
Cicho Bożą spełniać wolę 
Cicho bliźnim ulżyć dolę 
Cicho kochaj ludzi, Boga 
Cicho – oto święta droga 
Cicho z swymi dzielić radość 
Cicho wszystkim czynić zadość 
Cicho innych błędy znosić 
Cicho życzyć, błagać, prosić 
Cicho zrzec się, ofiarować 
Cicho ból swój w sercu chować 
Cicho jęki w niebo wznosić 
Cicho skrycie łzą się rosić 
Cicho, kiedy ludzie męczą 
Cicho, gdy pokusy dręczą 
Cicho zmianę życia znieść 
Cicho krzyż z Jezusem nieść 
Cicho Jezus w hostii Sam 
Cicho, milcząc, mówi nam 
Cicho ufaj Zbawcy swemu 
Cicho tęsknij, wzdychaj k’Niemu 
Cicho z cnoty zbieraj plon 
Cicho, aż nadejdzie zgon 
Cicho ciało spocznie w grobie 
Cicho da Bóg niebo Tobie. 

Kard. Adam Stefan Sapieha
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Drodzy 
Czytelnicy

W 1952 roku, podczas pierw-
szych rekolekcji zamkniętych dla 
chorych i niepełnosprawnych, 
zorganizowanych w sanktuarium 
Oropa, bardzo widoczna a zara-
zem konieczna była obecność wo-
lontariuszy, których Sługa Boży 
Luigi Novarese nazwał Braćmi 
i Siostrami Chorych. Pragnął on, 
aby osoby zdrowe mogły w pełni 
uczestniczyć w charyzmacie Cen-
trum Ochotników Cierpienia – 
nie tylko jako niosący pomoc, ale 
uczestniczący w duchowości, która 
wypływa z programu ukazanego 
przez Niepokalaną w Lourdes i Fa-
timie (życia w jedności z Bogiem, 
podjęcia modlitwy i pokuty, któ-
ra wyrażałaby się w wypełnianiu 
obowiązków stanu oraz przez włą-
czenie się w działalność apostolatu 
chorych i niepełnosprawnych). 

W numerze tym wiele miejsca 
poświęcamy wolontariatowi, trak-
tując to zjawisko wieloaspektowo, 
wskazując też na możliwości du-
chowe tkwiące w takiej posłudze. 
Chcemy bowiem pokazać, że każdy 
może być wolontariuszem – także 
osoba chora i cierpiąca – choć to 
ona zwykle jest traktowana jako 
ta, która potrzebuje wolontariuszy. 

Według duchowości naszej wspól-
noty, wolontariat nie jest tylko po-
sługą angażującą siły fizyczne i in-
telektualne. Już w założeniach pa-
storalnych Centrum Ochotników 
Cierpienia – „chory pomocą chore-
mu” – widzimy aktywną rolę osób 
niepełnosprawnych i chorych – nie 
tylko w wymiarze duchowym, ale 
także apostolskim i społecznym.

Rozpoczyna się nowy rok dusz-
pasterski. Bardzo ważną rolę w 
dziele formacji odgrywają małe 
grupy przewodnie. Tak jak w la-
tach poprzednich, tak i teraz ofia-
rujemy Wam pomoc formacyjną 
w postaci opracowania: „Nadzieja 
w słabości”. Jeśli w Waszych mia-
stach i wioskach nie ma takiej gru-
py, zgłaszajcie się, piszcie do nas, 
byśmy mogli pomóc Wam w umoc-
nieniu i tworzeniu takich grup.

W tym roku przypada 60. rocz-
nica powstania Centrum Ochotni-
ków Cierpienia. Oprócz obchodów 
w Rzymie, rocznicę tę będziemy 
też przeżywać w Fatimie, łącząc 
ją z 90. rocznicą objawień Matki 
Bożej w Fatimie.

„Bądźmy uczniami Chrystu-
sa” – to nie tylko wezwanie, byśmy 
naśladowali Mistrza. Moi Kochani 

– zachęcam Was do gorliwej mod-
litwy, by nie zabrakło w Kościele 
tych, którzy całkowicie poświę-
cają się Jezusowi dla dobra braci. 
Proszę Was o modlitwę w intencji 
powołań do wspólnoty Cichych 
Pracowników Krzyża, jak i o wy-
trwałość i świętość życia dla powo-
łanych.

Dziękujemy za wszelkie wspar-
cie – materialne i duchowe! To dla 
nas wielki znak mówiący, że dzia-
łalność głogowskiego Domu jest 
potrzebna i droga Waszemu sercu. 
Bóg zapłać! W tym miejscu ośmie-
lamy się prosić o dalszą pomoc 
– tę modlitewną, jak i finansową, 
która ułatwi nam realizację wielu 
ważnych przedsięwzięć – szczegól-
nie wydawniczych, dzięki którym 
będziemy mogli dotrzeć z naszym 
przesłaniem do większej ilości 
chorych i niepełnosprawnych w 
Polsce.
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Oprac. Izabela Rutkowska

Testament
z Krzyża

PREZENTACJE

Oto książka, którą wspólnota Cichych Pra-
cowników Krzyża chce zaproponować na 
najbliższy rok liturgiczny dla tych wszyst-
kich, którzy pragną pogłębić swoją relację 
z Panem Bogiem i Matką Najświętszą. Zosta-
ła ona opracowana szczególnie jako pomoc 
formacyjna dla grup Centrum Ochotników 
Cierpienia. Autor analizuje w niej scenę 
z Ewangelii św. Jana – scenę dziejącą się 
u stóp Krzyża, kiedy to Matce Bożej po-
wierzony zostaje Jan (a z nim my wszyscy), 
a Janowi zostaje powierzona Maryja (któ-
ra jest darem Jezusa dla nas wszystkich). 
Te trzy osoby: Jezus, Maryja i Jan będą 
naszymi przewodnikami po drogach za-
wierzenia, ucząc nas budowania pełnej 
miłości relacji z Panem Bogiem poka-
zując cierpienie od nowej strony – od 
strony Jezusa Ukrzyżowanego, który 
dając nam Matkę, czyni nas dziećmi.

Armando Aufiero, Nadzieja w słabości,
tłum. I. Rutkowska, Głogów – Legnica 2007
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Oto niektóre fragmenty pocho-
dzące z proponowanej książki:

„Jesteśmy wezwani, by wyjść 
z ukrycia i dzielić się, by nasze 
pokolenie posiadło wiarę świado-
mą, bogatą, dojrzałą, wiarę gotową 
przetrwać każdą próbę. Taka wiara 
może być jedynie owocem uczestni-
czenia w wierze Maryi, która nie-
zmiennie stoi u stóp Krzyża swojego 
Syna na Kalwarii. Ta wielka próba 
wiary Maryi – czyż nie był nią właś-
nie ten moment, gdy musiała Ona 
widzieć swojego Syna odrzuconego 
i skazanego na śmierć przez przy-
wódców jego ludu? Ona podążyła 
tą drogą do końca. Podzieliła Jego 
los do końca. Zjednoczyła się z Je-
zusem, gdy ofiarowała swoje życie 
dla zbawienia świata. Tak samo my, 
gdy Bóg wydaje nam się daleki, gdy 
nie rozumiemy Jego dróg, gdy krzyż 
rani nasze ramiona i nasze serce, 
kiedy cierpimy z powodu wiary, ucz-
my się od naszej Matki cierpliwości 
wiary w godzinie próby, uczmy się, 
jak czerpać siłę i odwagę z bezwa-
runkowego przywiązania do Jezusa 
Chrystusa”.

„Cierpienie, którego doświadczył 
Jezus i którego doświadczyło Serce 
Maryi, chce spotkać się w nas, ale 
dzięki Chrystusowi jest ono obda-
rzone nową i budującą siłą, której 
cierpienie samo w sobie nie posiada. 
Boskie życie, które krąży w naszych 
żyłach, a które od czasu Chrztu 
Świętego umacnia się w nas przez 
Chrystusa, dokonuje w nas tej sa-
mej przemiany. Dając się w ten spo-
sób pokonać, stajemy się z Chrystu-
sem, pod przewodnictwem Maryi, 
zwycięzcami, a nasz ból staje się 
cenną monetą, za którą możemy na-
być wiele dusz. „Chrystus, mówiąc 
o cierpieniu, wzywa do wyprowa-

dzenia go z jego bezużyteczności, by 
stało się źródłem dobra” (Paweł VI, 
1964 rok)”.

„Czasami odnosi się wrażenie, 
że Bóg pozostaje głuchy, nie mówi, 
nie ingeruje w historię. Jest porażką 
biednych, granicą, poza którą sama 
sprawiedliwość już nie wystarcza. 
Znamy dobrze tę scenę skazania 
– jest ukoronowaniem codzienno-
ści. Niepokoi naszą duszę pytanie: 
dlaczego jest możliwe skazać Boga? 
Dlaczego Bóg, który jest wszechmoc-
ny, przychodzi w ubraniu słabości? 
Dlaczego Bóg pozbawia się uczest-
niczenia w ludzkiej dumie, sile i 
wyniosłości? Dlaczego Bóg milczy? 
Milczenie Boga jest naszą męką, na-
szą próbą. Ale również działa jako 
oczyszczenie naszego pośpiechu, jest 
terapią leczącą nas z chęci odwetu. 
Milczenie Boga jest ziemią, na której 
umiera nasza pycha a rodzi się praw-
dziwa wiara, wiara pokorna, wiara, 
która nie zadaje Bogu pytań, ale zga-
dza się z Nim z ufnością dziecka.

Kontemplujmy Maryję: Ona rów-
nież stoi pod Krzyżem w milczeniu, 
znajdując się w samym środku cier-
pienia Syna i jednocześnie nie tra-
cąc wiary w Boga, który jest Bogiem 
życia. W tym czasie, kiedy stoi tam 
w tak wielkiej ciemności, odżywa w 
Niej  jej wielkie powołanie. Podobnie 
my, w milczeniu naszego cierpienia 
przeżywanego przed Krzyżem Je-
zusa, wchodzimy w misterium pas-
chalne, by wychodzić poza siebie, 
zapominać o sobie, by zasmakować 
w pięknie, jakim jest bezinteresow-
ny dar z siebie”.

„Jeśli chcemy podążać za Jezu-
sem, musimy podążać ścieżką cał-
kowitego poświęcenia się Maryi, 
co oznacza uczynienie całkowitego 
daru z siebie. To poświęcenie ozna-
cza też przeznaczenie naszego życia 

na kontynuację dzieła zbawienia, 
które dokonało się poprzez ręce Ma-
ryi, tej, która pierwsza otrzymała 
obietnicę zbawienia – Słowo Od-
wieczne. Jej ręce to ręce najbardziej 
bezpieczne, najbardziej delikatne, 
najbardziej wierne z tych, jakie mo-
żemy znaleźć. Skoro Słowo Od-
wieczne, by do nas przyjść, spotkało 
się w Niej, my też, by móc podążyć 
drogą Kalwarii, musimy spotkać się 
w Niej. I tak jak Słowo Odwieczne 
złożyło siebie same w Sercu Niepo-
kalanej, tak i my złóżmy siebie w Ser-
cu Niepokalanej. Skoro Ona została 
uformowana i przygotowana przez 
to Słowo do uaktualnienia obietni-
cy Boga, niech uformuje i przygotuje 
nas, byśmy stali się wierni i podążyli 
za Jej Boskim Synem drogą krzy-
ża. Ta rzeczywistość całkowitego 
poświęcenia się Maryi dotyczy nas 
w takim samym stopniu, co doty-
czyła Jezusa – bez ograniczeń, total-
nie, w wierności”.

„I tak oto w miejsce cierpienia 
wchodzi współcierpienie. Chrystus 
nie wisi już na Krzyżu: jest On ra-
zem z Maryją, która trzyma Go 
w ramionach. Tak jak było zapo-
wiedziane, obiecane, zostało wypeł-
nione i skończone. Chrystus, który 
cierpiał na oczach wszystkich, na 
nowo jest opuszczony w łono matki. 
Kościół od zawsze bierze na siebie 
ciężary swoich dzieł. Tych, które po-
chodzą od Boga, tych, które pocho-
dzą od Maryi i tych, które uczynił 
człowiek – wszystko to znajduje się 
od początku pod jego płaszczem. 
Kościół bierze je, patrzy na nie, do-
tyka, modli się, płacze, strzeże. Koś-
ciół jest całunem, namaszczeniem, 
grobem i mirrą. Kościół jest kapła-
nem ołtarza, kielichem i wieczerni-
kiem. Tu kończy się Krzyż a zaczyna 
Tabernakulum”.

PREZENTACJE
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Bracia i Siostry chorych

TRWAŁE PRZEWODNICTWO

Ruch ten założył 
prałat Luigi Novarese 
jako konieczną grupę 

wsparcia i pomocy cho-
rym i niepełnosprawnym. 

Tym samym zaprosił do 
swego wielopoziomowego 

dzieła ludzi zdrowych, 
by również oni mieli 

udział w cierpieniach 
Chrystusa – 

poprzez opiekę nad 
cierpiącymi braćmi. 

Niejednokrotnie jednak 
okazywało się, że nie tyle 

zdrowi stanowili pomoc 
chorym, co odwrotnie 
– to chorzy stawali się 

pomocą, bo z nich właśnie 
czerpano siłę do życia, 
dzięki nim umacniano 
swoją wiarę i doświad-

czano uzdrowienia duszy. 
Kościół zaaprobował 

to stowarzyszenie 
w 1960 roku.

Z pism Sługi Bożego L. Novarese – opracowanie i tłumaczenie Izabela Rutkowska

Dynamizm Braci i Sióstr cho-
rych odnajdujemy w Jezusie, któ-
ry z miłości ogołocił samego sie-
bie przyjąwszy postać Sługi przez 
wcielenie, biorąc na siebie wszyst-
kie cierpienia ludzi. Jest to: mi-
łość, która rozumie; miłość, która 
nadaje sens; miłość, która rozjaś-
nia; miłość, która uzdrawia.

Bracia i Siostry chorych to też 
droga powołania – stawiająca bar-
dzo konkretne wymagania. Nie są 
to jakieś nadzwyczajne wymagania 
– dotyczą każdego chrześcijanina, 
który chce realizować swoje życie 
jako prawdziwe dziecko Boże, bu-
dując dobrą relację z Bogiem, Koś-
ciołem i społeczeństwem.

Życie w łasce Bożej
Jest to konieczne, by być pro-

duktywnym duchowo. Tego wy-
maga też zobowiązanie chrzcielne. 
Sakrament Chrztu św. włącza nas 
w życie Chrystusa, który mówi do 
każdego z nas: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa 
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie 
nic nie możecie uczynić. Ten, kto 
we Mnie nie trwa, zostanie wyrzu-
cony jak winna latorośl i uschnie. 
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, 
i płonie” (J 15, 5-6).

Życie w łasce Bożej to silne 
postanowienie, by codziennie żyć 
życiem sakramentalnym (często 



przyjmować komunię św., regular-
nie się spowiadać), nie popełniać 
grzechów ciężkich i wystrzegać się 
wszelkiego zła. Jeśli jednak ktoś 
chce być aktywnym członkiem 
Braci i Sióstr chorych, powinien 
zaakceptować również program, 
według którego żyją chorzy w Cen- 
trum Ochotników Cierpienia. To 
znaczy, że musi wcielać w życie 
program objawiony nam przez 
Matkę Bożą w Lourdes i Fatimie, 
która prosiła o modlitwę i pokutę. 
Każdy więc Brat i Siostra chorych 
powinien, w ramach szczególne-
go zobowiązania, codziennie od-
mawiać różaniec. Jeśli zaś chodzi 
o akty pokuty – są nimi cierpienia 
doświadczane każdego dnia, doty-
czące każdego rodzaju powołania, 
a ofiarowane Maryi.

Dowartościowanie
własnego cierpienia
Dowartościować znaczy „nadać 

wartość”. Cierpienie ma wartość 
wtedy, gdy staje się aktem miłości. 
Jego wartość wzrasta tym bardziej, 
gdy cierpienie to jest przeżywane 
w łączności z cierpieniami Jezusa 
i ofiarowane Bogu z tych samych 

powodów, dla których Jezus złożył 
swoją ofiarę – ku chwale Ojca i dla 
zbawienia grzeszników.

Każdy z Braci i Sióstr ma swój 
program cierpienia – praca, obo-
wiązki, codzienne zmartwienia, 
odpowiedzialność za innych, po-
święcenie ducha (które często prze-
wyższa ofiarę fizyczną). Jego po-
wołaniem jest uświęcanie własnej 
pracy oraz środowiska tej pracy. 

Pomagać choremu
Pomagać mu dźwigać krzyż. 

Pomagać mu dostrzec jego wartość 
w świetle przesłania Niepokalanej. 
Pomagać mu stawać się apostołem 
w myśl zasady: „chory poprzez 
chorego”.

Ewangelia pokazuje różne przy-
kłady takich Braci i Sióstr, którzy 
pomagają cierpiącemu – jest nim 
Cyrenejczyk, Weronika, przyjacie-
le sparaliżowanego mężczyzny, 
bez których pomocy nie mógłby 
przybyć do Jezusa po uzdrowie-
nie. Prałat Novarese przypomina 
słowa Jezusa: „Byłem chory, a ty 
mnie odwiedziłeś” i jednocześnie 
przestrzega: „Oby nigdy Jezus nie 
musiał powiedzieć ci – widziałeś 

Mnie cierpiącego w twoim bracie 
i uciekłeś”.

Kolejne charakterystyczne ce-
chy tego ruchu wyraża lista postaw 
wobec chorego, któremu Bracia 
i Siostry zobowiązali się służyć:

Być blisko tego, kto cierpi – 
z Miłością. Bo ten, kto cierpi, jest 
bratem stojącym pod ciężarem 
krzyża; jest żywym członkiem Mi-
stycznego Ciała, który włącza nas 
w Drogę Krzyżową naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. 

Być blisko tego, kto cierpi – 
z pragnieniem przyniesienia mu 
ulgi. To wymaga wiedzy na temat 
chorego. By móc naprawdę poma-
gać, należy dowiedzieć się, jak po-
magać, należy zrozumieć, na czym 
polega cierpienie osoby, której słu-
żę. To wymaga też poświęcenia 
czasu, który mógł być wykorzysta-
ny na odpoczynek, na wakacje, po-
święcenia niejednej nocy.

Być blisko tego, kto cierpi 
– widząc w nim Jezusa Ukrzy-
żowanego. Chrystus kontynuuje 
w cierpiącym swoją mękę. Poma-
gając więc bratu, który cierpi tu 
i teraz, pomagamy samemu Jezu-
sowi. Jakże bardzo wzrasta wiara 
dzięki takiej służbie! Przykładem 
tego są liczni święci, którzy do-
strzegając Jezusa w chorych, czę-
sto klękali przy ich łóżkach.

Być blisko tego, kto cierpi 
– z pokorą, delikatnością, dys-
kretnie. Należy zrobić wszystko, 
by swoim towarzystwem nie do-
kładać nowych cierpień.

Służba Braci i Sióstr chorych 
jest: sztuką wzajemnego współ-
życia, sztuką współpracy, sztuką 
dialogu.

