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�ród³em radoœci staje siê przezwyciê¿enie

poczucia nieu¿ytecznoœci cierpienia

- poczucia, które bardzo mocno bywa zakorzenione

w ludzkim cierpieniu. Odkrycie zbawczego sensu cierpienia

w zjednoczeniu z Chrystusem przeobra¿a

to przygnêbiaj¹ce poczucie.

Wiara w uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa

niesie w sobie tê wewnêtrzn¹ pewnoœæ,

¿e cz³owiek cierpi¹cy „dope³nia braki udrêk Chrystusa”,

¿e w duchowym wymiarze dzie³a Odkupienia s³u¿y,

podobnie jak Chrystus, zbawieniu swoich braci i sióstr.

Nie tylko wiêc jest po¿yteczny dla drugich, ale, co wiêcej

- spe³nia s³u¿bê niczym niezast¹pion¹.

Jan Pawe³ II
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Drodzy czytelnicy!

„Uczestnicy cierpieñ Chrystusowych maj¹ przed oczyma paschaln¹ tajemnicê
Krzy¿a i Zmartwychwstania. W tajemnicy tej Chrystus zstêpuje niejako do
ostatecznych granic s³aboœci i obezw³adnienia cz³owieka, wszak kona przybity do
Krzy¿a. Jeœli równoczeœnie w s³aboœci tej dope³nia siê Jego wyniesienie,
potwierdzone moc¹ Zmartwychwstania, to znaczy, ¿e s³aboœci wszelkich cierpieñ
cz³owieka mo¿e przenikn¹æ ta sama Bo¿a moc, która objawi³a siê w Krzy¿u
Chrystusa. W tym zrozumieniu: cierpieæ to znaczy stawaæ siê jakby szczególnie
podatnym, szczególnie otwartym na dzia³anie zbawczych mocy Boga,
ofiarowanych ludzkoœci w Chrystusie”.

Jan Pawe³ II, List apostolski Salvifici doloris, n. 23.

Przed nami czas Wielkiego Postu - okres prze¿ywania mêki i œmierci Pana naszego Jezusa
Chrystusa, czas postanowieñ, postu, modlitwy, czas podjêcia refleksji nad w³asnym i cudzym
cierpieniem. Mamy nadziejê, ¿e materia³y Kotwicy” pomog¹ Wam prze¿yæ ten liturgiczny okres
owocnie i g³êboko. Punkt centralny tego numeru stanowi¹ rozwa¿ania na temat mi³oœci i cierpienia
jako misterium Boga i nadziei cz³owieka. Taki temat mia³o w³aœnie przygotowane przez wspólnotê
sympozjum naukowe, podjête z okazji 25-lecia og³oszenia Listu apostolskiego Jana Paw³a II

nad którym patronat honorowy sprawowa³ Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz oraz
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt. Du¿a liczba zainteresowanych - z Polski
i z miasta, ranga prelegentów oraz obecnoœæ biskupów œwiadcz¹ o tym, ¿e podjêty temat by³ wa¿ny
i potrzebny.

„

Salvifici doloris,
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TRWA£E PRZEWODNICTWO

S³. Bo¿y Luigi Novarese o cierpieniu dzieci
Ks. Janusz Malski

„Serce m³odego cz³owieka otwartego na ³askê
Bo¿¹ jest ofiarne, wolne, sta³e, energiczne, zdecydowane
i zdolne, by sprostaæ ka¿demu zadaniu wbrew
pojawiaj¹cym siê trudnoœciom. Lecz ¿eby tak by³o, m³oda
osoba musi poznaæ Chrystusa i Niepokalan¹, zakochaæ siê
w ich sercu i za ich przyczyn¹ znaleŸæ uzasadnienie
i rozwi¹zanie problemu cierpienia moralnego i fizycznego.
PóŸniej ws³uchuj¹c siê w Ich g³os, bêdzie mog³a pod¹¿aæ
do œwiêtoœci. Cz³owiek m³ody jest
kopalni¹ dobra, kimœ, kto poœwiêca siê
ca³kowicie obranym idea³om, kto
pragnie dzia³aæ i zmieniaæ oblicze
œwiata. Gdy bêdzie on na w³aœciwej
drodze, stanie siê

. Dzisiejszy m³ody
cz³owiek jest dla nas œwiatem do
odkrycia i do pozyskania” - pisa³ pra-
³at Luigi Novarese.

Jego ¿ycie ju¿ od wczesnych
lat dzieciñstwa naznaczone by³o cier-
pieniem, zarówno fizycznym, jak i du-
chowym. Ju¿ jako niespe³na roczne
niemowlê straci³ ojca. Wychowywany
przez samotn¹ matkê, w ciê¿kich
latach miêdzywojennych, tym bar-
dziej zmuszony by³ do zadowolenia
siê skromnymi œrodkami material-
nymi. Prawdziwym wyzwaniem dla
ma³ego Luigiego staje siê jednak
ciê¿ka, a przez lekarzy okreœlona
wrêcz jako nieuleczalna, choroba,
gruŸlica koœci. Tak postawiona
diagnoza rozpoczê³a wieloletni¹,
uci¹¿liw¹ kuracjê zwi¹zan¹ z wielo-
miesiêcznymi pobytami w szpitalach, sanatoriach.
Dziewiêcioletni Luigi cierpia³ nie tylko fizycznie, przez
dotkliw¹ chorobê, która okresami ca³kowicie przykuwa³a
go do szpitalnego ³ó¿ka, ale tak¿e duchowo, przez d³ug¹
roz³¹kê z rodzinnym domem i kochaj¹c¹ mam¹. Znajdowa³
jednak w sobie tyle si³y duchowej, ¿e nie tylko nie traci³
optymizmu i nadziei na wyleczenie, ale obdarowywa³
swoj¹ radoœci¹ innych chorych i podnosi³ na duchu tych
wszystkich, których spotyka³ na swojej drodze, a których
choroba i cierpienie doprowadza³y do desperacji
i z³orzeczenia Bogu. Wbrew najgorszym prognozom ze

zbawicielem
spo³eczeñstwa

strony lekarzy, Luigi nie straci³ nadziei na powrót do
zdrowia. Postanowi³ wiêc odbyæ pielgrzymkê do Lourdes
i prosiæ, za poœrednictwem Maryi, o ³askê uzdrowienia
z choroby, która zmierza³a do œmierci. Cudowne
uzdrowienie nast¹pi³o w maju 1931 roku, po trzech
nowennach do Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki, odpra-
wionych przez m³odzie¿ w oratorium w Valdocco, w któ-
rych duchowo uczestniczy³ tak¿e sam Luigi.

Po cudownym uzdrowieniu
Luigi spe³ni³ swoje przyrzeczenie
poœwiêcenia siê na rzecz chorych.
Jednak po stracie matki zmieni³
pierwotne plany bycia lekarzem
i w wieku 21 lat wst¹pi³ do semi-
narium duchownego w Rzymie.
W 1947 roku, przy wspó³udziale
¿yj¹cej do dziœ s. Elwiry Miriam
Psorulli, za³o¿y³ Centrum Ochot-
ników Cierpienia, stowarzyszenie dla
osób, które chc¹ z wiar¹ prze¿ywaæ
swoje cierpienie. Dla nich zacz¹³ te¿
organizowaæ w 1952 roku rekolekcje,
w których osoby chore, niepe³no-
sprawne mog³y poznawaæ sens
w³asnego cierpienia. Osobiste doœ-
wiadczenia duchowe Lugiego Nova-
rese mia³y znacz¹cy wp³yw na charyz-
mat powo³anych przez niego dzie³,
które charakteryzuje duchowoœæ ma-
ryjna. Jest ona œciœle zwi¹zana z dwo-
ma miejscami: Lourdes i Fatim¹.
W tych miejscach Matka Bo¿a kieruje
swoje wezwanie do modlitwy i nawró-
cenia poprzez ma³e dzieci. Rzeczy-

wistoœæ tych wydarzeñ ma wp³yw nie tylko na ¿ycie
wizjonerów, one s¹ aktualne ca³y czas, a przekazywane
przez nich przes³anie jest wa¿ne tak¿e dziœ, jak to
potwierdzi³ w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do
Lourdes papie¿ Benedykt XVI.

Kilka miesiêcy przed œmierci¹, w styczniu 1984
roku, w jednym ze swoich ostatnich tekstów opubli-
kowanych w miesiêczniku Luigi Novarese pisa³:
„Dzieciêc¹ ga³¹Ÿ ruchu trzeba zbudowaæ na mocnych
podstawach, stosuj¹c wypróbowane metody, w³aœnie po to,
aby nie zmarnowaæ skarbu, jakim jest ten ogrom

L'Ancora
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niezawinionego cierpienia. Niektórzy liderzy diecezjalni
naszego ruchu zdaj¹ siê nie rozumieæ, jak istotna jest ta
potrzeba. Sprawiaj¹ wra¿enie, jakby robili wielk¹ ³askê,
jeœli w ogóle bior¹ pod uwagê dzieci i zajmuj¹ siê t¹
dziedzin¹, a przy tym kieruj¹ siê wy³¹cznie w³asnym
uznaniem, nie dbaj¹c o zasady psychologii ani pedagogiki,
i nie widz¹ potrzeby planowej katechezy dostosowanej do
poziomu dzieci, wyjaœniaj¹cej im w sposób przystêpny
problemy cierpienia. Wystarczy pomyœleæ, jak wielkim
wstrz¹sem psychicznym musi byæ dla dziecka chwila,
w której wchodzi w kontakt nie tylko z rzeczywistoœci¹
cierpienia, ale tak¿e œrodowiskiem i personelem opie-
kuñczym, który nie zawsze uœwiadamia sobie, ¿e dzieci
wymagaj¹ szczególnie de-
likatnego traktowania.
Jest konieczne, aby dzieci
ju¿ od ma³oœci uczy³y siê
obcowaæ z krzy¿em, aby
ich œwiadomoœæ nie wypa-
czy³a siê w miarê wzra-
stania czy pod wp³ywem
nieuniknionych pobytów
w szpitalach i oœrodkach
zdrowia”.

Poprzez dzia³al-
noœæ Cichych Pracow-
ników Krzy¿a troska o
dzieci realizowana by³a
w domach prowadzonych
przez Wspólnoty w Co-
gnola, Condino i Arco we
W³oszech. W Re i Valle-
luogo rekolekcje integra-
cyjne dla dzieci i m³o-
dzie¿y doœwiadczonych
chorob¹ i niepe³nosprawnoœci¹, zarówno fizyczn¹, jak
i intelektualn¹, zapocz¹tkowane przez S³ugê Bo¿ego
Luigiego Novarese, organizowane s¹ nadal. Funkcjonuj¹
one w ramach dzia³alnoœci diecezjalnych Centrów
Ochotników Cierpienia. W ci¹gu roku w wielu diecezjach
we W³oszech prowadzone s¹ dzia³ania apostolskie
obejmuj¹ce sektor dzieci i m³odzie¿y. Wydawnictwa
przygotowywane przez wspólnotê, takie jak

, pomoce dydaktyczne do pracy z dzieæmi
niepe³nosprawnymi, wspieraj¹ dzia³ania zaanga¿owanych
animatorów. Organizowane s¹ pielgrzymki, wyjazdy
rekreacyjne, które integruj¹ ten sektor z ca³ym dzie³em.

Ma³a
Kotwica

Obecnie prowadzona przez Stowarzyszenie Cichych
Pracowników Krzy¿a dzia³alnoœæ misyjna prowadzona
w Afryce oraz w Ameryce Po³udniowej sta³a siê nowym
wyzwaniem do pracy z dzieæmi.

5 stycznia 1966 roku, na jednym ze spotkañ
z pracownikami s³u¿by zdrowia i cz³onkami rodzin chorych
dzieci, papie¿ Pawe³ VI stwierdzi³: „Cierpi¹ce dzieci s¹
królewsk¹ drog¹ do Boga; w rêku Boga cierpienie ma moc
wynagradzaæ i zbawiaæ; oto s¹ bezcenne wartoœci, na
których winniœcie skupiaæ uwagê”. Jan Pawe³ II rozwin¹³ te
myœli w Liœcie o zbawczym sensie cierpienia,

Natomiast na spotkaniu jubileuszowym z chorymi,
w 2000 powiedzia³: „Cierpienie i choroba wpisane s¹

w tajemnicê ¿ycia cz³o-
wieka na ziemi. Z pewno-
œci¹ nale¿y walczyæ z cho-
rob¹, bo przecie¿ zdrowie
jest darem Bo¿ym. Ale
wa¿ne jest te¿, aby umieæ
odczytaæ zamys³ Bo¿y,
kiedy cierpienie puka do
naszych drzwi. Kluczem
do jego odczytania jest
Krzy¿ Chrystusa. Wcielo-
ne S³owo wysz³o naprze-
ciw naszym s³aboœciom,
bior¹c je na swoje barki
w tajemnicy krzy¿a. Od
tamtej chwili istnieje
mo¿liwoœæ nadania sensu
ka¿demu cierpieniu, dziê-
ki czemu jest ono szcze-
gólnie cenne. Od dwóch
tysiêcy lat, od dnia mêki
Chrystusa, krzy¿ jaœnieje

jako najpe³niejsze objawienie mi³oœci Boga do nas. Kto
potrafi przyj¹æ go we w³asnym ¿yciu, doœwiadcza, ¿e
cierpienie, rozjaœnione œwiat³em wiary, staje siê Ÿród³em
nadziei i zbawienia”. Te s³owa papie¿a s¹ esencj¹
duchowoœci ca³ego dzie³a pra³ata Luigiego Novarese.

Niedawno zakoñczony we w³oskiej diecezji
Brescia, proces kanonizacyjny ma³ego Angiolino Bonetty
jest dla nas dowodem, jak cierpienie mo¿e umacniaæ
duchowo i prowadziæ do wewnêtrznej przemiany, tak¿e
dzieci.

Salvifici
doloris.
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Cierpienia i choroby dzieci oraz
sytuacja ich rodzin s¹ g³ównymi
tematami orêdzia papieskiego na XVII
Œwiatowy Dzieñ Chorego, obchodzony
od 1993 tradycyjnie 11 lutego.
Inicjatorem tego Dnia by³ Jan Pawe³ II,
który wprowadzi³ go do kalendarza
koœcielnego w liœcie do ówczesnego
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
Duszpasterstwa Pracowników S³u¿by
Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego
z 11 maja 1992. Zwykle Dzieñ ten
obchodzony by³ centralnie co roku
w jakimœ sanktuarium maryjnym w ró¿-
nych czêœciach œwiata, w tym roku

jednak obchody maj¹ charakter diece-
zjalny, bez obchodów g³ównych.

Drodzy bracia i siostry!

Z okazji Œwiatowego Dnia
Chorego, przypadaj¹cego 11 lutego,
we wspomnienie liturgiczne Matki
Bo¿ej z Lourdes, wspólnoty diece-
zjalne zgromadz¹ siê wokó³ swych
biskupów na modlitwê, by zastanowiæ
siê i podj¹æ inicjatywy uwra¿liwiaj¹ce
na rzeczywistoœæ cierpienia. Obcho-
dzony obecnie Rok œw. Paw³a daje
nam stosown¹ okazjê, by wraz z apo-
sto³em Paw³em rozwa¿yæ fakt, ¿e:
„jak obfituj¹ w nas cierpienia Chrys-
tusa, tak te¿ wielkiej doznajemy przez
Chrystusa pociechy” (2 Kor 1,5). Du-
chowa ³¹cznoœæ z Lourdes przywodzi
nam ponadto na myœl macierzyñsk¹
troskê Matki Jezusa o braci swego
Syna, „pielgrzymuj¹cymi jeszcze
i nara¿onymi na niebezpieczeñstwa
i trudy, dopóki nie zostan¹ dopro-
wadzeni do szczêœliwej ojczyzny”
( , 62).Lumen gentium

CIERPIENIE
DZIECI
Benedykt XVI, Orêdzie na

XVII Œwiatowy Dzieñ Chorego,

otrzymane dziêki KAI
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W bie¿¹cym roku uwagê nasz¹ kierujemy szczególnie ku dzieciom,
stworzeniom najs³abszym i bezbronnym, a poœród nich ku dzieciom chorym
i cierpi¹cym. S¹ wœród nich ma³e istoty ludzkie, nosz¹ce w swym ciele skutki
chorób wywo³uj¹cych kalectwo, a tak¿e te, walcz¹ce z chorobami ci¹gle jeszcze
nieuleczalnymi, pomimo postêpu medycyny oraz pomocy wybitnych
naukowców i pracowników s³u¿by zdrowia. S¹ dzieci zranione na ciele i duszy
wskutek konfliktów i wojen oraz niewinne ofiary nienawiœci bezmyœlnych osób
doros³ych. S¹ „dzieci ulicy” pozbawione rodzinnego ciep³a i pozostawione
samym sobie, a tak¿e nieletni zbezczeszczeni przez ludzi niegodziwych,
gwa³c¹cych ich niewinnoœæ, powoduj¹cych w nich uraz psychiczny, który
naznaczy je na ca³e ¿ycie. Nie mo¿emy te¿ zapomnieæ o niezliczonej rzeszy
nieletnich umieraj¹cych z pragnienia, g³odu, braku opieki lekarskiej, jak te¿
o ma³ych wygnañcach i uchodŸcach ze swej ziemi, którzy wraz z rodzicami
szukaj¹ lepszych warunków ¿ycia. Wszystkie te dzieci podnosz¹ niemy krzyk
bólu, odwo³uj¹cy siê do naszych sumieñ jako ludzi i jako wierz¹cych.

Wspólnota chrzeœcijañska, nie mog¹c pozostaæ obojêtna wobec tak
dramatycznych sytuacji, poczuwa siê do przemo¿nego obowi¹zku interwencji.
Koœció³ bowiem, jak napisa³em w Encyklice - „jest rodzin¹
Bo¿¹ w œwiecie. W tej rodzinie nie powinno byæ nikogo, kto cierpia³by z powodu
braku tego, co konieczne” (25,b). Pragnê wiêc, aby tak¿e Œwiatowy Dzieñ
Chorego stwarza³ wspólnotom parafialnym i diecezjalnym okazjê do
pe³niejszego uœwiadomienia sobie, ¿e s¹ „rodzin¹ Bo¿¹” i zachêca³ je do
uwidaczniania w wioskach, dzielnicach i w miastach mi³oœci Pana, która
wymaga, „aby w Koœciele jako rodzinie ¿aden z jej cz³onków nie cierpia³, gdy
jest w potrzebie” (tam¿e). Œwiadectwo mi³oœci stanowi czêœæ ¿ycia ka¿dej
wspólnoty chrzeœcijañskiej. Koœció³ od samego pocz¹tku przek³ada³ zasady
ewangeliczne na konkretne gesty, jak o tym czytamy w Dziejach Apostolskich.
Dziœ, zwa¿ywszy na zmienione warunki opieki lekarskiej, odczuwana jest
potrzeba jeszcze œciœlejszej wspó³pracy miêdzy pracownikami s³u¿by zdrowia
dzia³aj¹cymi w ró¿nych instytucjach zdrowotnych a obecnymi na danym
obszarze wspólnotami koœcielnymi. W tej perspektywie znajduje pe³ne
potwierdzenie wartoœæ pewnej instytucji zwi¹zanej ze Stolic¹ Apostolsk¹, jak¹
jest Szpital Pediatryczny Dzieci¹tka Jezus, obchodz¹cy w tym roku 140-lecie
istnienia.

Ale chodzi o coœ wiêcej. Poniewa¿ chore dziecko nale¿y do rodziny,
która dzieli jego cierpienia, czêsto znosz¹c wielkie niedogodnoœci i trudy,
wspólnoty chrzeœcijañskie musz¹ tak¿e poczuwaæ siê do pomagania rodzinom
dotkniêtym chorob¹ syna lub córki. Za przyk³adem Mi³osiernego Samarytanina
potrzebni s¹ ci, którzy pochylaj¹ siê nad osobami tak ciê¿ko doœwiadczanymi
i potrzebne jest wspieranie ich konkretn¹ solidarnoœci¹. W ten sposób przyjêcie
i dzielenie cierpienia przek³ada siê na u¿yteczne wsparcie dla rodzin chorych
dzieci, tworz¹c wœród nich klimat pogody i nadziei, aby odczuwa³y one wokó³
siebie obecnoœæ szerszej rodziny braci i sióstr w Chrystusie. Wspó³czucie Jezusa
dla p³aczu wdowy z Nain (por £k 7,12-17) i b³agalnej modlitwy Jaira (por. £k
8,41-56) stanowi¹ miêdzy innymi niektóre po¿yteczne punkty odniesienia, aby
uczyæ siê udzia³u w chwilach udrêk fizycznych i moralnych tak wielu
doœwiadczanych rodzin. Wszystko to zak³ada mi³oœæ bezinteresown¹ i hojn¹,
odzwierciedlenie i znak mi³osiernej mi³oœci Boga, który nigdy nie porzuca
swoich dzieci w godzinie próby, lecz nieustannie dostarcza im niezwyk³ej mocy
serca i umys³u, by mog³y odpowiednio stawiæ czo³a trudnoœciom ¿ycia.

Deus Caritas est
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Fot. br. Pawe³ Gondek OFMCap

Codzienne poœwiêcenie i nieustanne zaanga-
¿owanie w s³u¿bie chorych dzieci stanowi¹ wymowne
œwiadectwo umi³owania ludzkiego ¿ycia, zw³aszcza ¿ycia
osób s³abych i ca³kowicie uzale¿nionych od innych. Z ca³¹
moc¹ trzeba mianowicie potwierdziæ bezwzglêdn¹ i naj-
wy¿sz¹ godnoœæ ka¿dego ludzkiego ¿ycia. Z up³ywem
czasu nie zmienia siê nauczanie nieustannie g³oszone przez
Koœció³, ¿e ludzkie ¿ycie jest piêkne i nale¿y je prze¿ywaæ
w pe³ni tak¿e wtedy, gdy jest s³abe i otoczone tajemnic¹
cierpienia. Nasz wzrok powinniœmy skierowaæ ku Ukrzy-
¿owanemu Jezusowi: umieraj¹c na Krzy¿u, chcia³ On
dzieliæ cierpienie ca³ej ludzkoœci. W Jego cierpieniu w imiê
mi³oœci dostrzegamy najwy¿szy wspó³udzia³ w bólu
chorych maleñstw i ich rodziców. Mój czcigodny poprzed-
nik, Jan Pawe³ II, który zw³aszcza u schy³ku swego ¿ycia
da³ wspania³y przyk³ad cierpliwego przyjmowania
cierpienia, napisa³: „Na Krzy¿u znajduje siê «Odkupiciel
cz³owieka», Cz³owiek boleœci, który przyj¹³ na siebie
cierpienia fizyczne i moralne ludzi wszystkich czasów, aby
w mi³oœci mogli odnaleŸæ zbawczy sens swych cierpieñ i
wartoœciowe odpowiedzi na wszystkie swe pytania” (31).

Pragnê wyraziæ swe uznanie i zachêtê organi-
zacjom miêdzynarodowym i krajowym, troszcz¹cym siê
o chore dzieci, zw³aszcza w krajach ubogich i które
wielkodusznie, z poœwiêceniem wnosz¹ swój wk³ad
w zapewnienie im w³aœciwej i serdecznej opieki. Kierujê

jednoczeœnie stosowny apel do odpowiedzialnych
poszczególnych pañstw, aby zwiêkszano ochronê prawn¹ i
œrodki na rzecz chorych dzieci i ich rodzin. Zawsze, a tym
bardziej gdy w grê wchodzi ¿ycie dzieci, Koœció³ ze swej
strony gotów jest do szczerej wspó³pracy, d¹¿¹c do prze-
kszta³cenia ca³ej cywilizacji ludzkiej w „cywilizacjê mi³o-
œci” (por. , n. 30).

