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od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
W tym miesiącu wielu z nas skorzysta z letnich wakacji, aby wypocząć

i odnowić się fizycznie, psychicznie i duchowo. Turystyka i wakacyjny wy-
siłek połączony z troską o nasz rozwój duchowy z pewnością przyniesie wy-
mierne korzyści nie tylko dla nas. W tym czasie wolnym od szkoły i pracy
podejmijmy też staranie o zapewnienie sobie odpowiedniej lektury i wzmoc-
nienie naszych relacji rodzinnych i z przyjaciółmi.

Na szlaku naszego zwiedzania i pielgrzymowania w różne rejony na-
szej Ojczyzny i świata niech nie zabraknie troski o mądre wykorzystanie
daru czasu i szacunek dla Stwórcy i Jego wspaniałego dzieła, korony stwo-
rzenia – człowieka.

Wszystko może przybliżyć nas do Boga, także to, gdy dostrzeżemy, jak
On działa w stworzeniach, dając i podtrzymując wszelkie życie. Święty Ignacy
z Loyoli chętnie nauczy nas tego! Zwierzęta, ptaki, ryby, rośliny, góry, gwieź-
dzisty nieboskłon, spokojne lub wzburzone wody rzek i oceanów ciągle
chwalą Boga. My też to czyńmy w naszym życiu, w ciszy, w przeżywanej
Eucharystii i codziennym pacierzu.

Wypoczywajmy aktywnie i mądrze. Niech hałas i gwar miasta zastąpi
śpiew ptaków i cisza ulubionych zakątków, do których chętnie wracamy,
a patronowie Europy, których wspominamy w lipcu, św. Benedykt z Nursji
i św. Brygida Szwedzka, niech pomogą nam wszystkim – żyjącym nie tylko
w Europie – przeżywać nasze chrześcijaństwo w cywilizacji braterskiej wię-
zi pokoju i wzajemnej ufności, starosądecka ksieni zaś, św. Kinga, niech
nauczy nas ufnej modlitwy i radosnej pieśni wielbiącej Boga.

Wszystkim życzę udanych wakacji i wiele słońca. Czytajcie nasz mie-
sięcznik i polecajcie go innym, aby szerzyła się chwała Serca Jezusowego.



4 LIPIEC LIPIEC LIPIEC LIPIEC LIPIEC 202020202017 17 17 17 17 POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO

w numerze

lipiec w kalendarzu kościelnym..................................................

lektura duchowa...........................................św. Izydor z Sewilli

Przez naturę do Stwórcy

formacja..................................................ks. Stanisław Łucarz SJ

Odpoczynek według Jezusa

...........................................................................Katarzyna Łysoń

Mowa Pana Boga

...................................................................................Piotr Pikuła

Święty Benedykt i jego drabina do nieba

............................................................ks. Mark E. Thibodeaux SJ

Zdumiewająca modlitwa,

o której być może nigdy nie słyszałeś

słowo życia..............................................ks. Bogdan Długosz SJ

Jakie jest moje oko?

......................................................................ks. Artur Wenner SJ

Ewangelia dla maluczkich

......................................................................ks. Stanisław Biel SJ

Gleba serca

....................................................................ks. Stanisław Groń SJ

Nieprzyjaciel wzrostu

.............................................................ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Tajemnicze królestwo

podróże............................................................................Jan Gać

Włocławek

6

6

8

26

40

48

12

20

35

47

61

13



5POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO LIPIEC 2017LIPIEC 2017LIPIEC 2017LIPIEC 2017LIPIEC 2017

miejsca święte.............................................ks. Stanisław Łucarz SJ

Miasto Jezusa

............................................................ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Pieśń znad Jordanu

wywiad....................................................rozmowa Marianny Ruks

z s. Marią Magdaleną

z Zakonu Bożego Miłosierdzia

w Kazachstanie

Charyzmat św. Faustyny

w Kazachstanie

duchowość Apostolstwa Modlitwy..........ks. Marek Wójtowicz SJ

Owoce objawień Matki Bożej z Fatimy

w życiu św. Jana Pawła II

dzieła..........................................Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie

Dla dzieci w Afryce

życie Apostolstwa Modlitwy............................................................

zamyślenia.....................................................................Ojciec Jerzy

Moc wiary

intencje papieskie.................................................ks. Józef Polak SJ

Intencja ewangelizacyjna

patron miesiąca.........................................ks. Marek Wójtowicz SJ

Męczennicy wojny domowej w Hiszpanii

historia...........................................................................Filip Musiał