TRWAŁE PRZEWODNICTWO
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hojności, drogą aktualną szczegól-
nie dzisiaj. „Tak” powiedziane po-
stawie woluntarnej to decyzja, któ-
ra czyni nas wolnymi i otwartymi 
na potrzeby innych, na wymagania 
sprawiedliwości, na życie, na ochro-
nę stworzenia. W zobowiązania 
wolontariatu wchodzi więc wymiar 
chrześcijańskiej wyobraźni Boga 
i człowieka: miłość Boga i miłość 
bliźniego.

Drodzy wolontariusze! W tytule 
„wolontariusz” słychać echo bezinte-
resowności i promieniowanie miłości 
otrzymywanej. „Bóg kocha tych, któ-
rzy kochają Jego” – pisał Duns Szkot 
w XVI wieku. Patrząc na wolontariat 
jako na tytuł odnoszący się do dar-
mowości, nie możemy go nie łączyć 
z Łaską. Kultura, która lubi wszyst-
ko liczyć i za wszystko płacić, która 
umiejscawia międzyludzkie relacje 
na postumencie skonstruowanym 
z potrzeb i roszczeń, doświadcza, 
dzięki niezliczonym wolontariu-
szom, że życie jest darem niezasłu-

Szczególnie młodzi pragną, by ich 
zdolności i talenty mogły być odkry-
te. Wolontariusze chcą być wezwani 
po imieniu, osobiście, chcą usłyszeć: 
„Potrzebuję cię!”, „Jesteś w stanie to 
zrobić!”. Prośba ta, w swojej prosto-
cie, przypomina wezwanie same-
go Boga, który potrzebuje każdego 
z nas i każdemu daje jego osobiste 

zadanie, licząc na nasze zobo-
wiązanie. W ten sposób i Je-
zus powoływał ludzi, dając 
im odwagę do wielkich dzieł, 
których sami z siebie nigdy 

nie byliby w stanie do-
konać. Pozwo-
lić się powołać, 
zdecydować się 

i potem podjąć 
drogę bez ani jednego py-
tania o jej użyteczność i 

zysk, jaki mogłaby przynieść 
– oto postawa, która ma moc 

uzdrawiania. Taką drogę wybie-
rali święci. Droga ta jest drogą 
niezwykle pasjonującą, drogą 

M i ł o ś ć 
bliźniego
Fragmenty przemówienia Benedykta XVI do stowarzy-
szeń wolontariuszy podczas pielgrzymki do Austrii. 
Wiedeń, 9 września 2007 roku

Miłość bliźniego wymaga 
ciągle podjęcia osobistych 
i woluntarnych zobowiązań, 
dla których realizacji 
Państwo może i powinno 
stwarzać przychylne 
warunki.

FUNDAMENTY

Tłum. nieoficjalne – Izabela Rutkowska
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żonym. Darmo otrzymaliśmy życie 
od naszego Stwórcy, darmo zosta-
liśmy uwolnieni od grzechu i zła, 
darmo został nam dany Duch Świę-
ty i Jego niezliczone dary. W mojej 
Encyklice napisałem: „Miłość jest 
darmowa. Kto jest w stanie poma-
gać, odkrywa, że w ten sposób także 
i on uzyskuje pomoc. Ale nie jest to 
jego zasługą. Ta zdolność również 
jest łaską”. Darmo przekazujemy to, 
co otrzymaliśmy. Ta logika bezinte-
resowności wywodzi się z prostej po-
trzeby moralnej.

Bez podejmowania zobowiązań 
woluntarnych, zarówno dobro wspól-
ne, jak i samo społeczeństwo, nie 
mogłyby i nie potrafiłyby przetrwać. 
Ta spontaniczna dyspozycyjność żyje 
i ujawnia się z dala od kalkulacji 
i zasady odwzajemniania. Ona łamie 
reguły ekonomii handlu. Człowiek 
jest przecież czymś więcej niż prosta 
fabryka, by należało go oceniać we-
dług kryteriów ekonomicznych. Po-
stęp i poziom społeczeństwa zależą 
bowiem właśnie od tych osób, które 
robią więcej, niż tego wymaga od 

FUNDAMENTY

nich ich codzienny obowiązek.
Wolontariat to służba człowie-

kowi i jego ludzkiej godności, otrzy-
manej w akcie stworzenia, otrzyma-
nej jako podobieństwo do Boga. Ire-
neusz z Lionu (II wiek) powiedział: 
„Chwałą Boga jest żyjący człowiek, 
a życie człowieka to wizja Boga”. Mi-
kołaj Cusano rozwinął tę myśl w ten 
sposób: „Jeśli oko jest miejscem, 
gdzie znajduje się miłość, czuję, że 
mnie kochasz… Twoje patrzenie, 
Panie, jest kochaniem… Patrząc na 
mnie, Ty, Bóg utajony, dajesz mi 
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siebie zobaczyć. Twoje patrzenie 
jest ożywianiem… Twoje patrzenie 
oznacza działanie”. Oblicze Boga – 
oblicze Jezusa zaraża nas Bożą mi-
łością. Tym obliczem są ci, którzy 
potrafią iść w pustkę, iść niedoce-
nieni, którzy potrafią odwzajemnić 
spojrzenie i doświadczyć miłości. 
Wolontariusze – te osoby zobowią-
zujące się bezinteresownie – to oni 
są opiekunami, stróżami i adwoka-
tami człowieka i jego godności.

Z obliczem Jezusa wiąże się 
jeszcze jedna forma patrzenia. 
Ewangelia Łukasza (10, 31-32) 
opisuje, jak kapłan i lewita prze-
szli obok leżącego na drodze wpół 
umarłego człowieka i nic nie zrobi-
li. Są tacy, którzy widzą, ale uda-
ją, że nie widzą, którzy mają przed 
oczami tylko własne potrzeby i po-
zostają obojętni. W obliczu innych, 
szczególnie tych, którzy potrzebu-
ją naszej pomocy, doświadczamy 
konkretnych wymagań stawianych 

przez miłość chrześcijańską. Je-
zus Chrystus nie uczy nas mistyki 
„z zamkniętymi oczami”, ale mi-
styki „otwartego oblicza”, które wy-
maga od nas zapoznania się z wa-
runkami życia innych, z sytuacją, 
w jakiej się znajduje drugi czło-
wiek, którego Ewangelia nazywa 
naszym bliźnim. Oblicze Jezusa, ta 
szkoła, którą są Jego oczy, wchodzi 
w otoczenie człowieka, jest z nim 
solidarna, dzieli jego czas, dzie-
li jego dobra, także te materialne. 
I dlatego ci, którzy pracują w insty-
tucjach charytatywnych Kościoła, 
powinni wyróżniać się od innych 
tym, że nie ograniczą się tylko do 
dzieł przewidzianych konwencją 
czy potrzebą chwili, ale poświęcą 
innym również uwagę swego serca. 
Bo to serce widzi potrzeby miłości 
i postępuje według jej zasad. Tak – 
powinienem stawać się osobą, któ-
ra kocha, osobą, której serce jest 
otwarte i gotowe zostawić własne 

zmartwienia i stanąć naprzeciw 
potrzebom innym. Tak więc – niech 
każdy znajdzie swojego bliźniego, 
albo lepiej – niech to bliźni będzie 
tym, któremu pozwolimy się zna-
leźć. 

Na koniec pragnę przypomnieć 
o sile i wartości modlitwy tych, 
którzy zobowiązują się do pracy 
charytatywnej. Modlitwa zanoszo-
na do Boga jest drogą pokazującą, 
jak opuścić ideologię i nie zrezyg-
nować z tej służby, gdy staje się 
przed nieograniczonością potrzeb. 
„Chrześcijanie, pomimo wszyst-
kich nieporozumień i porażek ota-
czającego świata, ciągle jednak 
wierzą w dobroć Boga i w Jego mi-
łość do ludzi. I choć są, jak inni, 
zanurzeni w dramatyczne zawiro-
wania dziejącej się historii, trwa-
ją w pewności, że Bóg jest Ojcem, 
który nas kocha, nawet jeśli Jego 
milczenie pozostaje dla nas nie-
zrozumiałe”.

FUNDAMENTY
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Uczynki 
miłosierne

wobec ducha
1. Grzeszących upominać 
2. Nieumiejętnych pouczać 
3. Wątpiącym dobrze radzić 
4. Strapionych pocieszać 
5. Krzywdy cierpliwie znosić 
6. Urazy chętnie darować 
7. Modlić się za żywych i umarłych

wobec ciała
1. Głodnych nakarmić 
2. Spragnionych napoić 
3. Nagich przyodziać 
4. Podróżnych w dom przyjąć 
5. Więźniów pocieszać 
6. Chorych nawiedzać 
7. Umarłych grzebać



Musimy pamiętać, że przypo-
wieść rządzi się swoimi prawami 
i jako plastyczny obraz – symbol 
musi posługiwać się bardzo jasno 
zarysowanymi postaciami i sytu-
acjami – stąd często konieczność 
wykorzystania stereotypów. Naszą 
jednak powinnością jest wycho-
dzić poza nie.

Każdy może znaleźć się na miej-
scu pobitego spod Jerycha i każdy 
może być samarytaninem. Wielu 
jest przecież zdrowych i sprawnych, 
którzy pomimo swej siły fizycznej, 
duchowo są bardzo poranieni, 
pozbawieni do tego stopnia sił mo-
ralnych, że ich dusza doświadcza 
wewnątrz agonii, przedstawiając 
widok na wpół umarłej istoty. Na-
tomiast wielu jest też takich, którzy 
choć są słabi fizycznie, unierucho-
mieni na wózku, posiadają w sobie 
tak niezwykłą siłę ducha, że stają 
się ośrodkami pomocy dla wszyst-
kich, którzy ich spotykają.

Dzisiejszy świat nazbyt często 
każe nam wszystko mierzyć i li-
czyć, pytając: ile, za ile, jak długo, 
jak dużo, jak często, jak bardzo, 
czy warto? Nawet gdy mówi się 
o niesieniu pomocy, bardziej prze-
konujące bywają często liczby, 
a nie sam człowiek i jego cierpie-

12
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  Chory
Sama rytaninem

Gdy czytamy 

ewangeliczną przypowieść 

o miłosiernym 

Samarytaninie, 

jesteśmy przyzwyczajeni 

do obrazu zranionego, 

pobitego Żyda, 

który leży 

na drodze do Jerycha 

i silnego, zdrowego 

nieznajomego z Samarii, 

który postanowił 

mu pomóc. 

Jesteśmy przyzwyczajeni 

do tego, że tym, 

który potrzebuje pomocy, 

jest zawsze człowiek 

chory i słaby fizycznie, 

a tym, który pomaga, 

człowiek zdrowy 

i w pełni sił witalnych. 

Czy zawsze tak jest?

Izabela Rutkowska



nie. W pamięci pozostaje suma 
rannych, rozmiar obrażeń, cena 
sprzętu ratowniczego, czas i kosz-
ty leczenia. Szukając więc pomocy, 
najpierw liczymy zasoby na kon-
tach, potem rozglądamy się za spe-
cjalistami wysokiej klasy, których 
kompetencje oceniamy poprzez 
liczbę stojących przed nazwiskiem 
tytułów, stając przed lekarzem, 
pytamy, jak bardzo jesteśmy cho-
rzy i jak długo musimy brać leki. 
Jak widać – potrzebujemy pomo-
cy, potrzebujemy wsparcia – ale 
wsparcia, które jesteśmy w stanie 
zmierzyć i wyliczyć. Bardzo ludzką 
miarą. I choć nieustannie narze-
kamy na służbę zdrowia, lekarzy 
i leki – ciągle to właśnie te, znane 
nam od wieków i policzalne, środ-
ki budzą nasze największe zaufa-
nie. Dopiero wtedy, gdy ich moc 
wspierania sięga kresu, zaczynamy 
szukać mniej racjonalnych rozwią-
zań, leków, których działania nikt 
nigdy nie będzie w stanie rzeczowo 
i dokładnie określić – zaczynamy 
prosić o modlitwę i sakramenty.

Nie dziwi więc, że gdy cierpimy 
(fizycznie, psychicznie czy ducho-
wo), najczęściej nie myślimy o tym, 
by iść po pomoc do człowieka przy-
kutego paraliżem do łóżka, starego 

czy ociemniałego. Cóż może on 
nam dać? Jego niesprawne nogi 
nie przeprowadzą nas przez ulicę, 
jego trzęsące się ręce nie zrobią 
nam opatrunku, jego niewidzące 
oczy nie dostrzegą naszych łez, 
w swoim bezsilnym paraliżu nie 
obejmie nas mocnym ramieniem. 
Co takiego może dla nas mieć? Je-
dynie swoje cierpienie i modlitwę. 
Jedynie…

Jakże wielką intuicją kierował 
się Jan Paweł II, jakże ogromną 
wiedzą krzyża, gdy będąc jeszcze 
w pełni sił, i potem, chorując, zwra-
cał się o pomoc do najsłabszych 
tego świata – do chorych i cierpią-
cych, licząc na ich wsparcie jak na 
najdoskonalsze lekarstwo, zwraca-
jąc się do nich jak do najlepszych 
profesorów medycyny. 

Mówił: „Wiem, że wasza mod-
litwa, modlitwa wszystkich cho-
rych całego świata - już dawniej, 
a teraz tym bardziej – towa-
rzyszy mi i wzmacnia mnie. 
Wzmacnia mnie. Jest to bowiem 
następna tajemnica, która jest 
udziałem świata chorych, że Wy, 
słabi, fizycznie słabi, poddani 
cierpie niom, jesteście równocześ-
nie, w każdym razie możecie być, 
źródłem mocy dla innych – dla 

zdrowych, czasem dla tych, któ-
rzy swoje zdrowie źle wykorzy-
stują, którzy obrażają Boga, po-
sługując się swoim zdrowiem 
i swoimi siłami. Wy – chorzy, 
cierpiący, jesteście dla nich nie 
tylko wyrzutem, ale także na-
wróceniem. Nawrócenie grzesz-
ników idzie poprzez Wasze cier-
pienie. Jestem o tym najgłębiej 
przekonany”.

Dzieła założone przez Sługę 
Bożego Luigiego Novarese reali-
zują właśnie tę myśl, nie bojąc się 
pokazywać swoich chorych, ich 
cierpienia, ich krzyża. Angażują 
najsłabszych do pracy, której nie 
da się przeliczyć, czynią apostoła-
mi tych, którzy cierpią i chorują, 
dając im w ręce różaniec jako naj-
doskonalszy skalpel chirurgiczny 
i jednocześnie jako najdelikatniej-
szy z opatrunków przynoszących 
ukojenie. Są wyjątkową szkołą 
miłości miłosiernej, która groma-
dzi wszystkich, bez względu na 
stan zdrowia – trudno bowiem 
jednoznacznie stwierdzić, kto tam 
jest bardziej cierpiący, czy ten, co 
siedzi na wózku inwalidzkim, czy 
ten, co ten wózek pcha.

Modlitwa i ofiara – jak prze-
liczyć? Czasem jedna dziesiątka 
odmówiona pośród bezsennej 
nocy cenniejsza od godzin wyklę-
czanych w kaplicy, czasem jedno 
spojrzenie ufności podczas Eu-
charystii ważniejsze od wielu dni 
poświęconych spektakularnym 
akcjom. Jak mówiła Matka Tere-
sa z Kalkuty – najważniejsze, by 
były to akty miłości, bo to miłość 
uzdrawia, dlatego jeden akt czystej 
miłości jest w stanie więcej doko-
nać niż tysiące wielkich dzieł.
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Idea uzdrawiającej mocy mod-
litwy i ofiary jest znana w Koście-
le od wieków, o czym świadczą 
liczne świadectwa świętych – 
szczególnie tych, którzy w sposób 
szczególny doświadczali cierpie-
nia na co dzień, przez co często 
byli uważani w swoich wspólno-
tach za mniej produktywnych, 
mniej pożytecznych. Jak czyta-
my w Dzienniczku św. Faustyny 
Kowalskiej: „Jądro miłości – jest 
ofiara i cierpienie”. W innym 
miejscu możemy przeczytać, jak 

bardzo Pan Jezus docenia te dary 
– wiele razy informuje Faustynę 
o duszach, które dzięki jej modli-
twie uniknęły grzechu, otrzyma-
ły łaskę zdrowia, ostatniej spo-
wiedzi czy pokoju wewnętrzne-
go. Fragmenty te pokazują, że te 
nieokreślone i, wydawałoby się, 
bardzo ubogie środki, mają moc 
przekraczać granice czasu i prze-
strzeni, docierać tam, gdzie żaden 
człowiek o własnych siłach, po-
siadający nawet najlepszy sprzęt, 
nie mógłby dotrzeć.

O  p o dobny m 
wymiarze modlitwy 
i ofiary pisała też 
św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus, która, 
choć wiodła życie 
mniszki zamknię-
tej w klasztorze 
kontemplacyjnym, 
marzyła o powoła-
niu misjonarza, któ-
ry będzie nawracał 
pogan w najdal-
szych zakątkach 
świata. Jak wiemy 
– jej marzenie speł-
niło się – Kościół 
uznał ją patronką 
misjonarzy, a za-
kon karmelitański 
wzbogacił później 
swą strukturę w pla-
cówki misyjne.

A p o s t o l s t w o 
chorych i cierpią-
cych jest więc dzi-
siaj już faktem. 
Najlepszym tego 
dowodem są sami 
chorzy i ci, którzy 
pomagają im jako 

wolontariusze. Oto fragment świa-
dectwa Marii Antonietty Resty ze 
wspólnoty Cichych Pracowników 
Krzyża:

„Kościół pokłada ufność w każ-
dym swoim dziecku. Wzywa każ-
dego po imieniu i nikt nie może 
powiedzieć: to mnie nie dotyczy! 
Tak więc nawet my, my chorzy, 
choć wydajemy się nieaktywni 
i niepotrzebni, także i my potrafi-
my w Kościele „chodzić”. Służymy 
poprzez różne środki, szczególne 
środki, dzięki którym docieramy 
do tych najbardziej oddalonych 
miejsc, gdzie Miłość nie jest jesz-
cze ani znana, ani kochana.

Służymy poprzez te kroki, któ-
rych nie możemy zrobić, by wes-
przeć kroki misjonarza. Służymy 
poprzez te siły fizyczne, których nie 
mamy, by zwielokrotnić siły misjo-
narza. Służymy poprzez krzyż, któ-
ry przytulamy, by misjonarz mógł 
zasadzić go na każdym skrawku 
świata. Służymy naszym cierpie-
niem, czyniąc z niego dar miłości 
dobrego Boga, by misjonarz mógł 
wyleczyć wszelkie duchowe choro-
by serca, na jakie chorują ludzie, 
których spotyka.

Zostawmy Duchowi Świętemu 
do dyspozycji nasze małe życie 
naznaczone krzyżem. A wtedy 
on, poprzez swoje nieoczekiwane 
działanie, sprawi, że zakosztujemy 
nowych słodyczy, zakosztujemy 
radości, o jakiej mówiła św. Tere-
sa od Dzieciątka Jezus: poczujemy 
się misjonarzami posłanymi dale-
ko, by nieść Miłość Boga, nie ru-
szając się na krok, ale pozostając 
cały czas w ramionach tego Krzy-
ża, w jakim unieruchomiła nas 
Opatrzność”.

