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Niepojęta jest tajemnica kapłaństwa. Niepo-
jęta jest tajemnica pokory i miłości Boga, który 
oddaje się w ręce człowieka. Stając wobec tej 
rzeczywistości, jesteśmy w samym Sercu Koś-
cioła, bo to dzięki kapłanom śycie BoŜe – po-
przez sakramenty Chrztu św., Eucharystii, Pokuty 
i Pojednania – spływa w ludzkie serca.  

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mieli-
byśmy Pana. KtóŜ Go złoŜył tam, w tabernakulum? 
Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz 
pierwszy wkroczyła w Ŝycie? Kapłan. Kto ją karmi, 
by dać jej siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? 
Kapłan. KtóŜ ją przygotuje, by pojawiła się przed 
Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi 
Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli 
ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją 
wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… 

 Te słowa św. Jana Marii Vianneya, moŜe 
nieco patetycznie brzmiące dla ucha współczes-
nego człowieka, są do głębi prawdziwe. Bo gdy-
byśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na 
ziemi, umarlibyśmy: nie z przeraŜenia, lecz z mi-
łości… – mówił Święty Proboszcz z Ars.  

Kapłan to prawdziwie alter Christus – drugi 
Chrystus. To nie on konsekruje, rozgrzesza, głosi 
Słowo BoŜe, ale czyni to Chrystus jego rękoma, 



 7 

jego ustami… Stąd wielka troska Kościoła 
o świętość tych, którzy są narzędziami BoŜego 
Miłosierdzia dla świata. Troska ta szczególnie 
została powierzona sercom sióstr klauzurowych. 
One w ukryciu klasztorów, z Maryją trwają pod 
KrzyŜem Jezusa – NajwyŜszego Kapłana, by tam, 
jak Testament Pana, przyjąć w tajemnicy ducho-
wego macierzyństwa swoich „Janów” – kapłanów 
powierzonych ich modlitwie, ofierze ich Ŝycia. 

Jednak skoro Eucharystia i nierozerwalnie 
z nią związane kapłaństwo są w samym Sercu 
Kościoła, to nie tylko siostry klauzurowe, ale 
wszyscy wierzący są wezwani do modlitwy, by 
dłonie, które dotykają Jezusa, były święte. Rok 
kapłański ogłoszony przez Benedykta XVI jest 
takŜe i po to nam dany, byśmy na nowo stanęli 
z wdzięcznością za dar kapłaństwa, w zadzi-
wieniu nad jego tajemnicą i w błaganiu za tych, 
w których Ŝyciu ów dar i tajemnica znajdują 
swe urzeczywistnienie. 

Pasterze Kościoła, jak my wszyscy doświad-
czają swej kruchości i słabości. W glinianych na-
czyniach składa bowiem Bóg łaskę powołania. 
Jednak zanim powie: „Paś baranki moje”, pyta 
o miłość: „Szymonie, synu Jana, czy mnie mi-
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łujesz?”. Pyta o miłość, bo pragnie dla swego 
ludu kapłanów według Serca Swego. 

Rok kapłański się skończy, ale niech jednym 
z jego owoców będzie Twoja i moja wierność 
w modlitwie za kapłanów. Jej konieczność ro-
zumie kaŜdy, kto odczuł kiedyś w Ŝyciu jakiś 
moment ogromnego głodu sakramentalnej obec-
ności Jezusa. Ja przeŜywałam go leŜąc na reani-
macji, bliska śmierci i pełna lęku, Ŝe nie uniosę 
juŜ następnej chwili Ŝycia w tym stanie. Ktoś 
inny mógł tego głodu doświadczyć, będąc z dala 
od Ojczyzny, w kraju, gdzie brakuje kościołów 
i kapłanów. Dopiero z takiej perspektywy za-
czynamy rozumieć, jak bardzo potrzebujemy kap-
łanów i jak bardzo oni potrzebują naszej troski 
i modlitwy. 

Jezu, powierzamy Ci serca kapłańskie – uksz-
tałtuj je według Serca Swego! 

 
s. M. Joanna od Jezusa Eucharystii, 

karmelitanka bosa z Łasina



�

 

NOWENNA 

DO ŚW. JANA MARII VIANNEYA 



�

 
 
 
 

Modlitwa początkowa 
 
Święty Proboszczu z Ars, który w swoich para-
fianach rozpaliłeś ducha prawdziwej religijności, 
wskaŜ i nam drogę do nieba. Niech rozwaŜanie 
twoich słów pouczy nas, jak dzisiaj, w naszej 
parafii (wspólnocie, rodzinie), mamy troszczyć się 
o chwałą BoŜą i wzajemnie pomagać sobie w bu-
dowaniu chrześcijańskiej wspólnoty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowennę opracowano na podstawie ksiąŜki Kazania proboszcza 
z Ars, Viator, Warszawa 1999. 
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Dzień 1. 