Na koniec chcia³bym wyraziæ duchow¹ bliskoœæ
z wami wszystkimi, drodzy bracia i siostry cierpi¹cy
z powodu wszelkich chorób. Serdecznie pozdrawiam tych,
którzy wam pomagaj¹: biskupów, kap³anów, osoby
konsekrowane, pracowników s³u¿by zdrowia, wolonta-
riuszy i tych wszystkich, którzy z mi³oœci¹ poœwiêcaj¹ siê
leczeniu i ³agodzeniu cierpieñ osób dotkniêtych chorob¹.
Szczególne pozdrowienie kierujê do was, drogie dzieci
chore i cierpi¹ce: papie¿ obejmuje was ojcowsk¹ mi³oœci¹,
wraz z waszymi rodzicami i rodzinami i zapewnia was
o szczególnej pamiêci w modlitwie, zachêcaj¹c was do
ufania w macierzyñsk¹ pomoc Niepokalanej Maryi Panny.
Rozmyœlaliœmy o niej raz jeszcze podczas Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, gdy z radoœci¹ obejmowa³a w ramionach Syna
Bo¿ego, który sta³ siê Dzieci¹tkiem. Przyzywaj¹c nad
wami i ka¿dym chorym macierzyñskiej opieki Naj-
œwiêtszej Dziewicy, Uzdrowienia Chorych, wszystkim z
serca udzielam specjalnego Apostolskiego B³ogos³a-
wieñstwa.

Salvifici doloris
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Umi³owani chorzy!

Cierpienie zawsze jest
rzeczywistoœci¹, rzeczywistoœci¹ o
tysi¹cu twarzach. Myœlê tu o tra-
gediach spowodowanych przez
pewne trudne do przewidzenia
zjawiska geologiczne, o cierpie-
niach moralnych mno¿¹cych siê w
spo³eczeñstwie, które s¹dzi³o, ¿e
siê z nimi upora. Myœlê o wszys-
tkich u³omnoœciach i chorobach:
niektórych z czasem uleczalnych,
innych jak dot¹d, niestety,
nieuleczalnych. Jeœli cierpienie
jest czymœ obiektywnym, to o wie-
le bardziej jest ono subiektywne,
niepowtarzalne, w tym sensie, ¿e
ka¿da osoba, kaleka czy chora, na
to samo cierpienie reaguje w ca³-
kiem odmienny sposób. Jest to
tajemnica nieprzewidzianej wra-
¿liwoœci ka¿dego cz³owieka. Zda-
rza siê nawet - w ukrytej sferze
sumieñ - ¿e niektórych drêcz¹ nie-
pokoje tub wyrzuty bez rzeczy-
wistych ku temu podstaw.

TRZY ETAPY

ZROZUMIENIE
AKCEPTACJA
OFIARA

Jan Pawe³ II
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Drodzy chorzy, chcia³bym
pozostawiæ w Waszej pamiêci i w
Waszych sercach trzy œwiate³ka,
które wydaj¹ siê cenne.

Najpierw: jakiekolwiek jest
Wasze cierpienie, fizyczne czy
moralne, osobiste czy rodzinne,
apostolskie czy koœcielne, wa¿ne
jest, abyœcie je sobie jasno, bez
pomniejszania go ani wyolbrzy-
miania, uœwiadomili wraz z ca³ym
³añcuchem reakcji, jakie rodzi ono
w Waszej ludzkiej wra¿liwoœci:
poczuciem klêski, bezu¿ytecz-
noœci w³asnego ¿ycia itd.

Nastêpnie: jest rzecz¹ ko-
nieczn¹, by postêpowaæ na drodze
akceptacji. Tak, akceptowaæ ten
stan rzeczy, nie na zasadzie mniej
lub bardziej œlepej rezygnacji, ale
dlatego ¿e wiara zapewnia nas, i¿
Pan mo¿e i pragnie wyprowadziæ
dobro ze z³a. Jak¿e wielu spoœród
Was tu obecnych mog³oby za-
œwiadczyæ, ¿e cierpienie, zaakce-
ptowane w wierze, odrodzi³o
w nich pogodê ducha, nadziejê...

Pragn¹c ze z³a wyprowadziæ
dobro, zachêcam Was, byœcie byli
czynni na miarê Waszych mo¿-
liwoœci, pomimo choroby, a je¿eli
jesteœcie niesprawni, byœcie sami
brali odpowiedzialnoœæ za siebie,
u¿ywaj¹c tych si³ i talentów,
którymi dysponujecie pomimo
kalectwa. Ci, którzy otaczaj¹ Was
czu³oœci¹ i pomoc¹, a tak¿e
stowarzyszenia, do których nale-
¿ycie, jak np. Bractwo Chorych,
staraj¹ siê w³aœnie o to, byœcie ko-
chali ¿ycie i w miarê mo¿noœci
coraz bardziej rozwijali w sobie tê
mi³oœæ jako dar Boga.

I wreszcie najpiêkniejszy
gest, który mo¿ecie uczyniæ:
ofiara. Dar z³o¿ony z mi³oœci do
Pana i do naszych braci pozwala
osi¹gn¹æ, nieraz w stopniu bardzo
wysokim, teologiczn¹ cnotê
mi³oœci, to znaczy zatracenie siê w
mi³oœci Chrystusa i Przenaj-
œwiêtszej Trójcy do ludzkoœci.

Te trzy etapy, prze¿yte
przez ka¿dego, kto cierpi, wedle

jego w³asnego rytmu i otrzymanej
³aski, przynios¹ zdumiewaj¹c¹
wolnoœæ wewnêtrzn¹. Czy¿ nie
tak¹ w³aœnie paradoksaln¹ naukê
przynosz¹ nam Ewangeliœci?
- „Kto straci swe ¿ycie z mego
powodu, znajdzie je” (Mt 16, 25).
Czy¿ nie na tym polega ewan-
geliczny ruch ca³kowitego odda-
nia siê Bogu, tak g³êboko doœwiad-
czonego przez Bernadettê z Lour-
des i przez Teresê z Lisieux, przez
ca³e prawie ¿ycie chorych?

Bracia i Siostry, którzy
cierpicie, odejdŸcie st¹d umo-
cnieni i odnowieni dla Waszej
„misji specjalnej”! Jesteœcie cen-
nymi wspó³pracownikami Chry-
stusa we wprowadzaniu w ¿ycie,
w czasie i w przestrzeni, Odkupie-
nia, które uzyska³ On raz na
zawsze dla ca³ej ludzkoœci poprzez
historyczne tajemnice swego
Wcielenia, mêki i zmartwych-
wstania.

Spotkanie z chorymi w Lourdes, 15.08.1983.
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PREZENTACJE

Lis t apos to l sk i zos ta ³
napisany w 1984 roku i og³oszony
11 lutego, w dniu liturgicznego
wspomnienia Matki Bo¿ej z Lour-
des, w szóstym roku pontyfikatu
Jana Paw³a II. Papie¿ by³ ju¿ wtedy
cz³owiekiem, który nie raz doœ-
wiadczy³ cierpienia - szczególnym
doœwiadczeniem by³o cierpienie
doznane z powodu zamachu na
jego ¿ycie, z czym wi¹za³ siê dwu-
krotny pobyt w poliklinice Gemel-
li. Ca³a jego m³odoœæ by³a równie¿
czasem objêtym ró¿norodnymi
zagro¿eniami utarty zdrowia, wol-
noœci, ¿ycia, utraty ¿ycia jego blis-
kich. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
List apostolski, jaki napisa³ o cier-
pieniu, nie by³ pisany przez teore-
tyka, ale cz³owieka, który mia³ ju¿
za sob¹ doœwiadczenie bólu prze-
¿yte na wszelkich mo¿liwych p³a-
szczyznach odczuwania.

Wa¿n¹ informacj¹ jest fakt, i¿
List ukaza³ siê
w roku Jubileuszu Odkupienia. Jak
wynika z treœci papieskiego doku-
mentu i co te¿ sam autor bardzo
mocno podkreœla, temat ten mia³
wp³yw na przebieg ca³ej refleksji
zapisanej w Liœcie. Jak czytamy w
jednym z pocz¹tkowych fragmen-
tów: „Temat: pod k¹tem
tego w³aœnie zbawczego sensu
zdaje siê g³êboko wchodziæ w kon-
tekst Roku Odkupienia jako nad-
zwyczajnego Jubileuszu Koœcio³a
i ta te¿ okolicznoœæ przemawia za
jego podjêciem w tym w³aœnie
czasie. Niezale¿nie od tego jest to
temat ogólnoludzki, który towa-

Salvifici doloris

cierpienie

Zbawcze cierpienie
rzyszy cz³owiekowi pod ka¿dym
stopniem d³ugoœci i szerokoœci
geograficznej, niejako wspó³is-
tnieje z nim w œwiecie i dlatego
stale i wci¹¿ na nowo domaga siê
podjêcia. Wprawdzie Autor Listu
do Rzymian napisa³, ¿e „ca³e
stworzenie a¿ dot¹d jêczy i wzdy-
cha w bólach rodzenia”, wpraw-
dzie cz³owiekowi znane s¹ i bliskie
cierpienia osobników œwiata
zwierzêcego, tym niemniej to, co
wyra¿amy w s³owie ,
wydaje siê szczególnie

Jest tak g³êbokie,
jak cz³owiek, w³aœnie przez to, ¿e
na swój sposób ods³ania g³êbiê
w³aœciw¹ cz³owiekowi i na swój
sposób j¹ przerasta. Cierpienie
zdaje siê przynale¿eæ do transcen-
dencji cz³owieka: jest jednym
z tych punktów, w których cz³o-
wiek zostaje niejako „skazany” na
to, a¿eby przerasta³ samego siebie
i zostaje do tego w tajemniczy spo-
sób wezwany”.

Dokument obfituje w cytaty
i przyk³ady z Pisma Œwiêtego. Pod-
stawowymi tekstami, do jakich
odwo³uje siê papie¿, s¹: Ksiêga
Hioba, Pieœñ Cierpi¹cego S³ugi z
Ksiêgi Izajasza, przypowieœæ o Mi-
³osiernym Samarytaninie oraz
Listy œw. Paw³a. Wykorzystane cy-
taty maj¹ na celu nie tylko nakreœliæ
biblijne pod³o¿e problemu cier-
pienia, z jakim styka siê cz³owiek
w swoim ¿yciu, ale i wskazaæ na
dokonuj¹ce siê na przestrzeni wie-
ków mentalne przemiany w kwestii
rozumienia sensu cierpienia. Stary

cierpienie
wspó³istot-

ne z cz³owiekiem.

Testament bowiem upatrywa³
w cierpieniu g³ównie piêtno grze-
chu, w Nowym zaœ, dziêki Chry-
stusowi, cierpienie zyska³o nowe
znaczenie sta³o siê cennym narzê-
dziem s³u¿by Bogu i bliŸniemu.

List apostolski Jana Paw³a II
sk³ada siê z szeœciu czêœci:

. Punkt wyjœcia do
rozwa¿añ, jak widaæ, stanowi
pytanie o sens ludzkiego cierpienia,
na które papie¿ odpowiada, ukazu-
j¹c Jezusow¹ drogê cierpienia, Jego
mêkê podjêt¹ z mi³oœci do cz³o-
wieka.

Œwiat
ludzkiego cierpienia; W poszuki-
waniu odpowiedzi na pytanie o sens
cierpienia; Jezus Chrystus: cier-
pienie przezwyciê¿one mi³oœci¹;
Uczestnicy cierpieñ Chrystusa;
Ewangelia cierpienia; Mi³osierny
Samarytanin

Opracowanie Izabela Rutkowska

Jan Pawe³ II,

w: ,
Wydawnictwo M, Kraków 2000

List apostolski Salvifici doloris
- O chrzeœcijañskim sensie
ludzkiego cierpienia,

Do chorych i cierpi¹cych
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Na pocz¹tku chcieliœmy zapytaæ,
jak Ksi¹dz Biskup ocenia pomys³
organizacji tego sympozjum?

Czy w Polsce jest organizowa-
nych wiele podobnych inicjatyw?

Sam pomys³ jest piêkn¹ odpowie-
dzi¹ na zapotrzebowanie, jakie
istnieje wœród ludzi cierpi¹cych
i tych, którzy z nimi siê spotykaj¹.
Jest te¿ piêknym nawi¹zaniem do
osoby Jana Paw³a II, S³ugi Bo¿ego,
który 25 lat temu dedykowa³
ca³emu Koœcio³owi, a wiêc ka¿de-
mu z nas, List apostolski

o chrzeœcijañskim sensie
ludzkiego cierpienia.

Nie zrobi³em inwentaryzacji, co siê
dzieje w poszczególnych diecez-
jach. Mogê podejrzewaæ, ¿e nie
by³o zbyt wiele tego rodzaju
inicjatyw. Tym bardziej cieszê siê,
¿e w G³ogowie, gdzie na turnusy
rehabilitacyjne i rekolekcje przyje-
¿d¿a tyle osób niepe³nosprawnych
i doœwiadczaj¹cych cierpienia, od-

Salvifici
doloris

by³o siê sympozjum poœwiêcone
tak wa¿nemu zagadnieniu w ¿yciu
cz³owieka

Cierpienie towarzyszy w mniej-
szym b¹dŸ w wiêkszym stopniu
ka¿demu cz³owiekowi. Jedni cier-
pi¹ fizycznie, inni psychicznie, nie
brakuje te¿ osób doœwiadczaj¹cych
cierpieñ duchowych. Czêsto cier-
pienia psychiczne b¹dŸ duchowe s¹
trudniejsze do prze¿ywania ani¿eli
fizyczne.

Wyznacza nam on kierunek spraw,
którymi powinniœmy siê zaj¹æ.
Podpowiada Koœcio³owi zagadnie-
nia, które wymagaj¹ szczególnej
refleksji w ¿yciu cz³owieka...

Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e problem
cierpienia jest bardzo wa¿ny,
stale aktualny i nie nale¿y od
niego odchodziæ?

Jakie znaczenie wed³ug Ksiêdza
Biskupa ma temat duszpasterski
roku ?Otoczmy trosk¹ ¿ycie

WYZNACZYÆ
KIERUNEK

Wywiad z Jego Ekscelencj¹ Ksiêdzem
Biskupem Stefanem Regmuntem,

Przewodnicz¹cym Zespo³u KEP
ds. S³u¿by Zdrowia przeprowadzony

przez Tomasza Weso³owskiego
i Martê Gil
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Czy has³o O
jest nawi¹zaniem do g³oœnego
ostatnio tematu eutanazji lub
aborcji?

Jaki jest wp³yw Listu apostol-
skiego na men-
talnoœæ chrzeœcijan?

toczmy trosk¹ ¿ycie

Salvifici doloris

Eutanazja i aborcja na pewno s¹
elementem tego tematu. Nie wy-
pe³niaj¹ one jednak ca³ej przes-
trzeni problematyki w nim zawar-
tej. Narodziny cz³owieka oraz jego
rozwój, trudne doœwiadczenia ¿y-
ciowe, jak: choroba, niepe³nospra-
wnoœæ, a tak¿e zgoda na ¿ycie a¿ do
chwili naturalnej œmierci, s¹ wa¿-
nymi zagadnieniami, których doœ-
wiadcza cz³owiek i w których ma
prawo oczekiwaæ od nas pomocy
i ochrony. Nie mo¿na jednak w tym
otaczaniu trosk¹ ¿ycia zapominaæ o
ludziach w wieku œrednim i we
wszystkich innych przedzia³ach
wiekowych. Winniœmy te¿ pa-
miêtaæ o œrodowisku, w którym
cz³owiek ¿yje, aby ono by³o odpo-
wiednie dla jego rozwoju.

List jest szans¹ pog³êbienia œwia-
domoœci sensu ludzkiego cierpie-
nia. Mo¿na z niej skorzystaæ lub j¹
odrzuciæ. Wielu chrzeœcijan zapew-
ne nie siêgnê³o jeszcze po ten
dokument, chocia¿ wydany on
zosta³ 25 lat temu. Potrzeba ludzi,
którzy podprowadz¹ chrzeœcijan do
treœci tego listu, bo potrzebuj¹ go
zarówno zdrowi, jak i chorzy. To

wyznacza przed nami jeszcze
wielkie zadanie upowszechnienia
tego dokumentu. Winien on wp³y-
n¹æ na pog³êbienie tajemnicy
cierpienia, uœwiadomienie sobie,
czym ono jest, zaakceptowanie go i
ofiarowanie za siebie i innych, jako
daru zbawienia. List Jana Paw³a II

mo¿na czytaæ
wielokrotnie i zawsze znajdzie siê
w nim nieuœwiadomione dotych-
czas treœci. Ka¿dego roku, staj¹c siê
bardziej dojrza³ymi, wydobê-
dziemy z niego to, co jest naj-
bardziej istotne i potrzebne dla
naszej codziennoœci.

Przede wszystkim Zespó³ ten
troszczy siê o ludzi chorych i tych,
którzy im s³u¿¹. Podejmuje
wspó³pracê z lekarzami, pielêg-
niarkami, po³o¿nymi i kapelanami
szpitalnymi. Organizuje dla nich
rekolekcje, pielgrzymki, sympozja,
szkolenia, które maj¹ pomóc
bardziej ewangelicznej pos³udze
wobec cierpi¹cych. Razem z cho-
rymi i pracownikami S³u¿by
Zdrowia modli siê o potrzebne dary
i ³aski w przyjêciu choroby i rea-
lizacji misji wobec cierpi¹cych.
Upowszechnia nauczanie Ojca
Œwiêtego i Kongregacji na temat
etycznego i moralnego s³u¿enia
chorym. Przypomina te¿ o roli

Salvifici doloris

Wiadomo, ¿e Ksi¹dz Biskup jest
przewodnicz¹cym Zespo³u Ko-
misji Episkopatu Polski ds. S³u¿-
by Zdrowia. Jakie s¹ inicjatywy
tej komisji?

Koœcio³a i spo³eczeñstwa w s³u¿bie
osób chorych. W roku bie¿¹cym,
z inspiracji Zespo³u, któremu
przewodniczê, du¿o czasu poœwiê-
camy osobom prze¿ywaj¹cym
choroby terminalne.

Zespó³ Episkopatu Polski zosta³
wezwany po to, aby tworzyæ pewne
struktury u³atwiaj¹ce s³u¿bê
chorym, a tak¿e stwarzaj¹ce okazjê
do dzielenia siê doœwiadczeniem
z poszczególnymi diecezjami.
Chcemy siê przyczyniaæ do po-
wstawania stowarzyszeñ zawo-
dowych, które pielêgnowa³yby
poszanowanie dla wartoœci
chrzeœcijañskich, takie jak na
przyk³ad Stowarzyszenie Lekarzy
Katolickich, Pielêgniarek i Po³o-
¿nych. Wa¿nym zagadnieniem
w czasach obecnych jest pochy-
lenie siê nad ludŸmi dotkniêtymi
chorob¹ raka i tworzenie w zwi¹z-
ku z tym hospicjów, zarówno do-
mowych (w rodzinach), jak i w od-
rêbnych, powo³anych do tego
oœrodkach. Razem z Ojcami Boni-
fratrami czynimy starania powo-
³ania szko³y dla kapelanów
szpitalnych s³u¿¹cej wszystkim
diecezjom i zakonom. Oczywiœcie
tych pragnieñ i planów jest o wiele
wiêcej. Niech te, które wymieni³em
na u¿ytek tego wywiadu, wystar-
cz¹.

Jakie s¹ plany na przysz³oœæ
zwi¹zane z Zespo³em Komisji,
któremu Ekscelencja prze-
wodniczy?
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Mi³oœæ
i cierpienie
- misterium
Boga
i nadzieja
cz³owieka

Od 9 do 11 lutego 2009 r.
w G³ogowie, w Domu „Uzdrowie-
nie Chorych” im. Jana Paw³a II
mia³o miejsce sympozjum pod
has³em „Mi³oœæ i cierpienie.
Misterium Boga i nadzieja cz³o-
wieka”. Organizatorami zjazdu by-
³a wspólnota Cichych Pracowni-
ków Krzy¿a, stowarzyszenie
Centrum Ochotników Cierpienia,
Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu
Szczeciñskiego. W organizacji
pomaga³ równie¿ Miejski Oœrodek
Kultury w G³ogowie. Temat spot-
kania mia³ zwi¹zek z 25. rocznic¹
wydania Listu apostolskiego

Jana Paw³a II,
a tak¿e z obchodami XVII Œwia-
towego Dnia Chorego. O godz.
15.00 ks. lic. Janusz Malski uro-
czyœcie rozpocz¹³ sympozjum, wi-
taj¹c i przedstawiaj¹c zebranych
goœci, wœród których byli m.in.:
przyby³y z W³och Moderator Gene-
ralny Cichych Pracowników Krzy-
¿a ks. Luciano Ruga, Biskup Zielo-
nogórsko-Gorzowski Stefan Reg-
munt, Biskup Pomocniczy Œwidni-
cki Adam Ba³abuch oraz Prezydent
Miasta G³ogowa Jan Zubowski.

Salvifici doloris



Po ciep³ym powitaniu nast¹pi³a seria wyk³adów.
Jako pierwszy wyst¹pi³ ks. lic. Janusz Malski, który
w swoim referacie pt. „S³uga Bo¿y Luigi Novarese
aposto³ chorych” przybli¿y³ postaæ za³o¿yciela
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a, pra³.
Luigiego Novarese. Pra³at Luigi ju¿ jako dziecko
doœwiadczy³ cierpienia, choruj¹c na gruŸlicê koœci, co
wi¹za³o siê z czêstym pobytem w szpitalu i roz³¹k¹
z rodzin¹. Dziêkuj¹c za otrzyman¹ ³askê uzdrowienia,
m³ody Luigi postanowi³ oddaæ siê s³u¿bie chorym
i cierpi¹cym. Wst¹pi³ do seminarium duchownego.
Jako ksi¹dz powo³a³ kilka instytucji nios¹cych pomoc
potrzebuj¹cym (Maryjna Liga Kap³anów, Centrum
Ochotników Cierpienia, Cisi Pracownicy Krzy¿a).
Ksi¹dz Luigi kierowa³ siê w ¿yciu zasad¹ „do chorego
przez chorego” i na ka¿dym kroku dowodzi³ jej
s³usznoœci. Podkreœla³, ¿e ludzie cierpi¹cy maj¹ do
wype³nienia misjê, któr¹ jest ofiarowanie swego
cierpienia dla dobra innych.