FUNDAMENTY
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Droga CVS 
w cieniu Ducha Świętego

FUNDAMENTY

Homilia wygłoszona przez prałata Angelo Comastriego podczas obchodów 60-lecia Centrum Ochotników Cierpienia 
w Rzymie, 23 maja 2007 roku. Tłum. Izabela Rutkowska

To dla mnie wielka radość celebrować Eucharystię upamiętniającą 60-lecie 
Centrum Ochotników Cierpienia, dzieło powstałe w wielkim kapłańskim sercu 
prałata Luigiego Novarese. 



Kiedy patrzymy na tak wiel-
kie dzieła Boga, pytamy się, jak 
to możliwe, by mógł tego doko-
nać prosty człowiek. Sekret pra-
łata Novarese tkwił w modlitwie. 
Powtarzał: „módlcie się często, 
módlcie się przed Tabernakulum, 
proście Jezusa o Ducha Święte-
go, ponieważ tylko dzięki takie-
mu darowi możemy napełniać 
miłością wszystkie dzieła, jakie 
czynimy. Podobnie cierpienie – 
ma wartość, gdy jest przepełnio-
ne miłością”. Podobnie czytamy 
u św. Pawła: „Gdybym mówił 
językami ludzi i aniołów, a mi-
łości bym nie miał (czyli Ducha 
Świętego), stałbym się jak miedź 
brzęcząca albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar proroko-
wania i znał wszystkie tajemni-
ce, i posiadał wszelką wiedzę, 

i wszelką [możliwą] wiarę, tak 
iżbym góry przenosił. a miło-
ści bym nie miał (czyli Ducha 
Świętego), byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę 
całą majętność moją, a ciało wy-
stawił na spalenie, lecz miłości 
bym nie miał (czyli Ducha Świę-
tego), nic bym nie zyskał” (1Kor 
13, 1-3). 

Wszyscy potrzebujemy modlić 
się, wszyscy potrzebujemy Ducha 
Świętego, ponieważ tylko dzięki 
Duchowi, tylko dzięki Miłości, 
ogniowi Miłości, choroba staje 
się łaską, a zdrowi, którzy towa-
rzyszą chorym, odkrywają w nich 
skarb i mają okazję wyjść z ego-
izmu. Wy, chorzy, jesteście bo-
wiem wielkim przejawem troski, 
jaką Bóg dał zdrowym, by mogli 
wyleczyć się z choroby, jaką jest 
egoizm i pycha. W jaki sposób 
możemy otrzymać Ducha Święte-
go? To jest myśl, jaką chcę Wam 
zostawić dzisiaj, w czas Pięć-
dziesiątnicy. Często Pismo Świę-
te, gdy mówi o Duchu Świętym,

posługuje się obrazem. Duch 
jest więc jak wiatr – o czym pi-
sze św. Łukasz w Dziejach Apo-
stolskich, gdy opisuje moment 
zesłania. Tam wydaje się on być 
jak burza, jest tak silny, że mógł-
by poruszyć ściany. Ale dlaczego 
wiatr? Poszukując znaczenia tego 
obrazu, odkrywamy jego niezwy-
kłe bogactwo. Wiatr porusza się 
we wszystkich kierunkach, wie-
je w całym Kościele, wnika do 
wszystkich domów modlitwy, do-
mów formacji, nawet do więzień. 
Ten podmuch Ducha Świętego 
jest jednocześnie podmuchem 
Miłości Boga, który sprawia, że 
otwierają się serca. Ale jakie wa-
runki muszą być spełnione, by 
mogły otworzyć się serca? Wiatr 
może wejść tam, gdzie jest pu-
sto. Jeśli w danym miejscu nie 
jest pusto, natrafia na opór. Duch 
Święty może wejść tam, gdzie 
jest pokora. Jeśli nie ma pokory, 
Duch nie może wejść, bo natrafia 
na opór, na ścianę. Przypomina 
mi się tu wiersz Eugenia Monta-
le, poety, którego relacja z Bogiem 
przebiegała dość dramatycznie. 
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Napisał on: „Mówi się, że aby 
móc zobaczyć przechodzącego 
Boga, trzeba wejść na sykomorę, 
na roślinę. Niestety, nie jestem 
pnącą rośliną, a stojąc na nogach, 
nie jestem w stanie zobaczyć 
Boga”. On nie zrozumiał, że aby 
móc zobaczyć Boga, nie trzeba 
się wspinać na palce, wchodzić 
na drzewa czy góry. Bo żeby zo-
baczyć Boga, trzeba raczej zejść, 
trzeba stać się małym, pokornym, 
trzeba rozbić na drobne części 
górę pychy, jaką wszyscy mamy 
wewnątrz siebie. 

Bracia i Siostry chorzy – Wy 
jesteście dla nas wielkim da-
rem, jesteście terapią dla nasze-
go serca, jesteście naszym bło-
gosławieństwem. Wasza mod-
litwa, właśnie dlatego, że rodzi 
się z cierpienia, jest modlitwą 
najbardziej autentyczną, naj-
bardziej efektywną, najbliższą 
Chrystusowi, który jest zbawie-
niem wszystkich.

Stoimy przy sarkofagu Piotra 
Apostoła. Dwa tysiące lat temu 
nie było tu nic – jedynie roz-
padające się zbocze, niedaleko 
była willa Nerona, a trochę dalej 
można było słyszeć rozbawione 
krzyki tłumu, dla którego roz-
rywką było oglądanie zabijanych 
chrześcijan. Wtedy imię Nerona 
budziło strach u wszystkich – 
a Piotr był tylko biednym ryba-
kiem, który został ukrzyżowany 
jak inni. Jego ciało zostało zło-
żone tu – gdzie dzisiaj stoi ołtarz 
papieski, w głębi zaś znajduje się 

oryginalny sarkofag, schowany 
w ziemi. Po dwóch tysiącach lat, 
po Neronie nie ma nic, podczas 
gdy grób Piotra, tego biednego 
rybaka, stał się magnesem przy-
ciągającym tłumy. Dlaczego? 
Ponieważ Piotr dokonał wiel-
kiego aktu pokory.

Piotr ukazał swą pokorę, 
gdy prosił o przebaczenie 
dla swojego grzechu, po-
kazał tę pokorę w swo-
im płaczu i padnięciu 
na kolana przed Jezu-
sem. Ten akt pokory 
otworzył jego serce 
i napełnił je Duchem 
Świętym, czyniąc go 
skałą wiary, czy-
niąc go tym, komu 
Jezus obiecał: 
„Piotrze, 
paś owce moje”.

Wzywajmy także my 
Ducha Świętego, by Pięć-
dziesiątnica tego roku 
odnowiła nas i uczyniła 
z nas apostołów – tak, 
jak tego pragnął pra-
łat Novarese, myśląc 
o każdym chorym, 
każdym bracie, każdej 
siostrze z tej wielkiej 
rodziny, jaka kiedyś 
dzięki niemu zosta-
ła założona.
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W tym roku mija 90. rocznica 
objawień w Fatimie. Pochylmy 
się z uwagą nad tą „eksplozją 
nadprzyrodzoności” naszej hi-
storii i raz jeszcze spróbujmy 
odczytać wielki znak dany nam 
w 1917 r. przez Niebo. Jak po-
wiedział papież Benedykt XVI 
– „Ze względu na zawarte w 
nich potężne wezwanie do na-
wrócenia i pokuty, są to bez 
wątpienia najbardziej prorocze 
z objawień współczesnych. Pro-
śmy Matkę Kościoła, Tę, która 
zna cierpienia i nadzieje ludz-
kości, aby strzegła naszych ro-
dzin i wspólnot. Powierzamy Jej 
zwłaszcza te ludy i narody, które 
mają szczególne potrzeby. Czy-
nimy to, będąc pewni, że Maryja 
nie pozostawi bez wysłuchania 
próśb, które z synowską poboż-
nością do Niej kierujemy”. 

Siostra Łucja mówiła: „Bóg jest 
jedynym, który może nas urato-
wać”, a chce to uczynić nie inaczej, 
tylko „za pośrednictwem Niepo-
kalanego Serca Maryi, naszej nie-
bieskiej Matki”; „cześć oddawana 
Niepokalanemu Sercu Maryi jest 
środkiem zbawienia na trudne 
czasy Kościoła i świata”.

Orędzia fatimskie stanowią 
fundament duchowości Cichych 
Pracowników Krzyża i Centrum 
Ochotników Cierpienia. Prośby 
Maryi są dla nich wezwaniem i in-
spiracją do świętości życia przeży-
wanego jako dobrowolną służbę 
bliźnim pomagającą im w zba-
wieniu. Modlitwa i pokuta, ofia-
ra z siebie i praca – oto program 
świętości, który proponuje Maryja, 
który podejmują wspólnoty założo-
ne przez Sługę Bożego L. Novare-
se. Dlatego też rok ten jest wśród 
nich przeżywany szczególnie – wy-
razem tego będzie Międzynarodo-
wa Pielgrzymka do Fatimy, w któ-
rej weźmie udział również grupa 
z Polski.

By zrozumieć istotę poświęce-
nia siebie Niepokalanemu Sercu 
Maryi, pomocna nam może być 
modlitwa „Magnificat”, w której 
Maryja śpiewa o cudach, jakie Bóg 
może zdziałać w sercu pokornym 
i w pełni dyspozycyjnym, wolnym 
od wszelkich kompromisów, goto-
wym do słuchania i wiernym Mi-
łości, w sercu zdecydowanym, by 
podążać Bożą drogą, choć okaże 
się ona często niezrozumiała dla 
innych. Ta wewnętrzna przestrzeń 
jest idealnym miejscem obecności 

Boga. Być ofiarowanym Niepoka-
lanemu Sercu Maryi oznacza więc 
rozpoznać w sobie obecność Boga 
i nią żyć. Maryja Dziewica obja-
wiła się w Fatimie jako ta, która 
najlepiej ze wszystkich stworzeń 
rozpoznała, jak być przestrzenią 
otwartą na Boga. Ona, jako Mat-
ka Boga, wierna swojej misji, któ-
rą jest towarzyszenie Ukrzyżowa-
nemu Synowi, nieustannie przez 
wszystkie wieki towarzyszy każ-
demu z nas. To Jej zadanie jest ak-
tualne także dzisiaj, na początku 
XXI wieku. Fatima cały czas po-
maga nam doświadczyć Jej macie-
rzyńskiej opieki. Jak pisał prałat 
Novarese: „Maryja jest drzewem, 
które daje nam owoc najbardziej 
pożywny i uzdrawiający – Jezusa. 
Ona jest drzewem poznania dobra 
i zła, które pokazuje nam horyzon-
ty miłości braterskiej i heroizmu, 
udoskonala stare prawo i głosi 
słowo Boże, poucza dusze proste 
wiedzą Ducha Świętego, czyniąc je 
w spotkaniu ze złem niezwyciężo-
nymi. Najświętsza Panna stoi bo-
wiem w samym centrum Zbawie-
nia. Przez Jej pośrednictwo – Tej, 
przez którą dany nam został Pan 
życia, Tej, przez którą człowiek 
może być wcielony w Chrystusa – 

Fatima
Maryjna szkoła wolontariatu serca 

Oprac. Izabela Rutkowska, Anna Maria Cipriano

FUNDAMENTY



19

możemy otrzymać godność Syna 
Bożego, godność bezcenną, którą 
nie można porównać z niczym, 
z żadną ludzką pozycją”. 

Niepokalane Serce Maryi staje 
przed nam jako otwarta brama, 
byśmy w nie weszli i doświad-
czyli, jak miłosierny jest Bóg, jak 
nieskończona jest Jego miłość dla 
każdego stworzenia. „Moje Nie-
pokalane Serce będzie dla ciebie 
ucieczką i drogą do Boga” – tak 
zapewnia nas o swojej opiece na-
sza Matka, Pani pełna łaski, która 
przynosi nam łaskę z Nieba.

Niepokalane Serce Maryi jest 
dla nas wzorem postaw wolonta-

rialnych. Pokazuje, jak powinno 
wyglądać serce człowieka, które-
mu zależy na zbawieniu – szczęś-
ciu bliźnich. Kontemplując Ikonę 
Maryi, widzimy, jak daleko sięga 
ten wolontariat – jest całkowitym 
poświęceniem, ofiarą całopalną, 
miłością towarzyszącą drugiemu 
człowiekowi od poczęcia, poprzez 
radości i krzyże dnia, do śmierci – 
często tragicznej śmierci, miłością 
działającą mocą Ducha Święte-
go, który jako jedyny jest w stanie 
uzdolnić nas do tak heroicznych 
postaw. Maryja powtarza w Fa-
timie: „Nie bójcie się, odwagi!”. 
Uprzedza: „Będziecie mieli wiele 

cierpień”. I dlatego pyta z troską: 
„Czy będziecie się ofiarowywać 
Bogu, przyjmując każde cierpienie, 
które On zechce na was zesłać?”.

Jej szkoła wolontariatu sta-
wia człowiekowi bardzo wysokie 
wymagania, ale stawia je tylko 
ze względu na Chrystusa i troskę 
o zagubione dzieci. W Jej szkole 
człowiek dowiaduje się, że wolon-
tariat serca to nie taki punkt po-
mocy charytatywnej, który rozdaje 
niepotrzebne już nikomu ubrania, 
tanie produkty, resztki z tego, co 
zbywa, ale służba, w której czło-
wiek oddaje bliźniemu wszystko, 
co ma, nawet swoje życie.

Fot. I. Rutkowska
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Dzięki niech będą Niepokalane-
mu Sercu Maryi i Jej Boskiemu 
Synowi Jezusowi za to, że mamy 
Dom także w Polsce – w Głogowie.

Dawno temu Sługa Boży Pra-
łat Luigi Novarese pragnął rozpo-
wszechnić apostolat, który poma-
gałby chorym w nadawaniu war-
tości ich cierpieniom, czyniąc ich 
współpracownikami Jezusa Ukrzy-
żowanego w dziele zbawienia. Prałat 
bardzo pragnął otworzyć taki Dom 
na Jasnej Górze, blisko Czarnej Ma-
donny, którą bardzo kochał. Z wielu 
jednak powodów wspólnota nasza 
została zaprowadzona do Głogowa, 
w pobliże tej pięknej Kolegiaty.

Dom ten powstał dzięki pragnie-
niu Madonny, zbudowany na wielu 
cierpieniach, przy hojnej pomocy 
chorych z Centrum Ochotników 
Cierpienia we Włoszech i Szwaj-

carii, jak i tych z Polski. Dom ten 
przyjmuje każdą osobę cierpiącą, 
by zaprowadzić ją do Chrystusa – 
pierwszego Ochotnika Cierpienia, 
który uczy innych, jak nadawać sens 
cierpieniu i jednoczyć się z Nim dla 
ocalenia wielu grzeszników.

Drodzy Chorzy – dziękuję Wam 
za obecność w tym Domu „Uzdro-
wienie chorych”. Zawsze czekamy 
tu na Was z otwartym sercem, z ra-
dością, pozostając do Waszej dyspo-
zycji.

A Was – drodzy Dobroczyńcy 
– proszę o dalszą pomoc dla tego 
Domu, bo jest to dzieło Niepokala-
nej. Proszę też Niepokalaną, by bło-
gosławiła każdego z Was za udziela-
ną pomoc i wsparcie.

Drogie Siostry – Wy, które jeste-
ście tu pionierkami, a które poświę-
ciłyście swoje życie dla każdego, 
kto Was potrzebuje, nie zamykaj-
cie drzwi przed nikim, kto będzie 
do Was pukał i prosił o wsparcie, 
o pomoc duchową. Wy jesteście 
Weronikami, które ocierają Obli-
cze Chrystusa i chorzy tego od Was 
oczekują.

Madonna i Jezus niech błogosła-
wią tym, którzy pomagają wspólno-
cie Cichych Pracowników Krzyża 
nieść miłość i wsparcie cierpiącym, 

nieść wszystkim Chrystusa, by 
uwielbiony był Ojciec Wszechmo-
gący, Jezus Zbawiciel i Najświętsza 
Maryja, która zawsze stoi u stóp 
krzyża. Niech błogosławi nas Sługa 
Boży Prałat Luigi Novarese i wypra-
sza nowe powołania także wśród 
Was. Niech wyprasza Wam wiele sił 
do rozpowszechniania Dzieła Ma-
donny.

Dziękuję Wam, Siostry, za Waszą 
pracę i Wasz wkład, za to, że przyję-
łyście mnie z radością. Bardzo Was 
kocham. Proszę, byście pozostały 
w jedności, bo tylko jedność stano-
wi o sile.

Wasza Starsza Siostra 
Elvira Miriam Psorulla

Głogów, 10 września 2007 roku

Jak wielkie rzeczy 
uczynił nam 
Wszechmocny…

S. Elvira Miriam Psorulla do wspólnoty w Głogowie

Siostra Elvira Miriam Psorulla – urodziła 
się 1 listopada 1910 roku w Haifie w Izra-
elu (Jordania). Wraz ze Sługą Bożym Lui-
gim Novarese jest współzałożycielką apo-
stolatu chorych, którym są m.in. wspólno-
ty: Centrum Ochotników Cierpienia oraz  
Cisi Pracownicy Krzyża. To ona była głów-
ną inicjatorką i promotorką budowy Domu 
w Głogowie, wspierając to przedsięwzięcie 
na każdym kroku jego powstawania. Po-
mimo tylu już lat, nieustannie znajduje 
siły, by prawie co roku odwiedzać Polskę. 
Tegoroczny jej pobyt należał jednak do 
najdłuższych. Nasza Siostra była z nami 
od 22 sierpnia do 16 września.

MY CVS
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Pragnieniem Sługi Bożego Lui- 
giego Novarese było, by do groty 
w Lourdes przybywali również cho-
rzy i niepełnosprawni kapłani. O to 
także prosiła Niepokalana 150 lat 
temu. To pragnienie zostało zrealizo-
wane poprzez założoną Maryjną Ligę 
Kapłanów, która co roku przybywa 
w to miejsce na swoje rekolekcje. Te-
goroczna pielgrzymka była już 56. 
Pod koniec lipca z Rzymu wyruszył 
tak zwany biały pociąg, wioząc tych 
niezwykłych pielgrzymów. Wzięło w 
niej udział ponad 500 osób. Temat 
rekolekcji kapłańskich brzmiał: „Po-
zwólcie się pojednać z Bogiem”. 

Na przełomie lat 80. i 90. uczest-
nikami tej pielgrzymki byli również 
i polscy księża. Cały czas mamy na-
dzieję, że uda nam się wskrzesić tę 
tradycję, by w przyszłym roku także 
kapłani z naszej ojczyzny – kapłani, 
którzy są chorzy, niepełnosprawni 
czy w podeszłym wieku, mogli wziąć 
w niej udział, a tym samym dać życie 
Maryjnej Lidze Kapłanów w Polsce.

