


 Drogi Tryfonie,  
 Myślę, że moje dni się już napełniły. Podczas niedzielnego zgromadzenia, 
gdy sprawowałem ..............................., dom napadli żołnierze cesarza. Uwięzili 
pięciu mężczyzn i jedną kobietę. Pozostałym udało się uciec lub ukryć. Przy- 
puszczamy, co nas czeka. Nie upadamy jednak na duchu. Zamknęli nas  
w jednej celi i możemy sobie opowiadać, modlić się i śpiewać. Felicja, 
dziewczyna uwięziona z nami, dopiero się przygotowywała na przyjęcie  
do rodziny dzieci Bożych. Udzieliłem jej sakramentu ............................ . Jest 
szczęśliwa, że może teraz jeszcze bardziej należeć do Pana Boga. Najmłodszy 
Antoniusz jest taki odważny, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Pół roku temu 
przyjął sakrament ....................... z rąk biskupa staruszka. Pełen emocji 
opowiada nam, jak go ten sakrament przemienił.  
 Dowiedziałem się, że wydał nas Chilon. Chociaż na początku byłem  
na niego strasznie rozzłoszczony, już mu odpuściłem. Przecież i mi Bóg wielo- 
krotnie odpuszczał w sakramencie ............................... . Uświadomiłem sobie,  
że w ostatnim czasie często widywałem Chilona. Nawet pewnego razu w nocy, 
gdy wracałem od chorego, któremu udzieliłem sakramentu ................................, 
aby odważnie znosił ciężkie boleści, widziałem Chilona, jak obchodził nasz dom. 
Teraz już wiem, czemu to robił. Niech Bóg mu wybaczy. 
 Drogi Tryfonie, pozdrawiam Ciebie i czcigodną Fabiolę. Niech Wam obojgu 
dodaje siły sakrament.................................., który przede mną zawarliście. 
Niechaj Chrystus Was prowadzi, a Wasza miłość niechaj ciągle wzrasta.  
Przy okazji, proszę, przekaż biskupowi Efremowi moje gorące podziękowania. 
Jestem mu wdzięczny za sakrament.................................... . Na przekór 
wszystkim przeszkodom, zaufany posłaniec przyniósł nam chleb i wino, i Jezus 
może posilać nas w sakramencie................................... .Ten właśnie dobry poseł 
przekaże Ci mój list. Radujcie się z nami! Idziemy do Chrystusa! 
Błogosławię wszystkim w Twoim domu. 
 
        Justyn, kapłan Chrystusowy 
  

Święty Justyn jest realną postacią. Urodził się na początku drugiego wieku  
po Chrystusie w Sychen (Samaria). Pochodził z greckiej rodziny, która  
nie wierzyła w Pana Jezusa. Po przyjęciu chrztu oddał się katechizowaniu  
i napisał kilka książek.  
Najbardziej znaną jest „Dialog z Tryfonem”. W Rzymie założył szkołę chrześci- 
jańską. Podczas prześladowania chrześcijan był skazany. Razem z innymi 
pięcioma mężczyznami i jedną kobietą w roku 165 poniósł śmierć męczęńską.  
Kościół obchodzi jego wspomnienie 1 czerwca. 