Kolejny wyk³ad pt. „Problem cierpienia w na-
szej kulturze europejskiej” wyg³osi³ o. prof. Jacek
Salij. W wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na to, ¿e cier-
pienie wystêpuje w ka¿dej kulturze, jednak tylko
w kulturze europejskiej stanowi ono problem. O. prof.
Salij przywo³a³ pogl¹dy filozofów europejskich m.in.:
Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Woltera, Jana Jakuba
Rousseau. Uzna³, ¿e dechrystianizacja Europy zaczê³a
siê ju¿ w XVII wieku. Nawi¹za³ równie¿ do problemu
eutanazji. Wa¿n¹ czêœæ wyk³adu stanowi³a próba
odpowiedzi na pytanie, jak wiara chrzeœcijañska
t³umaczy problem cierpienia. Referent stwierdzi³, ¿e
grzech jest cen¹, której chrzeœcijanin nie powinien
p³aciæ w zamian za unikanie cierpienia. Jak mówi³,
degradacja kultury europejskiej postêpuje miedzy
innymi w³aœnie dlatego, ¿e grzech sta³ siê form¹
lekarstwa na cierpienie oraz form¹ ucieczki od
cierpienia. Wysuniête wnioski zosta³y poszerzone
przyk³adami z Biblii.

Trzecie wyst¹pienie stanowi³o próbê po³¹czenia
teologii z jêzykoznawstwem. Mgr Izabela Rutkowska
z Uniwersytetu Zielonogórskiego w wyk³adzie zaty-
tu³owanym „Analiza leksykalno-semantyczna pojêcia

w Liœcie apostolskim ”cierpienie Salvifici doloris

pokaza³a jêzykowy obraz cierpienia utrwalony w s³o-
wnictwie badanego tekstu. Uwagê s³uchaczy zwróco-
no na ró¿norodnoœæ znaczeñ takich wyrazów, jak

, , . W dalszej czêœci wyk³adu prele-
gentka ukaza³a g³ówne, wy³aniaj¹ce siê z papieskiego
tekstu cechy cierpienia ludzkiego, takie jak: pow-
szechnoœæ, niewyra¿alnoœæ, intensywnoœæ. W swojej
analizie wskaza³a na wymieniane przez papie¿a
podmioty cierpienia, którymi s¹: osobniki œwiata
zwierzêcego, œwiat, cz³owiek „w ogóle”, cz³owiek
jako chrzeœcijanin oraz Jezus Chrystus. Poprzez u¿yte
w Liœcie s³ownictwo ukaza³a obraz cierpienia jako
zjawiska podlegaj¹cego wartoœciowaniu: negatyw-
nemu - jako doznawanie z³a, i pozytywnemu - jako
s³u¿ba w odbudowaniu dobra. Zwróci³a uwagê na
istotê epitetu , uznaj¹c, ¿e definicja cierpienia
w chrzeœcijañstwie nie mo¿e byæ pozbawiona w³aœnie
kontekstu zbawienia.

Ostatni wyk³ad pierwszego dnia sympozjum
wyg³osi³a s. prof. Ewa Jezierska, reprezentuj¹ca
Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu. Praca
pt. „Paw³owa odpowiedŸ na pytanie

? - rozwa¿anie w kontekœcie Listu apostol-
skiego ” stanowi³a próbê po³¹czenia
pogl¹dów Jana Paw³a II i œw. Paw³a dotycz¹cych
cierpienia. W zwi¹zku z trwaj¹cym Rokiem œw. Paw³a
tematyka ta jest bardzo aktualna. Prof. Ewa Jezierska
pokaza³a sposób rozumienia chrztu przez œw. Paw³a,
objaœniaj¹c s³owa „przyoblec siê w Chrystusa”. W s³o-
wach tych zawarte jest zjednoczenie siê z Jezusem, co
dla œw. Paw³a oznacza wspó³odczuwanie cierpienia.
Cierpienie nie jest kar¹, nieszczêœciem, lecz konsek-
wencj¹ grzechu Adama, jest kontynuacj¹ dzie³a
zbawczego Chrystusa. Mo¿liwoœæ zmagania siê z bó-
lem, ³¹czenia siê z Chrystusem, stanowi potwier-
dzenie powa¿nego traktowania ludzi wierz¹cych
przez Boga Ojca.

Drugiego dnia sympozjum wyk³ady rozpocz¹³
ks. prof. Pawe³ Bortkiewicz, dziekan Wydzia³u
Teologicznego UAM, referatem Obecnoœæ Chrys-
tusa w cierpieniu”. W wyk³adzie ksi¹dz profesor
nazwa³ List apostolski ewangeli¹
cierpienia, dobr¹ nowin¹ o cierpieniu. Jak podkreœli³,

cier-
pienie ból choroba

zbawczy

dlaczego
cierpienie
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chrzeœcijañstwo zmaga siê z problemem cierpienia Boga od pierwszych
wieków. Pytaj¹c o podmiot cierpienia, na podstawie Listu apostolskiego
mo¿emy odpowiedzieæ, ¿e cierpia³ Jezus Chrystus, natomiast na py-
tanie, co cierpia³o w Chrystusie, nale¿y odpowiedzieæ, ¿e cierpia³o
w Chrystusie cz³owieczeñstwo. Wskazuj¹c na osobê Chrystusa, który
jako Bóg-cz³owiek doœwiadcza³ na ziemi cierpienia, ukaza³ równie¿
obecnoœæ pozosta³ych osób Trójcy. Jak mówi³, to cierpienie, które
dotyczy Boga Trójjedynego sprawia, ¿e Bóg staje siê bliski cz³owiekowi,
zjednoczony z cz³owiekiem.

Kolejnym prelegentem by³ ks. dr Jan Jagie³ka z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, który wyg³osi³ referat pt. „Teologia cierpienia
w nauczaniu Jana Paw³a II”. Autor ukaza³ szeroko postaæ samego Jana
Paw³a II, przedstawiaj¹c jego ¿ycie w kontekœcie doznanych cierpieñ.
Wyt³umaczy³ te¿ zasadnoœæ u¿ywania sformu³owania

. Wieloaspektowe spojrzenie na temat cierpienia wzbogacone
zosta³o cytatami nie tylko z encyklik i listów apostolskich papie¿a, ale
i z jego orêdzi i homilii. Wyk³ad ukaza³ ogromne znaczenie tego tematu
w nauczaniu Jana Paw³a II, staj¹c siê tym samym wskazówk¹, jak nale¿y
rozumieæ doœwiadczenie cierpienia w kontekœcie chrzeœcijañstwa.

Ks. bp drAdam Ba³abuch, Biskup Œwidnicki, wyk³adowca na PWT
Wroc³aw, wyst¹pi³ z wyk³adem na temat: „Pastoralny wymiar Listu
apostolskiego ”. Ksi¹dz biskup w swoim wyst¹pieniu
skupi³ siê na roli, jak¹ powinien odegraæ Koœció³ wobec osób cierpi¹cych.
Jak podkreœli³, zadaniem Koœcio³a nie jest tylko ukazanie sensu
cierpienia, ale i prowadzenie cz³owieka do zespolenia z Chrystusem, bo to
Chrystus nadaje cierpieniu sens. Pomoc wiêc œwiadczona osobom
chorym i niepe³nosprawnym powinna byæ udzielana przede wszystkim w
duchu wiary i duchu modlitwy. Ks. BiskupA. Ba³abuch zwróci³ uwagê na
fakt, i¿ wszyscy jesteœmy zaproszeni do pos³ugi na rzecz osób cierpi¹-
cych, w pierwszej kolejnoœci duchowni, osoby zakonne, ale te¿ i wszyscy
œwieccy stanowi¹cy Koœció³. Kolejnym wa¿nym aspektem by³o ukazanie
apostolskiej roli osób cierpi¹cych, które poprzez swoje cierpienie
zjednoczone z Chrystusem maj¹ wspó³udzia³ w zbawianiu œwiata, s¹
poœrednikami i wspó³pracownikami.

Prof. dr hab. Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego powiedzia³a wyk³ad pt. „Cierpienie jako czynnik wycho-
wuj¹cy (w œwietle nauczania Jan Paw³a II)”. Wyk³ad porusza³ proble-
matykê cierpienia jako czynnika wychowuj¹cego. Autorka wskazywa³a
na wspó³istotnoœæ cierpienia z cz³owiekiem, cierpienie bowiem przy-
nale¿y do transcendencji cz³owieka. Ukazywa³a równie¿ edukacyjn¹
wartoœæ pytania o cierpienie, które to pytanie pozwala cz³owiekowi na
odkrycie korzeni cierpienia. W wyk³adzie k³adziono tak¿e nacisk na
twórczy charakter cierpienia, zaznaczaj¹c, ¿e cierpienie jest drog¹ wzro-
stu dla tych, którzy cierpi¹ oraz drog¹ przemiany dla tych, którzy

teologia
cierpienia
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towarzysz¹ osobom cierpi¹cym. Co istotne, ludzie cierpi¹cy ukazani
zostali jako „przed³u¿enie cierpi¹cego Chrystusa” oraz dar dla wspól-
noty.

Wyk³ad prof. dr hab. El¿biety Skorupskiej-Raczyñskiej (prorektor
PWSZ z Gorzowa Wielkopolskiego) - „Obraz cierpienia cz³owieka we
wspomnieniach o Janie Pawle II ” - poœwiêcony by³
obrazowi cierpienia, jaki wy³ania siê ze wspomnieñ o Janie Pawle II
„Pozwólcie mi odejœæ”. Kolejne etapy ¿ycia Jana Paw³a II, które od
wczesnych lat przesi¹kniête by³o cierpieniem, ukazuj¹ wieloraki wymiar
cierpienia, jakiego doznawa³ Jan Pawe³ II. Co istotne, we wspó³czesnym
œwiecie, który odrzuca cierpienie, papie¿ nada³ mu wymiar transcen-
dentny. Cierpienie zbli¿y³o go do Boga, staj¹c siê Ÿród³em refleksji
i fundamentalnych pytañ. Dziêki przedstawionym wspomnieniom
mieliœmy okazjê ujrzeæ to oblicze papie¿a, którego nie byliœmy œwiadomi
za jego ¿ycia. Jak powiedzia³a pani profesor - egzemplifikacj¹ pojêcia

w Liœcie apostolskim by³a sama osoba Jana Paw³a II, jako
œwiadka oraz uczestnika cierpienia.

Ostatnim prelegentem tego dnia by³ dr Mieczys³aw Guzewicz
(Komisja Episkopatu ds. Rodziny) z referatem pt. „Cierpienie jest
powo³aniem do mi³oœci - inspiracje biblijne”. Jak mówi³ prelegent: „Ca³e
nasze ¿ycie mo¿e byæ wydane na ofiarê. Oczywiœcie jej wartoœæ mo¿emy
wzmacniaæ, oddaj¹c Bogu wszelkie przykre doœwiadczenia jako zadoœæ-
uczynienie za grzechy. Jest ono potrzebne najpierw ka¿demu z nas, jako
wynagrodzenie za pope³niane z³o. Taka postawa przyczynia siê równie¿
do otrzymania b³ogos³awieñstwa na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia. Jest
to tak¿e podejœcie daj¹ce mo¿liwoœæ zadoœæuczynienia za grzechy innych
i umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ realizacjê woli Bo¿ej. Cierpienie mo¿e mieæ war-
toœæ ofiary zastêpczej, ponoszonej za z³o i krzywdy wyrz¹dzane przez
innych. Nie wnikaj¹c w g³êbiê tej tajemnicy, dowiadujemy siê, ¿e nawet
najciê¿sze uczynki, przestêpstwa mog¹ byæ zrównowa¿one moc¹
cierpienia, a grzesznicy i przestêpcy mog¹ dost¹piæ ³aski zbawienia”.

Trzeci dzieñ obrad sympozjum rozpocz¹³ wyk³ad pt. „Misja Matki
Bo¿ej u stóp Krzy¿a”, który wyg³osi³ ks. dr Luciano Ruga z Rzymu,
Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzy¿a. Referent w swoich
refleksjach odwo³ywa³ siê do dwóch tekstów biblijnych: fragmentu
Ksiêgi Rodzaju (Rdz. 3, 1-7) oraz Ewangelii œw. Jana (J. 19, 25-27). Ks.
dr Luciano Ruga zwróci³ uwagê, ¿e cz³owiek jako stworzenie Bo¿e
otrzymuje od Boga trzy owoce z „drzewa ¿ycia” pochodz¹cego z Ksiêgi
Rodzaju. S¹ to: ¿ycie, mi³oœæ i dar. Kiedy dochodzi do grzechu
pierworodnego, dokonuje siê „przewrócenie” wartoœci - st¹d powstaje
poznanie (w znaczeniu zabrania czegoœ Bogu), potêga i posiadanie.
W wyk³adzie zosta³a zaprezentowana postawa Maryi, która stoj¹c pod
krzy¿em swego Syna, ukazuje ten krzy¿ jako „drzewo ¿ycia”. Luciano
Ruga powiedzia³, ¿e Maryja kreœl¹c znak krzy¿a, przywo³uje nas do

Pozwólcie mi odejœæ
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drzewa ¿ycia, którym jest krzy¿, poniewa¿ na nim w³aœnie zosta³a po-
konana œmieræ wieczna.

Ks. dr Grzegorz Cyran z Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Szczeciñskiego w wyk³adzie „Figura edukacyjna Dobrego Samaryta-
nina” przywo³a³ przypowieœæ o dobrym Samarytaninie, która sta³a siê
podstaw¹ do rozwa¿añ nad pomoc¹ wobec cierpi¹cych, do omówienia
postawy bohatera opowieœci. Zosta³ tak¿e przybli¿ony kontekst, w któ-
rym prelegent przytoczy³ omawian¹ historiê. Jest to dialog Jezusa z uczo-
nym w Prawie, który pyta, co ma uczyniæ, by osi¹gn¹æ zbawienie. Pojawia
siê równie¿ pytanie „Kto jest moim bliŸnim?”. Jezus wyraŸnie kreœli ob-
raz zbójców, którzy nie mi³uj¹ „swego bliŸniego jak siebie samego”. Po-
staci kap³ana i lewity równie¿ s¹ ukazane negatywnie, poniewa¿ nie nios¹
pomocy walcz¹cemu o ¿ycie poszkodowanemu. Samarytanin zaœ okazuje
mi³osierdzie i niesie pomoc. Ks. dr Grzegorz Cyran zauwa¿y³, ¿e pytanie
„Kto jest moim bliŸnim?” wystosowane przez uczonego w Prawie, zosta-
je zast¹pione przez Jezusa na pytanie „Który z tych trzech jest bliŸnim?”.
W przypowieœci s¹ podane ró¿ne przyk³ady zachowania, ale okazanie
mi³osierdzia jest w niej najistotniejsze.

Z referatem „Wybieram ¿ycie i mi³oœæ. Aktywny wymiar ¿ycia
cz³owieka cierpi¹cego” wyst¹pi³a Anna Maria Cipriano SOdC z Rzymu,
przewodnicz¹ca Miêdzynarodowej Konfederacji CVS. „Niemo¿liwe jest
cokolwiek powiedzieæ na temat cierpienia, jeœli siê nie zacznie od starañ,
by dostrzec ten delikatny, ale silny zwi¹zek istniej¹cy miêdzy cierpieniem
a mi³oœci¹. Zrozumiemy to jedynie patrz¹c na Jezusa, Boga schodz¹cego
w ciszy, aby wejœæ w nasz¹ naturê, doœwiadczyæ ograniczeñ i nadaæ sens
ca³ej naszej egzystencji” mówi³a na wstêpie. A.M. Cipriano, poruszaj¹ca
siê na wózku. Podkreœli³a, ¿e trzeba wychowywaæ innych do ¿ycia cier-
pieniem, bo ten czas w naszym ¿yciu mo¿e byæ bardzo owocny.

Ostatni referent, dr Przemys³aw S³owiñski z PWSZ w Gorzowie
Wielkopolskim, przygotowa³ historyczny wyk³ad na temat Cichych
Pracowników Krzy¿a i ich obecnoœci w Polsce. Wskaza³ na najwa¿niejsze
daty, przedsiêwziêcia, ale i ludzi, którzy tworzyli oœrodek g³ogowski.

Sympozjum towarzyszy³y wystawy, œwiadectwa osób doœwiadczo-
nych cierpieniem oraz koncert Ewy B³aszczyk.

Dziêki niemu dowiedzieliœmy siê, dlaczego w³oska wspólnota osiedli³a
siê w Polsce i dlaczego wybra³a na swoj¹ siedzibê w³aœnie G³ogów.
Wyk³ad ten jednoczeœnie ukaza³ s³uchaczom historiê miasta G³ogowa -
dom wspólnoty zosta³ bowiem zbudowany przy najwiêkszym zabytku -
Kolegiacie.

Wszystkie referaty i wyk³ady zostan¹ nied³ugo opublikowane
i wydane jako osobna ksi¹¿ka.
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RADOŒÆ S£U¯ENIA
Jak Ksi¹dz Biskup ocenia pomys³
powstania takiego sympozjum?

W kontekœcie 25 rocznicy powstania
Listu apostolskiego ,
czy racjê mia³by ten, który zauwa¿a
dezaktualizacjê zawartych w nim
wartoœci?

Sam pomys³ zwo³ania sympozjum jest
trafiony w dziesi¹tkê. Tym bardziej, ¿e
ju¿ sama rocznica powstania listu

mobilizuje nas, by o
nim mówiæ. Jednak i sam problem
cierpienia, który jest tak nierozer-
walnie zwi¹zany z ¿yciem cz³owieka,
domaga siê, by go poruszaæ. Nie mo¿-
na udawaæ, ¿e nie ma cierpienia, ¿e
mo¿na eliminowaæ cierpienia przez
eliminowanie chorych czy eutanazjê.
Trzeba nam podejmowaæ refleksjê nad
tym zjawiskiem, jakim jest cierpienie,
aby przybli¿yæ jego sens cz³owiekowi.

Mimo, i¿ up³ynê³o 25 lat od wydania
listu, nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e ten
list siê zdezaktualizowa³, wrêcz prze-
ciwnie. Uwa¿am, ¿e nabiera jeszcze
wiêkszego znaczenia w zwi¹zku
z tym, co siê dzieje wokó³ nas, kiedy
powstaj¹ coraz wiêksze naciski na
eliminowanie chorych ju¿ w stadium
prenatalnym, kiedy s¹ coraz wiêksze
naciski spo³eczeñstwa na elimino-
wanie ludzi chorych terminalnie. Tym
bardziej zatem potwierdza siê aktual-
noœæ tego listu, który pokazuje, ¿e ka¿-
de ¿ycie, nawet to dotkniête chorob¹,
kalectwem, cierpieniem, ma sens,
zw³aszcza kiedy patrzymy na ten
problem oczyma wiary.

Salvifici doloris
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Wywiad z Jego Ekscelencj¹ Ksiêdzem
Biskupem Adamem Ba³abuchem
przeprowadzony przez Martê Gil

Jaki Ksi¹dz Biskup widzi wp³yw
tego listu na ludzi dotkniêtych
chorob¹? Czy da³o siê zauwa¿yæ
jakieœ zmiany?

Trudno na to pytanie jednoznacznie
odpowiedzieæ. Zmiany, które widaæ
w ludziach chorych, nie wiadomo, czy
s¹ owocem lektury listu, czy te¿ innych
audycji radiowych, telewizyjnych czy
dokona³y siê pod wp³ywem modlitwy.
Pan Bóg dzia³a niezale¿nie od wszys-
tkiego w ¿yciu cz³owieka. To, czego
nauczamy i co przekazuj¹ media kato-
lickie odnoœnie tematu cierpienia,
zawiera przecie¿ ostatecznie przes-
³anie, które jest istot¹ tego listu, czyli
nauczanie Koœcio³a. W ten sposób
ludzie poœrednio spotykaj¹ siê i z treœ-

ci¹ samego Listu i to motywuje ich do
godnego ¿ycia tak¿e w cierpieniu.
Chocia¿by tutaj - rozmowy z ludŸmi
pokazuj¹, ¿e tego typu sympozjum,
tego typu spotkanie motywuje ich do
dzia³ania i dalszego ¿ycia.

Radoœæ s³u¿enia innym - to z tego rodzi
siê radoœæ w ¿yciu cz³owieka. Kiedy
mam œwiadomoœæ, ¿e mogê coœ innym
daæ, ¿e jestem potrzebny innym, ¿e
mogê czymœ s³u¿yæ, ¿e nie ¿yjê dla
siebie, mogê wyjœæ poza w³asne ja to
Ÿród³o radoœci. Jest to piêkna radoœæ,
bo p³ynie ze s³u¿by cierpieniem innym
i uczestnictwa w dziele zbawczym
Chrystusa. To poczucie s³u¿by, ¿ycia
dla innych - to powinno przynosiæ
cz³owiekowi radoœæ. Mówiê te¿ o
radoœci w perspektywie zmar-
twychwstania. Taka jest myœl Bo¿a:
radoœæ przychodzi przez doœwiad-
czenie krzy¿a, cierpienia. Uczest-
nictwo w krzy¿u Chrystusa przynosi
te¿ radoœæ uczestnictwa w Jego chwale.

Na wczorajszej Mszy œw. pad³o
stwierdzenie, ¿e chrzeœcijañstwo jest
religi¹ radoœci. Jak mo¿na po³¹czyæ
tak¹ radoœæ z prze¿ywaniem cier-
pienia?
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Spraw, Panie, bym uwierzy³,

¿e cierpienie to si³a,

która pozwala zanieœæ mi³oœæ tam,

gdzie przysz³oœæ zamkniêta jest na nadziejê,

gdzie cz³owiek Ciê szuka,

ale nie znajduje Ciebie.

Spraw, Panie, bym nie widzia³ mego bólu

jako przeszkody na drodze do doskona³oœci.

Pomó¿ zrozumieæ, ¿e cierpienie

mo¿e staæ siê losem szczêœliwoœci.

Chcia³bym zrozumieæ, ¿e ¿ycie

nie jest tylko tym, co widzê.

Chcia³bym poszerzyæ swoje horyzonty

i staæ siê narzêdziem Twojej mi³oœci.

Chcia³bym te¿ staæ siê wsparciem

dla ka¿dego cz³owieka

Twoim obrazem i Twoim œwiadkiem

mówi¹cym wszystkim,

¿e jesteœ poœród nas

obecny zawsze.

S³uga Bo¿y Luigi Novarese - Fammi credere

SPRAW, BYM UWIERZY£



W drugim dniu sympozjum,
10 lutego, odby³a siê debata z
udzia³em osób dzia³aj¹cych na
rzecz chorych i niepe³nospra-
wnych.