 LOURDES

Maryjna Liga Kapłanów

Po raz pierwszy, w ramach cią-
głej formacji, przybyli do Polski, 
wraz z przełożonymi generalnymi 
(don Giovannim Giuseppem Torre 
i siostrą Sereną), młodzi członko-
wie Cichych Pracowników Krzyża 
pochodzący z różnych krajów i kon-
tynentów. Byli u nas od 12 do 19 
sierpnia. Mieli oni okazję nawiedzić 
sanktuarium na Jasnej Górze oraz to 
w Łagiewnikach. Pojechali również 

do Wadowic, po drodze odwiedzając 
Kalwarię Zebrzydowską. Natomiast 
14 sierpnia, w rocznicę męczeńskiej 
śmierci św. Maksymiliana Kolbego, 
odwiedzili Oświęcim – to miejsce 
szczególnego cierpienia, w którym 
także oddała życie Edyta Stein. Po-
byt w Domu „Uzdrowienie chorych” 
i spotkania z lokalną wspólnotą 
przybliżyły im działalność apostol-
ską w naszej ojczyźnie.

GŁOGÓW

Odwiedziny z Włoch

Opracowanie ks. Janusz Malski
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Sanktuarium Pani Łaskawej to 
ulubione miejsce chorych i niepeł-
nosprawnych z diecezji legnickiej. 
Tam co roku gromadzą się na uro-
czystej Eucharystii, by wypraszać 
potrzebne łaski i dziękować za mi-
niony rok. 

Tego roku do Krzeszowa przyby-
ło trzy tysiące osób, które podjęły tę 
pielgrzymkę, mimo niesprzyjającej 

pogody. Mszy św. przewodniczył 
biskup diecezji – Stefan Cichy wraz 
z biskupami: Stefanem Regmun-
tem i Tadeuszem Rybakiem. Mszę 
św. poprzedziła konferencja siostry 
Agaty Bieleś z Lasek, która dała 
świadectwo swojej pracy wśród osób 
niewidzących. Jak co roku, tak i te-
raz, obok spotkań przepełnionych 
modlitwą, był też czas na wspólne 

świętowanie. Pielgrzymi mieli oka-
zję oglądać również spektakl ple-
nerowy. Potem nastąpiło uroczyste 
wręczenie wyróżnień „Przyjaciel nie-
pełnosprawnych” oraz prezentacja 
albumu „Jan Paweł II – wielki przy-
jaciel osób niepełnosprawnych”, wy-
dany pod redakcją biskupa S. Reg-
munta, w opracowaniu wydawni-
ctwa Edytor z Legnicy.

KRZESZÓW

Spotkanie osób niepełnosprawnych 
z diecezji legnickiej
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W naszym Domu odbyło się 
10 turnusów, w których wzięło 
udział ponad tysiąc osób. Przyje-
chali z całej Polski. Jako grupy zor-
ganizowane gościli u nas niepełno-
sprawni z archidiecezji gdańskiej, 
warmińskiej, warszawskiej oraz 
diecezji bydgoskiej, koszalińskiej, 
zielonogórsko-gorzowskiej. Tema-
tem tegorocznych spotkań było: 
„Przypatrzmy się powołaniu nasze-
mu”. W ramach turnusów były or-
ganizowane pielgrzymki i wyjazdy 
do sanktuarium w Grodowcu, Oty-
niu, Krzeszowie. Wiele radości tak-
że dawało zwiedzanie głogowskiego 
zamku czy skansenu w Ochli. Roz-
winięta baza rehabilitacyjna oraz 
profesjonalna obsługa umożliwiły 

wielu umocnienie sił fizycznych. Na 
każdym turnusie obecni byli także 
klerycy, którzy wraz z wolontariu-
szami i w wspól-
notą Cichych Pra-
cowników Krzy-
ża troszczyli się 
o owocny pobyt 
w Domu „Uzdro-
wienie chorych”. 
Czas urozmaica-
ły również różne 
zespoły folklory-
styczne: „Wrzos”, 
„Złoty wiek”, „Ra-
docha” oraz występ 
młodzieżowego ze-
społu tanecznego 
o międzynarodo-

wej już sławie „Graffiti”. Dodatkową 
atrakcją były też dyskoteki, karaoke 
i ognisko.

GŁOGÓW

Turnusy

Od 5 do 15 sierpnia 2007 r., 
do stóp Matki Jasnogórskiej piel-
grzymowało 728 pątników, w tym 
124 poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. W czasie 10 
dni w upale i chłodzie, w radości 
i w zmęczeniu pielgrzymi pokona-
li 274 km, pod przewodnictwem 
niezawodnego ks. Stanisława Jur-
czuka, któremu w opiece nad tym 
licznym Bożym stadem pomagali 
kapłani, klerycy, siostry zakon-
ne, a także policjanci z Oddzia-
łu Prewencji Policji. Najmłodszy 
pielgrzym wędrował pod sercem 
swojej mamy, a najstarszy miał 

86 lat! W pielgrzymkowej wspól-
nocie grupy św. Józefa kroczyło 
m.in. 20 osób z Domu Rehabilita-
cyjno-Opiekuńczego z Milanów-
ka, 20 pątników reprezentujących 
Centrum Ochotników Cierpienia 
z Głogowa i okolic oraz 21 skaza-
nych z różnych zakładów karnych 
w kraju. 

W tym roku we wszystkich gru-
pach rozważane były Jezusowe 
słowa: „Pójdź za mną”. W czasie 
konferencji pielgrzymi poznawali 
w nowym świetle drogi życiowego 
powołania biblijnych postaci: Ab-
rahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, 

Samsona, Saula, Dawida, Marii 
Magdaleny, Maryi i św. Józefa. 

Jak co roku, trasa, jak i obsłu-
ga techniczna oraz medyczna tej 
pielgrzymki, dostosowane były 
do potrzeb pątników na wózkach 
inwalidzkich. W drodze, już nie-
zmiennie od wielu lat, pielgrzymi 
spotykali się z ogromną gościn-
nością mieszkańców mijanych wsi 
i miast, którzy nie tylko otwierali 
swoje domy i szkoły na noclegi, ale 
karmili pielgrzymów na całej tra-
sie smacznym jedzeniem i dobrym 
słowem, powierzając im także swo-
je intencje. 

Piesza pielgrzymka do Częstochowy

MY CVS



Szczególnym darem pieszej pielgrzymki osób niepełnosprawnych na Jas-
ną Górę jest to, że dzięki staraniom i pracy wielu osób z Fundacji „Sławek” 
oraz kapelanów więzień, od lat pielgrzymuje w niej grupa braci osadzonych 
w różnych zakładach karnych, służąc innym pomocą i siłami, uczestni-
cząc we wspólnej modlitwie i doświadczając takiej wspólnoty chrześcijan, 
jakiej zazwyczaj wcześniej nie mieli okazji doświadczyć. A oto świadectwa 
niektórych z nich:

Oprac. Ewelina Guzewicz 

ŚWIADECTWO

Ku wolności...
Wolontariat jako forma resocjalizacji
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Dziś jest pierwszy dzień 
reszty mojego życia 
Pielgrzym Piotrek

Te słowa najlepiej oddają to, co 
teraz czuję. Ja, facet, który ma 36 
lat, zrozumiałem, że właśnie osiąg-
nąłem „dno” – znienawidziłem siebie 
i swój sposób życia. Od wielu lat od-
bywam wyrok w areszcie śledczym 
przy ulicy Rakowieckiej w Warsza-
wie. Nie jest to mój pierwszy po-
byt w więzieniu. Większość prze-
stępstw popełniłem pod wpływem 
alkoholu – nie chcę się w ten sposób 
usprawiedliwiać, to raczej dodatko-
we samooskarżenie. Gdybym tylko 
mógł cofnąć czas, na pewno inaczej 
pokierowałbym swoim życiem... Nie 
mogę cofnąć czasu, ale mogę i chcę 
uratować dla siebie i innych czas, 
który mi pozostał – chcę być dobrym 
człowiekiem. 

Wielkim wyzwaniem, prowadzą-
cym do takiej pozytywnej zmiany, 
była dla mnie pielgrzymka. Nigdy 
wcześniej nie miałem kontaktu z oso-
bami niepełnosprawnymi, a podczas 
pielgrzymki, jak inni więźniowie, 
pomagałem w uczestnictwie właś-
nie takiej osobie. Boże, jak bardzo 
obawiałem się, czy temu podołam. 
Mój pierwszy „pielgrzymkowy” dzień 
był bardzo długi, poprzedniej nocy 
nie przespałem. Może dlatego, że 
była to moja pierwsza noc od ponad 
10 lat spędzona poza murami. Na-
stępnego ranka, przy kościele, spot-
kałem się ze Zdzisiem, człowiekiem, 
który wywarł ogromny wpływ na 
moje dalsze życie. Jest on chory na 
stwardnienie rozsiane i od ponad 
20 lat jeździ na wózku inwalidzkim. 
Po naszym pierwszym kontakcie, 

rozmowach, zrozumiałem, jakim 
tak naprawdę jestem szczęściarzem, 
będąc zdrowym. Zrozumiałem, że 
mój brak wolności jest niczym w po-
równaniu z jego niewolą. 

Nieszczęścia i choroby ludzi, któ-
rych spotkałem podczas pielgrzym-
ki, przepełniły mnie smutkiem i za-
dumą nad losem innych, jakiej nie 
doświadczyłem do tej pory. Wiem 
już, że w każdym człowieku powi-
nienem doszukać się dobra i piękna. 
To tam i wtedy ze szczególną mocą 
zrozumiałem, że muszę stać się lep-
szym człowiekiem, że nie wystarczy 
jedynie płynąć z prądem – trzeba 
świadomie dokonywać wyborów. 
Moim celem w życiu jest nieść pomoc 
innym, dawać z siebie jak najwięcej. 
Przez cały czas naszej wędrówki do 
Częstochowy byłem pod silnym wra-
żeniem tego, co działo się wokół mnie. 
Pod wrażeniem ludzi bezinteresow-
nie pomagającym innym ludziom, 
udzielających nam gościny w swo-
ich domach. Poznałem naprawdę 
inny, nowy dla mnie świat, pozna-
łem dobro niesione z potrzeby serca. 
Nie byłem do tego przyzwyczajony, 
żyjąc w brutalnym świecie, gdzie 
nic nie jest za darmo i o wszystko 
trzeba walczyć. Modlę się, abym 
mógł stopniowo zapomnieć o tam-
tym, gorszym świecie, bym mógł żyć 
pełnią życia w tym lepszym, który 
wciąż jest dla mnie nowy. Wiem, 
że taki rozwój duchowy to praca na 
całe lata. Nie urodziłem się prze-
cież złym człowiekiem, choć na-
prawdę robiłem wiele złych rzeczy, 
których teraz żałuję i którymi teraz 
się brzydzę. Na pielgrzymce pozna-
łem też niepełnosprawną, wspania-
le uśmiechniętą dziewczynę, której 

wózek „towarzyszy” od urodzenia. 
Dziwiłem się, jak można być tak ra-
dosnym w takiej sytuacji. Wtedy ona 
zadała mi pytanie, które jest w mojej 
głowie do dziś: „Piotrek, w więzieniu 
jest tak źle, więc jak raz tam trafiłeś, 
dlaczego później doprowadzałeś do 
tego, żeby trafiać tam po raz kolejny i 
kolejny?”. Nie umiałem znaleźć dobrej 
odpowiedzi.  

Muszę żyć i postępować w taki 
sposób, by już nigdy nie wyrządzać 
szkody sobie, a przede wszystkim 
innym. By nigdy nie znaleźć się 
w miejscu, w którym jestem teraz – 
w każdym sensie... By to osiągnąć, 
musiałem zmienić swój sposób my-
ślenia, odnaleźć w sobie wiele war-
tości, które gdzieś zatraciłem. Pod-
czas pielgrzymki odnalazłem w so-
bie wiarę i Boga. Już wiem, jakie to 
ważne. Codziennie uczestniczyłem 
w mszy św., a w Częstochowie by-
łem na nocnej mszy, która była dla 
mnie wielkim przeżyciem. Uczest-
niczyło w niej kilka tysięcy młodych 
ludzi, którzy nie tylko się modlili, ale 
przy tym naprawdę wspaniale bawili. 
Mam teraz nowych, cudownych przy-
jaciół i wiem, że mogę na nich liczyć. 
Ważną sprawą było dla mnie także 
to, że po 15 latach po raz pierwszy 
byłem u spowiedzi. Obawiałem się 
tego, ale wiedziałem, że muszę to 
zrobić, jeśli chcę, by mój trud miał 
prawdziwy sens. Bym mógł wejść do 
Częstochowy z czystym sercem. 

Teraz jestem pewien, że moje 
życie będzie inne, lepsze. Pokona-
łem nowe bariery, znalazłem w so-
bie pokorę i prawidłowe wartości. 
Mam przed sobą jeszcze dużo życia 
i muszę je wykorzystać, by pomóc 
innym, a przez to i sobie.
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9 lat 10 dni i 3 godziny 
Pielgrzym Krzysiek

Moje świadectwo jest tak za-
tytułowane, bo każda z tych cyfr 
jest bardzo ważna. Ale po kolei. 
Jestem więźniem, który odbywa 
karę 12 lat pozbawienia wolności 
za zabójstwo żony. Osierociłem 
córkę, którą bardzo kocham i któ-
rą skrzywdziłem na samym star-
cie. Nie jest to mój pierwszy pobyt 
w więzieniu, a za każdym razem, 
gdy byłem w odosobnieniu, nie za 
bardzo wiedziałem, co mam zro-
bić, aby coś zmienić. Tym razem 
wiele się zmieniło, wyszedłem do 
ludzi, szukając osób, które będą 
mi w stanie pomóc i podadzą mi 
rękę, i tu zadziałał dobry Bóg.

Najpierw poznałem ludzi z Od-
nowy w Duchu Świętym, którzy 
uświadomili Mi, że Bóg Mnie ko-
cha takiego, jakim jestem i po 
prostu – bo jestem. I tu zaczął się 
proces nawrócenia. Potem była te-
rapia odwykowa, gdyż jestem alko-

holikiem trzeźwiejącym od 9 lat. 
Tu poznałem człowieka, którego 
Pan Bóg postawił na mej drodze: 
to Marek Łagodziński – prezes 
fundacji „Sławek", która za cel ma 
pomoc więźniom w powrocie do 
społeczeństwa. Ten człowiek mi 
zaufał i zaproponował pielgrzym-
kę na Jasną Górę. Jednakże trzeba 
było też paru lat starań, by można 
było mnie wypuścić na tak długi 
czas. Aż wreszcie, po 9 latach sie-
dzenia bez przepustek, wyszedłem 
na pielgrzymkę Warszawską z oso-
bami niepełnosprawnymi. Gdy pi-
szę to świadectwo, to myślę: czym 
sobie zasłużyłem, aby uczestniczyć 
w tak pięknym dziele i być częścią 
tej Wspólnoty? Opiekowałem się, 
wraz z moim przyjacielem, czło-
wiekiem chorym na stwardnienie 
rozsiane. Na początku nie miałem 
pojęcia, co robić, ale z każdym 
dniem uczyłem się czegoś nowego 
i nabywałem nowe doświadczenia. 
Tak bardzo wsiąkłem w tę naszą 
grupę, że starałem się pomagać też 
innym i naprawdę sprawiało mi to 
przyjemność, czułem się częścią tej 
Wielkiej Rodziny. Mimo trudów 
marszu, bo nie ukrywam, że było 
mi trudno iść na początku, bo go-
dzina spaceru dziennie w więzieniu 
to trochę za mały trening. Mimo to 
dałem radę i to też zawdzięczam 
Jezusowi, bo na początku prosi-
łem, abym mógł dojść i dobrze wy-
pełnić to, co mi powierzono. Nigdy 
w życiu nie widziałem tyle miłości, 
życzliwości, jak przez te 10 dni. 
Wiele razy płynęły mi łzy, których 
się nie wstydziłem i pękało wiele 
moich barier. Teraz wiem, że gdy 
coś czuję, to nie ukrywam tego – 

wyrażam to. Gdy przy wejściu do 
Częstochowy było tak radośnie, ja 
przeglądałem swoje życie i płaka-
łem, że tyle łask dostaję poprzez 
pielgrzymowanie i że mogę być 
z tymi ludźmi, których tak bardzo 
pokochałem. Nazwa naszej piel-
grzymki „Jesteśmy" bardzo odda-
wała to, co wtedy czułem. Widok 
Matki Bożej i to, że byłem wtedy 
z moim podopiecznym, ściskając 
rączki wózka inwalidzkiego, to mo-
ment, którego nie zapomnę do koń-
ca mojego życia.

I za to wszystko, za te 10 dni, 
które pielgrzymowałem po 9 la-
tach, chcę wszystkim podzięko-
wać. Ludziom, którzy mnie nie 
odtrącili, ale pokochali jak Jezus 
grzeszników. Ja, ten syn marno-
trawny, także otrzymałem od Mego 
Ojca w Niebie nagrodę. To właś-
nie te 3 godziny, podczas których 
spotkałem się z moją córką, której 
nie widziałem 7 lat. Ta 10-letnia 
dziewczynka o jasnych włosach, 
pięknych niebieskich oczach, taka 
drobna istota, popędziła do mnie, 
rzucając się mi szyję i ściskając 
mnie mocno. To dziecko obdarzy-
ło mnie wielką miłością, a słowa, 
jakie wypowiedziała, patrząc mi 
prosto w oczy: „Kocham Cię, Tato", 
uświadomiły mi, że to jest właśnie 
najprawdziwsza miłość – czysta 
i niewymuszona. Wielki jest Pan 
Bóg i Jego Dzieła! 

Wierzę, że moja pierwsza piel-
grzymka nie będzie ostatnią i będę 
wracał co rok do moich przyjaciół. 
Jeśli będziecie kiedyś szli lub mi-
jali pielgrzymkę osób niepełno-
sprawnych z Warszawy, to wśród 
grupy św. Józefa będzie szedł Krzy-
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siek, który dostał tu miłość i tym 
samym chce się odwdzięczyć, bo 
Pan Bóg odnalazł go, a był bar-
dzo zagubiony. Może dzięki moje-
mu świadectwu ktoś też wróci do 
domu Ojca… 

Prawdziwa przyjaźń 
jest możliwa 
Pielgrzym Bobas

To prawda, że trudno znaleźć 
kogoś pozbawionego jakiejś niedo-
skonałości. Ale dlaczego miałbym 
przyjmować jeszcze wady i niedo-
skonałości innych osób? Sytuacja 
panująca dzisiaj w moim świecie 
często skłania mnie do zachowa-
nia dystansu wobec własnego „ja” 
i wobec innych. W ostatnich latach 
mojego życia wiele się zmieniło. 
Takich jak ja – przebywających 
w zakładach karnych – społecz-
ność odsuwa na bok jak trędowa-
tych. Kiedy zostałem oskarżony, 
znajomi, przyjaciele, osoba bliska 
mojemu sercu – wszyscy zaczęli 
ode mnie stronić, zapominać! Zo-
stała przy mnie tylko najbliższa 
rodzina. Postawione mi zarzuty 
i wyrok skazujący okazał się bar-
dzo silnym ciosem, poczułem się 
samotny, ale zrozumiałem decyzję 
tamtych „przyjaciół”. W więzieniu, 
poznałem ludzi z Fundacji „Sła-
wek”, niosących pomoc ludziom 
będącym w potrzebie, takim jak ja. 