MIŁOŚĆ BOŻA 

Rozważanie 
„Kto ma w sercu miłość BoŜą, ten powinien 

cierpliwie i z rezygnacją znosić wszystkie niesz-
częścia, jak choroby czy klęski, i pamiętać o tym, 
Ŝe jest grzesznikiem i przechodniem na ziemi. 
Przeciw miłości Boga grzeszymy takŜe wtedy, 
gdy przez dłuŜszy czas w ogóle nie myślimy 
o Bogu. Są ludzie, którzy prawie nigdy nie pod-
noszą serca ku Stwórcy, nie dziękują Mu za do-
brodziejstwa, za to, Ŝe są chrześcijanami, Ŝe uro-
dzili się na łonie Kościoła Świętego, Ŝe Pan 
zachował ich od śmierci po popełnieniu grzechu 
cięŜkiego. Czy dziękujemy Jezusowi Chrystu-
sowi za ustanowienie Sakramentów Świętych, 
za Wcielenie, za Jego Mękę i Śmierć? Czy nie 
byliśmy obojętni w słuŜbie BoŜej? Czy nie stro-
niliśmy od Sakramentów? Czy nie porzucaliśmy 
modlitwy i nie odkładaliśmy pokuty z dnia na 
dzień? Kiedy bluźniono Imieniu BoŜemu, milcze-
liśmy, jakby nas to wcale nie obchodziło. A jakŜe 
często modliliśmy się bez smaku i bez chęci po-
dobania się Bogu! […] Czy z naszej winy dzieci 
i domownicy nie opuszczali naboŜeństwa nie-
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dzielnego i świątecznego? Czy pokonywaliśmy 
w sobie nienawistne, mściwe i nieczyste myśli? 
[…] Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego – do tego 
nie trzeba ani bogactw, ani nauki. Serce ma kaŜdy, 
a do miłości BoŜej to wystarcza”. 

Modlitwa 
Święty Janie Mario Vianneyu, niech Ŝarliwość 

twoich słów obudzi w naszych sercach pragnie-
nie prawdziwie chrześcijańskiego Ŝycia. Twoja 
wielka miłość do sakramentów świętych spra-
wiała, Ŝe bólem napełniało cię kaŜde ich lekcewa-
Ŝenie czy bezmyślne sprawowanie. PomóŜ nam 
wyzwolić się z rutyny tych codziennych praktyk, 
w których jest więcej przyzwyczajenia niŜ mi-
łości. U naszego miłosiernego Ojca w niebie racz 
nam wyjednać tę łaskę, by korzystanie ze świę-
tych sakramentów rozbudzało w nas coraz bardziej 
gorącą wdzięczność za wszystkie otrzymane dobra. 
Niech za twoim wstawiennictwem wydadzą one 
w naszym Ŝyciu owoc bezinteresownej miłości 
do Boga i bliźnich. 

Ojcze nasz…, 
Zdrowaś Maryjo…,  
Chwała Ojcu… 
Święty Janie Mario Vianneyu – módl się za nami. 
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Dzień 2. 

O DOBREJ SPOWIEDZI 

Rozważanie 
„UŜywajmy wszystkich moŜliwych środków, 

Ŝeby nasze spowiedzi były dobre. Nie wyłu-
dzajmy rozgrzeszenia, kiedy jesteśmy w jakimś 
nałogu i nie mamy szczerej intencji poprawienia 
się. Nie odbywajmy naszych spowiedzi z pośpie-
chem, nie dobierajmy słów, które by zasłaniały 
nasze grzechy i pomniejszały ich zło. Do trybu-
nału Pokuty przystępujmy z Ŝalem – z Ŝalem, 
o który trzeba Boga gorąco błagać. JeŜeli przez 
kilka lat ukrywaliśmy jakieś grzechy, to wyspo-
wiadajmy się z nich czym prędzej, nie zwracając 
uwagi na podszepty diabła. Nie wyobraŜajmy 
sobie, Ŝe wyznamy je później albo Ŝe w najgor-
szym razie zrobimy to w godzinę śmierci – bo 
wtedy moŜe juŜ być za późno, bo wtedy Bóg 
w swoich niezbadanych wyrokach moŜe odmówić 
nam łaski. A gdyby przychodziła nam chęć ukry-
wania grzechów, to pomyślmy sobie, co nam 
powie na Sądzie Ostatecznym – jakie wyrzuty 
będzie nam tam robił – ten spowiednik, którego 
oszukiwaliśmy! Wszystko, co robimy, róbmy tak, 
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jak byśmy to chcieli zrobić w godzinie śmierci 
– wtedy nie zbłądzimy”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������

Dzień 3. 

NAUKA DLA KONAJĄCYCH 

Rozważanie 
„Konającemu człowiekowi podaje się krzyŜ 

nie tylko dlatego, Ŝeby oddalał złego ducha, ale 
teŜ po to, Ŝeby ukrzyŜowany Zbawiciel był 
wzorem dla umierającego. Patrząc na wizerunek 
Zbawcy, chory ma się przygotować do śmierci 
tak, jak przygotował się Jezus Chrystus. A On 
przed swoją śmiercią oddalił się od apostołów – 
takŜe człowiek, który umiera, ma się usunąć od 
świata, oderwać się od osób, choćby najdroŜszych, 
i zajmować się tylko Bogiem i zbawieniem swojej 
duszy. Jezus Chrystus przewidując swoją śmierć, 
upadł na ziemię w Ogrodzie Oliwnym i gorąco 
się modlił. To samo powinien robić chory, gdy 
zbliŜa się jego koniec. Ma się gorąco modlić 
i łączyć swoje konanie z konaniem Chrystusa. 
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JeŜeli chory chce mieć zasługę, niech przyjmie 
śmierć z radością lub przynajmniej z wielkim 
poddaniem się woli Ojca niebieskiego; niech pa-
mięta, Ŝe aby oglądać Boga, który jest naszym 
jedynym szczęściem, koniecznie trzeba umrzeć. 
Mówi święty Augustyn, Ŝe ten, kto nie chce 
umierać, nosi na sobie znamię odrzucenia. Jaki 
szczęśliwy jest w godzinie śmierci chrześcijanin, 
który dobrze przeŜył swoje Ŝycie! Porzuca on 
wszelkie nędze, Ŝeby objąć w posiadanie nie-
zmierzone dobra! Szczęśliwa i błoga rozłąko! Ty 
nas jednoczysz z NajwyŜszym Dobrem, którym 
jest Bóg. Tego wam Ŝyczę”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������

Dzień 4. 

O WSPOMAGANIU UBOGICH 

Rozważanie 
„Źle postępujemy, kiedy nie dajemy jałmuŜny, 

kiedy pogardzamy biednymi, kiedy się od nich 
oganiamy i jeszcze mówimy, Ŝe to próŜniacy i Ŝe 
się powinni wziąć do pracy. Bracia drodzy, 
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w miarę naszych moŜliwości dawajmy jałmuŜnę, 
bo w godzinę śmierci to ona będzie dla nas po-
krzepieniem. […] Nie powinniśmy myśleć o tym, 
czy ludzie będą nam wdzięczni czy nie, czy będą 
nas krzywdzić czy błogosławić, czy nami po-
gardzą, czy będą nas chwalić. Wielu chrześcijan 
kieruje się tylko pobudkami ziemskimi. JeŜeli 
dają jałmuŜnę czy wyświadczają komuś jakąś 
przysługę, a potem nie widzą wzajemności, to 
się złoszczą i mówią, Ŝe byli niemądrzy… Albo 
spełniacie dobre uczynki dla Boga, albo dla 
świata! […] Czy to małe szczęście, Ŝe za drobne 
rzeczy Bóg nam zapłaci wiecznie? Tak, moi 
bracia, wyświadczajmy chętnie dobrodziejstwa 
tym właśnie, którzy nie mogą się nam odwdzię-
czyć – tym pewniej wtedy znajdziemy zasługę 
u Boga. Chcecie wiedzieć, czy macie prawdziwą 
miłość? Najlepszym tego sprawdzianem jest 
chętne spełnianie dobrych uczynków względem 
tych, którzy są dla nas niemili i nie dziękują 
nam za kaŜdą przysługę”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������
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Dzień 5. 

