzyj zatem Matko 

na naszą modltwę. 

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

W naszym cywilizowanym świecie opiekę nad ludźmi chorymi, ubogimi 

i uzależnionymi sprawują instytucje państwowe. Nie są one jednak w sta-

nie zaradzić wszystkim realnym potrzebom takich osób. To rodzi koniecz-

ność szerszego współdziałania, o czym mówi dziewiąty punkt Społecznej 

Krucjaty Miłości: „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się 

ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebu-

jących wokół siebie”.  

Kardynał Stefan Wyszyński przypominał, że każda pomoc niesiona lu-

dziom chorym i starszym wymaga przede wszystkim szacunku dla 

godności człowieka. Zwracając się do lekarzy, mówił: „Nie weźcie tego za 

ujmę, najmilsze Dzieci, jeżeli Wam najpierw powiem: trzeba się Wam uczyć 

pełni człowieczeństwa! Trzeba mieć szacunek dla człowieka! Trzeba pod-

chodzić do niego z ogromną delikatnością. Trzeba umieć mu służyć. [...] 

Trzeba mieć gotowość do całkowitej ofiary z siebie. [...] Dopiero wtedy, gdy 

będziecie umieli szanować siebie i wszystko, co Bóg Wam dał, uszanujecie 

innych ludzi, podejdziecie z szacunkiem i ze zrozumieniem do każdego 

człowieka. Zrozumiecie, że w głodnych życia oczach ludzkich jest prośba 

o to, abyście uszanowali człowieka”. 

Najlepiej nawet zorganizowana służba zdrowia nie zaradzi wszystkim 

problemom ludzi potrzebujących. Kardynał Wyszyński uwrażliwiał na ko-

nieczność współpracy z placówkami społecznymi: „Opieka społeczna nie 

nadąża za potrzebami. [...] Jest wielką ulgą dla ludzi opuszczonych i bied-

nych, gdy znajdzie się ktoś, kto przyjdzie sam, nieprzymuszony, kierowany 

nie obowiązkiem zawodowym, ale motywem chrześcijańskiej miłości, przy-

naglony Chrystusową gotowością – «Ja przyjdę i uleczę go». Ja przyjdę 

i pomogę mu, umyję go, rany mu zaopatrzę i łóżko pościelę. Ja przyjdę 

i zrobię porządki w jego zaniedbanej izbie. Ja przyjdę i porozmawiam 

z nim. Przypomnę mu przynajmniej: «Pamiętaj, że jest Ojciec Niebieski, 

który o tobie nie zapomniał, który przez swoje wewnętrzne, duchowe 

tchnienie posyła mnie do ciebie»”. 

Człowiek objawia się najpełniej w sposobie, w jaki traktuje drugiego, 

szczególnie tego najsłabszego. Prymas Wyszyński opowiadał pewnego 

razu wstrząsającą historię obłożnie chorej staruszki i jej rodziny: „Zajmo-

wała miejsce w ich eleganckim mieszkaniu, «zatruwała» powietrze swoją 

chorobą, przeszkadzała dzieciom, krępowała wobec sąsiadów i znajomych. 

[...] W podwórzu był pusty, nieużywany chlewik. Tam wyniesiono biedną 

staruszkę... własną matkę!!! [...] Leżała, a właściwie gniła tam przez kilka 

tygodni. Ktoś to spostrzegł i [...] posłano siostry zakonne, które nie miały 

słów, aby opisać to, co zobaczyły. Trzeba było długich dni i ogromnych 



 

wysiłków, aby ten «strzęp człowieka», który wydobyły z budy, domyć, do-

prowadzić do życia i świadomości istnienia. Staruszka umarła wkrótce pod 

opieką dobrych sióstr, całując je z wdzięcznością po rękach... Można boleć 

nad biedną, pokrzywdzoną staruszką. Ale jakże stokroć więcej trzeba boleć 

nad tymi, którzy [...] byli zdolni coś podobnego uczynić”. 

Niestety nie brakuje w mediach podobnych informacji. Wystarczy pójść 

do domów opieki i zapytać schorowanych ludzi, kiedy ostatni raz był syn 

czy córka. Na szczęście jednak jest sporo ludzi o dobrym sercu, wolonta-

riuszy. Stając przy Maryi z Nią możemy nieść pomoc ludziom potrzebu-

jącym – dostrzegać ich, zainteresować się, otworzyć serce i w miarę moż-

liwości zaradzić dobrym czynem. 

 

Odmawiamy – Tajemnica V bolesna Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać „Matko Najświętsza do Serca Twego” lub inną od-

powiednią. 

 

 

 

Dzień X – sobota, 14 sierpnia 2021 r. 

 

Temat dnia 

Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 

 

Modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Apelu Jasnogórskiego. 

 

Maryjo, to już nasze ostatnie spotkanie na pielgrzymkowym apelu. Przy-

chodziliśmy tu przez 10 kolejnych dni, aby towarzyszyć pątnikom 38. 

Warszawsko-Praskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Przychodziliśmy 

tu, aby duchowo pielgrzymować wraz z nimi. Ty, Matko, najlepiej wiesz 

ile trudu, wysiłku, rezygnacji z siebie ofiarowaliśmy przez ten czas. To 

wszystko z miłości do Ciebie i do Twojego Syna. Spójrz zatem łaskawie 

na całe to dobro, na nasze rodziny i na nas. Jeszcze raz chcemy wypowie-

dzieć – Maryjo, jestem! – Maryjo, pamiętam! – Maryjo, czuwam! 

W tym miejscu można dołączyć intencje, które wierni przynieśli na kartkach. 