Rok temu, dzięki ludziom z tej 
fundacji, całkiem mi obcym, po-
szedłem po raz pierwszy w moim 
życiu na pieszą pielgrzymkę do 
Częstochowy. W tym roku byłem 
więc po raz drugi i na pewno nie 

była to moja ostatnia pielgrzymka 
– bez względu na to, gdzie będę. 
Gdy szedłem w pielgrzymce nie-
pełnosprawnych, dawałem tym 
osobom tylko swoją sprawność 
fizyczną, a dzisiaj zastanawiam 
się, kto komu bardziej pomagał? 
Oni dali mi sprawność ducho-
wą – ludzie całkiem mi obcy sta-
li się moimi bliskimi znajomymi, 
ludzie, którzy dotychczas mnie 
nie znali, sprawili, że czułem się 
w pielgrzymce, jak wśród przy-
jaciół, mimo że wiedzieli od po-
czątku, gdzie teraz przebywam. 
Przekonali mnie, że razem łatwiej 
jest stawiać czoło rozmaitym prze-
ciwnościom losu. Zrozumiałem, 
że potrzebuję przyjaciół, z pomocą 
których pogłębię swoją więź z Je-
zusem, dla których nieważne bę-
dzie, kim jestem. 

Dotychczas moje życie było 
ubogie, nigdy nie zwracałem uwa-
gi na ludzi niewidomych, o kulach 
czy też na wózkach. A teraz ci lu-
dzie, na których nigdy nie zwra-
całem uwagi, dali mi coś, czego 
nie można kupić: dali mi miłość 
i przyjaźń, przywrócili wiarę wlu-
dzi. Widzę dzisiaj, że mój udział w 
pielgrzymce przede wszystkim po-
mógł mi zrozumieć, że prawdziwa 
przyjaźń jest możliwa. Wiem teraz, 
jak wiele korzyści płynie z przy-
jaźni, która przetrwała chwile pró-
by. Odkryłem, że przyjaźń domaga 
się przekazywania dobra, nie zła. 
Bo każdy z nas ma dość własnych 
wad, bez dodawania sobie wad 
drugiego. Ale przyjaźń nie tylko 
tego wymaga, ale więcej – zobo-
wiązuje nas do wzajemnej pomo-
cy w usuwaniu ze swego wnętrza 
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wszelkiego rodzaju niedoskona-
łości. Bez wątpienia musimy z ła-
godnością znosić niedoskonałości 
przyjaciela, nie po to jednak, aby 
go w nich utwierdzać. Dzisiaj wie-
rzę również w to, że Jezus cieszy 
się z ludzkich przyjaźni, obdarza 
je swoją łaską i błogosławień-
stwem!

Moja Pielgrzymka 
Brat Jan

Propozycję uczestniczenia w piel-
grzymce do Częstochowy przyjąłem 
z odrobiną lęku i obaw, czy podołam 
temu wyzwaniu. Przeprowadziłem 
wiele rozmów na ten temat i każ-
dy namawiał, bym nie rezygnował 
z uczestnictwa. Muszę przyznać, że 
nie miałem obaw, czy wytrzymam fi-
zycznie, chociaż izolacja ujęła wiele 
z kondycji. Bałem się, czy sprawdzę 
się jako opiekun osoby, która zdana 
jest na pomoc innych. To spędzało 
mi sen z powiek. Ale klamka zapad-
ła – poszedłem. 

Na miejscu wymarszu w Warsza-
wie, odebraliśmy plakietki z imie-
niem i kolorem naszej grupy. Od 
tej chwili wszyscy byliśmy dla siebie 
siostrą lub bratem i tak należało się 
do siebie też zwracać. Tak więc zosta-
łem bratem Janem. Potem zapyta-
no, czy mamy chęć zaopiekować się 
niepełnosprawną osobą. Bez żadne-
go zastanowienia i jednogłośnie odpo-
wiedzieliśmy: Tak. W ten oto sposób 
zostaliśmy odpowiedzialni za po-
wierzoną nam osobę. Miał na imię 
Piotr i trzydzieści lat zespolonych 
z wózkiem. Z biegiem dni, z każdą 
chwilą, bardziej rozumiałem gesty 

podopiecznego i z każdą też chwilą 
byliśmy sobie bardziej bliscy.

Idąc ulicami, mijaliśmy stoją-
cych na poboczach ludzi, którzy ma-
chali nam, wyciera jąc szczerze płyną-
ce po twarzach łzy. To było naprawdę 
piękne. Wciskano nam często jakieś 
przygotowane łakocie, zapraszano do 
korzystania z napoi. Pomimo takiej 
rzeszy pielgrzymów, każdy mógł 
być nasycony, mógł ugasić pragnie-
nie. Tak było na każdym odcinku 
trasy. Największym dla mnie zasko-
czeniem było, gdy na noclegu jedna 
z rodzin udostępniła nam najlepsze 
pokoje, witając w swoich progach 
najlepszą zastawą, lampką szam-
pana oraz wybornym posiłkiem. 
Do tego, wszystkich goszczących 
w ich domostwie pielgrzymów do-
wieziono samochodami na miejsce 
zbiórki, skąd maszerowano w dal-
szą trasę. To naprawdę było wspa-
niałe przyjęcie.

Przez cały czas towarzyszyły 
nam wspólne śpiewy, modlitwy 
i własne myśli. Po całodziennym 
trudzie, gdy zapadał zmrok, obsłu-
ga medyczna opatrywała opuchnię-
te nogi lub usuwała powstałe pę-
cherze. Przypadkowy widz miałby 
św ietny ubaw, widząc powracają-
cych z zabiegu pątników. Spogląda-
jąc w ten tłum kroczących w k i lku 
kolumnach pielgrzymów, patrząc 
z jaką troskliwością służono sobie 
nawzajem, można było tylko marzyć, 
by tak było w życiu codziennym. Tu 
na pielgrzymce dzielono się tym, co 
kto miał, zwierzano ze swoich kło-
potów, trosk i to osobom jeszcze do 
wczoraj zupełnie sobie obcym.

Ostatniego już dnia pielgrzym-
ki, krocząc aleją prowadzącą do 

Klasztoru Jasnogórskiego, mijali-
śmy siedzibę biskupa, który z bal-
konu podziękował wszystkim przy-
byłym pielgrzymom. Gdy ksiądz 
kapelan więzienny podkreślił, że 
biorący udział w pielgrzymce ska-
zani z wielu zakładów karnych 
bardzo dobrze wywiązali się ze 
swoich zadań, służąc swoją po-
mocą, ksiądz biskup przesłał nam 
wszystkim bardzo wiele pochwał.

Pożegnanie z Piotrem było trud-
ne. Nawet mój towarzysz z ZK skry-
cie wycierał zaczerwienione oczy, 
spędzając przy wózku Piotra dłu-
gie chwile, chcąc być może w ten 
sposób zatrzymać czas. Tego wie-
czoru bardzo często zaglądałem do 
naszego podopiecznego, który na 
mój widok aż podskakiwał. 

W chwili rozstania wszyscy 
żegnali się z łezką w oku. Wraca-
jąc z Częstochowy autokarem, było 
nam bardzo miło wysłuchać po-
dziękowań od wszystkich pielgrzy-
mów, którzy dzięki naszej pomocy 
mieli okazję dotarcia do Klaszto-
ru na Jasnej Górze i spędzenia na-
prawdę wspaniałych dni. Nikt nie 
pamiętał o panującym skwarze, 
o siarczystej ulewie, o przemoczo-
nej odzieży czy pokaleczonych, obo-
lałych ze zmęczenia nogach. Pamię-
tano jedynie pomoc i troskę, jaką 
okazywano każdemu, bez względu 
na stopień niepełnosprawności. Na 
spalonych słońcem twarzach pątni-
ków lśnił jedynie szczery, bardzo 
szczery uśmiech! Ja żywię nadzieję, 
że za rok znów zobaczę właśnie te 
same twarze sióstr i braci, których 
połączyła pielgrzymka i wspólnie 
spędzony czas. Pozdrawiam wszyst-
kich.
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Czynna miłość do osoby 
to chyba najwłaściwsze 
imię wolontariatu. 
Nie można go niczym 
zastąpić.

Wolontariat opiera się na bez-
interesownej woli służenia innym 
ludziom. Nie jest on zatem moty-
wowany chęcią znalezienia pracy 
i zarobku. Zaangażowanie wolon-
tariusza jest dobrowolne, a zatem 
wynika z jego dobrej wolnej woli, 
a nie z jakichś wiążących norm. 
Wolontariat zakłada również 
pewną ciągłość i systematyczność 
w działaniach podejmowanych 
bezpośrednio na rzecz najbardziej 
potrzebujących. Działania te są 
najczęściej profesjonalnie zorga-
nizowane w ramach określonych 
grup, chociaż można również 
mówić o wolontariacie indywidu-
alnym. Należy z radością odnoto-
wać, iż w ostatnich latach zauważa 
się w Polsce powstawanie coraz 
to nowych grup wolontariatu po-
trafiących w zadziwiający sposób 
oddawać swój czas i zdolności 
sprawie ludzi potrzebujących oraz 
trosce o dobro wspólne.

Wolontariat to jedna z najbar-
dziej szlachetnych postaw człowie-
ka, a zarazem wzniosłe i bezcenne 
dzieło jego ducha. W tym spe-
cyficznym duchowym wymiarze 
wolontariat wymyka się łatwym 
definicjom. Nie jest bowiem jedy-
nie jakąś „służbą dla dobra ludz-
kości” ani też tylko „pracą ofia-
rowaną dobrowolnie najbardziej 
potrzebującym”. Wolontariat nie 
jest także jakimś sposobem na 
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spędzanie wolnego czasu ani też 
metodą szerokiej integracji środo-
wiskowej. Owszem, wolontariat 
spełnia wszystkie te funkcje spo-
łeczne, jednak to nie one definiują 
go w swej istocie. Wiedzą o tym 
najlepiej sami wolontariusze, któ-
rzy z reguły bardzo rzadko mówią 
o swoich zaangażowaniach w ka-
tegoriach czysto społecznych, na-
tomiast prawie zawsze wskazują 
na konkretne wartości osobowe. 
Tym, co zadecydowało o ich za-
angażowaniu, był zazwyczaj czyjś 
konkretny przykład, czyjaś po-
trzeba, czyjeś osobiste nieszczę-
ście lub po prostu ich własna chęć 
podzielenia się dobrem z innymi. 
Istotny motyw podjęcia wolonta-
riatu niemal zawsze jest bardzo 
praktyczny. Taka też powinna być 
jego definicja. Nie należy się zatem 
dziwić, że w tej definicji pojawiają 
się wątki religijne, osobiste, intym-
ne — w tym również takie, które 
sami wolontariusze wolą przemil-
czeć. Tak się bowiem składa, że 
ci, którzy służą innym, poświęcają 
im swoje siły i czas, doświadczają 
czegoś, co ich samych przekracza. 
Jest to przeżycie ważne, podob-
ne do religijnego doświadczenia 
transcendecji, a zatem równie jak 
tamto niełatwe do zdefiniowania. 
Dlatego nie można się dziwić, że 
pytani o motywy swoich działań 
wolontariusze podają często naj-

prostsze z możliwych uzasadnie-
nia: „Bo tak trzeba”, „bo tak po-
stąpiłby każdy”, „bo tak chce Bóg”. 
Te na pozór zdawkowe odpowiedzi 
mówią o czymś bardzo ważnym: 
Wolontariat angażuje całą osobę, 
cały świat jej wartości, w tym tak-
że wartości najwyższe. Dzieje się 
tak niemal zawsze. Nawet wtedy, 
gdy dana osoba przeznacza na wo-
lontariat niewielką ilość czasu, jej 
zaangażowanie w tę pracę ma inny 
(często zupełnie inny) charakter 
niż zaangażowanie w pracę zawo-
dową czy pozostałe codzienne obo-
wiązki. Nawet dla okazjonalnych 
wolontariuszy ich małe dobrowol-
ne zaangażowania znaczą więcej 
od innych codziennych zaanga-
żowań, aczkolwiek tych ostatnich 
wolontariusz wcale nie pomniej-
sza ani nie deprecjonuje, a wręcz 
przeciwnie – nadaje im nową nie-
powtarzalną wartość. Na tej samej 
zasadzie modlitwa, choć tak bar-
dzo niepodobna ze swej natury do 
naszych codziennych zajęć, nadaje 
im wszystkim nowy sens i nowy 
porządek.

Specyficzna i wzniosła natura 
wolontariatu domaga się od nas 
wzniosłych definicji i wzniosłego 
mówienia o nim. Niepowodzenia 
wielu wolontariuszy, ale także 
wiele naszych własnych zaniechań 
względem dobra, rodzą się nie tyl-
ko z braku inspirujących przykła-

dów, ale także z braku życzliwego 
słowa, życzliwego zaciekawienia, 
a wreszcie życzliwej wdzięczności. 
Brak żywego słowa, które mogłoby 
wyrazić dobro, na jakie oczekuje-
my my lub inni, sprawia, że to do-
bro faktycznie nie rodzi się pośród 
nas, a jeśli nawet się rodzi, łatwo 
obumiera. Często kilka złośli-
wych, małodusznych słów ze stro-
ny najbliższych, potrafi zniweczyć 
niewielkie, lecz niezwykle cenne 
dzieło człowieka – dzieło podję-
te w dobrej wierze i z najlepszy-
mi intencjami, a zatem na pewno 
przekraczające tego, kto je podjął. 
To właśnie dlatego mówić dobrze 
o innych, o ich zamierzeniach, 
a także o ich niepowodzeniach – 
zawsze jednak mówić z wielką 
miłością, jest naszym podstawo-
wym obowiązkiem względem 
wolontariatu. Wielkie ludzkie 
czyny są zawsze bardzo niepozor-
ne i bardzo proste. Zawsze jednak 
domagają się słów, które tak jak 
owe czyny, niosą w sobie tylko 
miłość.

Duchowa natura wolontariatu 
prowadzi nas wprost do tajemnicy 
duchowego obcowania. Również 
wolontariat podjęty przez człowie-
ka niewierzącego jest dziełem 
duchowym, a to znaczy, że rozgry-
wa się w świecie osób i angażuje 
całego człowieka. Łatwo tu o po-
rażkę, łatwo także o zniechęce-

Dzielmy się miłością
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nie, ale i owoce są tu niezwykłe: 
wolontariat zmienia wszystkich, 
którzy pozostają w obrębie jego 
oddziaływania, przybliża ich do 
miary prawdziwego człowieczeń-
stwa. Szczera rozmowa, wzajem-
na życzliwość, gotowość niesienia 
pomocy konkretnemu człowie-
kowi, często cierpiącemu — oto 
zwyczajne cechy każdego wolon-
tariatu. Nic zatem dziwnego, że 
wolontariat w sposób naturalny 
staje się środowiskiem sprzyjają-
cym doświadczeniu religijnemu. 
Wolontariusze nie tylko podejmu-
ją swoje zaangażowanie z moty-
wów religijnych; często podejmują 
je z innych, sobie nawet niezna-
nych motywów, jednak później 
właśnie na drodze wolontariatu, 
doświadczają obecności Boga, 
uczą się modlitwy, prowadzą po-
głębione życie duchowe. Dlatego 
wolontariat potrzebuje duchowe-
go towarzyszenia. Ponieważ sam 
stanowi żyzną glebę dla doświad-
czenia religijnego, potrzebuje 
wsparcia ze strony osób duchowo 
doświadczonych. Jeśli bowiem 
takiego wsparcia zabraknie, sam 
wolontariat może niepostrzeżenie 
stać się namiastką religii, jakimś 
ślepym dążeniem do doskona-
łości, której nie można przecież 
osiągnąć poprzez własne dokona-
nia. Aby tak się nie stało, osoba 
świadcząca duchową pomoc wo-
lontariuszom (np. kapłan), musi 
nie tylko posiadać właściwe wy-
robienie w sprawach ducha, ale 
także musi dobrze poznać naturę 
samego wolontariatu.

Chrześcijanie łączyli zawsze 
służbę ubogim z Eucharystią. 
Jezus, który nieodwołalnie obie-

cał nam swoją obecność w sa-
kramentalnych postaciach chle-
ba i wina, utożsamił się również 
z najuboższymi. Jego słowa „To 
jest Ciało moje” (por. Mt 26,26), 
odnoszą się również do ubo-
gich: „Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25,40). Jezus utożsamia się 
z głodnymi, spragnionymi, przy-
byszami, chorymi, więźniami. Św. 
Jan Chryzostom bardzo dosadnie 
ukazał więź pomiędzy Jezusem 
eucharystycznym a Jezusem obec-
nym w ubogim: „Chcesz uczcić 
Ciało Chrystusa? Nie pozwól, by 
było przedmiotem pogardy w Jego 
członkach, to jest w ubogich, po-
zbawionych odzienia, by się okryć. 
Nie oddawaj Mu czci tu, w koście-
le przez jedwabne zasłony, podczas 
gdy na zewnątrz zaniedbujesz Go, 
gdy cierpi zimno i nagość. [...] 
Dlatego gdy przyozdabiasz miej-
sce kultu, nie zamykaj twego ser-
ca dla cierpiącego brata. On jest 
świątynią żywą, cenniejszą niż 
tamta”. Autentycznie, świadomie 
przeżywana Msza święta budzi 
w nas ducha wolontariatu: prag-
nienie bezinteresownej służby 
braciom.

Dzielmy się miłością, aby ota-
czający nas świat ludzi wszelako 
potrzebujących stał się piękniej-
szy i bardziej braterski, a do-
bro wspólne mogło być nie tylko 
bronione, ale także wzbogacane 
naszą odpowiedzialną troską, 
inspirowaną wrażliwością serca 
kształtowanego Ewangelią. Tylko 
bowiem w ten sposób uratujemy 
Nadzieję i tym, z którymi wspól-
nie zamieszkujemy przestrzenie 

współczesnego świata, damy mo-
tywy nadziei, bez których trudno 
żyć i myśleć o przyszłości. W ten 
sposób nakreślamy także ramy 
„nowej wyobraźni miłosierdzia”, 
której tak bardzo nam dziś 
potrzeba. Szczególnie tej „nowej 
wyobraźni miłosierdzia” potrze-
buje współczesny świat, także ten 
Polski.

Dzielenie się najpiękniej rozu-
mianą miłością staje się dzisiaj 
imperatywem moralnym i najgłęb-
szą potrzebą. Bez tego wysiłku 
nie zrealizujemy marzeń o lepszej 
przyszłości i nie będziemy potra-
fili żyć w demokracji, czyniąc ją 
prawdziwie przyjazną człowie-
kowi. Również marzenie o zjedno-
czonej Europie i świecie, jako glo-
balnej, braterskiej wiosce, stanie 
się tylko iluzją. Polska może być 
wymarzoną „Ojczyzną wszyst-
kich”, gdy dostrzegając w niej po-
trzebujących, będziemy się dzielić 
z sobą nawzajem wolontariackim 
braterstwem i troskliwością. 