W dyskusji wziêli udzia³:
ks. bp Adam Ba³abuch, s. Karola
z zakonu Uczennic Krzy¿a (lekarka
pracuj¹cy w hospicjum), Ewa
Ga³ka ze Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³o-
wym (mama dwóch synów upoœ-
ledzonych umys³owo), Wioletta
Zapalska ze wspólnoty „Opoka” w
Koszalinie (osoba niepe³nospra-
wna, poruszaj¹ca siê na wózku)
oraz Jan Mela, zdobywca dwóch
biegunów (osoba niepe³nospra-
wna). Prowadz¹cym spotkanie by³
ks. dr Andrzej Dragu³a. Wpisuj¹c
siê w przewodnie has³o sympozjum
(„Mi³oœæ i cierpienie”), uczestnicy
dzielili siê na temat doœwiadczeñ
zwi¹zanych z radzeniem sobie
z trudnoœciami. Przytaczano tak¿e
fragmenty Listu apostolskiego

Jana Paw³a II. Starano
siê odpowiedzieæ na pytanie, jaki
obraz Boga kszta³tuje w nas cier-
pienie. Ból, i fizyczny, i duchowy,
mo¿e staæ siê przyczyn¹ kreœlenia
obrazu Boga okrutnego. Wed³ug
s. Karoli istnieje tyle obrazów Bo-
ga, ilu ludzi. Jednak w ka¿dym
cz³owieku istnieje ogromny poten-

Sal-
vifici doloris

cja³ dobra, dlatego jeœli pojawia siê
bunt poprzez doznawanie cierpie-
nia, cz³owiek potrzebuje czasu, by
dojrzeæ do mi³owania Boga. Po-
gl¹dy rozmówców wzajemnie siê
uzupe³nia³y. Kilka chwil poœwiê-
cono rozwa¿aniom na temat kazno-
dziejstwa. Zwrócono uwagê, ¿e
podczas g³oszenia kazañ duchowni
powinni mówiæ nie tylko o cier-
pieniu, ale tak¿e o radoœci, a przede
wszystkim powinni mówiæ o
sposobach pomagania cz³owie-
kowi cierpi¹cemu. Uczestnicy
dyskusji dzielili siê równie¿ wspo-
mnieniami nawi¹zuj¹cymi do pier-
wszych prób zmagania siê z cier-
pieniem. W kontekœcie tych wyda-
rzeñ mówili o tym, czego nauczyli
siê poprzez cierpienie. Wioletta Za-
palska nazwa³a czas cierpienia
„uniwersytetem prawdy i pokory”.
Wymieniano tak¿e takie cechy, jak
wiara w cz³owieka, cierpliwoœæ,
mi³oœæ, radoœæ ¿ycia. Dyskutanci
dzielili siê uwagami na temat
sposobów pomocy chorym i cier-
pi¹cym, zaznaczaj¹c, ¿e sama
obecnoœæ pomocnej osoby jest
wa¿na i dodaje wsparcia. Jak pod-
kreœli³ bp Adam Ba³abuch, istotne
jest równie¿ wspó³odczuwanie,
poniewa¿ pomaga w jednoczeniu
siê z Bogiem i cz³owiekiem.

Kiedy
cierpienie
zbawia?

Marta Gil
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Ojcze Profesorze, jak powszechnie
wiadomo, jest Ojciec bardzo za-
pracowanym cz³owiekiem.
Co sk³oni³o Ojca do przyjazdu na
to sympozjum i jak uda³o siê zna-
leŸæ na to czas?

Czy w Polsce i na œwiecie orga-
nizuje siê du¿o podobnych przed-
siêwziêæ, sympozjów i czy napraw-
dê istnieje taka potrzeba?

To ksi¹dz Janusz Malski jest tak
skuteczny w namawianiu, ¿e „wy-
dusi” przyjazd nawet z niebosz-
czyka.

Mogê siê tego domyœlaæ na pod-
stawie tego, jak sam bywam na takie
spotkania zapraszany. Wielokrotnie
mia³em pojedyncze odczyty na temat
cierpienia i ró¿nych jego aspektów w
domach kultury lub w duszpas-
terstwach specjalistycznych. Kilka-
krotnie by³em zapraszany na sym-
pozja ruchu hospicyjnego. Kiedyœ
prof. Krzysztof Dybciak zorgani-
zowa³ w Siedlcach sympozjum pt.

Kiedyœ na jakimœ zjeŸdzie
psychiatrów mówi³em na temat

Kiedyœ znów na
zjeŸdzie wolontariatu zwi¹zanego
z telefonem zaufania mówi³em na
temat bólu duchowego. Bo cier-

Problem cierpienia w literaturze
polskiej.

Ból
psychiczny z perspektywy doœwiad-
czeñ duszpasterza.

pienie to przecie¿ nie tylko choroby
czy kalectwo, to równie¿ ból samot-
noœci lub odrzucenia, to ból po
œmierci najbli¿szych nam osób
(niekiedy, niestety, œmierci samo-
bójczej), to ró¿ne niszcz¹ce nas
nerwice i depresje, to krzywdy, o któ-
rych nie mo¿emy zapomnieæ, to
krzywdy, jakie zadaliœmy mo¿e
nawet naszym najbli¿szym. Nawet
nie próbujmy sporz¹dzaæ kompletnej
listy cierpieñ, jakie nas spotykaj¹.
Na przyk³ad mo¿na tu jeszcze dodaæ
straszne cierpienie, jakie mê¿owi lub
¿onie zadaje zdrada wspó³ma³¿onka,
albo odchodzenie rodzonego dziecka
od wiary, pijañstwo bliskiej nam
osoby, itd., itd. Cierpienie to jest te-
mat, od którego nie uciekniemy. Lu-
dzie bardzo czêsto potrzebuj¹ roz-
mowy o cierpieniu. Jako ksi¹dz, naj-
czêœciej spotykam siê z pytaniem
o cierpienie i jego sens w rozmów-
nicy, gdzie przychodz¹ ludzie dot-
kniêci naprawdê rozmaitymi cier-
pieniami.

Pan Bóg stworzy³ nas wszystkich,
niewierz¹cych równie¿. Zatem rów-
nie¿ do niewierz¹cych odnosi siê to,
co powiedzia³ ostatni sobór, ¿e „cz³o-
wiek jako jedyne na ziemi stwo-
rzenie, którego Bóg chcia³ dla niego
samego, nie mo¿e odnaleŸæ siê w pe-
³ni inaczej, jak tylko poprzez bez-
interesowny dar z siebie samego”
(KDK 24). S³owem, my wszyscy,
wierz¹cy i niewierz¹cy, jesteœmy
przez naszego Stwórcê uzdolnieni

Jak¹ postawê cz³owiek wierz¹cy
lub niewierz¹cy powinien zaj¹æ
wobec cierpienia?

M¥DROŒÆ WIÊKSZA OD NAS
Wywiad z Ojcem Profesorem Jackiem
Salijem OP przeprowadzony przez
Tomasza Weso³owskiego
i Martê Gil
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i zobowi¹zani do tego, ¿eby cz³o-
wiekowi cierpi¹cemu okazaæ ¿yczli-
woœæ, podaæ rêkê, wys³uchaæ go, po-
cieszyæ.

Myœlê, ¿e ma³o jest ludzi, którzy
czytaj¹ ten bardzo m¹dry tekst.
Aszkoda. Dlatego w³aœnie potrzebne
s¹ takie sympozja, jak to w G³o-
gowie. Jedni dowiedz¹ siê o tej praw-
dziwej perle wœród tekstów Jana
Paw³a II, inni, którzy ju¿ znali ten list
apostolski, a mo¿e nawet wielo-
krotnie go czytali, otrzymuj¹ w ten
sposób okazjê, ¿eby go sobie od-
œwie¿yæ albo zobaczyæ w nim coœ
nowego, czego byæ mo¿e dot¹d
w nim nie zauwa¿yli.

Wiadomo, ¿e ludzie lubi¹ ró¿nie
interpretowaæ teksty. Czy inter-
pretacja Listu apostolskiego

uleg³a zmianom przez
lata?

A czy mo¿na mówiæ o dezaktu-
alizacji tego typu tekstów i za-
wartych w nich wartoœci?

Sal-
vifici doloris

Starzej¹ siê teksty techniczne. Teksty
zawieraj¹ce m¹droœæ w zasadzie siê
nie starzej¹. Oczywiœcie, nie sta-
rzej¹ siê Ewangelie, ale ich pier-
wszym autorem jest sam Duch
Œwiêty. Jednak w zasadzie nie
starzej¹ siê nawet teksty Platona czy
œw. Augustyna, mimo ¿e tyle ju¿
wieków up³ynê³o od ich napisania.
Wci¹¿ zdumiewamy siê œwie¿oœci¹
i odkrywczoœci¹ tych tekstów. Oczy-
wiœcie, ¿e nosz¹ jakieœ znamiona
czasu, ale ich g³ówne przes³anie jest
nieustaj¹co wa¿ne. Mówiê o tekstach
napisanych dawno, dawno. Ency-
kliki, adhortacje i listy apostolskie
Jana Paw³a II zosta³y napisane do-
piero co. Od napisania listu apos-
tolskiego up³ynê³o
zaledwie æwieræ wieku. Nie by³o na-
wet czasu, ¿eby tekst dotycz¹cy tak
wa¿nego tematu siê zestarza³.

Salvifici doloris

Tematem przewodnim naszego
sympozjum jest cierpienie. Cier-
pienie, które zbli¿a do Boga. Poru-
szona zosta³a równie¿ tematyka
eutanazji. Nasuwa siê wiêc py-

tanie: skoro cierpienie ma nas
zbli¿aæ do Pana, to czy przery-
wanie cierpienia eutanazj¹ mo¿e
chorego od Boga oddaliæ?

Wielu chorych, niestety, jest zabi-
janych bez ich wiedzy. Ludzie,
którzy to robi¹, dopuszczaj¹ siê po-
twornego grzechu. Zazwyczaj prze-
konuj¹ sami siebie, ¿e czyni¹ to
z litoœci. Tak naprawdê jest to ucie-
czka przed trudn¹ pos³ug¹ mi³oœci.
Niekiedy sk³adaj¹ w ten sposób
ofiarê bardzo popularnemu dziœ
bo¿kowi, któremu na imiê sukces.
Bo trzeba przyznaæ, przepraszam za
ostroœæ tego sformu³owania, ¿e nie
ma bardziej skutecznej metody na
usuniecie choroby, ni¿ zabicie cho-
rego. Niekiedy jednak sam chory
prosi o to, ¿eby skróciæ jego cier-
pienie. Zazwyczaj jest on ofiar¹ bez-
bo¿noœci naszej kultury. Jeszcze nie-
dawno taka proœba by³a nie do po-
myœlenia. Dam przyk³ad z mojego
w³asnego doœwiadczenia: odwie-
dzam kiedyœ w szpitalu znajomego
staruszka i pierwsze s³owa, jakie
powiedzia³, to by³o: „jaka szkoda, ¿e
u nas nie jest jak w Holandii. Do-
sta³bym zastrzyk albo pigu³kê i ju¿
bym siê nie obudzi³…”. Nawet nie
próbowa³em z ciê¿ko chorym cz³o-
wiekiem polemizowaæ. Uda³em, ¿e
tych jego s³ów nie us³ysza³em i po
prostu stara³em siê ¿yczliwie z nim
rozmawiaæ. I proszê sobie wyobra-
ziæ, ¿e on ju¿ po 20 minutach rozma-
rzy³ siê, ¿e jak wróci do zdrowia, to
zajmie siê chorym s¹siadem na wóz-
ku, bo on teraz rozumie, co to znaczy
niedo³êstwo. A jeszcze 20 minut
wczeœniej mówi³ o eutanazji. To na-
sza kultura sprawia, ¿e ludzie chorzy
czy starzy potrafi¹ o coœ tak okro-
pnego prosiæ.
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Podczas sympozjum ekspo-
nowane by³y trzy wystawy - o cier-
pieniu dziecka, wystawa ukazuj¹ca
chorych i opuszczonych oraz wys-
tawa pt. „Niejedna z jedn¹”, przed-
stawiaj¹ca kobiety po mastektomii.

Wystawê ukazuj¹c¹ cier-
pienie dzieci mieliœmy ju¿ okazjê
ogl¹daæ podczas konferencji nau-
kowej rozwa¿aj¹cej ten temat z per-
spektywy jêzykoznawstwa, teolo-
gii, psychologii czy pedagogiki. Jej
autorem jest brat Pawe³ Gondek
z zakonu kapucynów. Jak mówi³,
fotografowanie jest jego pasj¹
i s³u¿b¹ jednoczeœnie. Jeœli tylko
mo¿e, przyje¿d¿a ze swoim apara-
tem, by utrwalaæ wa¿ne dla Koœ-
cio³a i wspólnoty wydarzenia. Tak¹
te¿ rolê pe³ni³ podczas g³ogow-
skiego sympozjum - wiêkszoœæ
zdjêæ, które obrazuj¹ te trzy dni
naukowych sesji i spotkañ w kulu-
arach, to praca brata Paw³a.

W podziemiach Domu „Uz-
drowienie Chorych” zosta³a zapre-

zentowana wystawa Paw³a £¹cz-
nego - zdobywcy Grand Press Pho-
to 2008. Pawe³ jest studentem wy-
dzia³u ekonomii we Wroc³awiu.
Pierwsze zlecenie wykonywa³ dla
studenckiego magazynu Semestr,
nastêpnie zacz¹³ wspó³pracê z wro-
c³awskim portalem e-lama.pl. Pu-
blikowa³ swoje zdjêcia miêdzy
innymi w Gazecie Wyborczej.
Obecnie wspó³pracuje z polskimi i
zagranicznymi agencjami. Niektó-
re z jego nagród: III miejsce na
wielkim konkursie National
Geographic w kategorii zwierzêta;
II miejsce w konkursie foto-
graficznym Newsweka „News-
reporta¿ 2008 w kategorii kultura
za cykl zdjêæ pt. „W drodze do Pa-
na”; I miejsce w konkursie „Wroc-
³aw bez barier 2008" w kategorii
fotoreporta¿ za cykl zdjêæ „Lekarze
hospicjum objazdowego” (2008);
I miejsce w konkursie „Wroc³aw
bez barier”, kategoria fotoreporta¿
za cykl zdjêæ „Oskar” (2007).

I w³aœnie te zdjêcia, które by³y two-
rzone z okazji konkursu „Wroc³aw
bez barier”, tworzy³y wystawê g³o-
gowskiego domu.

Na piêtrze natomiast mie-
liœmy okazjê ogl¹daæ fotografie
pokazuj¹ce œwiat kobiet po ampu-
tacji piersi. Ich autorkami s¹ miê-
dzy innymi: Kamila ¯urawska,
Magdalena Gawêda, Agnieszka
K³os, Ewa Szymczyk, Matylda Pa-
chowicz. Jak napisa³ Roman Czar-
necki, chirurg onkolog promuj¹cy
wystawê i powsta³y na jej bazie
kalendarz: „Prawdopodobnie nie
ma kobiety, która nie obawia siê
nowotworu piersi. To choroba, któ-
ra niesie nie tylko zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia, ale tak¿e konsek-
wencje psychiczne zwi¹zane
z komfortem ¿ycia i poczuciem
w³asnej wartoœci. (…) Kobiety,
które pozowa³y do kalendarza, s¹
przyk³adem, ¿e mo¿na wygraæ ¿y-
cie w walce z rakiem piersi”.

GALERIA SYMPOZJUM
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Zwieñczeniem pierwszego
dnia sympozjum by³ seans fil-
mowy. Wieczorem wszyscy goœcie
sympozjum zostali zaproszeni na
film w re¿yserii S. Janickiego
„Brat Papie¿a”. Jest to fabulary-
zowany dokument o Edmundzie
Wojtyle, starszym o 14 lat bracie
Jana Paw³a II, który by³ doktorem
nauk medycznych. Zmar³ w m³o-
dym wieku, zara¿ony szkarlatyn¹
podczas leczenia chorych zakaŸ-
nie. Film ukazuje historiê ¿ycia
Edmunda i jego wielk¹ przyjaŸñ z
m³odszym braciszkiem, Karolem.
W dokumencie widzimy te¿ postaæ
narzeczonej Edmunda Jadwigi
Urbanówny.

Jak pisz¹ realizatorzy fil-
mu: „przybli¿a bardzo trudne lata
¿ycia rodziny Wojty³ów, ich
wojenne tu³aczki, zmagania i ro-
dzinne dramaty. Kolejno mo¿emy
œledziæ losy Wojty³ów w Czañcu,
Lipniku, Krakowie, a nastêpnie
w Wadowicach, w Hranicach na

Relacja
z filmu
Morawach i ponownie w Wado-
wicach. (…) Jest to jednak przede
wszystkim poruszaj¹ca opowieœæ
o cz³owieku, który poœwiêcaj¹c
swoje ¿ycie dla s³u¿by innym - jako
lekarz, poœwiêci³ je do koñca,
umieraj¹c na œmierteln¹ wówczas
szkarlatynê, któr¹ zarazi³ siê od
swoich pacjentów. To w³aœnie jego
¿ycie prowadzone z pasj¹ s³u¿enia
innym, zakoñczone w wieku za-
ledwie 26-ciu lat, wywar³o du¿y
wp³yw na m³odego Karola, dla
którego starszy brat Edmund by³
wielkim autorytetem i wspar-
ciem”.

Na XXII Miêdzynaro-
dowym Katolickim Festiwalu
Filmów i Multimediów - Niepo-
kalanów 2007 film Brat Papie¿a”
zdoby³ I-sz¹ nagrodê w kategorii
filmu fabularnego. Re¿yser filmu
Stanis³aw Janicki to „autor
s³ynnego telewizyjnego cyklu
„W starym kinie” (1967-1999) Od
1953 roku z pasj¹ wykonuje zawód
dziennikarza, wspó³pracuj¹c ze
stacjami telewizyjnymi, radiowymi
i pras¹. Wynikiem syntezy jego
pasji i twórczoœci jest nie tylko
ponad 40 realizacji - zarówno
filmów krótkometra¿owych, jak
i seriali, ale równie¿ 10 ksi¹¿ek
o tematyce filmowej, z których
wiêkszoœæ doczeka³a siê wydañ
zagranicznych” - jak mo¿emy prze-
czytaæ w informacjach wytwórni
AnimaMedia, która zrealizowa³a
film.

.

„
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W Chrystusie ka¿dy cz³owiek

staje siê „drog¹ Koœcio³a”.

Mo¿na zaœ powiedzieæ,

¿e w sposób szczególny

cz³owiek staje siê

drog¹ Koœcio³a

wówczas,

gdy w jego ¿ycie

wchodzi cierpienie.

Koœció³, który wyrasta

z tajemnicy Odkupienia

w Krzy¿u Chrystusa,

winien w szczególny sposób

szukaæ spotkania

z cz³owiekiem na drodze

jego cierpienia.

W spotkaniu takim cz³owiek

staje siê „drog¹ Koœcio³a”

a jest to jedna

z najwa¿niejszych dróg.

Mi³oœæ jest najpe³niejszym

Ÿród³em sensu cierpienia,

które pozostaje

zawsze tajemnic¹.

Jan Pawe³ II, List apostolski

n. 3.13Salvifici doloris,
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Podsumowaniem trzydniowego sympozjum
by³ Jubileuszowy Koncert Charytatywny, którego
gwiazd¹ by³a Ewa B³aszczyk z recitalem „Nawet gdy
wichura”. Koncert prowadzi³ Bart³omiej Adamczak,
prezenter Radia Plus oraz instruktor teatralny z Miej-
skiego Oœrodka Kultury w G³ogowie. Pierwsza czêœæ
koncertu by³a wype³niona œwiadectwami. Przyjecha³
do nas Jan Mela - ch³opak, który w wieku 13 lat straci³
w wypadku nogê i rêkê, a który potem, dziêki zaprzy-
jaŸnionemu polarnikowi Markowi Kamiñskiemu,
zdoby³ z nim dwa bieguny. Janek opowiada³ o tym, jak
jego cierpienie, niepe³nosprawnoœæ, prze¿ywane
z Bogiem, ukaza³y mu nowy sens ¿ycia, da³y si³y do
tego, by nie rezygnowaæ z robienia rzeczy wielkich,
z realizowania marzeñ.

W pewnym momencie prowadzenie koncertu
przej¹³ przyjaciel ks. Janusza Malskiego - aktor
Tadeusz Chudecki. Po zaprezentowaniu przygo-
towanych tekstów - fragmentów z Listu apostolskiego

oraz w³asnych t³umaczeñ poezji
Kahila Gibrana - on równie¿ podzieli³ siê swoimi
doœwiadczeniami zwi¹zanymi z cierpieniem - odej-
œciem swego niepe³nosprawnego przyjaciela, aktora
Mariusza Sabiniewicza, oraz swojej ukochanej ¿ony,
Luizy.

Podczas koncertu wyst¹pi³ równie¿ Pawe³
Szwed - zwyciêzca konkursu „Twarze natury”, orga-

Salvifici doloris

nizowanego przez Cichych Pracowników Krzy¿a dla
œrodowisk osób niepe³nosprawnych. Pawe³ zaœpiewa³
dwa utwory. Szczególnie ostatnia piosenka („Czas nas
uczy pogody” Krystyny Proñko) poruszy³a widowniê
- wœród widzów da³o siê zauwa¿yæ dyskretne ruchy
ocierania ³ez.

Po tak bogatym wstêpie, gdy ju¿ zgas³y œwia-
t³a, goœcie sympozjum oraz zaproszeni g³ogowianie
zostali przeniesieni w now¹ przestrzeñ - przestrzeñ
recitalu Ewy B³aszczyk, wype³nion¹ fortepianem,
gitar¹, saksofonem oraz piêknym, g³êbokim g³osem
aktorki. Na repertuar sk³ada³y siê powa¿ne teksty-
przes³ania, poruszaj¹ce wnêtrze teksty-refleksje,
energiczne teksty-zabawy. Teksty niebanalne, nieba-
nalnych autorów -Agnieszki Osieckiej, ks. Jana Twar-
dowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Doroty Czupkiewicz, W³odzimierza Wysockiego,
z doskona³¹ muzyk¹ Jerzego Satanowskiego, Leszka
Mo¿d¿era, Zygmunta Koniecznego, a tak¿e samego
Wysockiego. Porusza³y nie tylko widowniê - wzru-
szenia nie kry³a równie¿ sama wykonawczyni. Pod
koniec na scenê wesz³a córka Ewy B³aszczyk, Maria,
by wykonaæ z ni¹ ostatnie utwory, skomponowane
i napisane przez Jacka Kleyffa. Recital zdoby³ du¿y
aplauz, publicznoœæ nagrodzi³a artystów oklaskami na
stoj¹co. Niew¹tpliwie by³ to koncert œpiewany ser-
cem.
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Krzy¿ Chrystusa rzuca tak przenikliwie
zbawcze œwiat³o na ¿ycie cz³owieka, a w szcze-
gólnoœci na jego cierpienie, poniewa¿ przez wiarê
trafia do niego tajem-
nica pasyjna zawarta jest w tajemnicy paschalnej.
Œwiadkowie mêki Chrystusa s¹ zarazem œwiadkami
Jego Zmartwychwstania. Pisze Pawe³: „bylebym po-
zyska³ Chrystusa i znalaz³ siê w Nim... przez poznanie
Jego: zarówno mocy , jak

- w nadziei, ¿e upo-
dobniaj¹c siê do Jego œmierci, dojdê jakoœ do pe³nego
powstania z martwych”. Istotnie, Aposto³ naprzód
doœwiadczy³ „mocy Chrystusowego zmartwych-
wstania” na drodze pod Damaszkiem, a potem dopiero
w tym paschalnym œwietle doszed³ do takiego „udzia-
³u w Jego cierpieniach”, jakiemu daje wyraz cho-
cia¿by w Liœcie do Galatów. Droga Paw³owa jest
wyraŸnie paschalna: Chrystusa
przychodzi ,
przez szczególny wiêc udzia³ w Zmartwychwstaniu.
St¹d te¿ w wypowiedziach Aposto³a na temat cier-
pienia tak czêsto pojawia siê motyw chwa³y, której
Krzy¿ Chrystusowy daje pocz¹tek.