 

Rozważanie 

Modlitwa za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół, jest owocem miłości 

zdolnej do przebaczenia. Maryja, Matka Miłosierdzia, pochyla się nad 

każdym człowiekiem. Jeśli chcemy być Jej pomocnikami, musimy naśla-

dować tę Jej bezwarunkową miłość. Modlitwa za nieprzyjaciół to zadanie, 

które przypomina dziesiąty, ostatni punkt ABC Społecznej Krucjaty Miło-

ści: „Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”. 

Przebaczenie otwiera serce człowieka na ludzi, na ich problemy i udręki. 

Prymas Wyszyński wytrwale przypominał tę potrzebę wrażliwości, po-

trzebę serca. Mówił: „Świat nie staje się lepszy, mimo że jest mądrzejszy, 

bo zrezygnował z serca. [...] Całemu światu – Ojczyźnie, narodowi, rodzi-

nom, wychowawcom w szkołach, milicjantom, zwierzchnikom, ministrom i 

premierom – wszystkim potrzeba serca! Otwórzmy więc serce! Dla kogo? 



 

Dla własnych braci, dla dzieci jednego narodu, wspólnej Ojczyzny, dla 

mieszkańców jednego miasta i wsi, dla dzieci wspólnej rodziny, dla ludu 

Bożego parafii, dla sąsiadów, dla otoczenia – dla wszystkich! Dla całego 

świata!” 

Aby tak kochać, potrzeba łaski Boga i gotowości do ofiary z siebie. Prze-

baczenie jest zadaniem bardzo trudnym, ale tak bardzo potrzebnym całej 

rodzinie ludzkiej, dlatego Ksiądz Prymas prosił: „Jeszcze jednego potrzeba 

dziś światu: przebaczenia i ludzi umiejących przebaczać. To jest największe 

wymaganie na czasy dzisiejsze, gdy cały glob zdaje się być na wulkanie, 

jak na stogu słomy, gdzie wystarczy jedna zapałka nieroztropnie rzucona, 

by rozbudzić pożar. Tych «materiałów łatwopalnych» jest dziś, niestety, 

zbyt dużo! Jest ich za dużo w sercach, myślach i uczuciach. Jakże trzeba 

być spokojnym, przytomnym i wyrozumiałym dla tych ludzi, dla ich chwi-

lowych popędów, porywów i namiętności! Jakże musimy niejednego nie 

dosłyszeć, niejedno przebaczyć i wyrozumieć, by utrzymać pokój w sercu, 

w rodzinie, w mieście, w narodzie, w państwie, w Kościele, w świecie całym! 

Właśnie o takich ludziach Chrystus mówił i do takich się przyznaje: «Bło-

gosławieni pokój czyniący, albowiem będą oni nazwani synami Bożymi»”. 

Skąd czerpać siłę, aby zdobyć się na taką miłość w życiu osobistym i spo-

łecznym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Prymas Wyszyński powołuje 

się na myśl Tołstoja zawartą w powieści „Wojna i pokój”. Napisał on: „Mi-

łować człowieka drogiego można ludzką miłością, ale wroga miłować 

można tylko Bożą miłością”. „A Bóg tę pomoc daje – mówił dalej Prymas. 

Dzięki niej chrześcijaństwo daje rozwiązanie, którego żadna inna moc na 

ziemi dać nie może. [...] Walczyć o to, aby obronić się przed naśladowaniem 

nieprzyjaciół owładniętych nienawiścią, aby nienawiścią nie zwalczać nie-

nawiści – to najważniejsze zadanie chrześcijanina, otoczonego wrogami. 

Jest to zarazem najtrudniejsze zadanie. Ale też i najowocniejsze dzieło dla 

świata, bo nienawiść można uleczyć tylko z pomocą miłości”. 

Tej postawy uczy Jezus Chrystus przez swój Kościół, dlatego jest on tak 

potrzebny światu dzisiaj. Mówił Prymas: „Buduje się dzisiaj wiele teatrów, 

domów kultury, kin, szpitali, domów dziecka, ale [...] jeżeli zabraknie świą-

tyń, zabraknie «szkoły», która jest najbardziej potrzebna światu i każdemu 

narodowi. Ta szkoła uczy takiej prawdy i takiej nauki, jakiej nie wykłada 

się nigdzie. [...] Tylko Kościół uczy: «Będziesz miłował...» [...] Będziesz miło-

wał Boga; Będziesz miłował bliźniego - brata: tego, który koło ciebie stoi, 

który może się na ciebie tłoczy, tego, który ci może przeszkadza, tego, który 

jest do ciebie źle usposobiony, a którego może ty sam osądzasz w swoim 

sercu źle. Będziesz miłował...” 

Modlitwa za nieprzyjaciół jest zwycięską siłą, niewidoczną, a bardzo sku-

teczną. Kardynał Wyszyński doświadczył tego we własnym życiu. Zapy-

tany o jednego z wrogów politycznych Kościoła, czy jego też kocha, od-

powiedział: „Bóg go kocha, to co ja mam do powiedzenia”. 

To jest zwycięstwo miłości, potężniejszej niż największa nienawiść. Taka 

miłość – czerpana z serca Chrystusa i Jego Matki – jest zadaniem dla 

wszystkich, którzy chcą być „pomocnikami Boga” na ziemi. 

 

Odmawiamy – Tajemnica II radosna Nawiedzenie św. Elżbiety 

 

Błogosławieństwo 

 

Na koniec można zaśpiewać „Zapada zmrok…” lub inną odpowiednią pieśń. 

 

 

Opracowano na podstawie 

A. Rastawicka, W Maryi pomoc. Program Prymasa Tysiąclecia. Czytania majowe i nie tylko, Często-

chowa 2019. 