Śpieszmy się kochać ludzi, by 
wypięknieli radością i rozkwitnę-
li Nadzieją, a Ojczyzna nasza, by 
stała się wspólnotą ludzi wzajem-
nie się wspierających. Pamiętajmy, 
iż trudności i problemy, których 
dziś doświadczamy, są po to, by-
śmy je przezwyciężali w oparciu 
o łaskę Chrystusa oraz poprzez 
wspólną w jedności realizowaną 
troskę o potrzebujących. Wolon-
tariat jest obowiązkiem głęboko 
rozumianego patriotyzmu oraz 
fundamentem dojrzałej humani-
stycznej demokracji. Pamiętajmy: 
„Nikt nie może zostać pozbawio-
ny naszej miłości” (Jan Paweł II, 
Novo millennio ineunte).
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1. Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia 
się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realiza-
cji tych celów. 

2. Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, 
wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację 
duchowo-religijną. 

3. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia lu-
dziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45). 

4. Będąc często sam ubogim, wolontariusz chrześcijański dzieli się z in-
nymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił 
świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por. 2Kor 
8,9). 

5. Wolontariusz realizuje apostolat Kościoła, gdy przez uczynki miłości 
i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego 
wspomagania potrzebujących. 

6. W osobie wspomaganej wolontariusz chrześcijański widzi samego 
Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25,35-
36.42-43 ). 

7. Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpew-
niejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” 
(1Kor 13,8). 

8. Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Króle-
stwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości 
i pokoju (KK 36). 

9. Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa 
godność i wielkość powołania Bożego, jakim każdy człowiek zastał 
obdarowany. 

10. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie po-
trzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się 
zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy. 

11. Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmien-
nych poglądach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając 
Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem 
jednak szukają Boga” (KK 16). 

12. Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej za-
płaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa: 
„Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody” (Mk 
9,41).

PRZYKAZANIA 
Wolontariusza Chrześcijańskiego
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kategorii ludzi w różnym stopniu 
bezradnych i potrzebujących, wo-
bec których nie mamy żadnych 
społecznych, rodzinnych czy towa-
rzyskich zobowiązań. Wypełnione 
czcią, bezinteresownością, szcze-
rością pochylanie się nad takimi 
ludźmi stanowi jeden z bardziej 
wymownych gestów społecznego 
zaangażowania. 

Kultura chrześcijańska wyzna-
cza określone przesłanie społecz-
ne. Od samego początku prefero-

Kultura religijna 
a postawy wobec wolontariatu

Małgorzata Protoklitow

DWUKROPEK

Historia ponad dwóch tysięcy 
lat chrześcijaństwa dowodzi, że 
wśród wielu wspólnot religijnych, 
zawsze znajdowali się ludzie, któ-
rym nieobojętna była troska o bliź-
niego. Często w naturalny, bezin-
teresowny sposób podejmowali 
oni liczne prace, przedsięwzięcia, 
działania skierowane na rzecz 
takich właśnie osób potrzebują-
cych. Sprawdzianem szczególne-
go pogłębiania miłości bliźniego 
jest zwłaszcza nasz stosunek do 

Jakimi słowami określić wolontariusza? Kim jest wo-
lontariusz? Według definicji potocznej, takiej, która 
w pierwszej kolejności przychodzi na myśl przeciętne-
mu człowiekowi, wolontariusz to dobry człowiek, któ-
ry niesie pomoc innym ludziom. Wolontariusza cechu-
ją specyficzne predyspozycje: wrażliwość, wewnętrzna 
siła, bezinteresowność, pogoda ducha, optymizm, chęć 
pomagania, służenia, dzielenia siebie na potrzeby in-
nych, bezwarunkowa akceptacja partnerskiej interak-
cji. Do wymienionych dodać należy również te przymio-
ty, które pozwalają budować wokół osoby wolontariu-
sza klimat zaufania i emanować wewnętrznym dobrem 
i miłością przy jednoczesnym braku zgody na bierność, 
obojętność, zło, cierpienie. Wolontariusze są zwykłymi, 
a jednak wyjątkowymi ludźmi. Często mówią o sobie: 
nie robię nic nadzwyczajnego.
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wane wartości w nauczaniu Chry-
stusa, Apostołów i Ojców Kościoła 
były nieustannie i otwarcie kon-
frontowane w obszarze problemów 
życia społecznego, lecz dopiero w 
1891 roku Encyklika papieża Leo-
na XIII Rerum novarum oficjalnie 
i jednoznacznie zapoczątkowała 
wypowiedzi Kościoła na tematy 
społeczne. Ten fakt rozbudził na-
dzieje na humanistyczny rozwój 
społeczeństw. Struktury owych 
społeczeństw Kościół stara się hu-
manizować, podejmując różne ini-
cjatywy społeczno-charytatywne. 
Zacni jego przedstawiciele znani 
są jako nieustraszeni obrońcy uci-
skanych, ubogich, bezbronnych, 
a także jako zwolennicy instytu-
cji pomocy społecznej (sierocińce, 
szpitale, hospicja dla wędrowców), 
które mogły się rozwijać tylko po-
przez wdrażanie w życie konkret-
nych koncepcji działań naznaczo-
nych miłosierdziem. Szczególnie 
znanym powszechnie symbolem 
takiej postawy jest miłosierny Sa-
marytanin. 

Któż dziś jest zdolny do takich 
gestów, przejawiania takich po-
staw, czynienia tak wydawałoby 
się oczywistych aktów odrzuca-
jących obojętność, lekceważenie, 
brak odruchu serca? Co sprawia, 
że odwieczne, fundamentalne za-
sady wzajemnej miłości i pomocy 
są ludziom bliskie, harmonizują 
ciało, duszę i umysł, uszlachetnia-
ją zachowania i wszelkie przejawy 
nie do końca odkrytych w człowie-
ku pokładów dobroci? Czy to tylko 
wsłuchanie się w to, co mówi ser-
ce? Czy to tylko chwilowy bodziec, 
impuls, jakiś niewidzialny z góry 
dany znak, który powoduje, że od-

powiedzialnie i z zaangażowaniem, 
z konsekwencją i regularnością, a 
przede wszystkim z niekłamaną 
radością ktoś rozpoczyna pracę w 
ruchu woluntarystycznym? 

Aktywność w sferze wolontaria-
tu jest istotnym elementem każdej 
cywilizacji, społeczeństwa, a na-
der chrześcijańskiej kultury. Oka-
zując miłość i otwartość wobec 
ludzi wokół nas, przez prawość, 
ale też postawę pewnej pokory i 
przekonania, że wsparcie może 
być potrzebne każdemu z nas, da-
jemy świadectwo wytworów oso-
bowych działań człowieka. Przyj-
mujemy nadto dojrzałe stanowisko 
odpowiedzialne za ukształtowanie 
postawy człowieka wobec wiary, 
piękna, dobra, jedności. Często 
za warunek postrzegania osobo-
wości jako dojrzałej, przyjmuje 
się wypracowanie przez jednostkę 
własnej, spójnej z przeżyciami, do-
świadczeniem, wiarą, intelektem 
filozofii życia. Dla wielu tą filozofią 
stała się religia. Dla chrześcijan – 
to kroczenie drogą Ewangelii i na-
śladowanie tych, którzy już wcześ-
niej tym szlakiem podążali. Aby 
wspomniany rozwój wzbogacał 
moralną głębię, pomagał odnaleźć 
godność i roztaczał wokół osoby 
aurę dobroci, miłości, szacunku, 
miłosierdzia, wolontariusze odnaj-
dują w sobie wielką, bezinteresow-
ną, altruistyczną motywację do 
wyzwalania drzemiących w nich 
pokładów człowieczeństwa.  

To szczególne otwarcie na ak-
tywność obywatelską nastąpiło po 
przełomowym 1989 roku, kiedy to 
z wyjątkowym rozmachem zaczę-
ły zawiązywać się w Polsce ruchy 
stowarzyszeniowe. Analizując za-

gadnienie z punktu widzenia tzw. 
sektorów, zasadnym wydaje się być 
istnienie bazy do działań wolonta-
riuszy w organizacji i strukturze 
sektora trzeciego – organizacji po-
zarządowych (sektor non profit).

Obecnie „wolontariat’ i „wo-
lontariusz”, dzięki nowej Usta-
wie o działalności pożytku pub- 
licznego i o wolontariacie z dnia 
24 kwietnia 2003 roku, są już 
pojęciami prawnymi (Dz. U. z 29 
maja 2003 roku Nr 96, poz. 873. 
Przepisy wprowadzające ustawę, 
Dz. U. z 29 maja 2003 r. nr 96, 
poz. 874). Ustawa definiuje „wo-
lontariusza” jako osobę fizycz-
ną, która wykonuje świadczenia 
dobrowolnie i bez gratyfikacji 
materialnej na rzecz organizacji 
pozarządowych, organów admini-
stracji publicznej i podległych im 
jednostek organizacyjnych. Praca 
woluntarystyczna bywa używana 
wymiennie ze sformułowaniem 
praca społeczna, ochotnicza, do-
broczynna. 

Najnowsze badania wolonta-
riatu w Polsce przygotowane przez 
Stowarzyszenie Klon/Jawor i Sto-
warzyszenie Centrum Wolonta-
riatu wskazują, że w 2006 roku 
21,9%, czyli ok. 6,6 mln dorosłych 
Polaków poświęciło swój czas na 
bezpłatną pracę na rzecz innych. 
Szlachetność woluntarystycznych 
działań wypływa często z głęboko 
skrywanych pobudek, duchowych 
refleksji, z potrzeb wewnętrznych. 
Tak specyficznie pojmowane za-
chowania, ale i postawy nie dają 
się łatwo i jednoznacznie defi-
niować. Zwykliśmy zakładać, że 
wolontariusz to osoba działająca 
bezinteresownie na rzecz dobra 
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innych. Nie oznacza to jednak, iż 
osoba taka nic nie zyskuje. Ow-
szem, zyskuje w tym wymiarze, 
w jakim wzbogaca doświadczenie 
– nasze własne i bliźnich. Na ogół 
nie jest ono łatwe – wystawia na 
próbę nasze przekonania o sobie i 
o innych. Zawsze jest jednak praw-
dziwe, kierujące w tym, co często 
boleśnie rzeczywiste, ku rzeczom 
ostatecznym. Bycie z innymi to nie 
gra o sumie zerowej. To, co ofia-
rowujemy, nie zubaża nas. Dając, 
otrzymujemy, jak mówi św. Franci-
szek. To cudowna arytmetyka.

By móc dostrzec niezaprzeczal-
ne wartości, zalety, by bilans był 
zyskowny, człowiek – kandydat 
na wolontariusza musi osiągnąć 
pewną dojrzałość. Niektórzy po-
trzebują bardzo subiektywnych 
determinantów, które wyznaczą 
im indywidualne motywy postę-
powania. Inni muszą po prostu 
dorosnąć. Nieustannie wierzyć na-
tomiast należy w możliwości prze-

miany, a także stwarzać okazje, by 
człowiek weryfikował swe sądy i 
dostrzegł wokół siebie to, co spra-
wi, że wykorzysta potencjał i siły w 
nim drzemiące do dawania siebie 
innym. Zdarza się, iż bodźcem do 
czynu bywa przypadek, wyjątko-
wy zbieg okoliczności, jakaś nie-
przewidziana sytuacja. 

Zdaniem biskupa Jana Chrap-
ka, tym, co zadecydowało o ich 
zaangażowaniu, był zazwyczaj 
czyjś konkretny przykład, czyjaś 
potrzeba, czyjeś osobiste nieszczę-
ście lub po prostu ich własna chęć 
podzielenia się dobrem z innymi. 
Istotny motyw podjęcia wolonta-
riatu niemal zawsze jest bardzo 
praktyczny. Taka też powinna być 
jego definicja. Nie należy się zatem 
dziwić, że w tej definicji pojawiają 
się wątki religijne, osobiste, intym-
ne – w tym również takie, które 
sami wolontariusze wolą przemil-
czeć. Tak się bowiem składa, że 
ci, którzy służą innym, poświęcają 

im swoje siły i czas, doświadczają 
czegoś, co ich samych przekracza. 
Jednorazowo podjęte działania, 
większe przedsięwzięcia, ale też 
niekoniecznie spektakularne ak-
cje nie pozostają bez wpływu na 
kształtowanie osobowości czło-
wieka. Prawdziwym wolontariu-
szem może być ktoś, kto sam do-
stał w życiu dużo szczęścia – albo 
pomocy, dzięki czemu ma z czego 
czerpać. Może z siebie brać i roz-
dawać. Nieszczęśliwi, samotni, od-
trąceni są w sobie potłuczeni i za-
mykają się w skorupie. Nie mają 
zapasów do rozdawania. 

Niezaprzeczalne wartości kul-
tury religijnej, opartej na funda-
mentalnych zasadach wywodzą-
cych się z Ewangelii, hołdują idei 
rozwijania wśród społeczeństw 
aktywnej postawy wobec wolon-
tariatu. Codzienne życie oparte 
na szacunku do bliźniego, wypeł-
niania serc i umysłów radosnymi 
cnotami z permanentną tendencją 
do samodoskonalenia niech będą 
przesłaniem, a nie krótkotrwałą 
modą. Kult doświadczania miłości 
do drugiego człowieka powinien 
zaspokajać pragnienia wartości, 
duchowych przeżyć i tylko chwilo-
wo retorycznych pytań. Wolonta-
riat realizuje się poprzez niezwy-
kłe doznania, oczywiste, a często 
nieodkryte prawdy i głębokie re-
fleksje. To działania w imię celów 
najwyższych, uniwersalnych i po-
nadczasowych, gdzie naczelną, 
centralną funkcję bezsprzecznie 
zajmuje otoczony światem rzeczy 
człowiek.
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Dlaczego pomagasz?
Sprawne funkcjonowanie
naszego głogowskiego
Domu „Uzdrowienie 
Chorych” zawdzięczamy 
między innymi pomocy 
młodych wolontariuszy. 
Wkład ich bezinteresow-
nej pracy jest dla nas 
nieocenionym skarbem. 
Najwartościowsze jednak 
w głosach wolontariuszy 
jest to, że łączą 
swoją posługę 
z Osobą Zbawiciela. 
Zadziwiająca jest ich 
wewnętrzna przemiana i 
wzrost duchowy, 
który dokonuje się 
dzięki spotkaniom 
z niepełnosprawnymi. 
W nich znajdują oni 
światło, które przybliża 
ich do Boga. 
My ze swej strony stara-
my się dawać im wsparcie 
duchowe i merytoryczne, 
a efektem tego są  świade-
ctwa osób cierpiących,
które do nas stale wracają.  

Wspólnota Cichych 
Pracowników Krzyża

Magda z Gdańska

Ludzie chorzy i niepełnosprawni są dla mnie siłą samą w sobie. 
To nie jest tak, że tylko wolontariusz pomaga, ale często chory 
pomaga także i jemu. Człowiek cierpiący daje nam, wolontariu-
szom, piękne świadectwo wiary, kiedy mówi o tym, jak wierzy 
w Chrystusa i nie poddaje się, pomimo wszystkich dolegliwości, 
jakie mu dokuczają. Ja osobiście dostrzegam w ludziach cierpią-
cych samego Chrystusa, który przychodzi do mnie właśnie przez 
nich. Czuję, że pomagając im, sama przybliżam się do Boga.

Dlaczego zostałaś wolontariuszem?
Pierwszą chorą osobą, z jaką się zetknęłam w moim życiu była ośmio-
letnia Maja, chora na białaczkę. Gdy Majka uśmiechnęła się do mnie, 
zrozumiałam, że nie ma nic cenniejszego na świecie niż uśmiech. To 
właśnie wtedy podjęłam decyzję, ze chcę pomagać ludziom chorym 
i potrzebującym; chcę być obecna w ich życiu i chociaż minimalnie 
czynić je lepszym, ponieważ uważam, iż ludzie chorzy i niepełno-
sprawni w 100 proc. zasługują na to, by ich życie każdego dnia sta-
wało się lepsze. W Domu Cichych Pracowników Krzyża pojawiłam 
się rok temu, dzięki opiekunce gdańskiego wolontariatu, do którego 
należę i gdzie na co dzień opiekuję się starszą panią.

Kim, według Ciebie, jest wolontariusz?
Dla mnie wolontariusz jest kimś w rodzaju Anioła Stróża, który czuwa 
i opiekuje się ludźmi potrzebującymi. Rozumie ich potrzeby i stara się 
je realizować, a tym samym służy przede wszystkim swoją obecnoś-
cią, rozmową, a czasami jedynie uśmiechem, którego chory bardzo 
często potrzebuje.

Co daje Ci wolontariat?
Wolontariat daje mi przede wszystkim siłę do pokonywania barier 
i problemów, z jakimi stykam się każdego dnia. Ale jest dla mnie 
również oderwaniem od swoich codziennych i czasem nawet błahych 
spraw. Mogąc spędzać swój czas z osobami chorymi, czuję się również 
wyróżniona, ponieważ wiem, jak mało jest ludzi chcących, a przede 
wszystkim umiejących oddawać się pracy na rzecz osób potrzebu-
jących.
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Co sprawia Ci największą radość w tej pracy?
Największą radością w tej pracy jest dla mnie uśmiech 
wdzięczności drugiego człowieka. Stykam się z ludźmi 
w różnym wieku i z różnymi schorzeniami. Czasem są 
to ludzie w podeszłym wieku, a czasem małe dzieci do-
tknięte chorobą nowotworową, ale ich reakcja na moją, 
nawet najdrobniejszą pomoc, jest zawsze taka sama – 
na ich twarzach pojawia się uśmiech, który wprowa-
dza promień słońca na ich, często skrzywione bólem, 
twarze. 

Co jest najtrudniejsze w tej pracy?
Najtrudniejsze jest dla mnie spotkanie twarzą w twarz 
z ciężko chorym dzieckiem. Ludzie starsi mają świa-
domość swojej choroby, ale dziecko chore na nowotwór 
nie do końca to rozumie. Ból takiego malca jest dla 
mnie wręcz przerażający. W takich chwilach muszę 
się bardzo mocno powstrzymywać, by nie płakać przy 
małym pacjencie, choć nie jest to wcale takie łatwe. 

Kim są dla Ciebie ci, którym służysz, czy możesz 
coś o nich opowiedzieć?
Ludzie, którym służę, są dla mnie jak druga rodzi-
na. W Gdańsku, skąd pochodzę, opiekuję się starszą 
panią. Robię jej zakupy, pomagam w domu i najczęś-
ciej po prostu z nią rozmawiam. Pani Helenka jest dla 
mnie jak druga babcia, zawsze wysłucha, zawsze do-
radzi i jednocześnie zawsze powierzy mi swoje troski 
czy zmartwienia, z jakimi boryka się z powodu swojej 
choroby.