Motyw posiada sw¹ œciœle
ewangeliczn¹ charakterystykê, która wyjaœnia siê

wespó³ ze Zmartwychwstaniem:

Jego zmartwychwstania
i udzia³u w Jego cierpieniach

uczestnictwo w Krzy¿u
przez doœwiadczenie Zmartwychwsta³ego

cierpienia i chwa³y

przez odniesienie do Krzy¿a i Zmartwychwstania.
Zmartwychwstanie sta³o siê przede wszystkim
objawieniem chwa³y, która odpowiada wywy¿szeniu
Chrystusa przez Krzy¿. Je¿eli bowiem Krzy¿ by³
w oczach ludzkich Chrystusa, by³ on
równoczeœnie w oczach Bo¿ych Jego
Na Krzy¿u Chrystus osi¹gn¹³ i urzeczywistni³ ca³¹
pe³niê swojego pos³annictwa: wype³niaj¹c wolê Ojca,
spe³ni³ zarazem siebie. W s³aboœci okaza³ sw¹ ,
a w uni¿eniu ca³¹ Czy¿ œwia-
dectwem tej wielkoœci nie s¹ choæby wszystkie s³owa
wypowiedziane podczas konania na Golgocie, a zw³a-
szcza s³owa odnosz¹ce siê do sprawców ukrzy-
¿owania: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czy-
ni¹”. Do uczestników cierpieñ Chrystusowych prze-
mawiaj¹ te s³owa si³¹ najwy¿szego przyk³adu.
Cierpienie jest równie¿ wezwaniem do ujawnienia
moralnej wielkoœci cz³owieka, jego

Dali tego dowód w ró¿nych pokoleniach mê-
czennicy i wyznawcy Chrystusa wierni s³owom: „Nie
bójcie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ
nie mog¹”.

wyniszczeniem
wyniesieniem.

moc
mesjañsk¹ wielkoœæ.

duchowej dojrza-
³oœci.

Podczas koncertu
Tadeusz Chudecki
odczyta³ fragmenty
Listu apostolskiego

,
który sta³ siê inspiracj¹
do zorganizowania
sympozjum.

Salvifici doloris
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Jan Pawe³ II rozpoczyna List apostolski
s³owami tekstu œw. Paw³a z Kol 1,24:

„Teraz radujê siê w cierpieniach za was i ze swej
strony dope³niam niedostatki udrêk Chrystusa
w moim ciele dla dobra Jego Cia³a, którym jest
Koœció³” - tak wg Biblii Tysi¹clecia , nieco inaczej
formu³uje t³umaczenie tego wiersza B. Adamczewski:
„Teraz radujê siê w cierpieniach za was i dope³niam
braki ucisków Chrystusa w mojej cielesnoœci za Jego
Cia³o, którym jest Koœció³”.

Zdanie „dope³niam braki”, czy „niedostatki
udrêk (ucisków) Chrystusa”, nie mo¿e byæ rozumiane
dos³ownie. Zbawcze cierpienia Chrystusa nie maj¹
¿adnych braków, nie s¹ soteriologicznie niewystar-
czaj¹ce; mêce Chrystusa nic nie „brakowa³o”. (List do
Filipin 2,8 wyraŸnie stwierdza: „uni¿y³ samego siebie,
staj¹c siê pos³usznym a¿ do œmierci, i to œmierci
krzy¿owej”; Jezus by³ pos³uszny Ojcu, wype³niaj¹c
Jego Wolê do koñca swego ziemskiego ¿ycia, czyli do
œmierci, w formie uwa¿anej przez wspó³czesnych za
najhaniebniejsz¹. Chrystus-Kyrios posiada ca³¹ pe³niê
œrodków zbawczych, którym nic nie brakuje. W tek-
œcie Kol 1,24n chodzi wiêc nie dos³ownie o uzupe³-
nianie braku udrêk Chrystusa. Tekst mówi o zno-
szonych przez Paw³a cierpieniach, które rozumia³
jako przejaw eschatologicznego ucisku ludzi wier-
nych Bogu, a równoczeœnie jako formê zjednoczenia
z Chrystusem cierpi¹cym.

Udzia³ Aposto³a, a tak¿e wiernych, w cier-
pieniach, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wynika
z ich przynale¿noœci do Cia³a Chrystusowego; chrzeœ-
cijanie s¹ cz³onkami Koœcio³a, którego G³ow¹ jest

Sal-
vifici Doloris

5

Chrystus. „Braki ucisków Chrystusa” jest sformu³o-
waniem zastêpczym, sformu³owaniem zamiast okreœ-
lenia „niedomiar g³oszonej wœród ucisków Ewangelii
Chrystusa”. Pawe³ musi dope³niæ trud apostolskiego
zmagania siê o przepojenie Ewangeli¹ ca³ego Koœ-
cio³a i œwiata. Jako Aposto³ Chrystusa cierpi wiêcej,
ograniczaj¹c (zmniejszaj¹c) apostolskie trudy i zma-
gania innych wiernych. Moc Boga uzdalnia Paw³a do
nie tylko biernego znoszenia „ucisków Chrystusa” ale
do czynnego znoszenia tych „ucisków”, doœwiad-
czania ich w jego cielesnoœci („w ciele)”, do duchowej
walki za Koœció³, za „Cia³o, którym jest Koœció³” (Kol
1,24 ).

„Dope³niaæ braki (niedostatki) udrêk Chrys-
tusa” to cierpieæ, bêd¹c cz³onkiem Cia³a Chrystuso-
wego, to przed³u¿aæ, kontynuowaæ cierpienia Chry-
stusa, stawaæ w Jego miejscu, doznawaæ tego, co
doznawa³ On jako G³owa; inaczej: wype³niaæ swoje
zadania jako cz³onek eklezjalnego Cia³a Chrystusa
w dziele zbawiania innych, dostrzegaæ szerok¹ per-
spektywê wiary, jak¹ jest udzia³ w Ciele Chrystusa,
czyli w Koœciele powszechnym, obdarzonym misj¹
ewangelizowania ka¿dego cz³owieka.

Ka¿dy wierz¹cy, na mocy chrztu w³¹czony
w œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa, ma swoje za-
danie do spe³nienia w Ciele eklezjalnym Chrystusa,
zadanie polegaj¹ce na œwiadomym udziale w losie
Jezusa przez upodobnienie siê do Niego, przez ¿ycie
dla Niego i dla drugich. Wierz¹cy do³¹cza siê (podo-
bnie jak Pawe³) do tego, co ju¿ Chrystus dokona³, by
uwiarygodniæ Ewangeliê i unaoczniæ skutecznoœæ
zbawcz¹ z niej p³yn¹c¹.

b

s. Ewa J. Jezierska OSU, fragment wyk³adu
wyg³oszonego podczas sympozjum
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Podczas Œwiatowego Dnia Chorych w Domu
„Uzdrowienie Chorych” im. Jana Paw³a II zosta³
uroczyœcie poœwiêcony i otwarty przez b

dzia³ rehabilitacji wraz z grot¹
soln¹. Wspólnota Cichych Pracowników Krzy¿a,
postanowi³a zadbaæ równie¿ o tak¹ formê pomocy
osobom chorym i niepe³nosprawnym. Budowa groty
by³a mo¿liwa tylko dziêki ¿yczliwym sponsorom.
Byli nimi pañstwo Krystyna i Marian Urbaniakowie,
którzy od lat wspieraj¹ rozwój domu g³ogowskiej
wspólnoty.

Inhalacja w grocie wspomaga leczenie takich
schorzeñ, jak: stany zapalne górnych dróg odde-
chowych, zatok, p³uc i oskrzeli; schorzenia derma-
tologiczne, zapalenia skóry, ³uszczyca; niedoczyn-
noœci tarczycy; choroby uk³adu krwionoœnego; stany
pozawa³owe, wyrównanie ciœnienia têtniczego; scho-
rzenia przewodu pokarmowego, nietypowego zapa-
lenia jelita grubego, wrzodów ¿o³¹dka i dwunastnicy;
oty³oœæ, przyspiesza metabolizm komórkowy. Przy
schorzeniach nadczynnoœci tarczycy, chorób nerek,
gruŸlicy i chorób nowotworowych przed pobytem w
Grocie Solnej wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Najwiêkszym walorem grot solnych jest za-
wsze obecnoœæ jodu. Jod jest niezwykle istotnym mi-

p. Stefana
Regmunta, w obecnoœci Moderatora Generalnego ks.
dr. Luciano Ruga,

kroelementem, potrzebnym do prawid³owego fun-
kcjonowania organizmu. Jego brak powoduje nie
tylko os³abienie i mniejsz¹ odpornoœæ, ale jest równie¿
powodem powa¿nych chorób. Powiêkszaj¹ce siê za-
nieczyszczenie œrodowiska sprawia, ¿e wiele osób
cierpi na choroby dróg oddechowych, skóry, scho-
rzenia naczyniowo-sercowe, ale równie¿ oty³oœæ, cel-
lulit, nerwice, depresje i zmêczenie, niedoczynnoœæ
tarczycy. Grota solna ³¹czy w sobie walory zdrowotne
z relaksacyjnymi. Jej g³ównym celem jest odtwo-
rzenie w sztucznych warunkach nadmorskiego, lub
powsta³ego w naturalnych grotach solnych, mikro-
klimatu. Œciany i pod³oga groty wy³o¿one s¹ spec-
jalnie dobran¹ mieszank¹ soli, co tworzy wewn¹trz
pomieszczenia bogat¹ atmosferê o bardzo szerokich
walorach terapeutycznych. £agodna muzyka i har-
monia doskonale relaksuj¹ i odprê¿aj¹, pozwalaj¹c na
chwilê zapomnieæ o k³opotach dnia codziennego.
Grota to równie¿ miejsce, gdzie osoby przemêczone
lub z zaburzeniami wegetatywnego uk³adu nerwo-
wego znajd¹ spokój i odprê¿enie. Tak¿e osoby, pro-
wadz¹ce intensywny tryb ¿ycia, szczególnie spor-
towcy, mog¹ siê wzmocniæ i zregenerowaæ si³y po
intensywnym treningu.
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Otwarcie groty solnej.
Bp Stefan Regmunt wita siê
z fundatorami - Krystyn¹
i Marianem Urbaniakami.

JEDEN SEANS W GROCIE SOLNEJ - TRZY DNI NAD MORZEM



Jak zrodzi³ siê pomys³ Oœrodka
Badañ i Studiów nad Cierpie-
niem? Co przyczyni³o siê do jego
za³o¿enia?

Historia jest bardzo prosta. G³o-
gowski Dom Cichych Pracow-
ników Krzy¿a goœci³ nas wielokro-
tnie z okazji organizowanych tu
konferencji i spotkañ naukowych.
Gdyby wiêc nie G³ogów i spotkania
w Domu Uzdrowienie Chorych”,
na pewno taka idea by siê nie
pojawi³a. To jest miejsce, gdzie
z cierpieniem mo¿na siê spotkaæ
przy stole, w kaplicy i na korytarzu,
pozdrawiaj¹c napotykanych ludzi,
spogl¹daj¹c im w oczy czy przyj-
muj¹c od nich s³owo. Skoro ka¿dy
cz³owiek uczestniczy w tajemnicy
cierpienia, a zarazem ludzkiego
cierpienia jest tak du¿o, trzeba siê
nad nim gruntowniej zastanawiaæ.
Pomyœleliœmy wiêc, ¿e warto
zbli¿yæ siê do cierpienia, by spoj-

„

rzeæ nañ równie¿ z perspektywy
badawczej. Spotkani w G³ogowie
ludzie sami nas do tego niejako
zachêcili, oka-zuj¹c niezwyk³¹
¿yczliwoœæ. Ich postawa wobec nas
by³a zawsze przyjazna: wielo-
krotnie uczestniczyli w naszych
otwartych sesjach naukowych
i nigdy nie zamykali siê przed na-
mi, gdy próbowaliœmy z nimi roz-
mawiaæ.

Za³o¿ycielem jest Wydzia³ Teolo-
giczny, a dok³adnie Katedra Jêzyka
i Komunikacji Religijnej, czyli gru-
pa ludzi, która zajmuje siê bada-
niami i studiami nad naszym
porozumiewaniem siê w obszarze
religii i na temat wiary oraz tego, co
i jak wyra¿amy jêzykiem religij-
nym. Tam zrodzi³a siê inicjatywa.

Kto jest za³o¿ycielem tego
oœrodka?

Czyli s¹ to ludzie, którzy na co
dzieñ obcuj¹ z chorymi i przeby-
waj¹ z nimi?

Otó¿ w³aœnie nie. Choæ myœlê, ¿e
ka¿de z nas ma jakieœ osobiste
doœwiadczenia w tym zakresie. To
jednak zdecydowanie zbyt ma³o,
by uczciwie studiowaæ zagadnienie
cierpienia. Dlatego w³aœnie pow-
sta³ g³ogowski oœrodek. Chce on
zapewniæ badaczom wiarygodne
bezpoœrednie zetkniêcie z chorymi
i cierpi¹cymi oraz z tymi, którzy na
co dzieñ tu z nimi obcuj¹ i prze-
bywaj¹. Chcê tak¿e nadmieniæ, ¿e

W œrodê 11 lutego zosta³
uroczyœcie poœwiêcony i otwarty
Oœrodek Badañ i Studiów nad
Cierpieniem.
Wywiad z ks. dr. Grzegorzem
Cyranem z Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu
Szczeciñskiego,
wspó³za³o¿ycielem Oœrodka,
przeprowadzi³a Marta Gil

BADANIA NAD CIERPIENIEM
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Wspólnota Cichych Pracowników
Krzy¿a i Centrum Ochotników
Cierpienia z perspektywy swych
wieloletnich doœwiadczeñ po-
twierdzi³y zasadnoœæ naszego dzia-
³ania i je ¿yczliwie wspar³y.

Oœrodek chcia³by formu³owaæ
g³êbsze pytania na temat cierpienia
cz³owieka i ws³uchiwaæ siê w od-
powiedzi œwiadków, a dopiero
póŸniej analizowaæ i wnioskowaæ.
Jest bowiem bardzo wiele osób,
które mówi¹ o cierpieniu z per-
spektywy zbyt zewnêtrznej: to, co
im siê wydaje; to, jak powinno lub
musi byæ; to, jak mieliby zamiar lub
chêæ zachowaæ siê w cierpieniu.
Prawdziwiej jest jednak pytaæ tych,
którzy cierpienie prze¿yli lub w³aœ-
nie prze¿ywaj¹. Jest to postawa
bardziej wierna cz³owiekowi. Daje
nam tak¿e pewnoœæ wiêkszej blis-

Jakie cele stawia sobie oœrodek?

koœci wobec prawdy, a tej w³aœnie
szukamy.

Nie posiadam wiadomoœci na temat
przedsiêwziêæ w formie oœrodków
czy centrów badawczych w Polsce,
które podejmowa³yby poszuki-
wania humanistyczne w tym za-
kresie. Wiem natomiast o poszcze-
gólnych badaczach czy projektach
badawczych. Jeœli zaœ wspomnieæ
zagraniczne oœrodki, nale¿a³oby na
pewno wskazaæ na Miêdzynaro-
dowy Instytut w Rzy-
mie, którego absolwentem jest ks.
Janusz Malski, Moderator Krajowy
wspólnoty goszcz¹cej nasz oœrodek
w swoich murach.

Czy w Polsce istniej¹ inne tego
typu oœrodki?

Jak bêdzie wygl¹da³a orga-
nizacja pracy w tym oœrodku?

Camilianum

Na dzisiaj oœrodek jest w zal¹¿ku:
przymocowano w³aœnie informa-
cyjn¹ tablicê, w bibliotecznej szafie
zgromadziliœmy podstawow¹ li-
teraturê przedmiotu a teraz przygo-
towujemy, w ramach otwarcia, pre-
zentacjê naszej publikacji pod ty-
tu³em oraz
towarzysz¹cego jej albumu

. Mamy goœcin-
ne przestronne pomieszczenie i ma-
my konkretne plany. Najpierw
myœlimy o gromadzeniu Ÿróde³,
przygotowaniu periodyku i doko-
nywaniu t³umaczeñ oraz urucho-

Cierpienie dziecka
Cier-

pieniem malowane

mieniu kilku badawczych proje-
któw. Bêdziemy wiêc przygo-
towywaæ kwestionariusze, prze-
prowadzaæ ankiety, zbieraæ zapiski
i wypowiedzi, a byæ mo¿e ju¿
nied³ugo otworzymy tak¿e studia
podyplomowe i seminaria nau-
kowe. Mamy te¿ w planie kolokwia
i prezentacje wyników badañ. Myœ-
limy o wspó³pracy miêdzyna-
rodowej. Dziœ nasz Oœrodek to
archiwum, biblioteczka i ³¹cze in-
ternetowe, czêœæ biurowa i spory
stó³ konferencyjny jutro o¿ywi go
obecnoœæ poszukuj¹cych i zain-
teresowanych.
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Dobieg³ koñca jubileuszo-
wy rok Matki Bo¿ej z Lourdes,
zwi¹zany ze 150-t¹ rocznic¹ tam-
tejszych objawieñ. Rok ten da³ nam
okazjê do bli¿szego zapoznania siê
z histori¹ tamtych wydarzeñ,
z treœci¹ orêdzia Matki Bo¿ej, z po-
staci¹ œw. Bernadetty. Data, która
mówi o pierwszym objawieniu siê
Maryi w Lourdes, sta³a siê te¿ dat¹
wyznaczaj¹c¹ od 17 lat Œwiatowy
Dzieñ Chorego. Dzieñ taki zosta³
ustanowiony przez papie¿a Jana
Paw³a II 13 maja 1992 roku w liœcie
do przewodnicz¹cego Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by
Zdrowia kardyna³a Fiorenzo Ange-
liniego. Data wydania dokumentu
jest znacz¹ca - mia³o to miejsce w 75.
rocznice objawieñ fatimskich i w 11.
rocznicê zamachu na ¿ycie papie¿a.
Œwiêto jest obchodzone 11 lutego
ka¿dego roku, we wspomnienie
Matki Bo¿ej z Lourdes. Jan Pawe³ II
zwróci³ wówczas uwagê na to, ¿e
ka¿da choroba jest przyjêciem na
siebie krzy¿a Jezusa Chrystusa. To
wielkie doœwiadczenie uœwiada-
miaj¹ce cz³owiekowi jego s³aboœæ,
ograniczenia i zale¿noœæ od drugie-
go cz³owieka bywa powodem buntu
i zw¹tpienia, ale zdarza siê te¿, ¿e
chory w swoim cierpieniu zaczyna
poszukiwaæ Boga. Rokrocznie ob-
chodzony Dzieñ Chorego jest cza-
sem modlitwy za chorych, przypo-
mina nam o ich nale¿ytym trakto-
waniu. Koœció³ otacza tak¿e w tym
dniu swoj¹ modlitwa wszystkich,
którzy pomagaj¹ ul¿yæ w cier-
pieniu: lekarzy, pielêgniarki, per-
sonel medyczny i wolontariuszy.

Podczas jubileuszu Œcie¿k¹
Bernadetty przesz³o 1 510 826 osób
- podaj¹ dane zanotowane 1 grudnia
2008 roku. Ca³y jubileuszowy rok
podzielony by³ na dwanaœcie czêœci
ka¿dy miesi¹c mia³ swój temat,
ukazuj¹cy kolejny rodzaj misji
Koœcio³a.
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Oto prze¿ywane w Lourdes tematy: 1.
- s³u¿ba to najwa¿niejsze s³owo Koœcio³a, wyznaczone ju¿

przez samego Chrystusa, znamy je szczególnie dziêki Jego mêce. Tu,
w Lourdes, gdzie obok koœcio³ów s¹ oœrodki przygotowane dla chorych, jest
te¿ centrum wolontariatu - ka¿dego roku 100 000 osób jest do dyspozycji
gotowych s³u¿yæ chorym i niepe³nosprawnym pielgrzymom. 2.

- podczas jedenastego objawienia Maryja prosi
o kaplicê i o procesjê. Rodzi siê pytanie - dlaczego nie wystarcza sama
kaplica, gdzie mo¿e siê odprawiaæ Eucharystia, dlaczego Maryja prosi o pro-
cesjê? Procesja jest symbolem Koœcio³a i jego wêdrówki, wêdrówk¹ by³o te¿
¿ycie Matki Bo¿ej. 3. - Bernadetta mia³a 14 lat, gdy
pierwszy raz ujrza³¹ Maryjê, gdy wyjecha³a do Nevers, mia³a 22 lata, w dzieñ
œmierci mia³a 33. To ona wiêc sprawia, ¿e m³odzie¿ jest zawsze mile
widziana w Lourdes. 4. - do
Lourdes zje¿d¿aj¹ siê wszyscy, bez wzglêdu na to, czy s¹ katolikami,
protestantami czy innego wyznania. Nale¿y wiêc uznaæ Lourdes za centrum
ekumenii. 5. - Maryja mówi³a
w Lourdes o potrzebie nawrócenia, o pokucie, nawo³ywa³a, by ludzie czêœ-
ciej siê spowiadali, ¿a³owali za swoje grzechy, przepraszali dobrego Boga.
Do dzisiaj wiêc to miejsce jest szczególnym miejscem stworzonym dla
spowiedników i spowiadaj¹cych siê, miejscem uzdrowieñ duchowych.
6. i 7. chorzy i niepe³nosprawni
czuj¹ siê w Lourdes jak w domu, bo te¿ miejsce to zosta³o dla nich
zbudowane. Tam oni zajmuj¹ zawsze pierwsze miejsca. 8.

- Lourdes jest miejscem spotkania wielu narodowoœci,
jest miêdzynarodowym centrum spotkaæ, gdzie mo¿na us³yszeæ nie tylko
jêzyk francuski, ale i niemiecki, hiszpañski, w³oski, polski, angielski,
holenderski. Ka¿da grupa, która uczestniczy w procesji ró¿añcowej mo¿e
wypowiedzieæ w swoim jêzyku. 9.

Lourdes ma za sob¹ czasy wojny, wtedy to miejsce by³o te¿ szpitalem dla
zranionych ¿o³nierzy. Dzisiaj istnieje Miêdzynarodowa Pilegrzymka
Militarna, skupiaj¹ca ludzi, którzy walczyli na ró¿nych fronatch albo którzy
aktualnie wcieleni s¹ do s³u¿by wojskowej. 10.

- Msza œw. jest w Lourdes najwa¿niejsza. Codziennie odby-
waj¹ siê tu procesje eucharystyczne ze specjalnym b³ogos³awieñstwem
chorych. 11. - sanktuaria maryjne czêsto
nawiedzane s¹ te¿ przez muzu³manów. Lourdes jest otwarte na wizyty
przedstawicieli ró¿nych religii, duchowoœci. 12.
- w Lourdes Koœció³ jednoczy siê z tymi, którzy ¿yj¹ poza spo³eczeñstwami.
W emigrantach widzi te¿ tych, których ich w³asna spo³ecznoœæ wyrzuci³a
poza margines alkoholików, narkomanów, prostytutki, chorych naAIDS.

Przedstawione tematy pokazuj¹ jednoczeœnie najwa¿niejsze pro-
blemy œwiata, problemy, z którymi styka siê cz³owiek, które niejednokrotnie
staj¹ siê przyczyn¹ jego cierpieñ. Koœció³, który podejmuje trud wêdrówki
wiary, zosta³ powo³any do tego, by rozœwietlaæ drogê, wskazywaæ kierunek,
³agodziæ ból, rozwi¹zywaæ problemy. Œwietliste Lourdes niech bêdzie wiêc
symbolem Koœcio³a, który z Maryj¹ chce prowadziæ ludzi na spotkanie
z Jezusem Chrystusem - najwiêkszym lekarzem œwiata.

