
2(54)
marzec/kwiecień
2011
ISSN 1642-6533

CIERPIENIE I MIŁOŚĆ            JAN PAWEŁ II            DROGA KRZYŻOWA



Krzyżu święty, nade wszystko,
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło.

 
Skłoń gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.
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Dwumiesięcznik 
dofinansowany 
ze środków PFRON 

Drodzy Czytelnicy!
„Celebracja Misterium Paschalnego, radosna kontemplacja Zmartwychwstania Chrystusa, 
który zwycięża grzech i śmierć mocą Bożej Miłości, jest dobrą okazją, by odkryć na nowo 
i z większym przekonaniem wyznać ufność w zmartwychwstałego Pana, który towarzyszy 
świadkom Jego słowa, wraz z nimi działając cuda. Będziemy prawdziwie i do końca 
świadkami zmartwychwstałego Jezusa, kiedy pozwolimy, by przejawiały się w nas cuda Jego 
miłości, kiedy w naszych słowach, a nawet więcej, w naszych gestach, w pełni zgodnych 
z Ewangelią, można będzie rozpoznać głos i rękę samego Jezusa.

Wszędzie Pan posyła nas jako swoich świadków. Ale możemy być nimi tylko wówczas, jeśli 
będziemy wychodzili i nieustannie odnosili się do doświadczenia paschalnego, które Maria 
Magdalena wyraża, głosząc innym uczniom: „Widziałam Pana” (J 20,18). W tym osobistym 
spotkaniu ze Zmartwychwstałym znajduje się niezniszczalny fundament i zasadnicza treść 
naszej wiary, świeże i niewyczerpalne źródło naszej nadziei, żarliwy dynamizm naszej 
miłości. W ten sposób nasze życie chrześcijańskie w pełni będzie pokrywać się z głoszeniem: 
„Chrystus Pan prawdziwie zmartwychwstał”. Pozwólmy się zatem zdobyć urokowi 
zmartwychwstania Chrystusa”. (Benedykt XVI, audiencja z 07.04.2010.)

Wszystkim Czytelnikom, Członkom Centrum Ochotników Cierpienia, Przyjaciołom 
i Dobroczyńcom pragniemy życzyć na ten niezwykły czas Świąt Wielkanocnych wielu łask 
Bożych – niech Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały stanie się Waszą drogą, prawdą 
i życiem!

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża oraz redakcja Kotwicy
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„Bracia Efektywni Cichych Pracowników Krzyża”] oraz „Vescovi Aggregati” [jest to stowarzy-
szenie biskupów związanych z Cichymi Pracownikami Krzyża – formacja ta nie istnieje jeszcze 
na gruncie polskim].

W ten sposób dopełnił się upragniony plan Założyciela: dowartościować „chorego przez 
chorego przy współpracy brata zdrowego”.

Niezliczone były inicjatywy Sługi Bożego podejmowane w celu działania i rozwoju 
apostolatu chorych w Kościele i w społeczeństwie: ćwiczenia duchowe, transmisje radiowe, wy-
dawanie czasopisma, organizowanie pielgrzymek, różnych sympozjów ukazujących temat duszpa-
sterstwa chorych w świetle Krzyża Chrystusa, tworzenie miejsc pracy i centrów rehabilitacji dla 
niepełnosprawnych, misji wśród trędowatych, stałe zainteresowanie opieką duchową w szpitalach 
i miejscach opieki. 

Drogą doskonałości podjętą przez Sługę Bożego jest droga „ciszy wewnętrznej”, która 
dokonuje się w przestrzeni serca („namiot wewnętrzny”) dla Miłości Trójcy oraz w celu służenia 
bliźnim. Droga realizowania doskonałości tej miłości została przez niego wyznaczona w świetle 
stopni ciszy wewnętrznej: jest to droga z Maryją w celu realizacji pełnej przemiany w Chrystusa. 
Cisza grzechu śmiertelnego oraz powszedniego, równowaga zmysłów oraz wzrastająca łączność 
z Maryją w odczuwaniu tego samego, co Chrystus: w pokorze, ubóstwie i posłuszeństwie, w odda-
niu się do dyspozycji Ducha Świętego, w cichej ofierze własnego cierpienia przeżywanego 
z Chrystusem i w adoracji Woli Bożej, nawet jeśli sprzeciwia się ona ludzkiemu rozumowaniu.

Sługa Boży dał heroiczne świadectwo tej drogi ciszy wewnętrznej – żyjąc w pełnej komunii 
z Maryją, nieustannie potwierdzał ją w praktykowaniu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa oraz w nieustannym ćwiczeniu się w cnotach teologalnych i kardynalnych.

Po życiu skoncentrowanym na misterium Krzyża, 20 lipca 1984 roku prał. Luigi Novarese 
odszedł do Pana w Rocca Priora koło Rzymu. Towarzyszyła mu już wtedy sława świętości, która 
coraz bardziej się powiększała. Od 1989 roku do 2003 roku została przedstawiona do zbadania przy 
Kurii Biskupiej w diecezji Frascati. Ocena kurii została potwierdzona przez Kongregację 
do Spraw Świętych dekretem z 26 listopada 2004 roku. Zostało wtedy sporządzone Positio, 
następnie przedyskutowane według obowiązującej procedury, tak by wykazać, że Sługa Boży 
wypełnił cnoty w stopniu heroicznym. Po wydaniu pozytywnej opinii, 19 grudnia 2008 roku 
zebrał się Kongres Konsultorów Teologicznych. Ojcowie Kardynałowie oraz Biskupi, podczas 
sesji z 8 lutego 2010 roku, po wysłuchaniu relacji przewodniczącego procesu, Jego Ekscelencji 
Franco Croci, potwierdzili, że Sługa Boży wypełnił cnoty teologalne i kardynalne w stopniu 
heroicznym.

Datum Romae, die 27 mensis Martii A. D. 2010.

+ ANGELUS AMATO, S.D.B.
Archiep. tit. Silensis 

Praefectus

+ MICHAEL DI RUBERTO
Archiep. tit. Biccarensis

a Secretis 

Tusculana 
Beatificationis et canonizationis

Servi Dei ALOISII NOVARESE
Sacerdotis iocesani

Fundatoris Piae Unionis Silentium 
Operariorum a Cruce

(1914-1984)

DEKRET 
O HEROICZNOŚCI CNÓT

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg 
wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli po-
cieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga”. 2 Kor 1,3-4 

Sługa Boży Luigi Novarese odkrył w tych słowach objawienie wielkiej prawdy: osoba cier-
piąca, a w sposób szczególny chora, na mocy daru Ducha Pocieszyciela powołana jest do bycia 
„apostołem” i pocieszycielem swoich braci, którzy cierpią.

