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Papieska Intencja modlitwy na 
listopad: 
Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią 
‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, 
sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i 
mogły na nowo zaznać uczucia ze 
strony rodziny.

Świadectwo wiary męczenników

Krypta papieży w katakumbach św. Kaliksta w Rzymie

Najwymowniejsze świadectwo wiary w zmar-
twychwstanie dają męczennicy. Na wspomnienie li-
turgiczne męczeństwa św. Kaliksta 14 października 
czytamy w Liturgii Godzin poniższy tekst z traktatu 
św. Cypriana, biskupa i męczennika:

„Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na 
równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. Któż 
więc nie będzie dążył ze wszystkich sił do osiągnię-
cia tej chwały, która uczyni go przyjacielem Boga, 
pozwoli natychmiast radować się z Chrystusem, a 
po udrękach i cierpieniach ziemskich zapewni na-
grodę niebios? Jeśli dla żołnierzy jest powodem do 
chwały wrócić w tryumfie do ojczyzny po zwycię-
stwie nad wrogiem, to o ileż większym i bardziej 
słusznym powodem do chluby jest pokonawszy 
szatana powrócić w tryumfie do raju, z którego nie-
gdyś Adam jako grzesznik został wypędzony, tam 
złożyć oznaki zwycięstwa po pokonaniu tego, który 
przedtem zwiódł, ofiarować Bogu we wspaniałym 
darze wiarę nieskażoną, odwagę niezachwianą, 
pobożność godną chwały, towarzyszyć Chrystu-
sowi, kiedy przyjdzie odebrać pomstę nad swymi 
nieprzyjaciółmi, stanąć u Jego boku, gdy zasiądzie 
na sąd, stać się współdziedzicem Chrystusa, do-
równać samym aniołom, radować się posiadaniem 

królestwa niebios wraz z patriarchami, apostołami, 
prorokami. Jakież prześladowania, jakież katusze 
mogłyby takie myśli pokonać i przezwyciężyć? 

Dusza umocniona owymi świętymi rozmyśla-
niami potrafi trwać w niezachwianym męstwie po-
mimo wszelkich szatańskich napadów i gróźb świa-
ta; duch pozostaje niewzruszony, gdy wzmacnia go 
ufna i silna wiara w dobra przyszłe. Świat, prześla-
dując, wtrąca do więzień, ale niebo stoi otworem. 
Antychryst grozi, ale broni Chrystus. Śmierć zabie-
ra, ale nieśmiertelność kroczy za umarłym. Jakiż to 
zaszczyt wyjść z tego świata bezpiecznie i radośnie, 
wyjść w chwale spośród doświadczeń i ucisków, za-
mknąć na chwilę oczy, którymi się oglądało ludzi 
i świat, i zaraz potem otworzyć, aby ujrzeć Boga i 
Chrystusa. Jakże wielka prędkość owej szczęśliwej 
podróży. W jednej chwili zostaniesz odebrany zie-
mi, aby się znaleźć w królestwie niebieskim. 

Wszystko to należy ogarnąć sercem i myślą, 
rozmyślać o tym dniem i nocą. Jeśli prześladowa-
nie spotka przygotowanego w ten sposób żołnie-
rza Boga, nie zdoła pokonać męstwa gotowego do 
walki. Gdyby zaś powołanie z tego świata nastą-
piło wcześniej niż prześladowanie, wiara, gotowa 
na męczeństwo, nie pozostanie bez odpłaty. Bóg 
Sędzia niezwłocznie da nagrodę. W czasie prześla-
dowania nagradzana jest zwycięska walka, w czasie 
pokoju - czystość sumienia.