Koœció³ i wolontariusze
w pos³udze innym

Koœció³
i Maryja we wspólnej misji

Koœció³ poœród m³odych

Misja Koœcio³a dla zjednoczenia chrzeœcijan

Misja Koœcio³a, by nawo³ywaæ do nawrócenia

Koœció³ i chorzy Koœció³ i niepe³nosprawni -

Koœció³ i jego
misja wobec narodów

Zdrowaœ... Koœció³ i misja pokoju
-

Koœció³ i misja zrodzona
z Eucharystii

Koœció³ w dialogu miêdzyreligijnym

Koœció³ i emigranci

W grudniu 2008,
na miêdzynarodowym
sympozjum: „Bernadetta
- od Lourdes do Nevers”,
ustalono, ¿e najbli¿szy rok
(2009) bêdzie rokiem
poœwiêconym
œw. Bernadetcie
Soubirous.
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Jak co roku, od Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia do nowo-
rocznego karnawa³u, odbywa³ siê
w domu g³ogowskiej wspólnoty
szczególny turnus - œwi¹teczne re-
kolekcje dla tych wszystkich, któ-
rzy w te szczególne œwiêta nie maj¹
z kim spêdziæ czasu, podzieliæ siê
op³atkiem, ¿yczeniami, swoim ¿y-
ciem. Ka¿dego roku turnus cieszy
siê wielkim powodzeniem, i to nie
tylko wœród osób starszych. Wspól-
nota zapewnia nie tylko wspóln¹
wielk¹ wieczerzê wigilijn¹, uro-
czyste spotkania modlitewne, ale
i bal karnawa³owy - przy muzyce,
tañcach, zastawionym stole, szam-
panie. Ci, którzy raz doœwiadczyli
œwi¹t we wspólnocie Cichych Pra-
cowników Krzy¿a, z radoœci¹ przy-
je¿d¿aj¹ tu kolejny i kolejny raz.

podzieliliœmy siê op³atkiem i za-
siedliœmy nastêpnie do wigilijnego
sto³u. Podczas naszej wizyty od-
wiedziliœmy te¿ ks. Grzegorza
Królikowskiego, duszpasterza
odpowiedzialnego za apostolat
chorych w Elbl¹gu i odpo-
wiedzialn¹ Mariê Piechock¹. Po-
dzieliliœmy siê refleksjami na temat
dzia³alnoœci apostolatu. Ks. Janusz
da³ rady, wskazówki, dyrektywy,
by bardziej wzmocniæ apostolat
Centrum Ochotników Cierpienia w
diecezji elbl¹dzkiej. Pojechaliœmy
te¿ do E³ku, próbuj¹c zasiaæ
pierwsze ziarno apostolatu.
Pierwsze spotkanie odby³o siê w
katedrze pw. MB Fatimskiej.
Ksi¹dz proboszcz wykaza³ du¿e
zainteresowanie, jest wiêc nadzieja
na rozwój tego dzie³a w jego parafii
i w okolicy.
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W grudniu wraz z ks.
Januszem Malskim odwiedziliœmy
pó³nocn¹ czêœæ Polski, by spotkaæ
siê z cz³onkami naszego aposto-
latu. Byliœmy tam 4 dni. W nie-
dzielê 14 grudnia Centrum Ochot-
ników Cierpienia z diecezji gdañ-
skiej zorganizowa³o wigilijne
spotkanie op³atkowe, na które
przysz³o ok. 300 cz³onków apos-
tolatu chorych, wœród nich byli
tak¿e ich przyjaciele i rodziny. Po
wspólnej Mszy œw., której prze-
wodniczy³ bp Ryszard Kasyna i ks.
Stanis³aw £ada (odpowiedzialny
za diecezjalne duszpasterstwo
chorych) wszyscy razem udaliœmy
siê na wspóln¹ wieczerzê. Tam w
radosnej œwi¹tecznej atmosferze,
zaraz po czêœci artystycznej
przygotowanej przez m³odzie¿,

My CVS
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Wspólnotê razem z osobami zdro-
wymi. No i sta³o siê…

Obchody Jubileuszu sta³y
siê dla nas okazj¹ do podsumowañ,
refleksji, kronikarskich wspom-
nieñ, ale chyba przede wszystkim
radosnego dziêkczynienia Bogu za
wszystkie te lata i za ka¿dego
cz³owieka, który towarzyszy³ nam
w tej dwudziestoletniej drodze.
Rozpoczêliœmy uroczyst¹ Eucha-
rysti¹ pod przewodnictwem nasze-
go ordynariusza, ks. bpa Edwarda
Dajczaka. Jego s³owo odda³o w
nadspodziewany sposób to, co chy-
ba nieœmia³o tli³o siê w wielu z nas.
W homilii powiedzia³ miêdzy inny-
mi: „Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e jes-
teœcie t¹ czêœci¹ Koszalina, która
pisze najpiêkniejszymi zg³oskami
jego historiê, nie mam w¹tpliwoœci,
¿e taka wspólnota ludzi, jak „Opo-
ka”, pisze tê historiê mi³oœci¹, ina-
czej byœcie tu dzisiaj nie dotrwali,
nie ma takiej mo¿liwoœci. A je¿eli

dotrwaliœcie, to jesteœcie czêœci¹
naszego miasta, naszego Koœcio³a,
naszej diecezji, która pisze historiê
tak jak chce Jezus, mi³oœci¹”.

Po Eucharystii by³ czas na
referaty, wspomnienia i podziê-
kowania. Po czêœci oficjalnej
zaprosiliœmy wszystkich na uro-
czysty poczêstunek przy dŸwiê-
kach graj¹cej kapeli. Powoli
wchodziliœmy w atmosferê zaba-
wy, gdy¿ na wieczór zaplano-
waliœmy bal karnawa³owy w pe³-
nym tego s³owa znaczeniu. Niektó-
rzy postarali siê nawet o przebranie
z prawdziwego zdarzenia. Zabawa
pe³na spontanicznej radoœci i tañca
(bez wzglêdu na stan zdrowia)
trwa³a do póŸnych godzin nocnych.
Po raz kolejny, jak zawsze zreszt¹
w ci¹gu tych dwudziestu lat,
doœwiadczyliœmy ogromu Bo¿ej
Mi³oœci, która nadaje sens nawet
czemuœ tak absurdalnemu, jak
cierpienie.

24 stycznia 2009 roku w
Centrum Edukacyjno-Forma-
cyjnym w Koszalinie uroczyœcie
œwiêtowaliœmy 20-lecie Stowarzy-
szenia Osób Niepe³nosprawnych
Ich Rodzin i Przyjació³ „Opoka”.
Jubileusz ten by³ nieod³¹cznie
zwi¹zany z Centrum Ochotników
Cierpienia (sporo osób z naszego
grona do nich nale¿y) i oczywiœcie
Cichymi Pracownikami Krzy¿a.
W tych Wspólnotach bowiem
tkwi¹ nasze korzenie i z okazji
dwudziestolecia podkreœliliœmy to
z wielk¹ radoœci¹, ciesz¹c siê
bardzo obecnoœci¹ ksiêdza Janusza
Malskiego, który przyj¹³ nasze
zaproszenie. Z koñcem 1988 roku
po pobycie na rekolekcjach w Re i
zetkniêciu siê z przes³aniem ks.

Pra³ata L. Novarese, podjê³am
rozmowy z kilkorgiem przyjació³
i ks. Dariuszem Jastrzêbiem, aby w
Koszalinie spróbowaæ uaktywniæ
niepe³nosprawnych i zawi¹zaæ
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szczególnie mnie porusza³. Piotr,
mimo zmêczenia i wbrew logice
wynikaj¹cej z jego doœwiadczenia
jako rybaka, staje przed Jezusem i, mi-
mo ¿e ca³¹ noc pracowali i nic nie u³o-
wili, to jednak mówi: Na Twoje s³owo
zarzucê sieci. S³owa te œwiadcz¹, ¿e
nauczanie Jezusa musia³o Piotra
poruszyæ bardzo mocno. Myœlê, ¿e
wiara i zaufanie okazywane Panu
Bogu mog¹ otworzyæ nasze serca na
Jego obecnoœæ i pozwoliæ Mu dzia³aæ
w naszym ¿yciu. S³owa: „Nie bój siê,
odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³” oznaczaj¹,
¿e Pan Jezus, nie zwa¿aj¹c na ludzk¹
s³aboœæ, wzywa ka¿dego cz³owieka,
a mnie chyba teraz szczególnie, do
stawania siê narzêdziem Królestwa
Bo¿ego i przekazicielem Jego ³aski”.
Jak powiedzia³ w jednym z wy-
wiadów: „Na pewno jest to wielkie
wyró¿nienie i ³aska. Towarzyszy temu
pewien niepokój, ale i radoœæ, ¿e bêdê
móg³ spe³niaæ w Koœciele diece-
zjalnym zadania, w których do tej pory
wspiera³em biskupa legnickiego.
Cieszê siê z tej nominacji, bo zawsze
doœwiadcza³em wielkiej ¿yczliwoœci
ze strony duszpasterzy i katechetów
diecezji legnickiej, a teraz bêdê im po
prostu pe³niej s³u¿yæ na co dzieñ jako
biskup pomocniczy”.

31 stycznia 2009 roku w
Legnicy odby³y siê œwiêcenia biskupie
ks. Marka Mendyka, którego 24
grudnia Benedykt XVI mianowa³
biskupem pomocniczym diecezji
legnickiej. Uroczystoœciom prze-
wodniczy³ ordynariusz diecezji biskup
Stefan Cichy, g³ówny konsekrator.
Wspó³konsekratorami byli zaœ abp
Marian Go³êbiewski - metropolita
wroc³awski oraz bp Stefan Regmunt
ordynariusz zielonogórsko-gorzo-
wski. Zawierzaj¹c swoj¹ pos³ugê
Chrystusowi Królowi Wszechœwiata,
bp M. Mendyk powiedzia³: „Ufny
w pomoc Bo¿ej ³aski oraz wsparcie
¿yczliwych ludzi pragnê, aby moja
pos³uga biskupa pomocniczego
w diecezji legnickiej przynios³a obfite
owoce w ¿yciu lokalnego Koœcio³a
i przyczynia³a siê do pomna¿ania
dobra duchowego wiernych. Wierz¹c,
¿e s³owo Chrystusa bêdzie ogarnia³o
i strzeg³o moj¹ biskupi¹ pos³ugê,
powierzam siebie Bo¿emu S³owu
przez codzienne g³oszenie Ewangelii”.
Zawo³aniem biskupim ks. Mendyka s¹
s³owa z Ewangelii œw. £ukasza: „In
verbo Tuo” - „Na Twoje s³owo” (£k 5,
5). Nowy biskup wyjaœni³ przyjêcie
takiego zawo³ania: Obraz Jezusa
nauczaj¹cego z Piotrowej ³odzi zawsze

„

Ks. Marek Mendyk urodzi³ siê 18 marca 1961
roku w G³uszycy ko³o Wa³brzycha. Tam te¿
uczêszcza³ do szko³y podstawowej, a po jej
ukoñczeniu rozpocz¹³ naukê w technikum
chemicznym w ¯arowie. W 1981 roku po
zdaniu egzaminu dojrza³oœci rozpocz¹³ studia
w Metropolitalnym Wy¿szym Seminarium
Duchownym we Wroc³awiu. W 1987 roku
ukoñczy³ studia na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wroc³awiu, uzyskuj¹c
stopieñ magistra teologii z zakresu teologii
pastoralnej. Œwiêcenia prezbiteratu przyj¹³
23 maja 1987 roku w archikatedrze wro-
c³awskiej z r¹k ówczesnego metropolity
wroc³awskiego kard. Henryka Gulbinowicza.
Specjalizowa³ siê w zakresie katechetyki.
Studia te ukoñczy³ 21 marca 1995 r. obron¹
pracy doktorskiej „Liturgiczny wymiar kate-
chezy w œwietle katechetycznych doku-
mentów Koœcio³a po Soborze Watykañskim
II”. Od roku 1995 pe³ni³ funkcjê dyrektora
Wydzia³u Katechetycznego Legnickiej Kurii
Biskupiej. 2 czerwca 2002 r. zosta³ odzna-
czony godnoœci¹ pra³ata - kapelana honoro-
wego Ojca Œwiêtego, a w roku 2004 w³¹czony
przez biskupa legnickiego Stefana Cichego
do kolegium konsultorów diecezji legnickiej,
rady kap³añskiej oraz kapitu³y katedralnej.
W diecezji pe³ni³ równie¿ funkcjê wizytatora
ds. nauczania religii i koordynatora Fundacji
„Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”, a tak¿e opie-
kuna Diecezjalnej Rodziny Szkó³ im. Jana
Paw³a II. W 2008 roku zosta³ mianowany przez
bp. S. Cichego diecezjalnym duszpasterzem
osób niepe³nosprawnych.

Na Twoje
s³owo

36

WIADOMOŒCI

KOTWICA         1 / 2009



WIADOMOŒCI

Na pocz¹tku stycznia 2009
roku w Meksyku odby³o siê Œwiatowe
Spotkanie Rodzin. Meksykañska
niedzielna prasa poœwiêci³a du¿o
miejsca temu wydarzeniu, którego
punktem kulminacyjnym by³o popo-
³udniowe spotkanie przed bazylik¹
Matki Bo¿ej w Guadalupe. Dziennik
„Reforma” podkreœli³ serdeczn¹ i pra-
wdziwie rodzinn¹ atmosferê, jaka
panowa³a podczas tego dnia, opisuj¹c
jego przebieg i podkreœlaj¹c wagê
œwiadectw z³o¿onych przez rodziny
z ró¿nych czêœci œwiata. Dziennik
„Excelsior” cytowa³ Prymasa Meksy-
ku kardyna³a Norberto Rivera Carrera,
który powiedzia³, ¿e mimo ró¿nych
problemów rodziny meksykañskie
chc¹ byæ miejscem mi³oœci, spra-
wiedliwoœci, wiernoœci, przyjaŸni,
wspó³pracy, przebaczenia, cierpli-
woœci i s³u¿by.

Papieskim legatem na odby-
waj¹ce siê w stolicy Meksyku VI
Œwiatowe Spotkanie Rodzin by³ kard.
Tarcisio Bertone. Podczas spotkania
z episkopatem Meksyku zwróci³ on
uwagê na koniecznoœæ dowartoœ-
ciowania laikatu, zw³aszcza w dzie-
dzinie œwiadectwa ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego. Jak podkreœla³, we
wspólnocie ¿ycia ma³¿eñskiego odnaj-
duj¹ swe uzasadnienie ró¿nica p³ci
miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, jak i
powo³anie do mi³oœci, któr¹ Bóg
wszczepi³ w ich serce. „WiêŸ daru
oblubieñczego, tworzona przez ser-
decznoœæ, szacunek i odpowiedzialn¹
ofiarnoœæ, jest naturalnym œrodo-
wiskiem, w którym poczyna siê ludz-
kie ¿ycie, tam w³aœnie znajduje ono
przyjêcie i ochronê, jakich wymaga
jego godnoœæ. Z tego powodu zaanga-

¿owanie na rzecz ma³¿eñstwa i rodziny
oznacza walkê o dobro istoty ludzkiej
i spo³eczeñstwa” - mówi³ kardyna³.

W papieskim przemówieniu,
napisanym specjalnie na ten czas,
Benedykt XVI powiedzia³ miêdzy
innymi: „Dziêki sile, jaka rodzi siê na
modlitwie, rodzina przemienia siê we
wspólnotê uczniów i misjonarzy
Chrystusa. W niej siê spotyka i dziêki
niej promieniuje Ewangeli¹. Jak mó-
wi³ mój drogi poprzednik Jan Pawe³ II:

. Chrzeœ-
cijañska rodzina, ¿yj¹c wiar¹ i synow-
skim pos³uszeñstwem wobec Boga,
¿yj¹c w wiernoœci i bliskoœci swoich
dzieci, troszcz¹c siê o te najbardziej
potrzebuj¹ce pomocy, samotne i od-
rzucone, przynosi ¿yw¹ Ewangeliê,
tak¹, któr¹ wszyscy mog¹ czytaæ, która
jest najbardziej wiarygodnym zna-
kiem, najbardziej przekonuj¹cym
i zdolnym przemówiæ do dzisiejszego
œwiata. (…) Rodzina jest witaln¹
komórk¹ spo³eczeñstwa, pierwszym i
decyduj¹cym warunkiem jego roz-

Rodzice nie tylko przekazuj¹ swoim
dzieciom Ewangeliê, ale mog¹ rów-
nie¿ tê sam¹ Ewangeliê, g³êboko prze-
¿ywan¹, od nich otrzymaæ

Opracowanie  Izabela Rutkowska

woju, czêsto jest jedynym ratunkiem
dla tych osób, na których potrzeby jego
stabilne struktury nie wystarcz¹. Dla
swojego spo³ecznego funkcjonowania
rodzina ma prawo do uznania swojej
wolnoœci, ma prawo do tego, by nie
czuæ siê gorsza wobec innych form
wspó³¿ycia spo³ecznego, ma te¿ prawo
liczyæ na pe³n¹ opiekê kulturow¹,
prawn¹, ekonomiczn¹, socjaln¹,
sanitarn¹, a w szczególnoœci na wspar-
cie swoich dzieci, na zapewnienie im
wolnoœci w edukacji i wyborze szkó³.
(…) Niech Najœwiêtsza Dziewica
Maryja, któr¹ dzisiaj wymieniamy
w Jej chwalebnym tytule Naszej Pani
z Guadalupe, wspiera nas swoim ma-
cierzyñskim wstawiennictwem i po-
moc¹. W Jej rêce oddajê rodziny ca³e-
go œwiata”.

Œwiatowe
Spotkanie
Rodzin
w Meksyku
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11 lutego obchodzimy Dzieñ
Chorego. To szczególny dzieñ. To
dzieñ, w którym uwa¿niej pochylamy
siê nad drugim cz³owiekiem. Dos-
trzegamy go pe³niej i postrzegamy go
przez pryzmat cierpienia. Cierpienie
jest wpisane w naturê cz³owieka. To
najpowszechniejsze zjawisko ¿ycia,
a rozmiar tego zjawiska ogromny.
„Bez cierpienia nie ma korekty
ludzkich d¹¿eñ, nie ma te¿ d¹¿enia do
doskona³oœci. Nie ma uczenia siê i nie
ma refleksji - nad w³asnym postê-
powaniem” - pisze profesor Jan Szcze-
pañski. Cierpienie przyczynia siê do
poznawania œwiata, do jego odkry-
wania. To motor poznawczych d¹¿eñ.
Cierpienie to te¿ sygna³, który wska-
zuje ró¿nice miêdzy prawd¹ a fa³szem,
miêdzy dobrem a z³em. Jest wiêc
motorem rozwoju naszych najw³aœ-
ciwszych cech moralnych, intelektu-
alnych i estetycznych. Ale najczêœciej
cierpienie postrzegane jest jako ból. To
przecie¿ ból, ten fizyczny, piekielny
ból ka¿e nam cofaæ siê i uciekaæ w
siebie. Czêsto ten ból ka¿e nam rezyg-
nowaæ z wysi³ku. Si³ujemy siê sami
z sob¹ - walczymy, czêsto przegry-
waj¹c. Sokrates mówi: „Za nic miej
sobie œmieræ i cierpienie”. £atwo po-
wiedzieæ…

Czêsto zadajemy sobie py-
tanie: dlaczego cierpiê, czy moje cier-
pienie prowadzi do czegoœ? Ma jakiœ
sens? Ma jakiœ cel? Poszukiwanie celu
i sensu ¿ycia jest pochodn¹ cierpienia.
Aco robiæ z cierpieniem bliskich?

Spotykam codziennie wokó³
siebie ludzi cierpi¹cych, chorych. Nie
chc¹c im robiæ przykroœci, spogl¹dam
k¹tem oka na ich niepe³nosprawnoœæ,
chorobê. Czegoœ siê bojê, krêpujê?
Choæ to najczêœciej oni mnie zaw-
stydzaj¹ swoj¹ czynn¹, aktywn¹ pos-
taw¹, swoj¹ dynamik¹ i umi³owaniem
¿ycia, zwykle tylko obserwowa³am ich
z daleka, sta³am z boku. Do czasu. Oto
szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci
trafi³am na Mszê œw. odprawian¹ w
Koœciele Gwiazdy Morza w Sopocie.
Okazuje siê, ¿e taka Msza œw. odpra-
wiana jest w ka¿d¹ drug¹ niedzielê
miesi¹ca o godzinie 15.00. To Msza
œw. dla chorych i niepe³nosprawnych.
Koordynatorem tych spotkañ jest
duszpasterz z Pruszcza Gdañskiego -
ks. Stanis³aw £ada. Pok³osiem udzia³u
w tej zupe³nie innej, szczególnej Mszy
œw. by³a mo¿liwoœæ udzia³u w wigilii
dla osób chorych i niepe³nospraw-
nych. I tak 14 grudnia 2008 znalaz³am
sie w œwiecie, którego sens codziennie
wyznacza choroba, kalectwo, niedo-
w³ad, cierpienie. To inny, szczególny
i trudny œwiat. Œwiat, którego my,

zdrowsi, bardzo siê boimy. Z naszej
parafii pod przewodnictwem pani Basi
Fidury - jecha³a na spotkanie du¿a
grupa cz³onków ze Stowarzyszenia
Centrum Ochotników Cierpienia. Au-
tokarem podjechaliœmy pod same
drzwi wejœciowe piêknego San-
ktuarium Matki Bo¿ej Saletyñskiej
w Gdañsku-Sobieszewie. Tu wszyst-
kich zebranych w ciep³ych s³owach
przywita³ ks. Stanis³aw £ada, a prze-
piêkn¹ homiliê wyg³osi³ ks. bp Ry-
szard Kasyna. W tej szczególnej Mszy
œw. pos³ugê przy o³tarzu sprawowali
ludzie chorzy i niepe³nosprawni. To
Oni czytali lekcje, s³u¿yli do Mszy œw.

Obok mnie na ma³ym wózku
dzieciêcym le¿a³a… kobieta. Œliczna
twarz, burza krêconych w³osów, piê-
kne du¿e, zamyœlone, orzechowe oczy.
G³owa doros³ej, dojrza³ej kobiety, ale
reszta cia³a przypomina³a mo¿e dwu-
letnie dzieci¹tko. Gdy ksi¹dz biskup
wyrzek³ s³owa „Przeka¿cie sobie znak
pokoju” - podesz³am do tej kobiety,
podaj¹c jej swoj¹ d³oñ. Ale ta œliczna,
malutka pani wyci¹gnê³a do mnie dwie
swoje malutkie r¹czyny. Wiêc i ja

Oblicza

cierpienia

Ewa Rozanna Witkowska



zaraz poda³am jej swoj¹ drug¹ d³oñ
i tak przez kilka sekund trwa³yœmy
w jakimœ dziwnym, niemym uœcisku -
do zawilgotnienia oczu. Wówczas,
stoj¹c obok tej pani le¿¹cej na dzieciê-
cym wózku w koœciele, nie wiedzia-
³am, ¿e tego popo³udnia spotka mnie
jeszcze coœ, co tak bardzo poruszy
mnie i tak bardzo zweryfikuje moje
pojêcie cierpienia i krzy¿a na co dzieñ.