Sługa Boży urodził się 29 lipca 1914 roku w Casale Monferrato, blisko Aleksandrii. Jako 
ostatni z dziewięciorga dzieci już od młodych lat doświadczał cierpienia – szczególnie gruźlicy 
stawu biodrowego, która mimo ponawianych kuracji i pobytów w szpitalach, groziła utratą życia; 
ale po intensywnej i długiej modlitwie do Matki Bożej Wspomożycielki, nieoczekiwanie ozdro-
wiał, mimo iż prawa noga została częściowo uszkodzona. Wychowany w tej szkole cierpienia, 
w pierwszym momencie pomyślał o zostaniu lekarzem, ale po nagłej śmierci matki, odkrył jasno 
znaki powołania kapłańskiego. Jako alumn rzymskiego Almo Collegio Capranica oraz Pontificia 
Universita Grego riana został wyświęcony na kapłana 17 grudnia 1938 roku. Następnie obronił li-
cencjat z teologii, dyplom z prawa kanonicznego oraz dyplom adwokata Roty, a także został po-
wołany do służby w Stolicy Apostolskiej w Sekretariacie Stanu. W tych latach Sługa Boży, 
aby skonkretyzować swoją uprzywilejowaną służbę wobec chorych i cierpiących, zainicjował za-
łożenie swego Dzieła od powołania „Maryjnej Ligi Kapłanów”, skierowanej do kapłanów chorych 
i będących w potrzebie, której światło ujrzał w maju 1943 roku.

17 maja 1947 roku, wraz z Siostrą Elvirą Myriam Psorullą, założył „Ochotników Cierpie-
nia”: swoją charyzmatyczną intuicję, która miała wspierać dojrzewanie nowego duchowego 
i duszpasterskiego rozumienia chorych, powołanych do bycia nie tylko przedmiotem opieki 
i miłości, ale podmiotem w dziele ewangelizacji. 

1 listopada 1950 roku Sługa Boży założył „Cichych Pracowników Krzyża”, uformowanych 
z chorych i zdrowych, kapłanów i świeckich, którzy podążając drogą konsekracji – poświęcenia 
się Jezusowi przez ręce Maryi, powinni żyć pełnią i świadczyć o charyzmacie Dzieła, którym jest 
dowartościowanie cierpienia i apostolat chorych.

Potem założył Braci i Siostry Chorych – osoby zdrowe, które służą chorym w ich po-
trzebach praktycznych oraz apostolacie.

W końcu, pragnąc zaangażować świeckich oraz Pasterzy w swoją wizję duchowości, 
dał życie stowarzyszeniu: „Fratelli Effettivi dei Silenziosi Operai della Croce” [nazwa polska: 
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TRWAŁE PRZEWODNICTWOTRWAŁE PRZEWODNICTWO

ŻYJ SWOIM POWOŁANIEM!

Prał. Luigi Novarese, Eleonora Cocca, Vivi nel corpo mistico la „tua” vocazione,
tłum. Izabela Rutkowska

Porusza nas sposób, w jaki prał. Novarese zwraca się 
do braci i w jaki dobiera narzędzia oraz tematy forma-
cyjne, które pozwoliłyby im na pełny rozwój ich powo-
łania. Często jesteśmy pytani, w jaki sposób nasz Czci-
godny Novarese planował życie wspólnoty. Jako Ojciec 
Wspólnoty spotykał się z jej członkami, słuchał ich, pro-
wadził – zawsze nastawiony był na tworzenie wspól-
notowych więzi. Jego uwaga skierowana była na „wszy-
stkich cierpiących”, a w szczególności na tych, którzy 
zniechęcili się już poszukiwaniem odpowiedzi na py-
tanie: dlaczego cierpię? Jego zobowiązania wspólnoto-
we, praca, odpowiedzialność za duszpasterstwo szpitali 
we Włoszech dotyczyły najbardziej istotnej proble-

matyki człowieka: pytania o sens cierpienia. Myślał 
o tym, aby stworzyć program dla osób stowarzyszonych 
we wspólnocie, które zostały powołane do bycia aposto-
łami służącymi innym cierpiącym – na mocy przynale-
żenia do jednego Ciała Mistycznego. W artykule z 1963 
roku Luigi Novarese pisał:

„Najdrożsi chorzy, przedstawiam wam temat tego 
roku: Żyj swoim powołaniem w Mistycznym Ciele Je-
zusa! Temat ten podpowiedziały mi liczne spotkania 
prowadzone w Re, rozmowy z setkami chorych, którzy 
w udręczeniu eksponowali swoje zniechęcenie w po-
szukiwaniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego. Trzeba 
sprawić, aby wszyscy cierpiący zrozumieli swoje szcze-

gólne i dokładnie określone miejsce w Mistycznym Cie-
le naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Tylko doskonała znajomość tego wielkiego orga-
nizmu, którego żywymi członkami jesteśmy my wszy-
scy, może przywołać nasze dusze do uczestnictwa w tej 
wielkiej rzeczywistości mówiącej, że życie nie jest tylko 
tym, co widzimy i dotykamy. Czy możemy narzekać na 
cierpienie, odkrywszy to „drugie życie”, które może być 
w nas, jako zasadę życia, które się nie kończy, ale które 
nieustannie staje się coraz doskonalsze aż do osiągnięcia 
Raju?

Możemy lamentować, możemy mówić, że woleli-
byśmy nie być chorzy, ale gdy się odkryje tę wielką i uni-
kalną celowość cierpienia, ten ciągły lament zostaje już 
poza nami. Konieczne jest sprawić, aby cierpiący zrozu-
mieli tę prawdę! 

Gdy jesteśmy przekonani o tej wyjątkowej i nadprzy-
rodzonej rzeczywistości, wszystko zdobywa właściwe 
miejsce i właściwą proporcję, nawet jeśli w tych propor-
cjach mieści się ból, stany zniechęcenia, niewypowie-
dziane stany izolacji – bo tak przecież ogromne są grze-
chy, które trzeba naprawiać.

To właśnie z powodu braku takiej wiedzy istnieje 
w społeczeństwie tak wiele zaburzeń równowagi: szcze-
gólnie ci chorzy, którzy są z urodzenia już kontynua-
torami męki Jezusa, jeśli nie żyją własnym powołaniem 
chrześcijańskim, są pierwszymi pośród odpowiedzial-
nych za ten stan.

Do wyboru tego tematu przynaglił mnie też ostatni 
list Episkopatu Włoskiego. Także i my odpowiadamy 
na apel naszych Pasterzy. Świadomi, że nasz apostolat 
wyrasta z mocy Krzyża, oddajemy do dyspozycji to, 
co mamy najcenniejsze: nasze życie, nasze modlitwy, 
nasze cierpienia, nasz Krzyż. Będzie dla nas wielką 
radością dać właściwy wkład w moralny rozwój spo-
łeczeństwa”.

