
  
 
 
 
 

 KKK 1950:  Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Można je określić, w 
sensie biblijnym, jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowie-
kowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia; zakazuje 
dróg do zła, które odwraca od Boga i Jego miłości. Jest stałe w swoich przykazaniach 
i zarazem godne miłości w swoich obietnicach. 
 KKK 1951: Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną wła-
dzę ze względu na dobro wspólne. Prawo moralne zakłada między stworzeniami ro-
zumny porządek, który ustanowił Stwórca swoją mocą, mądrością i dobrocią dla ich 
dobra i ze względu na ich cel. Każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją 
pierwszą i ostateczną prawdę. Prawo jest ogłaszane i ustanawiane przez rozum jako 
uczestnictwo w Opatrzności Boga żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. 
Człowiek - jako jedyna spośród istot żywych - może szczycić się tym, iż był godny 
otrzymać od Boga prawo; jako istota obdarzona rozumem, zdolna pojmować i roze-
znawać, będzie kierował swoim postępowaniem, korzystając ze swej wolności i rozu-
mu, poddany tylko Temu, który mu wszystko poddał. 
 KKK 1952: Prawo moralne wyraża się w różnych formach, ale wszystkie one są 
powiązane ze sobą: prawo wieczne, będące w Bogu źródłem wszelkich praw; prawo 
naturalne; prawo objawione obejmujące Stare Prawo i Nowe Prawo, czyli Prawo 
ewangeliczne; wreszcie prawa cywilne i kościelne. 
 KKK 1953: Prawo moralne znajduje w Chrystusie swoją pełnię i jedność. Osoba 
Jezusa Chrystusa jest drogą do doskonałości. Jest celem prawa, ponieważ to On sam 
poucza o Bożej sprawiedliwości i jej udziela: „A przecież kresem Prawa jest Chrystus, 
dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” (Rz 10, 4). 
 KKK 1322: Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, 
którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez 
bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Euchary-
stii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. 
 KKK 1323: Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wy-
dany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, 
aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościoło-
wi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak 
jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której du-
sza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.  
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 W obecnej rzeczywistości, gdy zalewani jesteśmy danymi o ilości chorych na COVID-19, 
gdy rośnie liczba ludzi, którzy dotknięci tym wirusem kończą doczesną pielgrzymkę, tytułowe 
pytanie narzuca się samo. Jak odpowiemy? Czego życzymy innym ludziom z okazji np. imienin 
lub urodzin? Czy nasze myśli nie biegną w kierunku zdrowia?  
 Pewnie tak jest. Pewnie często powtarzamy: życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniej-
sze! I dalej—jak jest zdrowie, to wszystko będzie dobrze! Zdrowie, jako wartość, którą bardzo 
sobie cenimy, powtarza się też często w naszych modlitwach. Czyż  nie prosimy naszego dobre-
go Ojca o zdrowie dla siebie, dla naszych bliskich? Czyż nie tego typy prośby składamy u stóp 
Maryi na nieustanną nowennę, albo za pośrednictwem naszych patronów? 
 Oczywiście tego typu prośby nie są czymś złym. Ale już odpowiedź na zadane w tytule 
pytanie, gdy steruje w kierunku naszej fizycznej kondycji, powinna zmobilizować nas do głęb-
szej refleksji. Zwłaszcza w kontekście Uroczystości Wszystkich Świętych. Spróbujmy więc po-
szukać odpowiedzi tam, gdzie każdy wierzący człowiek powinien szukać—w Piśmie Świętym. 
 Z opisu stworzenia świata wiemy, że Dawcą wszelkiego życia jest Bóg. A wszystko, co Bóg 
uczynił, było bardzo dobre! Człowiek, uczyniony na obraz i podobieństwo Stwórcy jako mężczy-
zna i kobieta, został umieszczony w raju. I miał tam wszystko—był blisko Boga, miał ziemię, 
którą mógł uczynić sobie poddaną. Żył w pełnej harmonii z całym stworzeniem.  Niczego mu 
nie brakowało—także zdrowia, ponieważ Bóg nie stworzył żadnej choroby, ani cierpienia, ani 
śmierci. Bóg jest, jak czytamy w Piśmie Świętym, „miłośnikiem życia” (por. Mdr 11, 26)! Dla 
dobra człowieka, z wielkiej miłości do niego, dał mu prawo moralne. Człowiek odpowiadając 
Bogu na Jego miłość, wierząc w mądrość i miłość Boga, powinien tego prawa przestrzegać. 
