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O  droga Krwi Zbawiciela mojego!
Tyś jest Wodą żywą, obmyj duszę moją
i zagaś w niej pragnienie pożądliwości;

tyś jest Rosą niebieską,
uczyń serce moje bogate w cnoty;

tyś jest Balsamem, ulecz rany duszy mojej.
O krople Krwi Jezusowej, drogie Rubiny,

ozdabiajcie duszę moją!
O Krwi Zbawiciela mojego,

głośniej wołająca niż krew Abla,
wołaj za mną do Boga!

Wołaj o miłosierdzie do serca mojego,
abym grzechami duszy swojej nie szpecił!

Wołaj, abym był wdzięczny za przelaną Krew!
O Panie, któryś powiedział:

„Gdy będę na krzyżu podwyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie”,

przyciągnij mnie, proszę, do siebie!
Zrób mi miejsce na krzyżu Twoim,
niech zostanę z Tobą ukrzyżowany.
przybijam ręce do krzyża Twojego,
przybijam serce do krzyża Twojego,
przybijam nogi do krzyża Twojego.

Między ramionami Boga mego,
na krzyżu rozpiętego, żyć i umierać pragnę. Amen.

                                                                     
Piotr Kamiński

Powołanie, ŚDM
i bł. ks. Antoni Rewera

 Pewnego niedzielnego popołudnia, siostrę ze 
Zgromadzenia  Córek  św.  Franciszka  Serafickiego,             
zainteresował fakt, ilości powołań z mojej parafii. Poprosiła            
mnie więc, o napisanie artykułu na temat mojego powołania,                          
jak w to wpisują się ŚDM i bł. ks. Antoni Rewera! 
 Pozwólcie Drodzy Czytelnicy, że zacznę od ks. Rewery. 
Może to co teraz napiszę, wydać się zaskakujące, ale przed 
wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego                         
w Sandomierzu, nic o ks. Rewerze nie słyszałem… Kiedy po raz 
pierwszy wszedłem do kaplicy seminaryjnej przeznaczonej dla 
pierwszego roku, ujrzałem wymalowany na ścianie portret 
jakiegoś kapłana. Początkowo nie zrobiło to na mnie większego 
wrażenia, dopiero później zacząłem się zastanawiać, kto to 
właściwie jest? I tak zaczęło się moje  stopniowe poznawanie            
ks. Rewery… Zacząłem interesować się jego życiem                    
i działalnością. I tak dowiedziałem się, że kiedy 13 czerwca 1999 
roku Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników 
z okresu II wojny światowej, w tym gronie był kapłan  
pochodzący z ziemi sandomierskiej, określany jako ,,męczennik 
za prawdę” oraz ,,sandomierski Maksymilian”. Dodatkowo 
sprawiło mi miłą niespodziankę i radość, że kaplica w której 
modli się  pierwszy rok patronuje ten właśnie błogosławiony. Tak 
więc z początkowego zainteresowania postacią ks. Rewery, 
przerodziło się w szczególną więź, zwłaszcza teraz dzięki książce 
ks. Tatara, który opisuje życie i działalność kapłana - męczennika.      
 Natomiast odpowiadając na pytanie odnośnie mojego 
powołania, odpowiadam prosto i szczerze: nie wiem… to 
wszystko łaska Boża. To co mogę powiedzieć, to niewątpliwie 
splot różnych wydarzeń i okoliczności, które wpłynęły na 
decyzję. Po pierwsze życie rodzinne przepełnione miłością                 
i modlitwą. Wymownym świadectwem, była głęboka wiara 
dziadków, jak i rodziców, którzy poprzez codzienną modlitwę 
nauczyli mnie i moje rodzeństwo, głębokiej relacji z Bogiem. 