To słowa jasne i mocne: być w zgodzie z własnym 
powołaniem. Prał. Novarese utrzymuje, że kluczem 
do rozwiązania wielu zniechęconych dlaczego, które 
stawia cierpienie, jest czucie się żywym członkiem Mi-
stycznego Ciała i aktywną częścią Kościoła, jest czucie 
się wezwanym do misji specjalnej. Należy mieć świa-
domość tego „drugiego życia”, które mówi, że nie jest 

tym, co widzimy i dotykamy. Ono odwołuje się do tran-
scendentalnego aspektu życia i w ten sposób pomaga 
nam wznieść nasz wzrok, naszą świadomość, nasze 
uczucia daleko ponad to, co namacalne. Ono dotyczy 
tego wymiaru życia, który nosimy wewnątrz, wymiaru 
nadprzyrodzonego, a którego nie zawsze jesteśmy świa-
domi. Pomaga wniknąć w rzeczywistość dwuwymia-
rowo: jako w rzeczywistość ziemską, oznaczoną czasem 
naszego narodzenia i śmierci oraz w rzeczywistość 
niebiańską, która ma swój początek i swoje dopełnienie 
w Bogu. Bo od Boga pochodzimy i to On powołuje nas 
do istnienia. Bez Niego nasi rodzice nie byliby w stanie 
nas urodzić.

Ale jeśli nasze życie jest naznaczone cierpieniem, 
czy to oznacza, że Ojciec chce, abyśmy cierpieli? Nie – 
chce, abyśmy kochali, ponieważ tylko w kochaniu znaj-
duje się szczęście, a On chce, abyśmy byli szczęśliwi. 
Szczytem zaś Miłości jest danie swego życia za braci. 
Jeśli czujemy się wezwani przez Pana do życia w Jego 
winnicy, w Jego Kościele, jesteśmy w stanie odebrać 
te wibracje pochodzące z głosu Czcigodnego Novarese: 
„Żyj swoim powołaniem!”

Grota św. Hieronima w Betlejem. fot. ks. Piotr Buczkowski



8

KOTWICA         2 / 2011

9

KOTWICA          2 / 2011

FUNDAMENTY FUNDAMENTY

Piotr Pykosz, fot. archiwum wydawnictwa L'Ancora

CIERPIENIE PRZEZWYCIĘŻONE 
MIŁOŚCIĄ
„Każdy człowiek ma udział w Odkupieniu. Każdy też 
jest wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, 
przez które Odkupienie się dokonało. (...) Dokonując 
Odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósł zara-
zem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Przeto 
też w swoim ludzkim cierpieniu każdy człowiek może 
stać się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia 
Chrystusa. (...) Chrystus otworzył swe cierpienia dla 
człowieka (...)” (Salvifici Doloris, n. 19).

Jan Paweł II podkreśla, iż do udziału w Chrystu-
sowym cierpieniu każdy człowiek, każdy cierpiący jest 
wezwany. Wezwanie zakłada, że człowiek jest w stanie 
na nie odpowiedzieć: przyjąć je lub odrzucić. U źródeł 
odpowiedzi na to wezwanie spoczywa ludzka wolność, 
co Papież podkreśla poprzez słowo – „może”: człowiek 
może – ale nie musi – stać się uczestnikiem cierpień 
Ukrzyżowanego. Chrystus „otworzył” przed każdym 
człowiekiem swoje cierpienia. Kto chce, może w nie 
„wejść”, może stać się ich uczestnikiem (por. SD 19). 
Przed każdym człowiekiem zatem stoi możliwość 
uczestnictwa w zbawczej męce Ukrzyżowanego. Zda-
niem Jana Pawła II możliwość ta zostaje zrealizowana, 
gdy człowiek na wezwanie Chrystusa odpowiada 
miłością. Kiedy jednoczy się w swoich cierpieniach 
z cierpiącym Chrystusem poprzez miłość.

Ludzkie cierpienie wyniesione na poziom Odku-
pienia 

Krzyż Chrystusa, przez który dokonało się Odku-
pienie, był przede wszystkim wydarzeniem miłości. Wy-
darzeniem spotkania ukrzyżowanej miłości Syna Bo-
żego i miłosiernej miłości Boga Ojca. Człowiek cier-
piący, aby uczestniczyć w zbawczych cierpieniach Chry-
stusa, winien swoją własną miłością ukrzyżowaną wejść 
w ten Boży krąg miłości, winien niejako pójść śladami 
Trójcy Świętej. Jan Paweł II podkreśla tę prawdę, 
komentując słowa świętego Pawła z Listu do Galatów: 
„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (...), 
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” 
(Gal 2,19–20).

Wiara apostoła pozwala mu w jego własnych cier-
pieniach poznać miłość, która poprowadziła Chrystusa 
na krzyż. W miłości tej uobecnia się sam Ukrzyżowany, 
Jego cierpienie i śmierć na krzyżu, ponieważ w cier-
pieniu i poprzez nie miłość ta się wyraziła. Paweł, 
odkrywając tę miłość i odpowiadając na nią swoją 
miłością, zostaje w szczególny sposób zjednoczony – 
przez krzyż – z Chrystusem (por. SD 24).

Miłość każdego człowieka jest – od czasu zaistnienia 
w ludzkich dziejach grzechu pierworodnego – miłością 
skażoną, zranioną, a poprzez to zbyt słabą, by mogła 
w pełni umiłować Boga, niejako dosięgnąć Go na Jego 
wysokościach. „Z głębokości wołam do Ciebie Panie, 
o Panie wysłuchaj głosu mego, nachyl swe ucho na głos 
mojego błagania, jeśli zachowasz pamięć o występkach, 
Panie, któż się ostoi” (Ps 51,1–2). W tej głębokości 
ludzkiej doli naznaczonej grzechem miłość ludzka led-
wie się tli, gdzieś w drodze do Boga ustaje, gaśnie, 
załamuje się. To jest najbardziej istotny i straszliwy 
skutek rajskiego nieposłuszeństwa, w którym ucze-
stniczą wszyscy ludzie. 

Miłość człowieka cierpiącego również jest nazna-
czona grzechem, nie dosięga Boga. Także ona potrzebuje 
„uzupełnienia” poprzez miłość Chrystusa. Miłość 
człowieka cierpiącego ma jednak charakter szczególny. 
Cierpienie może zmierzać do tego, by ją zniszczyć. 
Może prowokować, by człowiek odwrócił się od Boga, 
aby przeklął Go i odrzucił. 

Ludzka miłość, która trwa w cierpieniu i pomimo 
cierpienia, jest w stanie – uczy Jan Paweł II – skutecznie 
zjednoczyć się z Chrystusem cierpiącym i włączyć czło-
wieka w Boski i zbawiający krąg miłości, która obja-
wiła się na krzyżu. A zatem, to nie cierpienie samo 
w sobie może mieć dla człowieka wartość zbawczą, 
ale miłość, która wyraża się poprzez cierpienie. Wyraź-
nie podkreśla to Papież: „Wartość ta nie wynika 
wyłącznie z cierpienia, ale z miłości, która się w nim 
wyraża. (...) Według zamiaru Bożego, cierpienia mają 
sprzyjać wzrostowi miłości, a przez to uszlachetniać 

i ubogacać ludzką egzystencję” (Ewangelia cierpienia). 
Miłość musi więc przejść przez krzyż – w nim staje się 
twórcza: „staje się niewyczerpanym źródłem odkupień-
czej siły” (Misyjna moc cierpienia, 1984).