Między historią a polityką

16

32

21

29

36

44

52

54

55

58



6 LIPIEC LIPIEC LIPIEC LIPIEC LIPIEC 202020202017 17 17 17 17 POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO

2

4

8

9

11

16

18

22

23

24

25

26

29

30

31

Lipiec
w kalendarzu

kościelnym

LIPIECLIPIECLIPIECLIPIECLIPIEC 20 20 20 20 2017 17 17 17 17 POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO

13. Niedziela zwykła (A)

Św. Tomasza Apostoła

Św. Elżbiety Portugalskiej, królowej

Św. Jana z Dukli, prezbitera

14. Niedziela zwykła (A)

Św. Benedykta, opata,

patrona Europy

15. Niedziela zwykła (A)

NMP z Góry Karmel

Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

Św. Marii Magdaleny

16. Niedziela zwykła (A)

Św. Brygidy, patronki Europy

Św. Kingi, dziewicy

Św. Jakuba Apostoła

Świętych Joachima i Anny,

rodziców NMP

Św. Marty

17. Niedziela zwykła (A)

Św. Ignacego Loyoli
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Często zestawiamy bezcielesną wiel-
kość Stwórcy z cielesną wielkością stwo-
rzeń, aby przypatrzeć się wielkim rze-
czom, widząc małe, ocenić niewidzialne,
spoglądając na widzialne, poznać Spraw-
cę poprzez oglądanie piękna Jego dzieł.
Czynimy tak nie dlatego, że są zupełnie
i pod każdym względem podobni, lecz
dlatego, że istnieje pewne podobieństwo
pomiędzy Stwórcą a stworzonym i pod-
danym Mu dobrem.

Tak jak dzieło sztuki każe skierować
pochwały, którymi jest otaczane, ku swe-
mu twórcy, tak stworzenie każe sławić
Stwórcę świata, przy czym z samego fak-
tu, że przez Niego zostało stworzone,
wynika, o ile On jest wspanialszy.

Bóg sprawia, że Jego bezgraniczne
piękno rozpoznawane jest w pięknie
ograniczonego stworzenia, aby człowiek
na powrót przyszedł do Boga tą samą
drogą, którą od Niego odszedł, aby po-
wrócił do piękna Stwórcy, podziwiając
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lektura duchowa

wdzięk stworzenia, ponieważ oddalił się
sprzed wspaniałego oblicza Stwórcy wie-
dziony miłością do piękna stworzeń.

Człowiek dochodzi do poznania
Boga Stwórcy przez naturę, jak gdyby
wspinając się po stopniach zrozumienia.
Mianowicie od bytów pozbawionych
czucia wznosi się ku czującym, od czu-
jących wznosi się ku obdarzonych rozu-
mem, od obdarzonych rozumem wznosi
się ku Stwórcy. Byty obdarzone rozumem
sławią Boga same przez się, a nieobda-
rzone rozumem i pozbawione czucia sła-

Przez naturę
       do Stwórcy

wią Go nie same przez się, lecz przez nas,
gdyż ze względu na nie chwalimy Boga.
Właśnie dlatego mówimy, że chwalą
Boga, gdyż z ich powodu jest Mu odda-
wana chwała.

W dawnych czasach powiadano, że
nic nie jest pozbawione czucia tak bar-
dzo, by nie pojmowało Boga. Dlatego też
mówimy, że z twardego krzemienia po-
wstaje iskra. A jeśli w kamieniu jest ogień,
to z całą pewnością tam, gdzie nie czuje-
my życia, jest zdolność odczuwania.

św. Izydor z Sewilli
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Wiele dziś mówi się o odpoczynku.
Prawie każdy z nas czuje się zmęczony
i zastanawia się, w jaki sposób w tym roku
wypocząć. Sprawa jest aktualna szczegól-
nie teraz, wszak rozpoczął się czas urlo-
pów i wakacji. Także słowo Boże włącza
się w tę dyskusję, nie po to jednak, aby
uczestniczyć w całym chórze głosów, któ-
rych niektórzy mają już pewnie dość, lecz
po to, by ukazać nowy wymiar (zwykle nie
zauważany, a niezwykle ważny) zmęcze-
nia i odpoczynku.

Tak jak sam człowiek, tak i jego zmę-
czenie i odpoczynek mają trzy podstawo-

Odpoczynek
    według Jezusa

we wymiary: fizyczny, psychiczny i du-
chowy. Każdy z nas doświadcza zmęcze-
nia na tych trzech poziomach.

Wypoczynek
fizyczny i psychiczny

Zmęczenie fizyczne jest rzeczą naj-
prostszą. Aby je usunąć, wystarczą w mia-
rę proste zabiegi – dobre odżywianie i sen.
Niekiedy, gdy jest ono skutkiem poważ-
niejszej choroby, wymaga dłuższej rekon-
walescencji.

Innym rodzajem zmęczenia jest zmę-
czenie psychiczne. Polega ono na tym, że