Wtedy nigdy nie utraciłby raju. Ale człowiek wszedł w dialog z diabłem. Zaczął słuchać złego 
ducha, który powoli lecz skutecznie drążył w skale ludzkiej duszy. Aż do tego dramatycznego 
momentu, gdy Ewa rzekła do diabła: „nie możemy tego zrobić, bo pomrzemy”, a diabeł gwał-
townie i zdecydowanie zaprzeczył: „na pewno nie pomrzecie!” Do tego dramatycznego mo-
mentu, w którym człowiek zamiast Bogu uwierzył diabłu i wyciągnął rękę po owoc, którego nie 
wolno mu było zrywać. 
 Do dziś obowiązuje prawo moralne, które Bóg dał na początku. Dekalog nie utracił aktual-
ności,  przykazanie miłości Boga i bliźniego nadal powinno być przestrzegane. Do dziś obowią-
zuje ostrzeżenie z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani zło-
dzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Boże-
go.” (1Kor 6, 9-10).  
 XXI wiek nie jest usprawiedliwieniem dla nierządu, cudzołóstwa, publicznych zgorszeń. 
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CO JEST NAJWAŻNIEJSZE ? 
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Nowoczesność, to nie jest negowanie porządku ustalonego przez Boga! Bunt wobec Boga, 
nieposłuszeństwo względem Niego, odrzucenie przykazań, jest jednoznaczne z uwierzeniem 
szantanowi, który  wciąż powtarza: „tak Bóg powiedział? To nieprawda, możesz grzeszyć, na 
pewno nic ci się nie stanie”. 
 Grzech wyrzucił człowieka z raju. Człowiek wierząc diabłu i okazując nieposłuszeństwo 
Bogu zniszczył panującą harmonię. Sprowadził cierpienia, choroby, śmierć. 
 Ale Bóg jest miłością, jest „miłośnikiem życia”! Nie mógł więc zostawić człowieka na 
pastwę grzechu, szatana i śmierci. Sam stał się człowiekiem i wziął nasze grzechy na drzewo 
krzyża—odkupił nasze winy, wezwał do nawrócenia dając szansę na przywrócenie pierwot-
nej harmonii. I przyjdzie znów sądzić żywych i umarłych. Przyjdzie, aby ostatecznie zwyciężyć 
szatana i śmierć, która będzie pokonana jako ostatni wróg (por. 1 Kor 15, 26). Sąd Jezusa 
Chrystusa będzie naszą bramą do zmartwychwstania życia lub zmartwychwstania potępienia 
(por. J 5, 29).  
 Boże objawienie, tak bardzo jasno wytłumaczone przez Jezusa Chrystusa wyjaśnia nam, 
że nasze istnienie zawdzięczamy miłości Boga. Od Niego wyszliśmy i jesteśmy powołani do 
zbawienia—do wiecznego przebywania w raju, blisko Boga, dotykając Żywej Miłości, do-
świadczając nieopisanego szczęścia (por. 1 Kor 2, 9). Mamy wszystko, aby to zbawienie osią-
gnąć—mamy siłę (łaskę Bożą), mamy prawo, dane od Boga, mamy wolną wolę…I tylko od 
nas zależy, czy z wiarą przyjmiemy słowa Zbawiciela, że nie tu jest nasze szczęście, nie tu jest 
nasz dom! Nasz prawdziwy dom jest w niebie! Tam idziemy, tam czeka na nas dobry Ojciec i 
cała rzesza świętych. Niebo jest celem naszego życia! Przypomnijmy sobie kilka zdań z Pisma 
Świętego: 
 „Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub 
dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny” (Mt 18,8) 
 „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł?” (Mt 16, 26) 
 „Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście 
się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 P 4, 13) 
 „ A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Je-
zusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się god-
ni cierpieć dla imienia Jezusa.” (Dz 5, 40 - 41)   
 „Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas obja-
wić.” (Rz 8, 18) 
 „Powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o 
swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało wię-
cej niż odzienie?” (Mt 6, 25) 
 „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce.” (J 14, 2) 
 Postawmy więc jeszcze raz pytanie o to, co jest najważniejsze. Czy już umiemy odczytać 
nasze powołanie? Czy już chcemy wyrazić naszą miłość do Boga? My, ludzie wiary wiemy, że 
nie zdrowie ciała jest najważniejsze! Oczywiście, jest ono darem Boga i trzeba się o nie trosz-
czyć, nie wolno bezsensownie narażać go na szwank. Jednak w swych sercach mamy pełne 
przekonanie, że to nasze zbawienie, a także wieczne szczęście tych, których kochamy i 
wszystkich naszych braci i sióstr, za których swe życie oddał Jezus Chrystus - to jest najważ-
niejsze! Oddanie chwały Bogu, pokorne posłuszeństwo wobec naszego Ojca - to jest najważ-
niejsze. Zawierzenie Bogu, Jego miłosierdziu, główne miejsce w naszych sercach dla Niego - 