Szczególnie potwierdzona zostaje tutaj nauka o dar-
mowości zbawienia ofiarowanego człowiekowi w Chry-
stusie. Zdaniem Jana Pawła II, sytuacja cierpienia może 
przyczynić się do wyzwolenia w człowieku miłości sku-
tecznie otwierającej go na ukrzyżowaną miłość Chry-
stusa, a tym samym skutecznie jednoczącej człowieka 
z Ukrzyżowanym. Taka ludzka miłość, która przechodzi 
przez swój krzyż, nie pozostaje bez wpływu na zba-
wienie człowieka, zbawienie ofiarowane mu przez Boga 
w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwsta-
łym (por. DiM 8). 
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Cierpienie może mieć dla człowieka znaczenie zba-
cze, o ile jest on w stanie poprzez nie wyrazić swoją 
miłość. Człowiek cierpiący, jednocząc się w swojej 
ukrzyżowanej miłości z cierpiącym na krzyżu Chry-
stusem, może odkryć w swoim cierpieniu jego zbawcze 
znaczenie dla siebie. Papieska refleksja na temat zbaw-
czego wymiaru ludzkiego cierpienia nie kończy się jed-
nak na tym odkryciu. Jan Paweł II idzie jeszcze dalej. 
Zgłębiając teologię cierpienia świętego Pawła, pisze: 
„Jednakże doświadczenia Apostoła, uczestnika cierpień 
Chrystusowych, idą jeszcze dalej. W Liście do Kolosan 
czytamy te słowa, które stanowią jakby ostatni etap du-
chowego itinerarium w związku z cierpieniem. Św. Pa-
weł pisze: «Teraz raduję się w cierpieniach za was 
i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół»” 
(SD 24).

Chrześcijanin, przeżywający swoje cierpienia 
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i odkry-
wający w nich zbawcze znaczenie dla siebie, odkrywa 
prawdziwy sens swojej cierpiącej miłości. Nie ma 
w niej – w jakiejś mierze – miejsca dla siebie. Cierpienie 
człowieka wierzącego służyć ma innym ludziom. 
Na tym najgłębszym – zdaniem Jana Pawła II – poziomie 
zbawczości ludzkiego cierpienia okazuje się, że miłość 
wyrażająca się w nim i poprzez nie jest przede wszy-
stkim dla dobra Kościoła (J. Majewski, Miłość ukrzy-
żowana).

Można powiedzieć, że Papież od początku swojej 
posługi zbliżał się do wiersza Kol 1, 24, niejako z róż-
nych stron dotykając jego treści, smakując ją, zgłębiając. 
Widział w nim najgłębsze oparcie dla ludzi cierpiących, 
zbawczą pomoc i ugruntowanie ich obolałej nadziei, 
chociaż słowa świętego Pawła nie od razu rozbłysły 

mu w całej swojej jaskrawości. Śledząc rozwój papies-
kiej teologii ludzkiego cierpienia, można odnieść wra-
żenie, że mamy do czynienia z dwoma punktami przeło-
mowymi w spotkaniu Jana Pawła II z tą nowotestamen-
talną wypowiedzią. 

Pierwszym wydarzeniem był zamach na jego życie. 
Zdaje się, że ówczesne doświadczenie cierpień pozwo-
liło mu zejść do korzeni przedziwnej treści tego krót-
kiego zdania z Listu do Kolosan. 14.05.1981r., podczas 
pobytu w Poliklinice Gemelli, w przemówieniu na świę-
to Królowej Nieba, nawiązując właśnie do słów Pawła, 
powiedział: „Potwierdzam dzisiaj przekonanie wypo-
wiedziane wtedy [podczas pierwszej wizyty w Polikli-
nice]: cierpienie przyjęte w zjednoczeniu z cierpiącym 
Chrystusem ma nieporównywalną z niczym skuteczność 
w urzeczywistnianiu Bożego planu zbawienia”.   

W przemówieniu pożegnalnym przed opuszczeniem 
szpitala, 24.05.1981 r., powiedział natomiast: „Wiem le-
piej niż przedtem [przed zamachem], że cierpienie jest 
takim wymiarem życia, w którym łaska Odkupienia 
zaszczepia się w ludzkim sercu głębiej niż kiedykolwiek. 
I jeżeli każdemu i każdej z Was życzę, aby mogli opuścić 
ten szpital, wracając do zdrowia – to nie mniej życzę, 
abyście zabrali stąd również ten głębszy zaszczep życia 
Bożego, jaki niesie ze sobą łaska cierpienia”.

Ta „łaska cierpienia” nie opuszczała Jana Pawła II 
aż do chwili śmierci. Cierpienie papieża jednoczące 
z Chrystusem Zmartwychwstałym, w ostatnich jego 
dniach życia pokazuje, jak bardzo te słowa przemó-
wienia w Poliklinice były prorocze. Jesteśmy przecież 
świadkami niezwykłego przebudzenia wielu ludzi, któ-
rzy nie mieli dotąd nadziei w swoim sercu. Ten swoisty 
paradoks jest jakby ukoronowaniem całej teologii cier-
pienia Jana Pawła II.

Cierpienia dopełniające udręki Chrystusa
Łaska cierpienia wyraża się przede wszystkim 

w tym, że człowiek cierpiący swoimi cierpieniami może 
„dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra Kościoła” 
(SD 24). List Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie 
ludzkiego cierpienia komentują właśnie w tym miejscu 
słowa świętego Pawła. Słowa te rodzą jednak pewną 
trudność, powstaje pytanie, czy oznaczają one, że Odku-
pienie dokonane przez Chrystusa jest niepełne?

Oczywiste jest – uczy Papież – że dziełu zbawczemu 
Jezusa Chrystusa niczego nie brakuje, ono dokonało się 

w absolutnej pełni i jest w pełni doskonałe. Do zbawienia 
świata niczego nie trzeba już dodawać (por. SD 24). 
A jednak święty Paweł wyraźnie mówi o jakimś „dopeł-
nianiu braków udręk Chrystusa” (Kol 1,24). Jak wypo-
wiedź tę rozumie Jan Paweł II?

Po pierwsze, trudny tekst Kol 1, 24 odkrywa pod-
stawową prawdę o cierpieniu chrześcijan: cierpienia 
wierzących w jakiś istotny sposób związane są z cier-
pieniami Chrystusa. Człowiek w cierpieniu nie jest opu-
szczony przez Ukrzyżowanego, a to znaczy przez Boga, 
który przychodzi do cierpiących w swoim Synu. Paweł 
wyraźnie mówi to w Liście do Rzymian: „Któż nas 
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może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk 
czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo 
czy miecz? (...) jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, 
(...) ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezu-
sie, Panu naszym” (Rz 8, 35.38–39). W ludzkich cier-
pieniach obecny jest Chrystus, w którym daje się 
odnaleźć człowiekowi Bóg.