Drugim ważnym świadectwem jest życie parafialne, którego 
doświadczyłem i nadal doświadczam. To tu młody człowiek uczy 
się wiary i modlitwy. Patrzy i widzi, że w tym wszystkim nie jest 
sam. Są inni, którzy tak samo wierzą, modlą się i to jest piękne! 
Ważne w tym wszystkim jest świadectwo kapłanów, ich wiara                
i troska o Kościół i powierzony sobie lud. W pamięć zapadli mi 
szczególnie dwaj proboszczowie z którymi byłem związany:              
ks. Stanisław Peclik ze Dzwoli i ks. Jerzy Warchoł ze Stalowej 
Woli. Nie bez znaczenie jest fakt, że parafia, z której pochodzę 
słynie z powołań kapłańskich i zakonnych. Jeden z kapłanów 
zajmujący się historią powołań z Dzwoli, poinformował mnie, że 
ja jestem sto drugim powołaniem z Dzwoli. A mianowicie z 
parafii wyszło 68 sióstr zakonnych, 27 kapłanów i 7 braci 
zakonnych! Jest  to niewątpliwie rekord w skali diecezji. Tak 
więc, wszystko to składa się na całokształt mojego powołania…    
A jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, które mają odbyć się                    
w Krakowie? Nic innego mi nie pozostaje, jak tylko zaprosić 
wszystkich do wzięcia  udzia łu  w tym wspaniałym 
przedsięwzięciu. Myślę, że jest to dobra okazja, by spotkać się           
z ludźmi z całego świata, którzy tak samo wierzą i pragną            
modlić się razem z nami. Wszystkim wahającym się w wyborze                   
drogi życiowej i wybierających się na Światowe Dni             
Młodzieży życzę owoców ze współpracy z łaską Bożą. 
                                                                                   
                                                                                     kl. Damian
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY



 Drodzy młodzi, doszliśmy do ostatniego etapu naszego 
pielgrzymowania do Krakowa, gdzie w lipcu wspólnie będziemy 
świętowali XXXI Światowy Dzień Młodzieży, który wpisuje            
się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się prawdziwym            
J u b i l e u s z e m  M ł o d y c h  w  w y m i a r z e  ś w i a t o w y m . 
 W Nowym Testamencie jest  mowa o Bożym 
Miłosierdziu, jako syntezie dzieła, dla którego Jezus przyszedł na 
świat, aby wypełnić je w imię Ojca (por. Mt 9,13). Miłosierdzie 
naszego Pana objawia się przede wszystkim, kiedy On pochyla 
się nad ludzką nędzą i okazuje swoje współczucie tym, którzy 
potrzebują zrozumienia, uzdrowienia i przebaczenia. W Jezusie 
wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: On sam jest 
miłosierdziem. 
 W 15. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza odnajdujemy 
trzy przypowieści o miłosierdziu: tę o zagubionej owcy, tę o 
zgubionej drachmie oraz tę, która jest znana jako przypowieść o 
synu marnotrawnym. W tych trzech przypowieściach uderza nas 
radość Boga, radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje 
grzesznika i mu przebacza. Tak, radością Boga jest przebaczanie! 
W tym znajduje się synteza całej Ewangelii. „Każdy z nas jest tą 
zagubioną owcą, tą zgubioną drachmą. Każdy z nas jest owym 
synem, który zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi 
bożkami, iluzjami szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie 
zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Jest ojcem cierpliwym, 
zawsze na nas czeka! Szanuje naszą wolność, ale zawsze 
pozostaje wierny. A kiedy do Niego powracamy, przyjmuje nas 
jak synów w swoim domu, ponieważ nigdy, nawet na chwilę, nie 
przestał czekać na nas z miłością. I Jego serce cieszy się z każdego 
dziecka, które powraca. Cieszy się, ponieważ nastaje radość. Bóg 
raduje się, kiedy ktoś z nas grzeszników przychodzi do Niego              
i prosi o przebaczenie” (Modlitwa Anioł Pański, 15 września 
2013).
 Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy 
jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem 
siedemnaście lat, pewnego dnia, gdy miałem wyjść na spotkanie          
z przyjaciółmi, zdecydowałem, że najpierw wstąpię do kościoła. 
Spotkałem tam pewnego księdza, który wzbudził we mnie 
szczególne zaufanie, tak, że zapragnąłem otworzyć swoje serce  
w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie zmieniło moje życie! 
Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje serce z pokorą                            
i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć 
Bożego Miłosierdzia. Miałem pewność, że w osobie tego kapłana 
Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w 
stronę kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze 
uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje. Być 
może ktoś z was nosi w swoim sercu ciężar i myśli: zrobiłem to 
czy tamto… Nie bójcie się! On na was czeka! On jest ojcem: 
czeka na was zawsze! Jakże pięknie jest odnaleźć w Sakramencie 
Pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć konfesjonał jako 
miejsce Miłosierdzia, dać się dotknąć tej miłosiernej miłości 
Pana, który zawsze nam przebacza!
 A czy ty, drogi chłopcze, droga dziewczyno, poczułeś 
kiedykolwiek na sobie to spojrzenie pełne nieskończonej miłości, 
która, pomimo wszystkich twoich grzechów, ograniczeń, 
upadków, wciąż ci ufa i z nadzieją patrzy na twoje istnienie? Czy 
jesteś świadomy, jak wielka jest twoja wartość w planie Boga, 
który z miłości oddał ci wszystko? Jak naucza św. Paweł „Bóg zaś 
okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł 
za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Ale czy 
naprawdę rozumiemy potęgę tych słów?
 Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc bardzo 
konkretny i wymagający program życia, program, który wymaga 
konkretnych uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych – 