W koœciele by³o wiele wóz-
ków inwalidzkich, wiele osób poma-
gaj¹cych wstaæ, przytrzymaæ siê czy
klêkn¹æ. Widaæ by³o atmosferê
wspólnoty, pomocy. Widaæ, ¿e œrodo-
wisko siê zna, jest scalone, podaj¹
sobie rêce, uœmiechaj¹ siê, pozdra-
wiaj¹, ca³uj¹. Nici sympatii na dobre
zbudowane, niektórzy patrz¹ na siebie
z horyzontu wózka, ale z b³yskiem
w oku. Przecie¿ kochaj¹ tak samo jak
zdrowi ludzie, têskni¹, chc¹ byæ ra-
zem. Gdy na nich patrzê, chce mi siê
¿yæ. To oni mnie buduj¹. Wychodzimy
z koœcio³a.Autobusy podwo¿¹ nas pod
oœrodek, w którym czeka na nas kola-
cja wigilijna. Oœrodek du¿y. Kolacja
dla 400 osób. Powoli zajmujemy miej-
sca. Sto³y okr¹g³e, a przy ka¿dym
z nich zastawa dla 10 osób. Na d³ugoœæ

sali postawiony du¿y stó³ dla goœci
i sponsorów. Nastêpuje oficjalne
powitanie, zaczynamy przed op³at-
kiem kolêdowanie. Siedzê razem
z dwiema moimi kole¿ankami, reszty
osób siedz¹cych obok mnie nie znam.
Ale zaraz wywi¹zuje siê mi³a rozmo-
wa i lody prze³amane. Sala ucisza siê,
powa¿niejemy. Przemawia ksi¹dz bis-
kup. Nagle patrzê - obok mnie le¿y
przyniesiony na ³ó¿ku m³ody mê¿czy-
zna, przy nim siedz¹ jego rodzice. Za
chwilê rozpoczyna graæ zespó³, który
stoi tu¿ obok tego m³odego, le¿¹cego
m³odzieñca. Ja ju¿ nie mogê spokojnie
s³uchaæ tych œlicznych kolêd i recy-
tacji, mój wzrok kierujê na tego
m³odego sparali¿owanego cz³owieka.
Patrzê, a jego matka klêka przy nim,
wtula siê w synka, ojciec œciska jego
sparali¿owan¹ rêkê i tak trwaj¹ w ro-
dzinnym, smutnym, a wzruszaj¹cym
uœcisku. Mama za moment œciska jego
drug¹ sparali¿owan¹ rêkê, ociera buziê
z nadmiaru œliny, g³aska, coœ t³umaczy.
A ja patrzê odwrócona do tej wspa-
nia³ej rodziny i chc¹c uwieczniæ tê
chwilê, robiê im zdjêcie. Stanê³am
oniemia³a i pochylona nad ogromem
cierpienia i krzy¿a.

Nagle uœwiadomi³am sobie
ma³oœæ moich spraw, ma³oœæ proble-
mów, z którymi siê zmierzam w co-
dziennym ¿yciu, jak przecie¿ ka¿dy
z nas. Zapyta³am wiêc siebie, czy
umia³abym nieœæ takie cierpienie?
Uœwiadomi³am sobie, ¿e wszyscy ro-
dzice, którzy maj¹ i opiekuj¹ siê swo-
imi chorymi dzieæmi, nie mog¹c nawet
liczyæ na podanie przys³owiowej
szklanki wody, to cisi, niemi, wielcy,
bohaterowie codziennego dnia. To
wielcy ludzie, którzy musz¹ radziæ
sobie z tak wielkim krzy¿em i cier-
pieniem na co dzieñ. Tu nie ma wol-
nego, ani urlopu, ani œwi¹t. Dzieñ
w dzieñ, noc w noc, trzeba byæ obe-
cnym przy chorym, byæ na ka¿de wez-
wanie, na ka¿de skinienie. Jak¹ moc
musz¹ mieæ rodzice tego m³odego
cz³owieka? Jak¹ moc maj¹ ludzie opie-
kuj¹cy siê chorymi? Sk¹d bior¹ tak¹
moc?!

W to popo³udnie i wieczór wi-
dzia³am chorych w ró¿nych stanach,
takich, których kalectwo by³o wido-
czne, takich którzy mieli obok siebie
osobê do pomocy - wolontariusza lub
kogoœ z rodziny. Widzia³am te¿ cho-
rych, którzy starali sie byæ w miarê
samodzielni. I widzia³am coœ jeszcze.
Widzia³am ogromn¹ radoœæ z mo¿-
liwoœci spotkania siê, bycia razem. Ta
wielka sobieszewska sala by³a pe³na
entuzjazmu i radoœci. Do dzielenia siê
op³atkiem z ks. Stanis³awem £ad¹
i ksiêdzem biskupem ustawia³y siê
gigantyczne kolejki. Wzruszeniom,
podziêkowaniom nie by³o koñca. Có¿
to za wspania³e dzie³o, przez cierpie-
nie stworzyæ tyle mi³oœci i radoœci.
Modliæ siê nale¿y jedynie, by Najwy¿-
szy da³ moc i si³ê ks. £adzie, by móg³
kontynuowaæ to wspania³e dzie³o mi-
³oœci. Mo¿e warto z okazji Dnia Cho-
rego, a mo¿e i bez tej okazji, uwa¿niej
przygl¹dn¹æ siê, czy ktoœ z naszych
bliskich i znajomych nie potrzebuje
pomocy, czy choæby naszej obecnoœci.
Obcowanie z chorym wyzwala w nas
niewyczerpane pok³ady dobra i ¿ycz-
liwoœci. Jak mówi poeta i myœliciel,
„dobro siê mno¿y, gdy siê je dzieli”.
Ka¿dy nasz krzy¿ to most na drodze do
zbawienia.

39

KOTWICA         1 / 2009



Fo
t. 

Ad
am

 S
te

lm
ac

h

Brat Roman P³atek

Kiedy by³em ch³opcem,
zawsze z podziwem patrzy³em na
ministrantów i lektorów, min¹³ jakiœ
czas i mnie tak¿e uda³o siê do³¹czyæ
do ich grona. Wszyscy wtedy mówili
o powo³aniu, ja jednak wiedzia³em,
¿e nie mam o czym marzyæ bo…
urodzi³em siê z uszkodzeniami
oko³oporodowymi i ci¹gle choro-
wa³em. Nosi³em w sercu pragnienie
i nic wiêcej. Kiedyœ przeczyta³em
ksi¹¿kê o ¿yciu (wówczas s³ugi
Bo¿ego) Edmunda Bojanowskiego,
który tak¿e nie by³ silnego zdrowia,
a jednak bardzo mocno zas³u¿y³ siê
dla swojego Narodu i Koœcio³a, dziœ
jest wyniesionym na o³tarze. To da-
wa³o trochê nadziei. Ju¿ jako doros³y
cz³owiek spotyka³em siê z moj¹
sympati¹ i ona, jak siê okaza³o,
chodzi³a na spotkania CVS, pocz¹t-
kowo dziwnie na to patrzy³em, bo nie

Miejsce i czas

rozumia³em, o co w tym chodzi, ale
kiedy zaprosi³a mnie na spotkanie,
coœ we mnie drgnê³o. Pojecha³em
kilka miesiêcy póŸniej do G³ogowa
na rekolekcje i wcale nie myœla³em,
¿e tam od¿yje moje pragnienie. Pan
Bóg zna w³aœciwe miejsce i czas.
Musia³em dojrzeæ i odczekaæ - do-
czekaæ otwarcia Domu Cichych Pra-
cowników Krzy¿a w G³ogowie, mu-
sia³em te¿ poznaæ siebie i tak napra-
wdê dopiero wtedy dokonaæ wyboru,
by „pójœæ za Nim”. W tej wspólnocie
nie by³ tak wa¿ny pe³ny stan zdrowia,
ale pragnienie s³u¿by i rozumienie,
¿e ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na
jego stan zdrowia, jest wartoœcio-
wym i umi³owanym Dzieckiem Pana
Boga.

W czasie rekolekcji pad³y
z ust kap³ana s³owa z Ewangelii:
„...uczyñcie cokolwiek wam Po-
wie...". Te s³owa poruszy³y mnie do
g³êbi, zrozumia³em, ¿e s¹ skiero-
wane do mnie, zw³aszcza to: „cokol-
wiek”. Wybra³em œwiadomie formê

¿ycia w rodzinie, dlatego, ¿e wydaje
mi siê, ¿e mogê tym samym byæ
„³¹cznikiem” miêdzy œwiatem a Koœ-
cio³em w wymiarze: osoby chore
i wspólnota w Domu Uzdrowienia
Chorych. Trafi³em wszak do wspól-
noty dziêki kontaktowi z Centrum
Ochotników Cierpienia, dziêki ich
œwiadectwu. Dziœ jestem tak¿e z nim
bardzo zwi¹zany. Na pewno nie
by³oby mo¿liwe, abym znalaz³
miejsce we wspólnocie, gdyby nie
wszechstronna pomoc na drodze
dojrzewania do powo³ania cz³onków
wspólnoty, nie tylko prze³o¿onych
czy odpowiedzialnych, ale ka¿dego z
osobna. Jak g³osi³ œw. Franciszek z
Asy¿u „cokolwiek czynisz, rób to
powoli, krok za krokiem”. W ten
sposób nawet ma³e rzeczy czynione z
mi³oœci¹ i pokor¹ tworz¹ cudowne
dzie³a. Wierzê, ¿e i ja odnalaz³szy we
w³aœciwym czasie tê wspólnotê,
tak¿e bêdê siê przyczynia³ do tego,
by nikt nie czu³ sie gorszy tylko
dlatego, ¿e nie jest superzdrowy. To
wspania³e, ¿e dzisiaj Koœció³ jest tak
bardzo otwarty, ¿e ka¿dy jeœli
pragnie mo¿e w Nim znaleŸæ dla
siebie w³aœciwe miejsce. Ja znalaz-
³em i Bogu jestem wdziêczny.

Pierwsza myœl, która poja-
wi³a siê o ¿yciu zakonnym, pojawi³a
siê podczas Mszy œw. Jednak wada
wzroku przekreœli³a moje plany.
I szybko zapomnia³am o tej drodze,
na któr¹ sam Pan Bóg powo³uje.
Uczucie zagubienia i nieu¿yte-

Siostra Beata Kowalska

Bóg zwyciê¿y³

WYBRALIŒMYWYBRALIŒMY
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cznoœci sprawi³y, ¿e czu³am siê
nikomu niepotrzebna i wtedy na
mojej drodze spotka³am grupê CVS,
która dzia³a w mojej parafii. Cie-
szy³am siê ka¿dym spotkaniem
i tym, ¿e mogê siê dzieliæ wiar¹
i prze¿ywaæ cierpienie wraz z in-
nymi. By³ to czas duchowego
wzrastania i poznania charyzmatu
dowartoœciowania cierpienia oraz
duchowoœci maryjnej i próœb, jakie
skierowa³a Niepokalana w Lourdes
i Fatimie. Dziêki cz³onkom z CVS
pozna³am wspólnotê Cichych Pra-
cowników Krzy¿a i pojecha³am na
pierwsze rekolekcje do Domu
Uzdrowienia Chorych w G³ogowie.
Nigdy nie zapomnê atmosfery i goœ-
cinnoœci, z jak¹ nas przyjêto. Dawna
myœl o ¿yciu konsekrowanym znów
o¿y³a w moim sercu, ma³a iskierka
zapalona pod-czas rekolekcji nie
dawa³a mi spokoju. By³o wiele
rozmów, by poznaæ wolê Bo¿¹,
a tak¿e kilka spotkañ powo³a-
niowych. Bóg zwyciê¿y³ w mojej

duszy i postanowi³am wst¹piæ do
wspólnoty Cichych Pracowników
Krzy¿a. W tym wyborze bardzo
pomogli mi - ks. Janusz i s. Ma³-
gorzata, którym bardzo dziêkujê.
O wyborze Cichych Pracowników
Krzy¿a zadecydowa³o wydarzenie
w moim rodzinnym domu - choroba
a nastêpnie œmieræ mojej Kochanej
Mamy. Wiedzia³am, jak bardzo
potrzebna jest obecnoœæ przy osobie
chorej i towarzyszenie jej oraz
uœwiadomienie chorym, jak cenne
i wartoœciowe jest ich cierpienie.
Formê ¿ycia w rodzinie wybra³am ze
wzglêdu na s³aby wzrok i chorobê
oraz potrzebê pomocy m³odszemu
rodzeñstwu.

Uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia to szczególny dzieñ dla
Wspólnoty Cichych Pracowników

Wioletta Witkowska

Maryja moim wzorem

Krzy¿a. Dla mnie po rocznym czasie
próby i rozeznania by³ to tak¿e wy-
j¹tkowy dzieñ. Tego dnia rozpo-
czê³am kolejny etap formacji. Nikt
nie zna piêkniejszego œwiadectwa
¿ycia ni¿ tego, które by³o i jest udzia-
³em Maryi Niepokalanej. B³ogo-
s³awiona, czysta i œwiêta Matka
Boga i cz³owieka, ka¿dego z nas:
chorego, cierpi¹cego, niepe³no-
sprawnego. Jak¿e wielkich rzeczy
Pan Bóg dokonuje w naszym ¿yciu.
Naszym powo³aniem jest nosiæ
Chrystusa w sercach i dzieliæ siê Nim
z tymi, którzy s¹ naszymi braæmi w
powo³aniu, charyzmacie, oraz z ty-
mi, do których jesteœmy wci¹¿ posy-
³ani. Dziœ dziêkujê Maryi za chary-
zmat za³o¿yciela ks. Luigiego Nova-
rese. Jezus powiedzia³: ,,ChodŸ za
mn¹” - wiêc pojecha³am moim wóz-
kiem. Wybra³am drogê s³u¿enia
Jemu i Maryi. Drogê poœwiêcenia
dla innych, która zwie siê powo-
³aniem i jest to najpiêkniejsza z ziem-
skich dróg.
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Czcigodni bracia
w kap³añstwie,
wielebne siostry,
bracia i siostry
w Chrystusie!

Cz³owiek, który doœwiad-
cza cierpienia, poszukuje te¿ po-
mocy, poszukuje dróg wyjœcia ze
swojej sytuacji. Poszukuje tych,
którzy mu pomog¹ w jego cier-
pieniu, ale te¿ poszukuje sensu tego,
co mu siê przydarzy³o. Ró¿nie
mo¿na podejœæ do swojego cier-
pienia, do swojej choroby. Mo¿na
buntowaæ siê. Mo¿na pytaæ „dla-
czego”. Mo¿na - i cz³owiek ma pra-
wo do tego, ¿eby pytaæ. Ale mo¿na
te¿ i potrzeba szukaæ w³aœciwych
rozwi¹zañ.

Ci, którzy ¿yj¹ z chorymi,
cierpi¹cymi i niepe³nosprawnymi, s¹
wezwani do tego, aby umieæ od-
naleŸæ siê w rzeczywistoœci cier-
pienia, choroby, aby nieœæ pomoc,
tak jak mogliœmy us³yszeæ to
w dzisiejszej Ewangelii. Jest w niej
mowa o chorych, których przyno-
szono do Pana Jezusa, aby mogli
dotkn¹æ chocia¿by frêdzli Jego
p³aszcza. Przynoszono ich, a wiêc
byli ci, którzy pomagali, którzy byli
zatroskani, którzy nie chcieli cho-
rych zostawiæ samym sobie, którzy,
podobnie jak sami chorzy, pragnêli
daru odzyskania zdrowia. Musieli
mieæ w sobie te¿ ¿yw¹ wiarê, ¿e
spotkanie z Jezusem mo¿e ich zu-
pe³nie przemieniæ, ¿e spotkanie
z Jezusem mo¿e byæ spotkaniem
decyduj¹cym w ich ¿yciu. Przecie¿
wiemy tak¿e z innych opisów, ¿e
kiedy Pan Jezus uzdrawia³, pyta³

¯YÆ TO CHRYSTUS

Kazanie Jego Ekscelencji
Ksiêdza Biskupa Adama Ba³abucha
wyg³oszone podczas Mszy Œwiêtej

9 lutego 2009, w pierwszym
dniu sympozjum



o wiarê. Uzdrawia³ wtedy, kiedy widzia³ wiarê tych,
którzy do niego przychodzili. Byli to zapewne ludzie,
którzy wierzyli, ¿e On jest kimœ niezwyk³ym, ¿e On
przychodzi od Boga, bo dokonuje znaków, które
przecie¿ przerastaj¹ mo¿liwoœci i zdolnoœci cz³owieka,
a wiêc w Nim musi ujawniaæ siê Bo¿a moc.

Chrystus rzeczywiœcie okazuje siê lekarzem,
który przychodzi ze skuteczn¹ pomoc¹ do chorych.
Jednak to nie tylko zdrowi pomagaj¹ chorym w zbli¿aniu
siê do Jezusa. W o wiele wiêkszym stopniu ludzie
doœwiadczaj¹cy cierpienia mog¹ i powinni pomagaæ
innym w zbli¿aniu siê do Chrystusa.

Bardzo dobrze zdawa³ sobie z tego sprawê s³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II. Jego pontyfikat by³ czasem
szczególnym dla wszystkich chorych i cierpi¹cych.
Myœlê, ¿e mo¿na nawet powiedzieæ, i¿ pewnym
charakterystycznym wyró¿nikiem tego pontyfikatu by³o
zwrócenie siê ku ludzkiemu cierpieniu.

Ojciec œw. mówi³
o tym zaraz nastêpnego
dnia po konklawe, gdy
przyby³ do Polikliniki
Gemelli, by odwiedziæ
chorego biskupa A. M.
Deskura. Podczas spo-
tkania z przebywaj¹cymi
tam chorymi Ojciec œw.
wypowiedz ia ³ zna -
mienne s³owa:

. Natomiast do cho-
rych w Krakowie dnia 9
czerwca 1979 r. powie-
dzia³:

.
Jan Pawe³ II dostrzegaj¹c, jak wielk¹ pomoc¹ w jego
pos³annictwie s¹ ludzie chorzy i cierpi¹cy, poœwiêci³ im
du¿o uwagi w swoim pos³ugiwaniu. Œwiadcz¹ o tym
liczne spotkania Ojca œw. z chorymi, w czasie których
pochyla³ siê on z wielk¹ mi³oœci¹ nad ludŸmi cier-
pi¹cymi. W ramach prawie ka¿dej podró¿y apostolskiej
rezerwowa³ sobie Jan Pawe³ II czas na spotkania
z ludŸmi doœwiadczonymi przez chorobê, cierpienie.
Spotyka³ siê z nimi tak¿e w Watykanie, zw³aszcza we
wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes

Pragnê
oprzeæ moje papieskie
pos³ugiwanie na tych,
którzy cierpi¹, i którzy
cierpienia swoje, swoj¹
mêkê i ból ³¹cz¹ z mod-
litw¹

Moja si³a - z was: To jest bardzo œmia³e s³owo.
Trzeba powiedzieæ: moja si³a z Chrystusa - przez was

(11 lutego). W tym dniu Ojciec œw. przewodniczy³
Eucharystii i wyg³asza³ homiliê do zgromadzonych tam
ludzi chorych. Tak¿e podczas niemal ka¿dej audiencji
ogólnej, Papie¿ zwraca³ siê do nich z krótkim s³owem.
Nawi¹zywa³ z nimi jak¹œ szczególn¹ wiêŸ. I rzeczy-
wiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e Jan Pawe³ II by³ kimœ, do
kogo ludzie chorzy, cierpi¹cy ci¹gnêli od samego
pocz¹tku jego pontyfikatu, jak owi ludzie w Ewangelii
do Chrystusa, aby siê z nim spotkaæ, aby go dotkn¹æ.

Mamy wiele œwiadectw ludzi, którzy doœwiad-
czyli owego spotkania z Janem Paw³em II w swoim
¿yciu, i którzy doznali szczególnej ³aski. Mo¿e znana jest
ksi¹¿ka Paw³a Zuchniewicza „Cuda Jana Paw³a II”. Opi-
sanych jest w niej wiele przypadków, cudownych
sytuacji, uzdrowieñ tych, którzy mieli mo¿noœæ spot-
kania siê z Janem Paw³em II. Chocia¿by przedstawiony
na pocz¹tku przypadek angielskiej gospodyni domowej
mieszkaj¹cej w Liverpoolu, która, gdy og³aszano wybór

Jana Paw³a II, by³a w
szpitalu, przechodzi³a
chemioterapiê. Ogl¹-
daj¹c w telewizji trans-
misjê tego wydarzenia
z Watykanu, poczu³a ja-
k¹œ wewnêtrzn¹ wiêŸ
z tym oto nowym papie-
¿em. Nie wiedzia³a, co
siê stanie, ale wiedzia³a,
¿e to jest ktoœ, z kim ja-
koœ zwi¹¿e siê jej ¿ycie.
Jej choroba rozwija³a
siê, lecz ona nie podda-
wa³a siê. Podjê³a te¿
szczególne dzia³ania, by
zbieraæ fundusze na
ratowanie osób z choro-
bami nowotworowymi

i za to pewnego razu zaproponowano jej krótki wyjazd
do Watykanu na spotkanie z Janem Paw³em II podczas
audiencji generalnej. Wybra³a siê w tê podró¿. Po
zakoñczonej audiencji, swoim zwyczajem, Jan Pawe³ II
zszed³ do sektora ludzi chorych i spotka³ siê z t¹ kobiet¹,
przytuli³ j¹, podziêkowa³ za to, co robi, ¿e jest tak¹
dzieln¹ kobiet¹, matk¹, ¿e daje piêkne œwiadectwo.
Kiedy po spotkaniu wróci³a do domu i przysz³y wyniki
kolejnych kontrolnych badañ, okaza³o siê, ¿e w jej ciele
nie znaleziono ¿adnych ognisk nowotworowych.
Lekarze byli zdumieni. ¯adnego œladu po chorobie. Jak
wynika z ksi¹¿ki, ¿yje do dziœ i dalej pracuje na rzecz
ludzi z chorobami nowotworowymi.

DUCHOWOŒÆ
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Jak¿e wa¿ne jest równie¿ to, o czym jest mowa
w Ewangelii - przynosili chorych do Jezusa. Mieæ tych,
którzy bêd¹ nas przynosiæ do Jezusa, którzy bêd¹ nas
otaczaæ swoj¹ mi³oœci¹, opiek¹, ale tak¿e swoj¹
modlitw¹. Ile¿ jest takich piêknych œwiadectw? Mo¿e
sami byliœmy œwiadkami tego, jak modlitwa wspólnoty,
jak modlitwa ludzi bliskich mo¿e wiele zdzia³aæ. Ile¿
jest takich sytuacji, ¿e lekarze nie daj¹ ju¿ ¿adnej nadziei,
a jednak modlitwa, modlitwa najbli¿szych, modlitwa
tych, którzy anga¿uj¹ siê tak¿e w ¿ycie innych, dzia³a
cuda. Potrafi sprawiæ, ¿e dziej¹ siê rzeczy niezwyk³e.
Dlatego ewangelia cierpienia wci¹¿ jest pisana. „Œwiat

ludzkiego cierpienia”
wyzwala bowiem w
swoim otoczeniu bra-
tersk¹ mi³oœæ i wzywa do
bezinteresownego daru
z siebie na rzecz tych,
którzy doœwiadczaj¹
ró¿nych dolegliwoœci.
Jan Pawe³ II podkreœla³
koniecznoœæ „zatrzy-
mania siê” przy cier-
pi¹cym cz³owieku, by na
miarê swoich mo¿-
liwoœci udzieliæ mu po-
trzebnego wsparcia. Jest
to dzia³alnoœæ, która
pozostaje w œcis³ym
zwi¹zku z g³oszeniem
Ewangelii i od samego

pocz¹tku stanowi integraln¹ czêœæ misji Koœcio³a
w œwiecie. Pontyfikat Ojca œw. Jana Paw³a II jest dla nas
tego najlepszym przyk³adem.