MODLITWA GRZESZNIKA 

Rozważanie 
„Modlitwa chrześcijanina ma być oŜywiona 

miłością, to znaczy, Ŝe powinien on z całego 
serca kochać dobrego Boga i ze wszystkich sił 
nienawidzić grzechu. […] Wynika stąd, Ŝe mod-
litwa grzesznika, który nie chce się poprawić, nie 
ma Ŝadnej wartości. […] Ale moŜe powiecie: 
«Z tego wynika, Ŝe trzeba przestać się modlić, 
skoro to tak bardzo zniewaŜa Boga». Nie o to mi 
chodziło, kiedy dowodziłem, Ŝe wasze modlitwy 
w stanie grzechu są kłamstwem. Chciałem tylko, 
Ŝebyście wołali do Boga: «BoŜe, ja Cię teraz nie 
kocham, ale spraw, Ŝebym Cię kochał». Zamiast 
mówić: «BoŜe, bardzo Ŝałuję, Ŝe Cię zasmu-
ciłem» – mówmy raczej: «BoŜe, nie czuję Ŝalu 
za grzechy; udziel mi skruchy, której tak bardzo 
potrzebuję. Niech porzucę złości, niech ich się boję. 
O BoŜe, spraw, Ŝebym występek miał w wiecznej 
nienawiści, dlatego Ŝe to Twój największy wróg 
– wróg, który spowodował twoją mękę i śmierć 
krzyŜową, który pozbawia człowieka Twojej łaski 
i przyjaźni i na zawsze oddziela go od Ciebie». 
Spraw, Boski Zbawicielu, Ŝeby nasze modlitwy 



18 

pochodziły z serca wolnego od grzechu i kocha-
jącego Ciebie”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������

Dzień 6. 

OSTRZEŻENIE PRZED ZAZDROŚCIĄ 

Rozważanie 
„Jesteśmy członkami Jezusa Chrystusa, po-

winna więc panować między nami jedność i święta 
łączność; nasze serca – jak uczy św. Paweł (Rz 
12, 15) – powinny być pełne radości z powodu 
szczęścia bliźniego, a smutku z powodu jego 
niepowodzenia. Niestety, zazdrosny wyklina 
i złości się, kiedy bliźniemu dzieje się dobrze – 
tak, jakby mu to miało przynieść jakąś ulgę w jego 
pochodzącym z piekła smutku. […] Jak ślepa jest 
ta namiętność i jak bezustannie dręczy ona czło-
wieka! Niestety! Spotykamy ją takŜe między oso-
bami, które chcą uchodzić za poboŜne. Szcze-
gólnie kobiety zwracają uwagę na to, jak się która 
spowiada, jak się modli, a następnie krytykują, 
obmawiają i posądzają o obłudę. Często teŜ 
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ubodzy zŜymają się, jeśli któryś z nich dostanie 
większą jałmuŜnę i wzajemnie się szkalują z tego 
powodu. Obrzydliwa zazdrość rzuca się i na du-
chowe, i na materialne dobra bliźniego. Powie-
dzieliśmy, Ŝe ta namiętność jest cechą umysłów 
ciasnych. Nic więc dziwnego, Ŝe kaŜdy się z nią 
ukrywa i swoją niechęć do bliźniego maskuje roz-
maitymi pozorami. […] U człowieka zazdros-
nego, moi bracia, nie ma miłości”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������

Dzień 7. 

POKORA ZNAMIENIEM DOBREGO 
CHRZEŚCIJANINA 

Rozważanie 
„Im bardziej drzewo obciąŜone jest owo-

cami, tym bardziej jego konary pochylają się ku 
ziemi. […] Pokorny nie mówi o sobie ani dobrze, 
ani źle. On pilnie zwraca uwagę na siebie, opła-
kuje swoje winy i stara się podobać Bogu. Nie 
sądzi bliźnich ostro, nie gardzi nikim, jest wyro-
zumiały dla błędów innych. O bliźnim wyraŜa się 
dobrze. JeŜeli nie moŜe o kimś dobrze mówić, 
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milczy. Z osobistych pochwał się nie cieszy, 
unika ich. Za swoich przyjaciół uwaŜa przede 
wszystkim tych, którzy mu ujawniają jego błędy, 
i świadczy dobrodziejstwa tym, którzy go oczer-
niają. Jak pyszny chętnie przebywa w towa-
rzystwie pochlebców, tak pokorny od nich stroni. 
Chętnie obcuje z Bogiem, przedstawia Mu swoją 
nędzę i prosi Go o miłosierdzie. W działaniu 
szuka jedynie chwały BoŜej, nie zwraca uwagi 
na względy ludzkie, nie goni za rozgłosem. […] 
Dobrego chrześcijanina poznajemy po tym, Ŝe 
gardzi sobą, a wszystkie słowa i uczynki bliźniego 
tłumaczy sobie na dobre. Jestem pewny, Ŝe je-
Ŝeli będziecie posiadali cnotę pokory, wasze serce 
zakosztuje szczęścia na ziemi i radości niebies-
kich w przyszłym Ŝyciu”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������

Dzień 8. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBMOWY 

Rozważanie 
„Większość chrześcijan lubi krytykować, 

oczerniać i potępiać. Jest to wada najbardziej dziś 
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rozpowszechniona – wada, która wszędzie wpro-
wadza bolesne rozdarcie i zamęt. […] Biedny 
jest człowiek, który dostanie się na języki obma-
wiających, bo jest jak ziarno, które wpadło pod 
koło młyńskie: zostanie zmiaŜdŜony i poszarpany 
w kawałki. Ludzie złośliwi przypisują nam nieraz 
najgorsze zamiary, które nigdy nie postały nam 
w głowie. Jeśli modlimy się poboŜnie i spełniamy 
obowiązki naszej świętej wiary, często nazywają 
nas obłudnikami i mówią, Ŝe jesteśmy aniołami 
w kościele, a diabłami w domu. Kiedy spełniamy 
dobre uczynki, myślą sobie, Ŝe kierujemy się 
pychą, Ŝe chcemy, Ŝeby nas widziano i chwa-
lono. Usuwanie się od świata nazywają dziwac-
twem, słabością i ciemnotą umysłu, oszczędność 
– skąpstwem. Język obmawiającego, niczym robak 
toczący najlepsze owoce, upatruje zło w najszla-
chetniejszych nawet czynach. […] Wystrzegajmy 
się nałogu mówienia o innych, badajmy samych 
siebie, a wtedy zobaczymy duŜo złego we 
własnym sercu i staniemy się pokorniejsi. Bło-
gosławiony człowiek, który prosi o przebaczenie 
grzechów swoich, a języka uŜywa na chwałę 
Boga!”. 

Modlitwa (s. 12) 

������������������������
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Dzień 9. 

O POTRZEBIE POKUTY 

Rozważanie 
„Nie powinniśmy zadowalać się pokutą nało-

Ŝoną przez spowiednika, bo ona jest bardzo mała 
w porównaniu do kar, na które przez grzechy 
zasłuŜyliśmy. Spowiednicy oszczędzają nas dla-
tego, Ŝeby nie zniechęcić nas w pracy nad zba-
wieniem duszy. Ale jeŜeli naprawdę zaleŜy wam 
na własnym uświęceniu, to powinniście jeszcze 
sami dodać sobie coś za pokutę. JeŜeli kogoś zgor-
szyliście, macie uwaŜać na siebie, Ŝebyście juŜ 
nigdy nie dali bliźniemu złego przykładu. PokaŜcie 
mu, Ŝe teraz zaczęliście nowe Ŝycie. Jeśli mieliście 
nieszczęście zgrzeszyć przeciw cnocie czystości, 
to umartwiajcie ciało postami, sypiajcie od czasu 
do czasu na twardym posłaniu, dbajcie o ciało 
tylko o tyle, Ŝebyście mogli Ŝyć i spełniać swoje 
obowiązki. Jeśli smakują wam łakocie, to dla 
umartwienia odmówcie sobie tych miłych rzeczy. 
[…] JeŜeli jesteście przywiązani do ziemi, dawajcie 
jałmuŜnę, zwalczajcie chciwość, ogołacajcie się 
chętnie z tego, co nie jest wam absolutnie po-
trzebne do Ŝycia. JeŜeli zaniedbywaliśmy się 
w słuŜbie BoŜej, to teraz, ile moŜemy, bierzmy 
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udział w naboŜeństwach, które się odbywają 
w parafii, chodźmy na Mszę Świętą, na nieszpory, 
na katechizacje, na róŜaniec – Ŝeby Bóg darował 
nam przewinienia”. 

Modlitwa (s. 12) 

����

����
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