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ŻYCIE DUCHOWE - CIERPIENIE
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł II
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Jezus sam stał się człowiekiem, aby
móc współcierpieć z człowiekiem

Bracie mój i siostro moja, w oczach Boga jesteś «tak
bardzo cenny, że On sam stał się człowiekiem, aby móc
współcierpieć z człowiekiem, w sposób rzeczywisty, w ciele
i krwi, jak to nam przedstawia opis Męki Jezusa. Stąd w każde
cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd
w każdym cierpieniu jest odtąd obecne con-solatio, pociesze-
nie przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi gwiazda

nadziei» (Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 39). 
Z tą nadzieją w sercu będziesz mógł przebrnąć przez ruchome piaski choroby 

i śmierci i stanąć pewnie na niewzruszonej skale Bożej miłości. Innymi słowy: zdołasz
pokonać poczucie bezużyteczności cierpienia, które zżera wnętrze człowieka i po-
woduje, że czuje się on dla innych ciężarem, podczas gdy cierpienie przeżywane 
z Jezusem służy zbawieniu braci.

Jak to jest możliwe? To właśnie ludzka słabość jest źródłem, z którego wypływa moc
Boża. Na tym polega paradoks Ewangelii. Dlatego Boski Mistrz, zamiast rozwodzić się
nad przyczynami cierpienia, wolał wezwać każdego człowieka, żeby Go naśladował,
mówiąc: «Weź krzyż twój i naśladuj Mnie» (por. Mk 8, 34). Chodź ze Mną. Weź udział,
poprzez twoje cierpienie, w tym dziele zbawienia świata, które się urzeczywistnia za
sprawą mojego cierpienia, za sprawą mojego krzyża. Kiedy zaakceptujesz swój krzyż,
jednocząc się duchowo z moim, odsłoni się przed twoimi oczami zbawczy sens cier-
pienia. Znajdziesz w cierpieniu wewnętrzny pokój, a nawet duchową radość.

Drodzy chorzy, usłyszcie to wezwanie Jezusa i powierzcie Mu każdą swoją zgryzotę
i udrękę, aby stały się — zgodnie z Jego zamysłem — środkiem odkupienia całego świa-
ta. Będziecie odkupicielami w Odkupicielu, tak jak jesteście synami w Synu. Obok
krzyża... stoi Matka Jezusa, nasza Matka.

Benedykt XVI (14 V 2010)

Nie marnuj skarbu cierpienia!
Jeżeli spotyka Cię jakiekolwiek cierpie-

nie, to pamiętaj, że natychmiast trzeba ofia-
rować je Bogu, jednocząc się z cierpieniem
Jezusa na krzyżu. Wtedy cierpienie nie będzie
Cię niszczyć, lecz stanie się tak wielką łaską
„że nikt z ludzi tego nie pojmie dostatecznie,
większą niż dar czynienia cudów, bo przez cier-
pienie dusza mi oddaje, co ma najdroższego -
swą wolę“ - tak mówił Pan Jezus mistyczce
Rozalii Celakównie. Nic tak nie otwiera
człowieka na Boga i nic go tak nie może przemienić jak bezinteresowny dar cier-
pienia. Dlatego niech nikt nie zmarnuje najmniejszej okazji do ofiarowania Bogu każdego
cierpienia: fizycznego czy duchowego; szczególnie trzeba ofiarowywać Bogu wszystkie
swoje kryzysy, bunty, zniechęcenia, wszystkie lęki i cierpienia fizyczne. „Modlitwą i cierpie-
niem więcej zbawisz dusz aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania“ (Dz. 1767) -
mówił Pan Jezus św. Faustynie. 

Aby ofiarować swoje cierpienie - to znaczy zjednoczyć się z cierpieniem Jezusa na
krzyżu - można posłużyć się następującą modlitwą: 

Jezu, Boski Zbawicielu, przez Niepokalane Serce Maryi 
ofiaruję Ci swoje cierpienia fizyczne i udręki duchowe, 
w intencjach Kościoła świętego, kapłanów, osób niewierzących

(można też dodać swoje intencje). 

Spraw, aby krzyż, który dźwigam, 
stał się dla mnie źródłem odwagi, wyzwolenia i mocy, 
aby cierpienie nie odebrało mi nadziei, 
by wiara moja nie gasła, a miłość nie ustawała. 
A kiedy nadejdzie kres mego życia, przybądź po mnie 
i zaprowadź mnie do swego Królestwa. Amen. 

ks. Mieczysław Piotrowski TChr (fragm.)

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - luty 2011 (ŻYCIE DUCHOWE 13)
www.sw.rafala-alberta.mkw.pl
Katechezy przygotowuje Zespół: Ks. Grzegorz Jankowski (opieka duchowa), Bożena Wojtaszek, 
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Anna Lutostańska, Barbara Tokłowicz.