G³osiæ ewangeliê cierpienia to niezwykle od-
powiedzialna misja, bo wi¹¿e siê ona ze szczególnym
œwiadectwem - œwiadectwem mi³oœci, najwiêkszej mi-
³oœci, która p³ynie spoœród cierpienia. Chrystus mó-
wi, ¿e nie ma wiêkszej mi³oœci i dlatego niech nasza
wiêŸ z Chrystusem, a tak¿e wiêŸ z Jego Matk¹, która
razem z Nim by³a w ka¿dej sytuacji, która z Nim
wspó³cierpia³a bêdzie dla nas mobilizacj¹ i zachêt¹
do m¹drego i odwa¿nego ¿ycia na co dzieñ.Amen.

DUCHOWOŒÆ

Chorzy widzieli w Janie Pawle II kogoœ
niezwyk³ego. Garnêli siê do niego i zawsze te¿ od niego
otrzymywali wsparcie, moc i si³ê do dalszego ¿ycia. Jan
Pawe³ II sam sta³ siê 13 maja 1981 roku w szczególny
sposób uczestnikiem „wspólnoty tych, którzy cierpi¹”
i stanowi¹ wa¿n¹ cz¹stkê w mistycznym Ciele
Chrystusa, którym jest Koœció³. W póŸniejszych
przemówieniach do ludzi cierpi¹cych Papie¿ wiele razy
nawi¹zywa³ do tego wydarzenia, podkreœlaj¹c w ten
sposób, ¿e poprzez w³asne doœwiadczenie cierpienia
i zagro¿enia ¿ycia czuje siê szczególnie bliski tym,
którzy prze¿ywaj¹ jakiekolwiek udrêki i lepiej rozumie
ich sytuacjê.

Szczególny ak-
cent k³ad³ Papie¿ w swo-
im nauczaniu na ta-
j e m n i c ê p a s c h a l n ¹
Chrystusa, w któr¹ z woli
samego Boga zosta³o
wpisane cierpienie. Na-
bra³o ono wraz z mêk¹ i
œmierci¹ Jezusa zu-
pe³nie nowego znacze-
nia, bowiem dziêki
niemu dokona³o siê
odkupienie. Jan Pawe³ II
akcentowa³ jednocze-
œnie, i¿ odkupieñcze
cierpienie Chrystusa jest
najwy¿szym i najg³ê-
bszym przejawem mi³o-
œci Boga do grzesznego cz³owieka. Przez tê mi³oœæ
dokona³o siê tak¿e ostateczne przezwyciê¿enie
cierpienia w zmartwychwstaniu Jednorodzonego Syna.
Tym samym zosta³a dana ludzkoœci nadzieja
ca³kowitego wyeliminowania bólu i grzechu w maj¹cym
objawiæ siê w pe³ni Królestwie Bo¿ym. W tym œwietle
Ojciec œw. ukazywa³ chorym, i¿ ka¿de ludzkie cierpienie
nabiera g³êbokiego sensu, poniewa¿ mo¿e staæ siê
zbawczym wspó³cierpieniem z Chrystusem.

Dlatego wa¿ne jest, byœmy podczas ka¿dej
Eucharystii w³¹czali nasze ¿ycie, nasze radoœci, ale
i nasze trudy, smutki i krzy¿e w³aœnie w tê tajemnicê
paschaln¹, która dokonuje siê na o³tarzu. Byœmy razem
z Chrystusem umierali, ale te¿ razem z Chrystusem
zmartwychwstawali do nowego ¿ycia, byœmy, jak œw.
Pawe³, potrafili mówiæ: „dla mnie ¿yæ to Chrystus”.
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S³owo Jego Ekscelencji
Biskupa Stefana Regmunta,
Ordynariusza Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej,
wyg³oszone 11 lutego 2009
w kaplicy domu
„Uzdrowienie Chorych”
im. Jana Paw³a II w G³ogowie
podczas Œwiatowego Dnia Chorego
i odbywaj¹cego siê sympozjum

ORÊDZIE
NADZIEI
Gdy wspominamy to wydarzenie

i osobê Matki Najœwiêtszej, czytamy

proroctwo Izajasza i s³yszymy bardzo

radosne s³owa - „Radujcie siê wraz

z Jerozolim¹, weselcie siê w niej

wszyscy, co j¹ mi³ujecie. Cieszcie siê

z ni¹ bardzo wy wszyscy, którzyœcie

siê nad ni¹ smucili… w Jerozolimie

doznacie pociechy” (Iz 66, 10.13).

Tradycja widzi w Jerozolimie Matkê

Najœwiêtsz¹, mo¿emy wiêc powie-

dzieæ dos³ownie - radujcie siê wraz

z Matk¹ Najœwiêtsz¹, weselcie siê

w Niej wszyscy, co J¹ mi³ujecie.

Cieszcie siê z Ni¹ bardzo wy wszyscy,

którzyœcie siê nad Ni¹ smucili…

w Maryi doznacie pociechy. T¹ Jero-

zolim¹ Tradycja okreœla³a tak¿e

Koœció³. Wersety proroctwa Izajaszo-

wego brzmia³yby wówczas radujcie

siê wiêc Koœcio³em, w którym obecna

jest Matka Najœwiêtsza, bo w tym

Koœciele otrzymacie zdroje ³ask, doœ-

wiadczycie Bo¿ego zmi³owania.

W psalmie responsoryjnym œpiewa-

liœmy, ¿e Maryja jest chlub¹ Koœcio³a

Œwiêtego (Jdt 13,18). I tak bêdzie

przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia

œwiata.



DUCHOWOŒÆ

mienia tajemnicy krzy¿a i cierpienia, do odkrycia jego
sensu w ¿yciu cz³owieka, jak równie¿ - ukaza³y spo-
sób w³aœciwego wykorzystania cierpienia - dla zba-
wienia siebie i bliŸnich. Ta refleksja pomog³a nam
umocniæ w sobie nadziejê na œwiadome dŸwiganie
krzy¿a tu na ziemi, dziêki g³êbokiej wiêzi z Chrys-
tusem, który za nas cierpia³ i zmartwychwsta³. Uka-
za³a ona prawdê, ¿e cierpi¹c mo¿emy jeszcze bardziej
pocieszaæ cierpi¹cych, a doœwiadczaj¹c trudów, iœæ
z pomoc¹ tym, którzy s¹ jeszcze bardziej utrudzeni.

W dzieñ Matki Bo¿ej z Lourdes koncentru-
jemy nasz¹ myœl na osobie Matki Najœwiêtszej. Matkê

Bo¿¹ poznajemy z
ró¿nych wydarzeñ. Jej
postaæ przybli¿a nam
Biblia, ale poznajemy J¹
te¿ w tych wszystkich
objawieniach, które
mia³y miejsce w ró¿-
nych zak¹tkach œwiata.
To, które wspomina dzi-
siejsza liturgia, mia³o
miejsce w 1858 roku.
Matka Bo¿a objawi³a
siê w Lourdes 14-letniej
dziewczynce, Berna-
detcie Soubirous. Pod-
czas osiemnastu spot-
kañ okaza³a swoj¹ wiel-

k¹ troskê - o nas, nasz¹ przysz³oœæ i ka¿dego cz³o-
wieka. To miejsce, w którym odbywa³y siê spotkania,
zosta³o w szczególny sposób uszanowane. Da³o ono
pocz¹tek wielkiemu sanktuarium. Mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e dzisiaj jest to dla wielu miejsce budzenia
nadziei - ¿e cz³owiek mo¿e byæ wolny od z³a, szcze-
gólnie od tego z³a, które nazywa siê grzechem.
W³aœnie o Lourdes, które jest wype³nione modlitw¹
i ludŸmi cierpi¹cymi, mo¿na powiedzieæ, ¿e obecnoœæ
cierpienia jest tutaj czymœ normalnym. Chorzy i nie-
pe³nosprawni nie musz¹ manifestowaæ i pokazywaæ,
¿e zostali obarczeni krzy¿em. Jest ich tak du¿o, ¿e
dominuj¹ nad wszystkimi. Ich liczba jest tego
wymownym znakiem. Lourdes jest równoczeœnie
miejscem eksplozji dobra. Co roku ponad 100 tysiêcy
wolontariuszy s³u¿y tu chorym i cierpi¹cym. Ka¿dego

Obchodzimy wspomnienie Matki
Bo¿ej z Lourdes, a równoczeœnie XVII Œwiatowy
Dzieñ Chorego. Pozwólcie, ¿e rozpocznê od wspom-
nienia pewnego zdarzenia:

Wspominaj¹c to zdarzenie,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e i my mieliœmy przed
dzisiejszym spotkaniem takie trzy dni, kiedy po³o¿ono
nam dodatkow¹ ³y¿eczkê przy stole. Myœlê o strawie
duchowej otrzymanej podczas sympozjum „Mi³oœæ
i cierpienie - misterium Boga i nadzieja cz³owieka”
zorganizowanego w 25 lat od wydania Listu
apostolskiego Jana Paw³a II i po-
przedzaj¹cym XVII Œwiatowy Dzieñ Chorego.
Tematy podjête w czasie tego sympozjum, pomog³y
nam zarówno zbli¿yæ siê do chrzeœcijañskiego rozu-

Odbywa³ siê pogrzeb mê¿-
czyzny, którego syn by³ kap³anem. Homiliê podczas
Eucharystii g³osi³ ten w³aœnie ksi¹dz. Po odczytaniu
Ewangelii, stan¹³ przed wiernymi, trzymaj¹c w rêce
ma³¹ ³y¿eczkê. Mówi³ o trudnych czasach, w których
¿y³ jego ojciec: „Nie by³o wtedy ³atwo zarobiæ na
chleb, nie by³o te¿ ³atwo utrzymaæ rodzinê. Pomimo
tych przeciwnoœci tata uczy³ nas kochaæ Boga i bliŸ-
niego. W nie³atwych dla wszystkich czasach zda³
egzamin ze swojego
¿ycia. Prze¿ywaliœmy
w naszej rodzinie, obok
dni trudnych, równie¿
dni radoœci. Te ostatnie
zwiastowa³a, miêdzy
innymi, dodatkowa ³y-
¿eczka, u³o¿ona pod-
czas obiadu przy ka-
¿dym talerzu. Ozna-
cza³a ona, ¿e tego dnia
bêdziemy mieli deser.
Dla nas, dzieci, by³ to
szczególny powód do
zadowolenia. Dzisiaj
chcia³bym w³o¿yæ do
trumny, w której spo-
czywaj¹ doczesne szcz¹tki mojego taty, tak¹ w³aœnie
³y¿eczkê. Niech ona wyra¿a moj¹ nadziejê i wiarê, ¿e
teraz przyszed³ dla taty czas szczególny, pe³en szczêœ-
cia i radoœci czas udzia³u w zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa i radoœci wiecznej, gdzie nie bêdzie cier-
pieñ ani ³ez (por. Iz 25,8)”.

Salvifici doloris
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tygodnia 3 tysi¹ce wolontariuszy obs³uguje przyby-
waj¹cych pielgrzymów. Przy Matce Bo¿ej wielu ludzi
doœwiadcza uzdrowienia. Nie s¹ to tylko uzdrowienia
fizyczne, równie wa¿ne s¹ uzdrowienia duchowe.
Czciciele Matki Bo¿ej odkrywaj¹ w tym miejscu, ¿e
Maryja to osoba szczególnie umi³owana przez Boga,
¿yj¹ca w prawdzie, kochaj¹ca Boga i troszcz¹ca siê
o cz³owieka. Pani, która objawi³a siê w Lourdes, jest
wiêc dla pielgrzymów autentycznym wzorem
œwiêtoœci.

Gdy wspominamy to wydarzenie i osobê Mat-
ki Najœwiêtszej, czytamy proroctwo Izajasza i s³yszy-
my bardzo radosne s³o-
wa - „Radujcie siê wraz
z Jerozolim¹, weselcie
siê w niej wszyscy, co j¹
mi³ujecie. Cieszcie siê z
ni¹ bardzo wy wszyscy,
którzyœcie siê nad ni¹
smucili… w Jerozoli-
mie doznacie pocie-
chy” (Iz 66, 10.13).
Tradycja widzi w Jero-
zolimie Matkê Naj-
œwiêtsz¹, mo¿emy wiêc
powiedzieæ dos³ow-
nie - radujcie siê wraz
z Matk¹ Najœwiêtsz¹,
weselcie siê w Niej
wszyscy, co J¹ mi³ujecie. Cieszcie siê z Ni¹ bardzo wy
wszyscy, którzyœcie siê nad Ni¹ smucili… w Maryi
doznacie pociechy. T¹ Jerozolim¹ Tradycja okreœla³a
tak¿e Koœció³. Wersety proroctwa Izajaszowego
brzmia³yby wówczas radujcie siê wiêc Koœcio³em,
w którym obecna jest Matka Najœwiêtsza, bo w tym
Koœciele otrzymacie zdroje ³ask, doœwiadczycie
Bo¿ego zmi³owania. W psalmie responsoryjnym
œpiewaliœmy, ¿e Maryja jest chlub¹ Koœcio³a Œwiêtego
(Jdt 13,18). I tak bêdzie przez wszystkie dni a¿ do
skoñczenia œwiata.

Jak wczeœniej powiedzia³em, dzieñ wspom-
nienia Matki Bo¿ej z Lourdes Jan Pawe³ II wskaza³
w 1992 roku jako Œwiatowy Dzieñ Chorego. Wiele
osób zadaje pytanie jaki jest sens ustanowienia ta-
kiego dnia? OdpowiedŸ znajdujemy w liœcie Jana

Paw³a II skierowanym do Przewodnicz¹cego
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia
kard. Fiorenzo Angeliniego. Ojciec Œwiêty pisze
w nim: „Koœció³, który za przyk³adem Chrystusa
zawsze w ci¹gu swej historii odczuwa³ potrzebê
s³u¿enia chorym i cierpi¹cym, widz¹c w tym
integraln¹ czêœæ swego pos³annictwa, wie, ¿e w pe³-
nym mi³oœci i wspania³omyœlnym przyjêciu ka¿dego
¿ycia ludzkiego, a nade wszystko, jeœli jest ono s³abe i
chore, realizuje siê dzisiaj podstawowy wymiar jego
misji. Ponadto Koœció³ nie zaprzestaje podkreœlaæ
zbawczego charakteru cierpienia, które prze¿ywane

z Chrystusem nale¿y do
samej istoty odku-
pienia”. Coroczne ob-
chodzenie Œwiatowego
Dnia Chorego ma wiêc
na celu uwra¿liwienie
Ludu Bo¿ego, ró¿nych
katolickich instytucji,
dzia³aj¹cych na rzecz
s³u¿by zdrowia oraz
spo³ecznoœci œwieckiej
na koniecznoœæ zapew-
nienia chorym jak
najlepszej opieki, na
pomaganie im w od-
krywaniu wartoœci
prze¿ywanego cierpie-

nia. W dziele tym nie mo¿e zabrakn¹æ wspólnot
chrzeœcijañskich, rodzin zakonnych, diecezji,
wolontariatu, kapelanów i rodzin.

Dzieñ ten zosta³ ustanowiony równie¿ po to,
aby narody, organizacje i instytucje, znalaz³y œrodki
finansowe, dziêki którym bêd¹ mog³y owocniej s³u¿yæ
chorym i przynosiæ im ulgê tam, gdzie jest to mo¿liwe.
W tym Dniu modlimy siê za chorych, ale równie¿ za
lekarzy, pielêgniarki, farmaceutów, ratowników
medycznych, wolontariuszy oraz rodziny, opiekuj¹ce
siê chorymi jednym s³owem - tych wszystkich, którzy
tworz¹ œrodowisko osób pochylaj¹cych siê nad
Chrystusem obecnym w cz³owieku chorym i cier-
pi¹cym.

Ka¿dy Œwiatowy Dzieñ Chorego ma swoj¹
tematykê. W tym roku Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
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zachêca, byœmy nasz¹ uwagê skupili na dzieciach i ich
rodzinach. Przypomina, ¿e wiele dzieci cierpi lub
choruje. S¹ takie choroby, które pomimo wysi³ku
œwiata nauki nadal s¹ nieuleczalne. S¹ równie¿ takie
sytuacje, w których dzieci s¹ g³odne, niedoleczone,
cierpi¹ z powodu z³ego zachowania lub wykorzys-
tywania przez ludzi doros³ych. S¹ dzieci ulicy i takie,
które chwilowo niedomagaj¹. One wszystkie maj¹
prawo byæ zauwa¿one, maj¹ prawo do opieki. Ojciec
Œwiêty podkreœla, ¿e jesteœmy wezwani do tego, by
ukazywaæ ¿ycie cz³owieka jako
wielkie dobro, jako wielki skarb.
Spoœród wszystkich dóbr, jakie
otrzymujemy, ¿ycie wydaje siê byæ
tym dobrem najwiêkszym. Nie
dziwimy siê wiêc, ¿e tak wiele jest
g³osów protestu z powodu
uœmiercenia w³oskiej kobiety,
Eluany Englaro, która przez 17 lat
trwa³a w œpi¹czce i której, choæ
¿y³a decyzj¹ s¹du, zaprzestano
podawania pokarmu. Burmistrz
Rzymu nakaza³, by w dzieñ jej
œmierci zapaliæ œwiat³a w Kolo-
seum, a wiêc w miejscu, gdzie
mêczono chrzeœcijan, na znak ho³-
du, jaki sk³ada tej niewinnej
kobiecie œwiat, który nie móg³
uratowaæ jej ¿ycia. Ta œmieræ po-
dzieli³a W³ochy. Chrzeœcijanie
prze¿ywali czas wyczekiwania na
jej pogrzeb jako czas ¿a³oby.

Dzieñ Chorego ma nam uœwiadomiæ, ¿e ka¿de
¿ycie, niezale¿nie od tego, w jakim stanie znajduje siê
cz³owiek, ma prawo trwaæ, byæ darem dla innych
i rozwijaæ siê. Kiedyœ wspomnia³em s³owa, które
wypowiedzia³a mama dziecka upoœledzonego,
niepe³nosprawnego, które na moich oczach zmar³o
„ja to dziecko najbardziej kocha³am, ale i ono mnie
najbardziej kocha³o, ka¿dego dnia czeka³o na mój
poca³unek, moje dotkniêcie; ono siê do mnie uœmie-
cha³o, za wszystko dziêkowa³o, szczególnie za to, ¿e
przy nim by³am”.

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w tegorocznym
Orêdziu przytacza s³owa Jana Paw³a II: „Na krzy¿u
znajduje siê Odkupiciel i cz³owiek boleœci, który
przyj¹³ na siebie cierpienia fizyczne i moralne ludzi
wszystkich czasów, aby w mi³oœci mogli znaleŸæ sens
swych cierpieñ i wartoœciowe odpowiedzi na wszy-
stkie swe pytania”( n. 31).

Podczas tej Mszy œw. dziêkujemy wszystkim
spo³ecznoœciom, organizacjom, instytucjom i po-
jedynczym osobom które z mi³oœci¹ pochylaj¹ siê nad

chorymi, lecz¹c i ³agodz¹c ich
cierpienie. Jednoczeœnie prosimy
wszystkie spo³ecznoœci i insty-
tucje, które s¹ do tego powo³ane,
aby zwiêkszy³y ochronê prawn¹
i œrodki na rzecz osób i rodzin,
które doœwiadczaj¹ cierpienia.
Z tego te¿ miejsca, od o³tarza,
przesy³am pozdrowienia dla
wszystkich, którzy s¹ przykuci do
³ó¿ek, którzy s¹ unieruchomieni,
cierpi¹ w szpitalach czy domach.
Wszystkim mówimy - jesteœcie
naszymi braæmi i siostrami.
Zale¿y nam na was. Chcemy,
abyœcie, otrzymawszy pomoc,
mogli byæ wœród swoich naj-
bli¿szych i abyœcie cieszyli siê
¿yciem. Równoczeœnie chcemy
Was zapewniæ, ¿e bêdziemy siê za
Was zawsze modliæ, ¿e bêdziemy
do Was docierali poprzez kape-

lanów, siostry zakonne, nadzwyczajnych szafarzy
- przez ludzi o wielkim sercu. Nie pozwolimy, byœcie
zostali sami. W czasie tej Mszy œw. powierzmy siê
Matce Najœwiêtszej prosz¹c o wra¿liwe serce na ludz-
kie cierpienie, o umiejêtnoœæ przebywania wœród
cierpi¹cych w taki sposób, aby ta obecnoœæ nie by³a
krêpuj¹ca, ale ubogacaj¹ca. Wyra¿amy w tej Mszy œw.
nasze zaufanie do Maryi Niepokalanej, prosz¹c J¹,
aby by³a przy nas stale obecna.Amen.

Salvifici doloris,

48

DUCHOWOŒÆDUCHOWOŒÆ

KOTWICA         1 / 2009



Wspólnota Cichych Pracowników Krzy¿a zaprasza:

Zapraszamy cz³onków Centrum
Ochotników Cierpienia i tych, któ-
rzy chcieliby poznaæ apostolat
dowartoœciowania cierpienia, za-
równo osoby chore, jak i zdrowe.
Koszt rekolekcji, wraz z zamiesz-
kaniem i wy¿ywieniem, wynosi
120 z³. Rekolekcje zaczynaj¹ siê
pierwszego podanego dnia o godz.
15.00, koñcz¹ ostatniego poda-
nego dnia obiadem o godz. 13.00.

Dotychczas nasza wspólnota
organizowa³a œwi¹teczne turnusy
na czas Bo¿ego Narodzenia. Tego
roku postanowiliœmy zorgani-
zowaæ równie¿ Turnus Wielka-
nocny. Zapraszamy wszystkich
chêtnych do wspólnego prze¿y-
wania Triduum Paschalnego oraz
Poranka Zmartwychwstania. Pro-
ponowany turnus jest po³¹czony
z rehabilitacj¹. Koszt pobytu - 900
z³. Turnus rozpoczyna siê pier-
wszego podanego dnia obiadem
o godz. 13.30, koñczy œniadaniem
ostatniego dnia (ok. godz. 9.00).

Zapraszamy m³odzie¿, która pra-
gnie w ciszy domu naszej wspól-
noty przemyœleæ swoje powo³anie,
zastanowiæ siê nad wyborem
drogi, sensem swojego ¿ycia,
odkryæ swoje talenty i charyz-
maty. Zaproszenie nasze kieru-
jemy do m³odzie¿y ze szkó³ œred-
nich, m³odzie¿y pracuj¹cej i stu-
dentów. Koszt pobytu - ofiara do-
wolna. Przyjazd pierwszego poda-
nego dnia do godz. 17.00. Reko-
lekcje koñcz¹ siê ostatniego po-
danego dnia obiadem.

Rekolekcje CVS
21-23 kwietnia 2009

Wielkanocny Turnus
rekolekcyjno-rehabilitacyjny
1-15 kwietnia 2009

Rekolekcje powo³aniowe
13-15 marca 2009
5-7 czerwca 2009
2-4 paŸdziernika 2009

G³osiæ radoœæ zbawienia w œwietle Zmartwychwstania
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