Po drugie, cierpienia chrześcijan są dla Chrystusa 
Jego własną sprawą. Zawierają się w Jego cierpieniach. 
On nimi cierpi. Krzyżowe udręki Chrystusa objęły 

cierpienia wszystkich ludzi – te, które spadły na nich 
zarówno przed wydarzeniami na Golgocie, jak i po tych 
wydarzeniach. On wziął na siebie wszystkie udręki 
ludzi wszystkich czasów. W ten sposób otworzył swoje 
cierpienia na każde ludzkie cierpienie. „Braki udręk 
Chrystusa”, jakie wierzący może „dopełniać” – zda-
niem Papieża – oznaczają właśnie to otwarcie, tajem-
niczą otwartość Chrystusowego krzyża na „przyjęcie” 
ludzkich krzyży. A to oznacza, że zbawienie, dokonane 
mocą miłości Ukrzyżowanego, jest stale otwarte na każ-
dą miłość, która rodzi się i wyraża w ludzkim cierpieniu.

Miłość Chrystusa przeszła przez krzyż, który za-
wierał w sobie wszystkie ludzkie krzyże. To jest zbaw-
czy „fakt”, niezależny od woli człowieka. Czy ludzie 
zdają sobie z tego sprawę, czy nie, ich cierpienia kryją się 
w krzyżu Jezusa. Niemniej Ukrzyżowany oczekuje, 
że człowiek – odkrywszy swój krzyż w Jego krzyżu – 
niejako zrobi z tego odkrycia zbawczy użytek, wyrażając 
w cierpieniu miłość i poprzez miłość jednocząc się 
z Chrystusem. Taka miłość ma zbawienne znaczenie nie 
tylko dla samego miłującego, ale również dla innych 
ludzi. Papież jest przekonany, że posiada ona moc – 
mówiąc najbardziej ogólnie – kształtowania zjedno-
czenia innych ludzi z Ukrzyżowanym. Pomaga im 
w otwarciu się na Jego miłość, a tym samym ma jakiś 
zbawienny wpływ na pochwycenie przez Niego końców 
ich zbyt słabych miłości, doprowadzając je do Boga. 
W tym sensie Odkupienie dokonane w pełni przez 
cierpienia Chrystusa stale jest otwarte na dopełnienie. 

Po trzecie, słowa świętego Pawła odkrywają jakąś 
istotną więź między ludzkim cierpieniem i Kościołem. 
Dobro Kościoła – a dobrem tym może być tylko dobro 

zbawienia – dzieje się za sprawą cierpienia. Dopełnianie 
„braków udręk Chrystusa” dokonuje się w Kościele, 
w którym żyje i rozwija się Odkupienie, i dla jego dobra. 
Ludzie cierpiący dopełniają swoją ukrzyżowaną miło-
ścią cierpienia Chrystusa, dopełniają Jego zbawczego 
dzieła, uobecniając je w świecie. W tym twórczym 
dziele ludzkich krzyży do głosu dochodzi – jak ujmu-
je to Jan Paweł II – „Bosko-ludzka natura Kościoła” 
(SD 24). Cierpienie w jakiś szczególny sposób ucze-
stniczy we właściwościach tej natury. W takim świetle 
można powiedzieć, że „życie i rozwój” Odkupienia 
w Kościele za sprawą ludzi cierpiących jest uobec-
nianiem zbawienia w świecie. Nie jest to zatem uzupeł-
nianie zbawienia dokonanego przez Ukrzyżowanego, 
dodawanie do niego czegoś brakującego. Jest to wpro-

wadzanie Odkupienia w ludzkie dzieje. Ludzie cierpiący 
są „jakby «sakramentalną obecnością» Chrystusa” 
w świecie.

„W Ciele Chrystusa [w Kościele], które nieustannie 
wyrasta z Krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie prze-
niknięte duchem Chrystusowej Ofiary, jest niczym 
nie zastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nie-
odzownych dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż 
cokolwiek innego, toruje drogę łasce przeobrażającej 
dusze ludzkie. To ono (...) uobecnia moce Odkupienia 
w dziejach ludzkości. W owym „kosmicznym" zmaganiu 
się duchowych mocy dobra i zła (...) cierpienia ludzkie 
zjednoczone z odkupieńczym cierpieniem Chrystusa sta-
nowią oparcie dla mocy dobra, torując drogę zwy-
cięstwa zbawczych mocy” (Jan Paweł II, O cierpieniu).
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Fot. Marcin Południewski

Ks. Antonio Giorgini, tłum. Izabela Rutkowska
DOM

W prywatnej kaplicy Cichych Pracowników Krzyża, 
w ich głogowskim domu „Uzdrowienie Chorych” 
im. Jana Pawła II znajduje się mały owalny obraz Mat-
ki Bożej – obraz Madonny Zaufania (Madonna della 
Fiducia). Ten niepozorny z wyglądu wizerunek mieści 
w swoim wnętrzu niezwykłą historię.

Oryginał tego obrazu znajduje się w klasztorze sióstr 
klarysek w Todi (Umbria). Na początku XIX wieku po-
darowały one jego reprodukcję jednemu z księży, który 
potem został mianowany ojcem duchownym rzymskie-
go seminarium – Pontificio Seminario Romano Maggio-
re znajdującym się przy Bazylice Laterańskiej. Po swo-
jej śmierci kapłan ten przekazał wizerunek Madonny 
na własność seminarium. W połowie XIX wieku obra-
zowi został nadany tytuł – Madonna della Fiducia (Ma-
donny Zaufania) – na pamiątkę ocalenia seminarzystów 
od epidemii, która wtedy nawiedziła miasto. 

W 1913 roku seminarium zostało przeniesione 
do nowego budynku, którego budowę zlecił św. Pius X. 
Gdy zaś nadszedł czas I wojny światowej i wszyscy se-
minarzyści musieli zostać wcieleni do armii, całe semi-
narium odprawiło przed obrazem Madonny uroczysty 
akt zawierzenia. Jak się potem okazało, żaden z semi-
narzystów nie zginął na tej wojnie – wszyscy, ocaleni 
i zdrowi wrócili do seminarium. Na pamiątkę tych wy-
darzeń ustanowiono, że dzień 12 maja będzie świętem 
seminarium i jednocześnie świętem Madonny Zaufania. 
Do dzisiaj dzień ten obchodzony jest jako Festa del Voto. 
Na pamiątkę tamtego ocalenia powstała w seminarium 
także inicjatywa organizowania konkursu na akt strze-
listy do Madonny Zaufania. 