Przyjąć dobrowolnie cierpienie za
drugiego człowieka to coś więcej
niż tylko cierpieć. Na taką decyzję
mogą się zdobyć tylko ludzie
wewnętrznie wolni. 

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Ewangelia cierpienia źródłem nadziei
Cierpienie i choroba są wpisane w tajemnicę życia
człowieka na ziemi. Z pewnością należy walczyć z chorobą, bo
przecież zdrowie jest darem Bożym. Ale ważne jest też, aby
umieć odczytać zamysł Boży, kiedy cierpienie puka do naszych
drzwi. «Kluczem» do jego odczytania jest Krzyż Chrystusa.
Wcielone Słowo wyszło naprzeciw naszym słabościom, biorąc je
na swoje barki w Tajemnicy Krzyża. Od tamtej chwili istnieje
możliwość nadania sensu każdemu cierpieniu, dzięki czemu jest
ono szczególnie cenne. Od dwóch tysięcy lat, od dnia męki

Chrystusa, Krzyż jaśnieje jako najpełniejsze objawienie miłości Boga do nas.
Kto potrafi przyjąć go we własnym życiu, doświadcza, że cierpienie, rozjaśnione
światłem wiary, staje się źródłem nadziei i zbawienia. Jan Paweł II - 11 II 2000
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CIERPIENIE: PRZEKLEŃSTWO
CZY SZANSA NA WZROST

MIŁOŚCI?
Oskarżając Boga o to, że cierpienie istnieje 

i trwa nadal, nie można zapominać, że – jak poucza
Katechizm (376) – «Dopóki człowiek pozostawał 
w zażyłości z Bogiem, nie miał ani umierać, ani cier-
pieć». To przez człowieka przyszło na świat cier-
pienie. Człowiek zgrzeszył, wtedy cierpienie połą-
czyło się z naszym życiem jak drapieżnik z ofiarą. 
U niektórych jest ono niemal stale obecne. 

Jak zatem mówić o cierpieniu? Odpowiedź znajdu-
je się w nauczaniu Kościoła i w przykładzie Chrystusa
oraz Jego naśladowców. 
CIERPIENIE: PRÓBA WIARY

Świat, w którym żyjemy, gdzie zło nieraz tryumfuje, a cierpienie jest wszechobecne 
i niesprawiedliwość dotyka ogromnych tłumów, a w końcu czeka nas śmierć, zdaje się
zaprzeczać Dobrej Nowinie i jej prymatowi radości. Przez to chwieje się wiara niektórych.
Gdzież jest Bóg Miłości ogłaszany przez Chrystusa, gdzie Wszechmogący Ojciec 
w oceanie zła i cierpienia, w którym są pogrążeni niezliczeni ludzie? Czyż jest nieobecny lub
gorzej: niezdolny do zapobieżenia złu? 

Katechizm Kościoła Katolickiego (385) poucza nas, że «Bóg jest nieskończenie dobry 
i wszystkie Jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obec-
nego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, 
a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego... Objawienie miłości Bożej w Chrystusie
pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważać zagad-
nienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na Tego, który sam jest jego Zwycięzcą.» 

Nawet więc zło, jakie nas zewsząd osacza, może nas skłonić do głębokich refleksji i zbliżyć
do Boga.  
CIERPIENIE: WEZWANIE DO PODJĘCIA OFIARY Z CHRYSTUSEM

Chrześcijanin może stawić czoła cierpieniu i złu, gdy utkwi wzrok wiary w Ukrzy-
żowanym oddającym Swego ducha Ojcu. Chrystus jest bowiem wtedy równocześnie
Zwycięzcą nad złem i Zwycięzcą nad cierpieniem. 

Każdy cierpiący uczeń może mieć udział w misji i cierpieniach Chrystusa, nie porzu-
cając Go w godzinie próby. Czyż Jezus nie jest w agonii aż do końca świata? Każde cier-
pienie połączone z cierpieniem Jezusa i z Jego całkowitą ofiarą osiąga nową wartość,
przenikającą i oświecającą życie. Przede wszystkim ofiara Eucharystii daje cierpiącemu
wierzącemu możliwość połączenia się z cierpieniem i ofiarą Chrystusa.
NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU: PRÓBA MIŁOŚCI

Jezus nie wyzwolił ludzi od cierpienia. Nadał mu jednak nowy sens. Na krzyżu Chrystus
wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził grzech świata (J 1,29), którego skutkiem jest właśnie
choroba. Przez swą mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz
może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. (KKK 1505)

