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Zyta Płotkowiak
POZNAń

rozważania o miłości, miłości ukrzyżowanej 
i o matce pięknej miłości*)

 W ubiegłym roku ukazała się w Wydawnictwie Kontekst szósta część Rozwa-
żań Sługi Bożego ks. Prałata Aleksandra Woźnego, proboszcza parafii pw. Św. Jana 
Kantego w Poznaniu, zmarłego w 1983 r. w opinii świętości. Zawiera ona sześć 
rozdziałów.
 Pierwszy z nich pt. ...ALE NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ rozpoczyna tekst 
z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian (I Kor13, 4-8): „Miłość cierpliwa jest...”. 
A dalej cytowany jest fragment z Ewangelii według św. Mateusza o dwóch przyka-
zaniach miłości (Mt 22, 34-40): „...Będziesz miłował Pana Boga swego...”, „...Bę-
dziesz miłował bliźniego swego...”. Na tym tle kaznodzieja rozwija problem naszej 
miłości do Boga, który mieszka w bliźnich. To zobowiązuje nas do miłości bliźnie-
go, bo według słów zawartych w Piśmie św. nie ma różnicy między miłością Boga a 
miłością bliźniego. Dalej pada pytanie: kto jest moim bliźnim? – w nawiązaniu do 
przypowieści o dobrym samarytaninie (Łk 10, 30-37) i wyjaśnienie przyczyn braku 
miłości bliźniego, którymi są nasz egoizm i pokusy szatańskie. Wzorem miłości 
bliźniego jest sam Chrystus i Jego Matka. 
 Autor Rozważań podaje różne stopnie miłości bliźniego, opierając się na trzech 
tekstach z Pisma św.: 
• „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni: nie potępiajcie, a nie będziecie potępie-
ni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6,37);
• „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 
7,12);

polecamy 
do czytania i rozważania
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• „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13, 34), kończąc cytatem 
z Ewangelii św. Mateusza: „... Zaprawdę powiadam wam: Wszystko czego nie uczy-
niliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25, 45). 
 Następnie podejmuje trudny temat miłości do nieprzyjaciół, która wymaga 
przezwyciężenia siebie i jest wielką mądrością życiową: „A Ja wam powiadam: Mi-
łujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 
44). 
 Drugi rozdział pt. MIŁOŚĆ UKRZYŻOWANA obejmuje sześć nauk: Jezu, ko-
chamy Cię bezgranicznie; Oddać się na ślepo; Możesz czynić ze mną, co chcesz; 
Naucz nas milczeć; „Któż z was dowiedzie mi grzechu?”; Miłość ukrzyżowana. 
Kaznodzieja rozważa w nich życie, nauczanie i Mękę Pana Jezusa, a także boleść 
Jego Matki. 
 Nauki zebrane w rozdziale pt. MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI pochodzą z 1974 
roku. W pierwszej z nich pt. „Podwojona miłość”, Kapłan mówi o potrzebie coraz 
większej miłości Boga i bliźniego. Wskazuje na rolę Maryi w zrozumieniu miłości 
Jej Syna do nas, a także tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Pragnie 
Ona, abyśmy stali się gorliwsi w wypełnianiu woli Boga i abyśmy bardziej byli wyro-
zumiali w stosunku do naszych bliźnich, szczególnie ich słabości, a także abyśmy 
chcieli okazywać im miłość, mimo napotykanych wielu trudności w naszym zwy-
czajnym, codziennym życiu. 
 Kochać Boga to znaczy przyjmować wszelkie doświadczenia życiowe bez na-
rzekania. Trzeba spokojnie zgadzać się z wolą Boga i ją wypełniać. W stosunkach 
z bliźnimi trzeba wykorzystywać każdą okazję, aby im być pomocnym. W takiej po-
stawie musimy liczyć na Boga i ufać Mu, że podołamy tej „podwojonej miłości”. 
Z braku miłości z naszej strony i okazywania jej innym może wynikać brak zadowo-
lenia ze swojego życia. 
 Będąc bardzo zaangażowanym w służbie bliźnim nie musimy rezygnować z ja-
kichkolwiek przyjemności (Rezygnować z przyjemności?). Każda naturalna przy-
jemność pochodzi od Boga. Jest to nagroda za dobre życie. Wśród przyjemności ks. 
Aleksander WOŹNY wymienia przykładowo:
• pokonywanie trudności natury fizycznej, jak np. uprawianie wspinaczki wyso-

