
Bohaterskie przykłady wiary  
dla chrześcijan 

 
,,Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się 

spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których 

nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali 

świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga 

światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało 

nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu 

ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, 

iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego 

darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez 

wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał 

śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. 

Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, 

iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać 

się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, 

że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. 

Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, 

czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni 

zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę 

też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, 

którą otrzymuje się przez wiarę. Przez wiarę ten, którego 

nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, 

by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 

Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę 

przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, 

pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 

współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem 

miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego 

architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę 

także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała 

moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, 

który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, 

i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo 

tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, 

który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni 

wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, 

lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy 

siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, 

co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś 

tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność 

powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, 

to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić 

imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. 

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował 

Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, 

on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: 

z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, 

iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, 

i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa]. Przez wiarę w przyszłość 

Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Przez wiarę 

umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa 

i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. 

Przez wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów 

Izraela i dał zlecenie w sprawie swoich kości. Przez wiarę 

Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu 

trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, 

że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem 

króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił 

nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć 

z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy 

grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie 

zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, 

gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, 

nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby 

[na oczy] widział Niewidzialnego. Przez wiarę uczynił 

Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, 

który zabijał to, co pierworodne. Przez wiarę przeszli 

Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie 

spróbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury 

Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni. 

Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem 

z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych 

na zwiady. I co jeszcze mam powiedzieć? 

Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie 

o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, 

Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali 

królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali 

obietnicę, zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, 

uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, 

stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili 

nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich 

wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. 

Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, 

aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali 

zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. 

Kamienowano ich, przerzynano piłą,, przebijano 

mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, 

w utrapieniu, w ucisku -świat nie był ich wart - i błąkali 

się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach 

ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali 

się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej 

obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, 

nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.  

                                       NOWY TESTAMENT List do Hebrajczyków 11. 

Z Dzienniczka św. siostry, Faustyny o adoracji 

i łączeniu się duchowo z adorującymi: 
„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej 

z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, 

łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie 

od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, 

usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi 

osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród 

adorujących dusza, która się za mnie modli. 

Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu 

przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa 

wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji 



widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: 

co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez 

wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. 

Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, 

to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni 

i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać 

w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest 

żywa wiara.”                (Dzienniczek, nr 1421) 

Modlitwa o wytrwanie w wierze 

Boże, mój miłosierny Ojcze,  
dziękuję Ci za wszystkich proroków, 

którzy przekazywali Twoje słowa. 
Dziękuję za ich wiarę, za ich oddanie się Tobie, 

za ich mądrość i pokorę. 
Dziękuję za całe rzesze męczenników, 

którzy oddawali swoje życie, świadcząc o tym, 
że prawdziwy i wiecznie trwający dom człowieka 

 jest przy Tobie. 
Dziękuję za niesamowite świadectwa tych, 

którzy godzili się na śmierć, czasem okrutną 
i poprzedzoną wielkim cierpieniem,  

ale nie wyparli się wiary. 
Tak mocno Cię kochali! I wciąż kochają. 

Dobry Ojcze, patrzę z podziwem na ich wiarę. 
Bo też tak bym chciał wierzyć. 

Jak Abraham, jak Mojżesz, jak Jan Chrzciciel, 
 jak św. Szczepan... 

Ty wiesz, że to nie jest łatwe. 
Zwłaszcza wtedy, gdy choroba atakuje mocno,  

gdy boli, gdy ciężko zebrać myśli. 
Proszę, umocnij moją wiarę! 

Nie pozwól mi zwątpić w Twoją mądrość i dobroć. 
Ty, Ojcze, jesteś moją nadzieją. 

Panie Jezu, Ty stałeś się człowiekiem, 
 bo mnie ukochałeś. Dla mnie niosłeś krzyż. 

 Dla mnie dałeś się ubiczować. 
Dla mnie cierpiałeś, abym mógł, 

patrząc w Twoje kochające oczy, nabrać sił. 
Abym nie ustał w drodze. 

Abym do końca wypełnił moje powołanie. 
Mój Jezu, Zbawicielu, Panie i Bracie, Tobie ufam. 

I wiem, że jesteś przy mnie. 
Że trzymasz mnie za moją słabą rękę. 

Nie pozwól, abym kiedykolwiek zwątpił w Twoją miłość. 
Amen.             Wojciech Jaroń 

Królestwo Boże rodzi się z miłości i współczucia 

“ Nagasaki nosi w swej duszy ranę trudną  

do zagojenia, znak niewytłumaczalnego 

cierpienia wielu niewinnych; ofiar 

dotkniętych wojnami dnia wczorajszego, 

ale które także i dziś cierpią z powodu 

tej trzeciej wojny światowej w kawałkach – 

mówił Franciszek. – Wznieśmy tutaj 

swój głos poprzez wspólną modlitwę  

za wszystkich, którzy dziś cierpią w ciele 

z powodu tego grzechu, który woła o pomstę 

do nieba, oraz aby było coraz więcej tych, 

którzy jak Dobry Łotr są zdolni, 

żeby nie milczeć ani drwić, ale prorokować 

własnym głosem królestwo prawdy i życia, 

królestwo świętości i łaski, królestwo 

sprawiedliwości, miłości i pokoju.” 
            Papież-podróż apostolska do Japonii 2019r   

1.,,Ślady stóp,, to film drogi, inny niż wszystkie do tej pory – 

elektryzujący, klimatyczny, wciągający widzów w fizyczną 

 i duchową przygodę. To film, w którym widz staje się 

pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie 

swojej drogi życia, swojego Camino. 

 

2. ,,Ostatni szczyt,, Najlepsza filmowa opowieści 

 o kapłaństwie, jaką widziało kino. Pierwszy wielki hit kinowy 

Juana Cotelo, twórcy filmów Mary’s Land i Ślady stóp! 

Film pobił rekordy popularności w Hiszpanii. 

Zapraszamy do współpracy 

w tworzeniu  i rozprowadzaniu 

Kontakt: cp.cichy.przyjaciel@gmail.com 
Tel: 506 416 370 wieczorem 
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CREDO  IN  UNUM  DEUM 

 

Wykonując swoje codzienne obowiązki, 

ofiaruj je jako modlitwę w zjednoczeniu 

z Chrystusem, którego w tym samym czasie 

ktoś adoruje w kościołach i kaplicach 

,,Usilnie zachęcam zatem wiernych, aby adorowali 

Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie 

Ołtarza, pozwalając Mu uzdrawiać nasze sumienia, 

oczyszczać nas, oświecać i jednoczyć.,, 

 Sw Jan Paweł II 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

trwająca przynajmniej pół godziny 

daje odpust zupełny. 
Spełniając warunki -  

a) Bycie w stanie łaski uświęcającej;  

b) Przyjęcie Komunii Świętej; 

c) Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kielcach 

Pismo katolickie  