choć być może również najtrudniejszych do wprowadzenia               
w życie – uczynków miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy 
nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, których uważamy za 
wrogów. „Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A 
przecież przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe 
ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od 
żalu, złości, przemocy i zemsty – to  warunki konieczne do tego, 
by żyć szczęśliwie” (Misericordiae Vultus, 9).
 Spotykam wielu młodych, którzy mówią, że są 
zmęczeni życiem w tak bardzo podzielonym świecie, w którym 
ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest wiele wojen,                
a niektórzy używają nawet swojej religii do usprawiedliwienia 
przemocy. Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia 
miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak 
Jezus, który na krzyżu modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali: 
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). 
Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. 
Sprawiedliwość jest konieczna, oczywiście, ale sama nie 
wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą podążać razem. 
Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej 
modlitwie płynącej z głębi naszych serc, błagając Boga                       
o miłosierdzie dla nas i całego świata!
 Kraków, miasto św. Jana Pawła II i św. Faustyny 
Kowalskiej, czeka na nas z otwartymi ramionami i otwartym 
sercem. Wierzę, że Boża Opatrzność prowadziła nas do 
świętowania Jubileuszu Młodych właśnie tam, gdzie żyło tych 
dwoje wielkich Apostołów Miłosierdzia naszych czasów. Jan 
Paweł II przeczuwał, że nastał czas Miłosierdzia. Na początku 
swego pontyfikatu napisał encyklikę Dives in Misericordia.              
W Roku Świętym 2000 kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił 
Święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone w drugą Niedzielę 
Wielkanocną.  A w 2002 roku osobiście konsekrował w Krakowie 
sanktuarium Jezusa Miłosiernego, zawierzając świat Bożemu 
Miłosierdziu i wyrażając pragnienie, by to orędzie dotarło do 
wszystkich mieszkańców ziemi i wypełniło ich serca nadzieją: 
„Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać 
światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie 
pokój, a człowiek szczęście!” (Homilia podczas poświęcenia 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, 17 sierpnia 
2002).
 Drodzy młodzi, Jezus Miłosierny, przedstawiony                  
w wizerunku, czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym 
sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was 
liczy! Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was… Nie 
bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości                 
i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem 
gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które 
może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz. 
Spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia waszych 
młodych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego 
szczęścia. Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by 
powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. 
Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, 
abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się 
apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym 
egoizmem, nienawiścią i rozpaczą.
 Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa                  
– o którym mówił św. Jan Paweł II – w środowiska waszego 
codziennego życia i aż na krańce ziemi. W tej misji, towarzyszę 
wam moimi życzeniami i modlitwami, i na tym ostatnim odcinku 
drogi duchowych przygotowań do najbliższego ŚDM                         
w Krakowie, zawierzam was wszystkich Dziewicy Maryi, Matce 
Miłosierdzia, błogosławiąc wam z całego serca. 