Kopia tego obrazu, która znajduje się w głogowskim 
domu, była zrobiona przez siostrę klaryskę z Rzymu, 
która posiadała prawa do kopiowania oryginału. Otrzy-
mał ją w darze od swoich kleryków ks. prał. Pericle 
Felici – ojciec duchowny Seminarium Rzymskiego z 
okazji 25-lecia kapłaństwa. Gdy Jan XXIII w roku 1959 
ogłosił Sobór Watykański II, wyznaczył prałata Felici 
do przewodniczenia komisji przygotowującej obrady 
Soboru, a potem do prowadzenia Sekretariatu i spra-
wowania pieczy nad organizacją całej pracy Soboru. 
W tym też czasie został mianowany arcybiskupem. 
To on wprowadzał do auli obrad w Bazylice św. Piotra

wszystkich biskupów świata. Po śmierci Jana XXIII 
abp Felici został wyznaczony przez Pawła VI do prowa-
dzenia dalszych obrad – ze względu na swą wspaniałą 
łacinę i umiejętność rozsądzania sporów. Jego podpis 
możemy ujrzeć na 16 najcenniejszych dokumentach so-
borowych. Podczas całej soborowej pracy towarzyszył 
kardynałowi właśnie ten obraz Madonny – ustawiony 
na jego biurku. 

W 1978 roku to właśnie kard. Pericle Felici ogłaszał 
z watykańskiego balkonu tę niezwykle radosną wiado-
mość – „Habemus Papam – Cardinale Karol Wojtyła” 
(zanim ogłosił to polskie nazwisko, pytał się o poprawną 
wymowę kard. S. Wyszyńskiego). 

Pod koniec swego życia kardynał często spędzał wa-
kacje w domach rekolekcyjnych Cichych Pracowników 

MADONNA ZAUFANIA 
HISTORIA 

CUDOWNEGO 
OBRAZU

Wizyta Benedykta XVI w kaplicy cudownego 
obrazu w Seminario Romano

Fot. Piotr Krzemiński
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Cisi Pracownicy Krzyża, fot. Adam Stelmach 

17

KOTWICA          2 / 2011

DOM

16

KOTWICA         2 / 2011

Krzyża. Lubił wtedy rozmawiać z prał. Luigim Novarese 
– znał i popierał z całego serca jego dzieło. Sam nawet 
uczestniczył w ćwiczeniach duchowych – jako zwykły 
ksiądz. Po jego śmierci prał. Novarese zwrócił się 
do jego siostry z prośbą o przekazanie obrazu Madonna 
della Fiducia dla domu wspólnoty zbudowanego pod 
takim samym wezwaniem. W ten oto sposób obraz trafił 
do stowarzyszenia Cichych Pracowników Krzyża. 
Po kilku latach od tego wydarzenia dom Madonny 
Zaufania musiał, niestety, zamknąć swoją działalność. 

17 marca 2001 roku s. Myriam Psorulla postanowiła 
przekazać go w darze polskiej wspólnocie – z okazji ot-
warcia głogowskiego domu. Podczas jednego ze spotkań 
wręczyła obraz Madonny obecnemu wtedy we Wło-
szech moderatorowi polskiej wspólnoty, ks. Januszowi 
Malskiemu. 18 marca ks. Janusz wraz z s. Marią Teresą 
Neato oraz Anną Oleszkiewicz wyruszył w powrotną 

podróż do Polski. Po drodze, na terytorium Austrii, mie-
li straszny wypadek – w samochodzie pękła opona 
i dachując, wyleciał daleko poza barierki autostrady. 
Ks. Janusz i s. Maria Teresa, bez większych obrażeń zdo-
łali wyjść z samochodu, gdy ten wreszcie się zatrzymał. 
Ale podczas dachowania Ania wypadła z samochodu 
przez przednią szybę i nagle znalazła się potem pod 
kołami lądującego auta. W tempie natychmiastowym 
przyjechała karetka. Gdy wreszcie zdołano ją wyciągnąć 
spod samochodu, okazało się jednak, że z Anią było 
wszystko w porządku – miała jedynie ranę na nosie. 
Cud! Stwierdzili to wszyscy – nawet austriacka prasa. 

Obrażeń nie doznał także znajdujący się w bagażniku 
obraz Madonny Zaufania. Jak pokazuje historia tego 
wizerunku – nie była to pierwsza cudowna interwencja 
Madonny.

Prywatna kaplica Cichych Pracowników Krzyża 
z kopią cudownego obrazu. 

Na zdjęciu ocaleni z wypadku ks. Janusz Malski 
i Anna Oleszkiewicz, fot. Adam Stelmach 

AKT ODDANIA 

O Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła, 
Tobie powierzamy nasze życie, 
jesteśmy Twoimi dziećmi 
i w Twoje ręce składamy nasze powołanie.
Ave Maria…

Tobie, Dziewico z Nazaretu, 
ofiarujemy w pokorze 
nasze pragnienie służenia Jezusowi 
na drodze miłości, 
w stałości wiary i postawie zaufania, 
abyśmy potrafili służyć 
z sercem niepodzielnym i hojnym.
Ave Maria…

Prowadź nas zawsze swą matczyną miłością, 
podtrzymuj w słabości, 
umacniaj w nadziei, 
spraw, by wzrastała w nas wierność Bogu, 
miłość do Chrystusa i oddanie dla Kościoła.
O Maryjo, Matko i Ufności nasza!
Salve Regina…
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Ks. Janusz Malski

DOM

Cisi Pracownicy Krzyża

POŻEGNANIE MAMY

W sobotę 26 lutego odbyły się uroczystości pogrze-
bowe zmarłej Zofii Malskiej mamy ks. Janusza i siostry 
Małgorzaty. Od godz. 10 miało miejsce modlitewne czu-
wanie, a o godz. 12 w kaplicy Domu „Uzdrowienie Cho-
rych” sprawowana była Msza św. w intencji zmarłej. Eu-
charystii przewodniczył ks. bp Paweł Socha, w liturgii 
wzięło udział 50 kapłanów. Licznie zgromadzeni wierni 
przybyli z różnych stron Polski. Wśród nich była rodzina, 
przyjaciele, członkowie apostolatu CVS, parafianie. Obec-
ny był również prezydent miasta Głogowa Jan Zubowski. 
W homilii w imieniu kościoła diecezjalnego bp P. Socha 
wyraził podziękowanie zmarłej za dar dwojga dzieci 
na służbę Kościoła i jej zaangażowanie w charyzmat dzieła, 
jak również wieloletnią cichą i pokorną służbę w Domu 
wspólnoty. Po Mszy św. kondukt żałobny udał się na cmen-

tarz głogowski na Brzostowie, gdzie spoczywać będzie 
śp. Zofia Malska w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. 

Zofia Malska z domu Latawiec urodziła się 19 paź-
dziernika 1925 roku w Rawie Ruskiej na terenie obecnej 
Ukrainy, jako ostatnie z dziewięciorga dzieci Józefa i Marii. 
W wieku 6 lat, w ciągu jednego miesiąca straciła oboje 
rodziców i była wychowywana przez najstarsze rodzeń-
stwo. Od najmłodszych lat uczyła się postawy służebnej, 
a jednocześnie zaradności w trudnych czasach, która po-
mogła potem przeżyć czas wojenny. W 1945 roku wraz 
z częścią rodziny decyduje się osiedlić po polskiej stronie  
w Lubaczowie. W 1950 roku przybywa do Szczecina, 
do brata Franciszka, który osiedlił się tam po przymuso-
wych robotach w Niemczech. Tam podejmuje pracę sprze-
dawcy. W 1956 roku poznaje Kazimierza, z którym wspól-
nie zakładają rodzinę, dając życie dwojgu dzieciom Janu-
szowi i Małgorzacie. 