W jaki sposób zachęciłabyś innych młodych do 
takiej pracy?
Uważam, że przekonywanie ludzi młodych o tym, jaki 
wspaniały jest wolontariat, nie zda się na wiele. Każ-
dy powinien czuć w głębi siebie, ze chciałby i przede 
wszystkim uważa, że potrafi nieść pomoc drugiemu 
człowiekowi. Ja zaczynając swoją posługę, nie miałam 
ani doświadczenia, ani przeszkolenia. Na początku 
bardzo się bałam, ale z czasem dotarło do mnie, ze tak 
naprawdę, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, nie 
trzeba uczestniczyć w kursach przygotowawczych ani 
mieć zaświadczeń.
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Cenny uśmiech
Joanna Drewniak

Wolontariusz to według mnie oso-
ba, która służy drugiemu człowie-
kowi swoim czasem, umiejętnoś-
ciami, sercem, nie otrzymując za 
to żadnego wynagrodzenia - chy-
ba że za taki uzna uśmiech osoby 
chorej.

Zetknęłam się z Domem Ci-
chych Pracowników Krzyża, gdy 
mieliśmy występ z moim zespo-
łem tanecznym dla chorych w tej 
placówce. Przy tym moja siostra 
już wcześniej była tu wolontariu-
szem. Zafascynował mnie spo-
sób spędzania wolnego czasu bez 
marnowania go. Posługa wolonta-
riacka daje mi poczucie zadowole-
nia i sprawia, że staję się lepszym, 
dojrzalszym i bardziej odpowie-
dzialnym człowiekiem. Kontakt z 
osobami chorymi ubogaca mnie 
wewnętrznie. Największą radość 
w posłudze osobą chorym sprawia 
mi poczucie spełnionego obowiąz-
ku wobec cierpiącego Chrystusa. 
A kiedy dostrzegam czasem nie-
poradny, ale uśmiech na twarzy 
chorego to… jakby niebo się przy-
chyliło. 

Największe trudności są zawsze 
na początku. Zawsze jest blokada 
między osobą chorą i zdrową szyb-
ko się przełamuję, ale pierwsze 
zetknięcie jest naprawdę trudne. 
Rozpoczynając wolontariat przy 
mojej nieśmiałości trudno mi było 
wszystko ogarnąć i bałam się, że 
sobie nie poradzę, ale dzisiaj nie 
wyobrażam sobie, że mogłoby mnie 
tu nie być. Dzięki wsparciu rodzi-
ców i ich zachęcie znajduję w sobie 
siłę, by służyć choremu. Ważny 

jest dla mnie także przykład osób 
ze wspólnoty – s. Małgorzaty Mal-
skiej, s. Ewy Figury, s. Neli Gołąb. 

Osoba chora, z którą stykam 
się w Domu Cichych Pracowników 
Krzyża, to zawsze człowiek, który 
ma niesprawne ciało, ale sprawny 
umysł a jeśli i tego brak, to jesz-
cze jest i dusza i serce, w którym 
mieszka Chrystus. Najchętniej bym 
zorganizowała spotkanie dla mło-
dych ludzi w mojej miejscowości 
i opowiedziała im, jak to fajnie jest 
być wolontariuszem i jaka korzyść 
płynie z posługi  wolontariackiej – 
że przy okazji służenia drugiemu 
człowiekowi jest zabawa, radość, 
samorealizacja i krok bliżej do 
nieba. 

Wystarczy być
Małgorzata Grzegorek

Z Cichymi Pracownikami Krzyża 
związana jestem od około dziesię-
ciu lat. Moja przygoda z tą wspól-
notą rozpoczęła się od spotkań 
integracyjnych dla dzieci i mło-  
dzieży, prowadzonych również 
przez moich starszych braci, na 
które z chęcią uczęszczałam. Bar-
dzo wiele nauczyłam się dzięki 
tym spotkaniom. Mogłam dowie-
dzieć się i doświadczyć, że osoba 
niepełnosprawna niczym się ode 
mnie nie różni. Przychodząc tu od 
dziecka i spędzając bardzo dużo 
czasu, mogę powiedzieć, że wy-
chowałam się przy tym domu. To 
właśnie wolontariat i wspólnota, 
jaką tworzymy z siostrami, księ-
dzem i wolontariuszami wpoiła 
we mnie wiele ważnych wartości. 
Nie raz rozwiązywałam z siostra-
mi jakieś swoje problemy, nie raz 
pytałam je o radę. To właśnie przy 
tej wspólnocie dojrzewałam i wy-
chowywałam się.

W 2003 r. został otwarty Dom 
Rekolekcy jno-Rehabil itacy jny 
„Uzdrowienie Chorych” im. Jana 
Pawła II w Głogowie. Tak rozpo-
częła się moja przygoda z wolonta-
riatem – poczynając od rozkłada-
nia talerzy na posiłek, wycierania 
sztućców, czy podania posiłku, 
poprzez bezpośrednią opiekę nad 
osobą niepełnosprawną, prowa-
dzeniu wózka na spacerze, wspól-
nej wieczornej dyskotece, do samej 
obecności, uśmiechu, chwili roz-
mowy. 

Chciałabym tu wspomnieć też 
o szczególnej formie wolontaria-
tu, która polega na oprawie mu-
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zycznej mszy świętej, nabożeństw. 
Pan Bóg obdarzył mnie talentem 
gry na instrumentach – skrzyp-
cach i gitarze. Ogromną satysfak-
cją jest, kiedy po mszy podejdzie 
ktoś i powie, że coś go w tej muzy-
ce dotknęło, że przez moje granie 
ktoś może coś dostrzegł, że przez 
tę oprawę łatwiej mu było przeżyć 
Eucharystię. 

Wielu ludzi „przewinęło się” 
przez ten Dom. Wielu z nich po-
wraca kilkakrotnie, ale każdy 
z nich, każdy z tych ludzi którzy 
przyjeżdżają tu do „cichych”, zo-
stawia jakiś ślad w moim sercu. 
Pojawia się pytanie: co ja z tego 
mam, co mi daje wolontariat? 

Mogę bez wahania stwierdzić, 
że dużo więcej otrzymuję niż daję. 
To, co daję, to trochę swojego 
wolnego czasu i sił, których jako 
młoda osoba często mam aż za 
dużo. A otrzymuję o wiele więcej 
– uśmiech osoby niepełnospraw-
nej, zwykłe – „niezwykłe” słowo 
dziękuję. I wiele mądrości, które 

poprzez rozmowy są mi przeka-
zywane. Obecność w tym domu, 
uczestnictwo w wolontariacie uczy 
mnie, jak szanować życie, pozwa-
la dostrzec niezwykłą wartość 
i niezwykły dar, jakim jest ludz-
kie życie.

Różni ludzie przyjeżdżają tutaj 
na turnusy, od ludzi, którzy mogą 
samodzielnie się poruszać, poprzez 
tych którzy nie chodzą, aż do tych, 
którzy nie mogą sami zrobić nic. 
Obserwując ludzi, przebywając 
z nimi, uczę się, jak należy pięknie 
żyć, jak wytrwale dążyć do celu, 
jak być dobrą, młodą dziewczyną. 
Oni, przez swoje cierpienie, poka-
zują, jak kruche jest życie, jak bar-
dzo trzeba je szanować. Uczę się 
tu, jak dziękować Panu Bogu za 
każdy dzień.

Było wiele sytuacji, w których 
nie wiedziałam, jak się zachować. 
Jestem młodą osobą i dopiero uczę 
się życia. Myślę, że najtrudniejsze 
były te, kiedy nie wiadomo było, 
co powiedzieć, kiedy ktoś z uczest-

ników turnusów zwierzał się czy 
opowiadał o swoich problemach, 
a ja nie potrafiłam pomóc. Myślę 
jednak, że właśnie te chwile były 
bardzo ubogacające, gdyż jak mówi 
przysłowie: „milczenie jest zło-
tem”, ale jego też trzeba się uczyć. 
Te sytuacje nauczyły mnie, że cza-
sem wystarczy po prostu być. 

Wolontariat... 
w moim życiu
Mariusz z Głogowa

Moje spotkanie z ideą wolon-
tariatu nie było sprawą przypad-
ku. Cztery lata liceum spędziłem 
w cieniu głogowskiej Kolegiaty. 
Byłem świadkiem powstawania 
z fundamentów Domu „Uzdro-
wienie Chorych”. W 2003 roku 
po raz pierwszy spotkałem się ze 
wspólnotą Cichych Pracowników 
Krzyża. Postanowiłem zaangażo-
wać w pomoc na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Ważną moty-
wacją było pragnienie dzielenia 
się sobą, dawania siebie potrze-
bującym. Tymczasem po krótkim 
czasie okazało się, że wolontariusz 
tak naprawdę więcej otrzymuje od 
chorego niż myślał wcześniej.

Ze względu na fakt rozpoczęcia 
przeze mnie studiów, nie mogłem 
w tygodniu uczestniczyć w życiu 
Domu. Jednak większość swojego 
weekendowego wolnego czasu ra-
zem z moimi przyjaciółmi, niosąc 
chętnie pomoc wszystkim, którzy 
tego potrzebowali w czasie trwa-
nia turnusów.

Obecnie, mimo wielkiego na-
tłoku zadań i obowiązków, z en-
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tuzjazmem odpowiadam na każ-
dą inicjatywę, jaka ma miejsce 
we wspólnocie, zarówno Cichych 
Pracowników Krzyża, jak i Cen-
trum Ochotników Cierpienia. Nie 
można tak po prostu zrezygnować 
z wolontariatu. Nie można prze-
stać być wolontariuszem. Nie ma 
tak, że przychodzisz, wychodzisz 
i nic się nie zmienia. Są przyjaźnie 
i cierpienia z powodu straty. Choć 
prawdę mówiąc wiele zależy od 
tego, co dla kogo ma większe zna-
czenie.

Moja praca w wolontariacie 
nie skończyła się tutaj w Domu 
„Uzdrowienie Chorych”. Ideę wo-
lontariatu przeniosłem także do 
Zielonej Góry, gdzie studiuję. Ra-
zem ze znajomymi zaangażowa-
łem się w działalność Europejskie-
go Centrum Wolontariatu, którego 
w późniejszym czasie zostałem wi-
ceprezesem. Idea ciągle pozostaje 
żywa w moim życiu. Nie wyobra-
żam sobie żyć bez niej. 

Ważną sprawą dla człowieka 
jest świadomość, że jest się potrzeb-
nym drugiemu, naturalnie chodzi 
głównie o potrzebę świadczenia 
i przyjmowania miłości. Miłości, 
która sprawia, że człowiek poczuje 
swą wartość, cel życia, a to pozwa-
la mu przyjąć nawet cierpienie ja-
kie niesie niepełnosprawność.

Przez te lata mojej służby 
w Domu dojrzało kolejne poko-
lenie młodzieży, tak chętnej do 
pracy w wolontariacie, dla dobra 
drugiego człowieka. Cudownie jest 
widzieć liczne przykłady młodych 
ludzi, przekonanych o potrze-
bie dawania siebie drugiemu. Ich 
ofiarna służba jest możliwa dzięki 
współpracy z Bożą łaską; przyno-

si im to radość i satysfakcję. Nie 
wiadomo, kto na turnusach więcej 
daje, a kto więcej otrzymuje – czy 
wolontariusze, czy niepełnospraw-
ni. Jak bardzo ta wątpliwość jest 
uzasadniona, można przekonać 
się, słuchając młodych ludzi, twier-
dzących po turnusie, że przyjecha-
li z chęcią dawania siebie, a czują 
się obdarowani przez tych, którym 
służyli.

Ja także brałem garściami. Przy 
chorym uczyłem się rozumieć sens 
życia, uczyłem się pokory, wyzby-
łem się zbędnego pośpiechu, uczy-
łem się wyrozumiałości, cierpli-
wości, wyciszenia i wielu innych 
postaw w życiu, o których zapo-
minamy w codziennym pośpiechu 
i zabieganiu. Te doświadczenia 
spowodowały, że czuję się o wiele 
bogatszy wewnętrznie, niż byłem 
przedtem.

Dlaczego wolontariat? Działal-
ność wolontaryjna prowadzi do 

doświadczenia, że człowiek w peł-
ni realizuje się wyłącznie wtedy, 
gdy kocha i daje siebie innych. Jak 
zachęcić do wolontariatu? Niech 
przyjdą... Spróbują. Mam powie-
dzieć, że jest łatwo? Nie zawsze 
jest łatwo, ale zawsze potrzebna 
jest pomoc.

Wszystkich chętnych do nie-
sienia pomocy innym zapraszam 
do Domu „Uzdrowienie Chorych„ 
im. Jana Pawła II, do kontaktu ze 
wspólnotą Cichych Pracowników 
Krzyża i Centrum Ochotników 
Cierpienia, gdzie się wszystko za-
częło... 

Przełamać strach
Kasia Mała

Zachęciłabym w sposób następują-
cy każdego młodego człowieka, by 
został wolontariuszem: „Wszystko 
to, co uczyniliście dla moich braci 
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najmniejszych, mnieście uczyni-
li”. A tylko Jezus zna odpowie-
dzi na wszystkie pytania. Dlatego 
zostając wolontariuszem, nadasz 
swemu życiu sens i zyskasz spokój 
ducha.

Byłam zupełnie innym człowie-
kiem. Wcześniej nie wiedziałam, 
co znaczy słowo wolontariat. Dwa 
lata temu moja koleżanka zapro-
ponowała mi taki właśnie sposób 
spędzania czasu. Początkowo pod-
chodziłam do tego ostrożnie. Dzi-
siaj wiem, że to był właściwy wy-
bór. Mogę w pełni realizować sie-
bie, służąc innym. Wybrałam wo-
lontariat u Cichych Pracowników 
Krzyża, ponieważ chciałabym po-
magać osobom niepełnosprawnym 
w ich najtrudniejszych potrzebach 
w sposób stały. 

Ważne było dla mnie to, że 
wolontariat polega nie tylko na 
pomocy przy czynnościach osobi-
stych, ale stałej asystencji podczas 
rehabilitacji fizycznej i duchowej, 
uczestnictwie w rekolekcjach, re-
kreacji, prowadzenie rozmów, 
wspólnych wypadach na plener. 
Według mnie wolontariusz to oso-
ba, która nie tylko poświęca swój 
czas osobie potrzebującej, ale jest 
kimś, kto potrafi pochylić się z 
troską nad drugim człowiekiem. 
To ktoś kto może bezinteresownie 
świadczyć pracę na rzecz osoby 
potrzebującej (posprzątać, pomóc 
w higienie, towarzyszyć w czyn-
nościach dnia codziennego itd.). 
Posługa osobie chorej sprawia mi 
radość i satysfakcję. Jednocześnie 
zdaję sobie sprawę, że pomagając 
osobie potrzebującej, niejako słu-
żę samemu Bogu. To jest dla mnie 
najważniejsze. 

Moją największą radością, jaka 
mnie spotkała podczas pełnienia 
posługi u Cichych Pracowników 
Krzyża, było zdarzenie z niepełno-
sprawnym Piotrem, którego spo-
sób artykułowania dźwięków jest 
bardzo ograniczony, a ja któregoś 
dnia, po około trzech miesiącach 
styczności z nim, nauczyłam się go 
rozumieć. Udało się pokonać jedną 
z barier. Takich zdarzeń jest wiele 
i one sprawiają wielką radość. 

Najtrudniej było przełamać ba-
rierę strachu, która istnieje wobec 
osób niepełnosprawnych. Dopóki 
nie miałam z nimi styczności, byli 

mi obojętni, podobnie jak i spra-
wy religii. Myślę , że to ogromna 
łaska, że Pan dał mi się poznać 
w osobie cierpiącej. Dzięki temu 
nawiązałam poprawne stosunki 
z rodzicami. To wszystko nie było 
łatwe. Właśnie dlatego najtrud-
niejsze jest pokonać strach.  

Bliski kontakt z rodzicami, 
częste rozmowy z osobami konse-
krowanymi (siostry, księża), wo-
lontariuszami i uśmiech chorych 
i niepełnosprawnych sprawia, że 
wciąż znajduję w sobie siły i zapał 
do tego, aby być wolontariuszem – 
samarytaninem.
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Adam, trzynastoletni chłopiec, 
wskutek padaczki pourazowej i prze-
dawkowania leków w szpitalu, stra-
cił możliwość porozumiewania się, 
samodzielnego poruszania się i kie-
rowania własną aktywnością. Stan 
Adama Nouwen opisał jako stan 
zupełnej pustki, doskonałej pustki: 
„Być pustym dla Boga – cel wie-
lu mistyków Wschodu i Zachodu, 
Adam realizował całym sobą, miał 
bowiem niewiele przywiązań, am-
bicji czy rozrywek, którymi mógłby 
zapełnić wewnętrzną przestrzeń. Pust-
ką obdarzyło go jego, tak zwane, in-
walidztwo”.  

W rozdziale pt.: „Publiczne życie 
Adama” znajdujemy początki życia 
Adama we wspólnocie Daybreak. 
Wkrótce pojawia się tam Henri No-
uwen i zostaje jego opiekunem. Ks. 
Nouwen, popularny wykładowca 
i pisarz, intelektualista i samotnik 
szukający domu i odpoczynku, zo-
staje poproszony o poranne mycie, 
ubieranie, karmienie chorego na pa-
daczkę, najbardziej niepełnospraw-

nego, najsłabszego we wspólnocie 
chłopaka. Nouwen opisał tu swój 
początkowy opór fizyczny i psy-
chiczny, poczucie bezsensowności 
tego, co robi oraz lęk przed chorobą 
i osobą Adama. W pierwszych mie-
siącach, po odprowadzaniu Ada-
ma na poranne zajęcia, odczuwał 
ulgę, wracając do tego, co, jak pisze, 
„umiał robić dobrze” a nie niezdar-
nie, ze strachem i zakłopotaniem. 
Potem, w miarę z „oswajaniem” się 
z młodym, milczącym człowiekiem, 
Nouwen, mówiąc do Adama, odna-
lazł w kontakcie z nim bezpieczną 
przestrzeń dla siebie i najbardziej 
zaufanego słuchacza – jego „milczą-
cą, pełną pokoju obecność w cen-
trum swojego życia”. Posługa przy 
Adamie stała się dla niego źródłem 
zaspokojenia najważniejszych po-
trzeb: miłości, przyjaźni, wspólno-
ty i poczucia przynależności. Choć 
Adam był może niezdolny do jakiej-
kolwiek refleksji na temat miłości, 
zdaniem Nouwena wyczuwał to, że 
jest kochany i swoją osobą pozwa-

lał zrozumieć innym, że ważniejsze 
jest być, niż czynić. Dzięki upośle-
dzonemu Adamowi ks. Nouwen za-
czyna rozumieć prawdziwe znacze-
nie duchowego ubóstwa oraz sens 
i wartość słabości. W rozdziale pt.: 
„Cierpienie – pasja Adama” opisuje 
ostatnie dni życia tego trzydziesto-
kilkuletniego człowieka, który w swo-
im poddaniu innym, w nieznanym 
nikomu zmaganiu, bólu fizycznym 
i emocjonalnym przypomina No-
uwenowi Jezusa i jego pasję.