 W niedzielę, 19 czerwca br., w jednym z krakowskich 
kościołów do którego uczęszczam, odbyła się uroczysta Msza 
święta z okazji peregrynacji symboli Światowych Dni  
Młodzieży. Wywołała ona u mnie wspomnienie św. Jana Pawła II,                 
który w 1983 roku, przekazując młodym ludziom drewniany                    
Krzyż wykonany na Jubileusz Odkupienia, dziś noszący                
nazwę „Krzyża Światowych Dni Młodzieży”, powiedział:
„Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam 
wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście 
go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości                  
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym                           
i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Jednym 
słowem: w 1983 roku wszyscy młodzi ludzie otrzymali zadanie 
kontynuacji misji pierwszych Apostołów! Wszyscy, a więc i ja, 
zostali powołani przez następcę św. Piotra do głoszenia prawdy            
o Jezusie! To dla mnie i dla wielu innych młodych wielkie 
przeżycie i doświadczenie i nie dziwię się, że to, co zaczęło się               
w 1983 roku, trwa do dziś.
 Studiuję w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, 
wielokrotnie więc miałem okazję przyglądać się, jak 
wolontariusze ŚDM już od ponad roku przygotowują się na 
przyjazd młodzieży z całego świata do Krakowa – stolicy 
Miłosierdzia Bożego, ustanowionej przez papieża Jana Pawła II. 
Ich ciężka praca polegała dotychczas na kwaterowaniu 
przyjezdnych w domach parafian czy odwiedzaniu chorych                
w celu przekazania im informacji na temat ŚDM. Ja jednak nie 
jestem wolontariuszem, dlatego napiszę o przygotowaniach 
moich, czyli krótkiej historii o poznaniu Bożego Miłosierdzia. 
 Zaczęło się od tego, iż zauważyłem, że drzwi kościoła 
p.w. Ducha Świętego w Sandomierzu, na czas Nadzwyczajnego 
Jubileuszu zostały symbolicznie nazwane „Bramą Miłosierdzia”.  
Zastanowiło mnie to. Postanowiłem dowiedzieć się więcej             
o Bożym Miłosierdziu czytając „Dzienniczek” św. Faustyny 
Kowalskiej. Powstał on gdyż sam Jezus Chrystus nakazał siostrze 
Faustynie zapisywać swe doświadczenia, przemyślenia                
i rozmowy z Nim prowadzone, jako świadectwo dla przyszłych 
pokoleń.  Choć faktycznie poprosił o to s. Faustynę ksiądz Michał 
Sopoćko, jej spowiednik, to oczywistym jest, że w konfesjonale 
spotykamy samego Chrystusa. Lektura dzienniczka szybko mnie 
wchłonęła. Czytając go przeżywałem chwile uniesień i pełne 
szczęścia, odczuwałem smutek, cierpienie i samotność. Siostrze 
Faustynie dane było bliskie poznanie, nawet doświadczenie 
obecności Jezusa Chrystusa w codziennym życiu i rozmowa                  
z Nim. Od samego początku Jezus mówił jej, że pragnie przelać 
Swe miłosierdzie na wszystkich nas, każdego z osobna. 
Oświadcza, że płomienie miłosierdzia palą Go, ale jest mało  
dusz, które chcą je przyjąć. Lektura pamiętnika otworzyła mi 
oczy na nowe dla mnie oblicze Stwórcy: jako Tego, który pragnie 
zbawiać ludzi, a nie karać za grzechy. Dzięki niej nabrałem 
pewności, że nie wolno poddawać się zwątpieniu i rozpaczy, bo 
nie ma takiego grzechu, który trwale odgradzałby nas od Jezusa. 
Wspomnijmy choćby biblijną historię kobiety, którą faryzeusze 
chcieli ukamienować, bo tak nakazywało prawo żydowskie. 
Przyprowadzili oni niewiastę, która prowadziła w mieście życie 
grzeszne, przed oblicze nauczającego Jezusa, pytając Go, co On 
by z nią uczynił. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po 
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na                 
nią kamień”. Po krótkiej chwili, wszyscy się rozeszli.                        
Zostali tylko Jezus i kobieta. Nie potępił jej, nie odrzucił,                               
nie pozostawił samej sobie, wręcz przeciwnie stanął                         

w jej obronie. Bo miłość Chrystusa jest większa od każdego 
grzechu. Zatem nie martwię się, bo teraz już wiem, że i mnie nie 
zostawi, i że nie braknie Bożej Miłości i dla mnie. Święta siostra                 
Faustyna ukazuje nam, że to co najbardziej rani Serce Jezusa,            
to brak zaufania Jego woli,  dlatego musimy zaufać                  
Jezusowi. Potrzebujemy otworzyć się na Jego działanie                
i  J e g o  M i ł o s i e r d z i e .  N i e c h  p o m o c ą  n a m  w  t y m                             
będzie hymn Światowych Dni Młodych. Śpiewajmy zatem 
razem, tym bardziej, że kto śpiewa modli się dwa razy!:

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc; 
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest!

 Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, 
Rany uleczyć Krwią swoich ran, Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
 Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg! 
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
 „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż i ufaj,

 bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg!

 Pragnę dodać, że i my Sandomierzanie, mamy świadka 
Miłosierdzia Bożego, którym jest błogosławiony ks. Antoni 
Rewera. Zginął on w obozie koncentracyjnym w Dachau za 
umiłowanie prawdy, której mówić się nie bał. Prośmy go                      
o wstawiennictwo, jego piękną modlitwą, którą często odmawiał,                  
a w której i my możemy zawierzyć Bogu swoje problemy:

„Błogosławieni miłosierni”
o przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży

Orędzie Ojca Świętego Franciszka do Młodych
 z okazji XXXI ŚDM - Kraków 2016

Św. Jan Paweł II 
Patron ŚDM
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