8 grudnia 1977 roku stwierdzono u Niej nowotwór 
żołądka, dwukrotne badania potwierdziły obecność raka 
złośliwego. Stan zdrowia mógł wtedy zaważyć na powo-
łaniu do kapłaństwa syna Janusza, uczęszczającego do kla-
sy maturalnej. Dzieci modliły się o zdrowie mamy, wzy-
wając na pomoc Matkę Bożą Uzdrowienie Chorych. 
W styczniu odbyła się operacja. Ku zaskoczeniu ope-
rujących lekarzy nie znaleziono żadnych komórek rako-
wych. To pozwoliło na szybki powrót do zdrowia, syna 
Janusza utwierdziło zaś w decyzji o wstąpieniu do se-
minarium duchownego w Paradyżu. W 1982 roku, w ślad 
za bratem wstąpiła do Wspólnoty Cichych Pracowników 
Krzyża w Rzymie jego siostra Małgorzata. 

Po tragicznej śmierci męża w 1993 r. mocno wiąże się 
ze wspólnotą Cichych Pracowników Krzyża W domu 
w Głogowie przez lata pomagała w codziennych pra-
cach. Pozostaje nam obraz zapracowanej osoby obierają-
cej warzywa, osoby schorowanej, a jednocześnie pokor-
nej i uśmiechniętej. 11 lutego przyjęła sakrament nama-
szczenia chorych z rąk ks. bpa Stefana Regmunta. Nie-
oczekiwanie,  późnym wieczorem 23 lutego, po nagłympo-
gorszeniu zdrowia, otoczona dziećmi i wspólnotą, w mo-
dlitwie odeszła do domu Ojca.

OBRADOWAŁ U NAS KRAJOWY ZESPÓŁ 
DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia „sprawuje 
opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i po-
łożnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdro-
wotnej i domów pomocy społecznej. Kapłan-duszpasterz, 
współpracując ze środowiskiem medycznym, towarzyszy 
człowiekowi od narodzin aż do śmierci, w zdrowiu, w cho-
robie i w różnych okolicznościach życiowych. Duszpa-
sterstwo służby zdrowia posiada wzniosłą wartość i wyraża 
głęboko ludzkie i chrześcijańskie zadania podejmowa-
ne w służbie życiu. W trosce o życie wyraża się przede 
wszystkim prawdziwe ludzkie dzieło ochrony życia fi-
zycznego i duchowego. Współczesne zdobycze z zakre-
su medycyny i eksperymenty medyczne stosowane na or-
ganizmie ludzkim niosą ze sobą wielkie zagrożenie dla je-
dnostek i całych społeczeństw. Duszpasterstwo służby 
zdrowia czuwa nad tym, aby działania medyczne na or-
ganizmie ludzkim osiągnęły należytą mądrość i odpowie-
dni poziom etyczny, który pozwoli mu zdobytą w tym 
zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkiego. Do-
świadczenia nad zjawiskiem choroby, cierpienia i śmierci 
oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji 
duszpasterza oraz całego personelu medycznego wobec 
chorego, stawiają człowieka wobec delikatnych proble-
mów religijnych, etycznych i duszpasterskich”. 
(kdsz.pl)

W dniu 14.02.2011 roku w Domu „Uzdrowienie Cho-
rych” w Głogowie spotkał się Krajowy Zespół Duszpas-
terstwa Służby Zdrowia pod przewodnictwem bp. dr. Ste-
fana Regmunta. Przybyli na to spotkanie: Krajowy Dusz-
pasterz Służby Zdrowia ks. prof. dr hab. Stanisław Warze-
szak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów ks. dr Piotr Krako-
wiak, przedstawiciele diecezjalnych duszpasterstw Służby 
Zdrowia z Warszawy, Radomia, Katowic. Uczestniczyły: 
Wanda Terlecka – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Le-
karzy Polskich, Krystyna Starosta – prezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, Barbara Fikle-
wicz-Dreszczyk – prezes Stowarzyszenia Farmaceutów 
Katolickich Polski, Maria Ochman – Przewodnicząca 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
oraz ks. Janusz Malski – przełożony Cichych Pracowni-
ków Krzyża.

Celem pracy zespołu jest koordynowanie działań do-
tyczących duszpasterstwa służby zdrowia chorych i nie-
pełnosprawnych w Polsce. Podczas spotkania oceniono re-
alizację zadań w roku 2010 oraz podjęto wytyczne do-
tyczące prac przewidzianych w tym roku. Jak powiedział 
ks. S. Warzeszak: „Ważnymi momentami w życiu Służby 
Zdrowia są rekolekcje dla kapelanów szpitalnych, reko-
lekcje i majowa pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną 
Górę, troska o obecność kapelanów w placówkach Służby 
Zdrowia oraz koordynowanie prac związanych z obcho-
dami Światowego Dnia Chorego.
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ZŁAMANY KRĘGOSŁUP, 
NIEZŁAMANE ŻYCIE…
MAMY FAR-T!

Istnieją dwa zasadnicze typy niepełnosprawności: 
intelektualna i fizyczna. W tej drugiej grupie najbardziej 
dostrzegalną z zewnątrz i chyba najbardziej uciążliwą 
dla samego niepełnosprawnego jest ta, która trwale 
związuje go z wózkiem inwalidzkim. Jednym z najczę-
stszych jej powodów jest uszkodzenie rdzenia kręgowe-
go, powodujące porażenie większej lub mniejszej części 
mięśni w ciele ludzkim. Zależnie od miejsca uszkodze-
nia kręgosłupa człowiek albo nie jest w stanie chodzić 
albo też sprawność jego rąk jest ograniczona tak mocno, 
że najbardziej podstawowe czynności dnia codziennego, 
jak jedzenie czy ubieranie, stają się dla niego niedostę-
pne. Także przemieszczenie się z łóżka na wózek czy też 
utrzymanie wyprostowanej pozycji na nim stają się ba-
rierą nie do pokonania bez pomocy drugiej osoby. W od-
różnieniu od niepełnosprawności wrodzonej, która staje 
się jakby towarzyszką człowieka od dnia narodzin i jest 
od początku niejako jego drugą naturą, z którą od począ-
tku się oswaja, lub którą oswaja niepełnosprawność na-
byta, „uziemienie” w łóżku czy na wózku na skutek wy-
padku, niefortunnego skoku do wody staje się w życiu 
człowieka momentem krytycznym. Otwiera on przed 
nim nowy, nieplanowany etap przymusowej szkoły ży-
cia z niepełnosprawnością. 