W chorobie, czy jakimkolwiek innym cierpieniu, człowiek doświadcza gorzko swej

niemocy i ograniczeń oraz pokusy ucieczki przez skierowanie się na siebie i zamknięcie. 
W cierpieniu, aby je więc właściwie wykorzystać, trzeba i można zwrócić się do Jezusa

Chrystusa-Lekarza. On leczy i daje Swym uczniom moc uzdrawiania do dziś. 
Jego współczucie dla cierpiących jest tak wielkie, że On identyfikuje się z nimi: Byłem

chory, a nawiedziliście mnie (Mt 25,36). Gdyby wszyscy chrześcijanie odwiedzali chorych
i cierpiących, ileż osób znalazłoby ulgę! Poza tym: właśnie z tego będziemy sądzeni. 
NAJGŁĘBSZY SENS CIERPIENIA: 
DOPEŁNIĆ BRAKI UDRĘK CHRYSTUSA ZA ZBAWIENIE ŚWIATA

Cierpienie jest związane nierozłącznie z naturą człowieka i zawsze pozostanie tajem-
nicą. Będzie można je badać, oglądać z każdej strony lub poddać się mu, na własnej skórze go
doświadczając, z rezygnacją lub rozpaczą, lub jak św. Augustyn: zmieniając perspektywę i życie.
A zmienić życie, kiedy doświadcza się cierpienia, to rzucić się w ramiona Jezusa, współcierpieć
z Nim, ofiarować mu własne w zamian za balsam, jaki On chętnie kładzie na nasze rany i także po
to, żeby dopełnić braki udręk Chrystusa (Kol 1,24). Ten wysiłek przemieni nasze cierpienia.
ZAPAMIĘTAJMY

Cierpienie dotyka każdego człowieka na tej ziemi. Jest nieuniknione, należy do
wielkiego ucisku (por. Ap 7,14), jaki życie nam gotuje w perspektywie osiągnięcia
wiecznej radości (Ps 15). Jego tajemnica nas przekracza. Nie usiłujcie przed nią uciec, nie
uda się wam! Jeremiasz ją przeczuwał (15,17-21), Habakuk ją potwierdził (1,2-2,4). Kiedy
uznamy harmonię, jaką Bóg wkłada w ten świat, rozbłyśnie przed naszymi oczyma mądrość 
i sprawiedliwość Boga, nawet w dopuszczeniu przez Niego bólu i cierpienia.

Cierpienie, które nie miało sobie równych – a mianowicie cierpienie Chrystusa –
zakończyło się zmartwychwstaniem i dokonało odrodzenia świata (Ga 6,14-15). Od tej
pory uczniowie Jezusa, my wszyscy, cierpimy z Chrystusem, jak On, i znosimy doświad-
czenie cierpienia z oczyma utkwionymi w Chrystusie.

Jak uczy nas Apokalipsa, trzeba patrzeć na wszystko – a zwłaszcza na cierpienie niezrozu-
miałe i nie do zniesienia – w świetle mającej nadejść chwały. Widzi ona ucznia cierpiącego,
prześladowanego, ale widzi też szczęście ucznia-zwycięzcy, w niebieskim Jeruzalem, w nowym
świecie, w którym nie będzie już łez, żałoby, ani krzyku i bólu (por. Ap 7,17 i 21,4).

Dla złagodzenia naszych własnych cierpień nie ma lepszego lekarstwa niż solidarność 
z cierpieniem bliźniego i zachowanie się wobec niego jak dobry Samarytanin. Jezusa poruszały
cierpienia innych. Z Marią i przyjaciółmi Łazarza zapłacze przed jego grobem, choć wie, że za
chwilę go wskrzesi (J 11,32-38).

Nasze cierpienia, tak jak cierpienia Jezusa, zakończą się tajemnicą Paschy. Kiedy to
pojmiemy, refleksję nad cierpieniem może już tylko rozjaśniać światło perspektywy także
naszego zmartwychwstania. Wzywając więc Pana, aby złagodził cierpienie nasze i innych, nam
bliskich, musimy równocześnie gorliwie prosić o umocnienie naszej wiary. Doktryna Kościoła
o cierpieniu zawsze ukaże się tylko jako piękne słówka tym, których wiara nie osiągnęła nawet
wielkości ziarnka gorczycy. 

Cokolwiek by jednak nie mówić, cierpienie zawsze pozostanie nieprzeniknioną zagadką. Idźmy
więc śladami tych, którzy nas poprzedzili. Oni, rozmyślając o cierpieniu, rzucili się z ufnością 
w objęcia Stwórcy i dziś są już przy Sercu Boga: św. Augustyn, św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
św. Jan Maria Vianney i tak wielu innych. Choćby św. Róża z Limy, która wypowiedziała piękne
słowa: «Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by się dostać do nieba...».

René Lejeune - Stella Maris, nr 379, str. 25-26 (fragm.)
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