Można tę publikację zaliczyć do 
tekstów mądrościowych, gdyż po-
szerza ona spojrzenie na ten swe-
go rodzaju problem egzystencjalny, 
który dotyczy sensu czy bezsensu 
życia dalece „niedoskonałych” istot 
ludzkich. Szczególnie zaś praca 
adresowana jest do tych, którzy, w 
różny sposób stykają się z osobami 
ciężko chorymi, niepełnosprawny-
mi i pracując z nimi, przebywając 
czy też unikając kontaktu w co-
dzienności, stawiają sobie czasem 
wiele pytań. 

Adam, umiłowany przez Boga
Ewelina Guzewicz

Henri J. M. Nouwen, Adam, umiłowany przez Boga, tłum. M. Rusiecka, Kraków 2002

„Opieka to zarówno przyjmowanie, jak i dawanie; zarówno dziękowanie za nią, 
jak i proszenie o nią; zarówno utwierdzanie kogoś w jego zdolności dawania, jak 
i szukanie potwierdzenia swego własnego ja”.

Praca ta stanowi swego rodzaju duchowy testament ks. Henriego J. M. Nouwena (1932–1996), psycholo-
ga, autora licznych publikacji książkowych, wykładowcy na kilku uniwersytetach zarówno w rodzinnej 
Holandii, jak i w Stanach Zjednoczonych (Yale, Harvard). Nouwen, rezygnując z prestiżowej posady 
profesora, ostatnie lata swojego życia spędził z ludźmi upośledzonymi w domu wspólnoty Arka Day-
break w Toronto. Książkę tę, która jest i relacją, i osobistym świadectwem, ukończył kilka tygodni 
przed swoją niespodziewaną śmiercią. Autor pierwotnie planował napisanie pracy literackiej o swo-
im credo – o tym, w co sam wierzy. Plany te do pewnego stopnia zmieniła śmierć jego przyjaciela 

i podopiecznego, Adama, człowieka chorego na epilepsję, głęboko niepełnosprawnego fizycznie i, jak się 
wydawało, intelektualnie. Po tym wydarzeniu Nouwen postanowił napisać książkę o tym, czego doświadczył w czasie bycia 
z Adamem. Okazało się bowiem, że to tam znalazł odpowiedni środek dla wyrażenia swojej wiary. 

43

PREZENTACJE



44

DUCHOWOŚĆ

Mieczysław Guzewicz

Postawy wolontariatu 
w Bibl i i

Wolontariat, jako dobrowolna i bezinteresowna pomoc, nie musi być utożsamiany z jaką-
kolwiek religią. Na całym świecie bardzo wiele osób angażuje się w wielorakie formy ta-
kiej pomocy i nie wszyscy robią to z motywacji duchowych. Często jest to ludzka potrzeba 
niesienia pomocy z przekonaniem, że może kiedyś także będzie się takiego wsparcia po-
trzebowało. Osoby wierzące, niezależnie od wyznawanej religii i miejsca zamieszkiwania, 
zapewne będą się doszukiwać głębszych motywacji do podejmowania bezinteresownej po-
sługi w ich religijnym depozycie. Jednak nie mam wątpliwości, że pośród wszystkich religii 
tylko Chrześcijaństwo ma tak jasno i konkretnie zapisane w swojej Świętej Księdze słowa 
niepozwalające na obojętność wobec potrzeb drugiego człowieka. 
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Nowe Przykazanie
Już księgi Starego Testamentu 

i nakazy Prawa nie pozwalały na 
bierność wobec potrzebujących. 
Do najważniejszych tekstów tam-
tego etapu historii zbawienia za-
licza się zobowiązanie: „Nie bę-
dziesz szukał pomsty, nie będziesz 
żywił urazy do synów twego ludu, 
ale będziesz miłował bliźniego jak 
siebie samego” (Kpł 19, 18). Właś-
ciwe rozumienie miłości bliźniego 
motywowało Tobiasza do udziela-
nia pomocy współbraciom: „Da-
wałem mój chleb głodnym i ubra-
nie nagim. A jeśli widziałem zwłoki 
któregoś z moich rodaków wyrzu-
cone poza mury Niniwy, grzebałem 
je” (Tb 1,17). Szlachetną czynność 
grzebania zwłok starotestamental-
ny wolontariusz wykonywał z na-
rażaniem życia. Postawę udzielania 
wsparcia należało realizować na-
wet wobec wrogów: „Gdy wróg twój 
łaknie, nakarm go chlebem, gdy 
pragnie, napój go wodą – żar ognia 
zgromadzisz na nim, a Pan ci za to 
zapłaci” (Prz 25, 12-22).

Oczywiście można zastanawiać 
się, na ile postawa niesienia pomo-
cy była dobrowolna, a na ile czy-
niona z nakazu, z lęku przed karą 
za niezrealizowanie konkretnego 
zapisu. Niezależnie od motywacji, 
z wielu tekstów tamtego okresu 
dowiadujemy się, że w Narodzie 
Wybranym wysoko rozwinięta była 
świadomość odpowiedzialności za 
doczesne losy współbrata i nie bra-
kowało przykładów szlachetnych 
wolontariuszy. 

Przyjście Jezusa rozpoczęło czas 
wypełniania Prawa. Następowało 
to przez ukazywanie, co jest naj-

ważniejsze w starotestamentalnych 
zapisach i w postawie człowieka, 
który chce być dzieckiem Boga. Nie 
było potrzebne znoszenie wypra-
cowanych przepisów lecz ukazanie 
w pełnym blasku motywacji po-
dejmowanych działań. Słowa: „To 
jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali” (J 15, 12), są 
w części powtórzeniem wcześniej-
szego tekstu: „będziesz miłował 
bliźniego swego” (Kpł 19,18), ale 
z pięknym rozwinięciem, ukazu-
jącym sposób realizacji: „tak jak 
Ja was umiłowałem”. Miłość Je-
zusa, ukazywana jako wzór, ob-
jawiła się bardzo konkretnie tuż 
przed wypowiedzeniem nowego 
brzmienia przykazania: „wstał od 
wieczerzy i złożył szaty. A wziąw-
szy prześcieradło, nim się przepa-
sał. Potem nalał wody do miedni-
cy. I zaczął umywać uczniom nogi 
i ocierać prześcieradłem, którym 
był przepasany” (J 13, 4-5). Ale 
swoją pełnię osiągnęła na Krzyżu, 
przez ofiarę z życia, jako najwyż-
szy wymiar miłości służebnej wo-
bec bliźnich. 

Błogosławieństwa
W znanym tekście z Mateuszo-

wej Ewangelii odnajdujemy rów-
nie głęboką zachętę do realizacji 
postawy bezinteresownej służby. 
W części Kazania na Górze, zwa-
nej „Osiem błogosławieństw” Je-
zus wymienia szereg trudnych 
stanów, których pokorne znoszenie 
daje możliwość osiągnięcia praw-
dziwego szczęścia (por. Mt 5, 3-12). 
Owszem, najpierw jest to ukazanie 
zbawczej wartości trudnych sta-
nów, których każdy wielokrotnie 

doświadcza z różną intensywnoś-
cią. Nie bierność, ale pogodzenie 
się z trwaniem tych doświadczeń 
i oddawanie ich Jezusowi daje możli-
wość współuczestniczenia w dziele 
odkupienia. Z tego też ma wynikać 
zachęta do wolontariatu. Najpierw 
w postaci zaangażowania się w 
niesienie pomocy osobom będą-
cym w trudnych stanach, wymie-
nianych w błogosławieństwach. 
Nie można mieć wątpliwości, że 
towarzyszenie człowiekowi, który 
w duchu Ewangelii przeżywa swo-
je słabości, trwa w swoim uniże-
niu (smucący się, ubogi, poniżany, 
prześladowany, wyśmiewany), daje 
możliwość obcowania z błogosła-
wionymi, szczęśliwymi, świętymi. 
Takie kontakty mogą być tylko ubo-
gacające i rozwijające. Ale w treści 
błogosławieństw jest też bardzo 
konkretna zachęta do świadcze-
nia dobra: „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”; „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi” 
(Mt 5, 7.9). Do realizacji postawy 
bycia miłosiernym, wypływającej 
z tego ewangelicznego wezwania, 
zachęcał nas Jan Paweł II w 2002 
roku: „Trzeba spojrzenia miłości, aby 
dostrzec obok siebie brata, który 
wraz z utratą pracy, dachu nad gło-
wą, możliwości godnego utrzyma-
nia rodziny, wykształcenia dzieci, 
doznaje poczucia opuszczenia, 
zagubienia i beznadziei. Potrze-
ba „wyobraźni miłosierdzia”, aby 
przyjść z pomocą dziecku zanie-
dbanemu duchowo i materialnie; 
aby nie odwracać się od chłopca 
czy dziewczyny, którzy zagubili się 
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w świecie różnorakich uzależnień 
lub przestępstwa; aby nieść radę, 
pocieszenie, duchowe i moralne 
wsparcie tym, którzy podejmują 
wewnętrzną walkę ze złem”. 

Sąd Ostateczny
Najwyraźniej ukazana zachęta 

do realizacji postawy wolontaria-
tu zawarta jest w Mateuszowym 
tekście, zwanym „Sądem Osta-
tecznym”: „Pójdźcie, błogosławieni 
Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem głodny, 
a daliście Mi jeść; byłem spragnio-
ny, a daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; by-
łem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie” (Mt 25, 34-36).

Najpierw dostrzeżmy i ucieszmy 
się, że Jezus nazywa błogosławio-
nymi, a więc szczęśliwymi, ludzi, 
którzy w swoim życiu kierowali się 
pragnieniem służenia innym. Ow-
szem, musimy być pewni wielkiej 
nagrody w niebie za takie życie 
tu, na ziemi, ale to także wyraźne 
stwierdzenie, że niesienie bezinte-
resownej pomocy potrzebującym 
jest źródłem prawdziwej radości, 
pokoju wewnętrznego, zadowole-
nia z siebie, a więc tego wszystkie-
go, co składa się na szczęście, już 
tu w doczesności! Osoby realizują-
ce dzieła miłosierdzia, angażujące 
się w wolontariat, doskonale wie-
dzą, że tak jest. Nie trzeba długo 
czekać, czasami wystarczy jedno 
zachowanie, jeden czyn, gest, aby 
z niemałą mocą odczuć coś wręcz 
niewypowiedzianego. Nie ma to 

nic wspólnego ze szczęściem i jego 
źródłami, według współczesnych 
trendów. Jezus jest doskonałym 
znawcą ludzkiej natury i na py-
tanie człowieka każdej epoki: jak 
osiągnąć szczęście na ziemi?, czym 
ono jest?, czy w ogóle istnieje?, daje 
pełną odpowiedź: „Chcesz być 
szczęśliwy? – żyj dla innych, służ 
innym, pragnij dobra innych!”. 
Nie ma drugiej religii, która by 
tak czytelnie ukazywała te prawdy 
i zależności. Nie może być inaczej, 
bo przecież Chrześcijaństwo jest 
jedyną religią, w której objawienie 
się woli Boga wobec ludzi, doko-
nało się przez bezpośrednie Jego 
przyjście do ludzi i wypowiedzenie 
najważniejszych prawd.

W analizowanym tekście Jezus 
wymienia konkretne dzieła mi-
łosierdzia, na realizacji których 
bardzo mu zależy, ale są one tak-
że zestawem stanów człowieka, 
w których najbardziej potrzebuje on 
wsparcia: głód, pragnienie, bez-
domność, nagość, choroba, odizo-
lowanie. Od swoich początków 
Kościół Katolicki właśnie do ta-
kich osób intensywnie kierował 
swoją posługę. Z dumą możemy 
powiedzieć, że właśnie ta insty-
tucja wypracowała najlepiej dzia-
łające w świecie systemy, sposoby, 
centra charytatywne. Nie może 
być inaczej, skoro rozwijają się one 
już 2 tysiące lat, są motywowane 
takimi konkretnymi słowami Zba-
wiciela, ale też dysponują potęż-
nym depozytem duchowym w po-
staci „patronatu” Ducha Świętego 
i ogromnej rzeszy świętych, wielo-
krotnie twórców owych konkret-
nych akcji i centrów pomocy. 

Jednak najważniejszym stwier-
dzeniem z przybliżanego tekstu, 
stanowiącym najbardziej orygi-
nalne źródło motywacji do realiza-
cji postawy wolontariatu, są słowa 
Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 
Szokująca prawda: w każdym po-
trzebującym pomocy człowieku 
obecny jest sam Stwórca. Pochyla-
nie się nad chorym, nagim, głod-
nym to pochylanie się nad Jezu-
sem. Przebywanie wśród chorych, 
karmienie głodnych, opieka nad 
bezdomnymi, to najskuteczniej-
szy sposób obcowania z Bogiem! 
Posiadanie takiej możliwości jest 
ogromnym przywilejem dla ucz-
niów Chrystusa! Ileż konkretnych 
korzyści: najskuteczniejszy sposób 
zaspakajania potrzeby szczęścia, 
najintensywniejszy sposób roz-
woju duchowego, uwrażliwiania, 
otwierania się na piękno, dobro, 
najpełniejszy sposób realizacji 
„Przykazania Miłości”, ale też naj-
prostsza droga do zbawienia! 

Realizacja
W pewnym sensie wyprzedzają-

co Ewangelia pokazuje możliwość 
realizacji w konkretny sposób po-
stawy wolontariatu. Zawiera się on 
w opisie historii uzdrowienia spa-
raliżowanego mężczyzny: „Wtem 
przyszli do Niego z paralitykiem, 
którego niosło czterech. Nie mogąc 
z powodu tłumu przynieść go do 
Niego, odkryli dach nad miejscem, 
gdzie Jezus się znajdował, i przez 
otwór spuścili łoże, na którym leżał 
paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, 

DUCHOWOŚĆ
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rzekł do paralityka: «Synu, od-
puszczają ci się twoje grzechy»(...) 
Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże 
i idź do domu!» On wstał, wziął za-
raz swoje łoże i wyszedł na oczach 
wszystkich. Zdumieli się wszyscy 
i wielbili Boga mówiąc: «Jesz-
cze nigdy nie widzieliśmy czegoś 
podobnego»” (Mk 2,1-11). Pisałem 
kiedyś o tej historii w „Kotwicy”. 
Przytoczę fragment tamtego teks-
tu: „Wszystko oparło się na dwóch 
biegunach: z jednej strony Jezus, 
który ma moc uzdrawiania ciała 
i dusz, z drugiej kilku krewnych, 
podejmujących konkretne dzia-
łania. Bardzo oryginalna forma 
wstawiennictwa. Nie tylko modli-
twa w intencji chorego, ale i ofiara, 
konkretny trud, pot na czole, odar-
te kolana, obolałe mięśnie. Pono-
szenie cierpienia, poświęcanie się 
jako sposób wypraszania łaski dla 
innych. Wstawiennictwo bez słów, 
bez narzekania, oskarżania, bez 
pytań. Jezus docenia wszystko, 
zarówno pokorne i wielkie cierpie-
nie sparaliżowanego, jak i ofiarę 
najbliższych. Jednak centrum tego 
procesu, tych wszystkich elemen-
tów stanowi osoba Mistrza z Na-
zaretu. Wszystko dla Niego i przez 
Niego, bez pośrednictwa pozornych 
uzdrowicieli, bioenergoterapeutów, 
guru, szamanów. Chory, rodzina, 
ich wiara i Jezus – to jedyna droga 
do prawdziwego i pełnego uzdro-
wienia”. Tym razem akcent niech 
spocznie na owych krewnych. To 
dzięki ich postawie potrzebujący 
człowiek doznał cudownego wy-
rwania z dolegliwości duchowych 
i fizycznych. Trzeba usłyszeć tę 
wyraźnie przebijającą się prawdę: 

bardzo często jedynym sposobem 
uratowanie człowieka z najwięk-
szego zniewolenia fizycznego i du- 
chowego jest konkretna pomoc 
innych ludzi. Bez tej pomocy wielu 
może nigdy nie doznać ulgi w przy-
krych doświadczeniach, ale też 
liczni mogą pogrążyć się w głębi-
nach czeluści piekielnych. To wiel-
ka odpowiedzialność, w której gra 
toczy się o zbawienie człowieka. 
Nie można sobie pozwolić na obo-
jętność, na zajęcie się tylko sobą, 
bogaceniem się, rozwojem intelek-
tualnym, zdobywaniem wiedzy. 
W tym samym czasie wiele osób 
może znajdować się na krawę-
dzi piekła! A jedyna możliwością 
przeciągnięcia ich będzie konkret-

ne zaangażowanie innych, właśnie 
tych, którzy są najbliżej.

Można powiedzieć, że jest co 
robić i szkoda czasu na zapewnia-
nie szczęścia tylko sobie. To nie ten 
kierunek i nie o to chodzi w na-
szym życiu. Święty Jan od Krzyża 
delikatnie ostrzega, że „o zmierz-
chu życia sądzenie będziemy 
z miłości”. Kiedy staniemy przed 
Ojcem Niebieskim i swoje walory 
będziemy chcieli potwierdzić do-
skonałym CV, referencjami, dyplo-
mami, zdjęciami swoich domów 
i samochodów, wyciągiem z kon-
ta z banku, to delikatnie zgarnie 
On do kosza i zapyta: „A ile dobra 
uczyniłeś dla drugich? Bo tu tylko 
to się liczy”. 
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Droga Mario, jestem cały twój.
Stopa twa świat mierzy!
A wszystko, co jest moje
Do ciebie należy.
Twój wzrok serca mego ozdobą…
Całym sobą ciebie przyjmuję…
Głowę pochylam w imię twego istnienia,
Ponad wszystko miłuję,
Twoje serce ziemię zmienia,
Tę ziemię, na której stoję!
Ty przede mną zakrywasz mnie płaszczem,
Bólu już się nie boję, idę krok w ślady twoje,
Ptaki już tańczą na niebie,
Oddaję mój lud w twe ręce.
On modli się do ciebie!
I czeka na dni lepsze,
Teraz w smutku skąpane,
Mrok jeszcze czyha nad rankiem,
Oczy we łzy obrane,
Wiele dzieci, co ich nawet nie widzę,
Wybacz mi, aż się wstydzę,
Że każdemu pomóc nie mogę,
Choć już dawno wyruszyłem w drogę…

Już wiatr powiewa, gdy na wzgórzu stoję,
Przede mną szerokie łąki,
Za nimi miasta i morze,
W wiatrakach tłoczne mąki,
Wokół modlitw jasne zorze,
To ja, twój syn, usłysz mój głos…
Bo chleby już pieczone,
Zaraz na stołach spoczną,
Modlitwy odprawione,
Przegnają myśl mroczną,
Bo ty jesteś, w tym chlebie i soli,
To ty wycierasz oczy, gdy serce człeka wciąż boli.
Więc weź mych rodaków w swe dłonie,
Silne stoją jabłonie, na ogrodach szerokich,
Sadzonych ku twej uciesze, 
Miód w ulach i w słowach twoich,
Wiatr w górach,
Górach,
Tych… moich…

Mateusz Bonifaczuk 
– uczeń klasy II
Gimnazjum nr 5 
w Głogowie 

I miejsce 
w Papieskim Konkursie 
Literackim
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