to jest najważniejsze! Głoszenie Ewangelii w tym miejscu, do którego On nas posłał - to jest 
najważniejsze. Zdrowie duszy, a nie ciała! Czystość serca, a nie mieszkania! Szczera miłość, a 
nie pożądanie! 
 Jesteśmy zewsząd atakowani informacjami o zakażeniach, wypadkach, katastrofach, zgo-
nach. Ale my, ludzie wiary, nie boimy się tego, co może zniszczyć ciało, bo jesteśmy posłuszni 
Jezusowi, który mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mo-
gą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.” (Mt 10, 28) Nie boimy się 
doczesnych cierpień, ponieważ przewidział je Jezus i dał nam wskazówkę, co powinniśmy ro-
bić: „Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nie-
nawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmo-
że się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawio-
ny.” (Mt 24, 10-11) 
  
 Módlmy się więc żarliwie do naszego Zbawcy. Powierzajmy Mu każdy nasz doczesny dzień 
i całą wieczność. Może to być taka modlitwa: 
 „Boże, mój miłosierny Ojcze. Świat oszalał na punkcie koronawirusa. Wszystkie wiadomo-
ści zaczynają się do podania ilości chorych i umierających. Mój Boże, w Twoje miłosierne dło-
nie składam wszystkich chorych, nie tylko na koronawirusa. Niech niesiony przez nich krzyż nie 
będzie zbyt ciężki ani dla nich, ani dla ich bliskich. Niech doświadczenie ludzkiej słabości skłoni 
ich do żarliwej modlitwy, do uwierzenia w Ciebie, w Twoją dobroć, miłość. Niech każde do-
świadczenie choroby ciała skutkuje uzdrowieniem duszy! A jeśli to możliwe, jeśli to dobre nie 
tylko z naszego, doczesnego punktu widzenia, to proszę Cię o cud zdrowia dla…… 
 Boże, mój miłosierny Ojcze. Jak dobrze mi, gdy się modlę, gdy jestem blisko Ciebie. Jakże 
czuję się szczęśliwy, gdy mogę przyjąć Najświętsze Ciało Twojego Syna w sakramencie Eucha-
rystii. Proszę, przymnóż mi wiary! Przymnóż wiary tym, którzy z powodu strachu przed choro-
bą rezygnują z możliwości zjednoczenia się z Jezusem w Eucharystii! Przymnóż wiary tym, któ-
rzy troszcząc się zbytnio o doczesność, uniemożliwiają udział w Eucharystii Twoim wiernym! 
 Boże, mój miłosierny Ojcze. Proszę o zdrowie duszy mojej! Ożyw łaskę sakramentu bierz-
mowania, abym umiał patrzeć na świat Twoimi oczami, abym u Ciebie szukał pociechy i rady w 
każdej sytuacji, abym nie bał się wierzyć, abym pobożnie uczestniczył w świętych obrzędach, 
abym bał się grzechu, a nie koronawirusa lub jakiejkolwiek innej choroby. 
 Boże, mój miłosierny Ojcze. Proszę o zdrowie duszy tych, których kocham: ………. 
 Boże, mój miłosierny Ojcze, proszę o zdrowie duszy dla rządzących moją ojczyzną. Proszę 
o zdrowie duszy, mądrość i bojaźń Boża dla papieża, biskupa Marka i krakowskich biskupów 
pomocniczych, dla kapłanów, zwłaszcza dla tych, którzy służą Ci w naszej parafii. 
 Boże, mój miłosierny Ojcze. Zwłaszcza teraz w listopadzie, proszę o Twoje miłosierdzie dla 
zmarłych. Szczególnie modlę się za: ……….. Proszę też o wieczne szczęście dla zmarłych kapła-
nów, którzy byli szafarzami przyjmowanych przeze mnie sakramentów. Okaż też miłosierdzie 
tym, którzy zginęli walcząc o wolność Polski, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległo-
ści. 
 Boże, mój miłosierny Ojcze, niech przyjdzie Twoje Królestwo do mojej ojczyzny, do moje-
go domu, do mojego serca, do serc moich bliskich. Niech Twoje Imię będzie uwielbione! Niech 
się dzieje Twoja wola! Tobie niech będzie cześć teraz i na wieki. Amen.” 
 
 
 