kogórskiej, samotne wyprawy lądem i morzem, zespołowe gry sportowe; 
• zdobywanie wiedzy, poznawanie praw i tajemnic przyrody, czytanie książek;
• przezwyciężanie pokus, moralne oczyszczenie siebie przez spowiedź św., poku-

tę;
• właściwe wykonywanie obowiązków rodzinnych i zawodowych.
 Jednak przyjemność nie może rządzić naszym życiem, ale rozum i sumienie. 
Szukanie przyjemności nie może być celem samym w sobie. To sprzeciwia się mi-
łości Boga i bliźniego.
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 Ostatnia nauka w tym rozdziale nosi tytuł „Zwyczajnie” i dotyczy naszego zwy-
czajnego życia na wzór życia Świętej Rodziny w Nazarecie. Mamy więc codziennie 
okazywać miłość i miłością przezwyciężać wszystkie trudności i bardzo trudne sy-
tuacje. Pan Jezus nam pomoże, bo On jest zawsze z nami.
 Rozdział pt. BÓG, LUDZIE, ŚWIAT zawiera trzy nauki: Prawda nas wyzwoli; 
...jak Ja was umiłowałem... i Najpierw królestwo Boże, w których Kapłan przypo-
mina, że obowiązkiem naszym jest okazywanie miłości Bogu, Najlepszemu Ojcu, 
bez stawiania żadnych warunków. Istnieje jednak wiele trudności zewnętrznych 
i wewnętrznych, które oddalają nas od Boga. Mogą to być pewne osoby lub sytuacje 
życiowe, a także nasza skłonność do lęku, obawa przed ludźmi, przed ich oceną. 
Do pokonania tych wszystkich trudności potrzebna jest nam łaska Boża, na którą 
możemy liczyć zawsze, gdyż Bóg jest Miłością i nią nas stale obdarza. Dla nas też 
stworzył ten piękny, pełen harmonii świat. Lecz człowiek nie zawsze słucha głosu 
Boga i zapomina o obowiązku uświęcania siebie, a tym samym całego świata jako 
królestwa Bożego.
 W piątym rozdziale pt. POSTĘP A EWANGELIA (Właściwe podziały; Wier-
ność, ufność, wytrwanie; Od wdzięczności do miłości) autor katechez powołuje 
się na naukę II Soboru Watykańskiego, dotyczącą znaczenia Ewangelii w życiu co-
dziennym pojedynczych osób i wspólnot wiernych. Cykl liturgiczny, obejmujący 
okres trzech lat, przybliża w kolejnych czytaniach obszerne fragmenty Pisma św., co 
umożliwia poznanie całej Ewangelii. Warto prowadzić rozważania Słowa Bożego w 
zespołach i wyciągać wnioski z prowadzonej między zebranymi dyskusji, odnośnie 
do praktycznego ich zastosowania w życiu codziennym. Kościół stara się wychodzić 
na przeciw ludzkim zapotrzebowaniom, np. pragnieniu wolności i sprawiedliwości 
społecznej, i dlatego stale rozwija swoją naukę społeczną.
 Bóg daje człowiekowi prawdziwą wolność. Od człowieka zależy, jak ją wykorzy-
sta w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem i czy wytrwa w tym zobowiązaniu. Ważna 
jest wierność przykazaniom Bożym i ufność w pomoc Wszechmogącego. Ufność 
pomaga w pokonywaniu trudności. Trzeba o nią prosić Boga, ale i dziękować za 
nią. Mamy być wdzięczni za wszelkie dobrodziejstwa Boże, jakie otrzymaliśmy od 
urodzenia.
 W ostatniej części zawarte są WYBRANE NAUKI DLA CZĘSTO-KOMUNI-
KUJĄCYCH, wygłoszone pod koniec lat 70-tych. Pierwsza z nich dotyczy rozważań 
na temat stanu łaski uświęcającej. Powinniśmy rozwijać w sobie życie Boże jako 
największe dobro. Współpracując z łaską Bożą starajmy się służyć innym z miło-
ścią, ze szczerym oddaniem i z wielką pokorą (Czystość ofiary).