W szkole tej nie ma ocen, nikt też nie sprawdza 
obecności. Nie ma planu ustalanego na początku roku 
ani z góry ustalonych terminów świąt czy wakacji. Wy-
daje się natomiast, że to, co upodabnia ją do każdej innej 
szkoły, do której uczęszcza się w dzieciństwie, młodości 
czy nawet w wieku dojrzałym, to przełożenie wykonanej 
pracy, determinacji, a nawet pasji wkładanej w naukę 
na jej wymierne efekty. Niewątpliwie materiał do prze-
robienia jest wielki, na początku może nawet przy-
tłaczający. Porażenie mięśni rąk czyni trudnym utrzy-
manie w ręku choćby łyżki czy długopisu, niesprawne 
mięśnie tułowia i nóg, dostarczają kolejnych szkolnych 
przedmiotów z ubierania się, siadania, mycia. Nie mówi-
my nawet o samodzielnym przemieszczaniu się. 

Doświadczenie bycia przy osobach niepełnospraw-
nych pokazuje, że szkołę tę każdy z nich przechodzi 
na różny, można powiedzieć nawet, diametralnie różny 
sposób. Są więc ci, którzy z powodu swojej niepełno-
sprawności przez całe życie po wypadku pozostają pod 
nieustanną opieką bliskich. Są od nich w pełni zależni, 
a przy tym, swoimi potrzebami, wiążą ich nierozłącznie 
ze sobą. Nie opuszczają zbyt często miejsca swojego 
zamieszkania, a nawet łóżka, w którym leżą. Nie wierzą, 
że są w stanie usamodzielnić się. Są jednak i tacy, którzy 
nie tylko nie dają się zamknąć w czterech ścianach wła-
snego domu lub zakładu opieki. Stopniowo przekracza-
ją bariery swojego ciała, bariery psychiczne, pokonują 
schody, te w cudzysłowie, życiowe i te dosłowne, zro-
bione z betonu czy drewna. Po miesiącach, a może latach 
pracy nad sobą wstają z łóżek i stają się niezależnymi 
życiowo. Prowadzą tryb życia na tyle twórczy i bogaty, 
że mogliby zawstydzić niejedną osobę niedoświadcza-
jącą w swym ciele żadnej niepełnosprawności.  

Dla wielu z nich impulsem i początkiem zmian staje 
się kontakt z członkami Fundacji Aktywnej Rehabi-
litacji. Działają w niej właśnie ludzie, którzy uwierzyli 
we własne siły i po zaliczeniu egzaminów ze „wstawania 
z łóżka” i wypracowaniu prawdziwej autonomii na wóz-
ku inwalidzkim odnajdują tych, którzy potrzebują wspa-
rcia już na początku lub po latach życiowej drogi 
po złamaniu kręgosłupa. Verba docent, exempla trahunt. 
Mają w ręku mocne argumenty. Przyjeżdżają samo-
dzielnie, nieraz z daleka i są żywym przykładem, że zła-
many kręgosłup to jeszcze nie złamane życie. Nie obie-
cują gruszek na wierzbie, nie mówią też, że będzie łatwo. 
Proponują „zapisanie się” do szkoły aktywnego życia 
na wózku inwalidzkim, w której są instruktorami. Dzia-
łając w Polsce od 20 lat, pomogli już wielu osobom wstać 
z łóżka. Zajęcia odbywają się na 10-dniowych obozach 
aktywnej rehabilitacji oraz na zajęciach regionalnych 
(odbywających raz na dwa tygodnie) prowadzonych 
przez instruktorów FAR. 

Dom Uzdrowienie Chorych w Głogowie staje się 
od zeszłego roku kolejnym miejscem w Polsce, gdzie 
osoby niepełnosprawne mogą otrzymać fachową po-
moc, swoistą ścieżkę powrotu do samodzielnej egzy-
stencji. Od października odbywają się tu zajęcia regio-
nalne, natomiast już w momencie ukazywania się tego 
numeru Kotwicy odbywać się będzie tutaj pierwszy 
obóz z aktywnej rehabilitacji. O działaniach Fundacji 
Aktywnej Rehabilitacji, także w Głogowie, będziemy 

pisać szerzej na łamach Kotwicy jak również na naszej 
stronie internetowej. www.cisi.pl. Zainteresowanych 
odsyłamy także na stronę Fundacji www.far.org.pl.



23

KOTWICA          2 / 2011

22

KOTWICA         2 / 2011

DOM DOM

Piotr Piechocki, br. Roman Płatek SOdC, fot. Andrzej Maciejewski

REKOLEKCJE MŁODYCH

W dniach 18-20 lutego w naszym Domu odbyły się re-
kolekcje młodzieżowe. Głosił je znany z mediów ks. Ma-
rek Bałwas, który dał świadectwo wiary i zaangażo-
wania apostolskiego, mówiąc o sobie, że jest „osiołkiem 
na kółkach, wiozącym Jezusa potrzebującym”. W reko-
lekcjach wzięło udział ponad 70 osób, głównie z woje-
wództwa lubuskiego, ale także z Warmii i Mazur. 
Dla wielu młodych osób uczestnictwo w rekolekcjach 
dało impuls do odbycia szczerej spowiedzi. Dla wielu 
była to okazja do zastanowienia się nad swoim życiem, 
podjęcia nowych postanowień, a może nawet przemiany 
życia. Najpiękniejszym momentem rekolekcji była zaw-
sze Msza św. W czasie Eucharystii wszyscy uczestnicy 
byli zaproszeni do tego, aby podejść do stołu ofiarnego i 
z bliska doświadczyć liturgii. Jak potem wspominali – 
było to dla nich szczególne doświadczenie. Ważnym 

punktem rekolekcji były tzw. modlitwy o uzdrowienie 
międzypokoleniowe, które prowadził ks. Marek. 

CHCĘ DZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ

Monika

Tego, co doświadczyłam na rekolekcjach, nie da się 
opisać słowami. Pierwszego dnia nie chciałam jechać na te 
rekolekcje, uczciwie się przyznaję. Jednak zrobiłam to, 
przyjechałam. Po pierwszym dniu jednak miałam 
wątpliwości. Wszystko wydawało mi się sztuczne, „nacią-
gane”, jakby wymuszone. Myślałam sobie: „Kurcze, za du-
żo modlitwy. Ale tu jest nudno”. Powtarzałam sobie: „Mo-
niko, wytrzymaj jeszcze sobotę, później już będzie z gór-
ki”. Wtedy jeszcze nie myślałam, jak ta sobota wpłynie 
na moje życie. Jak ogromne zmiany przyniesie. 

Zaczęło się od wypowiedzi Księdza na temat Miłości. 
Możliwość słuchania stała się dla mnie prawdziwym pre-
zentem od Pana Boga. Najcudowniejsze jest to, że Ksiądz 
Marek mówił momentami o takich sytuacjach, które na-
prawdę mają miejsce w moim życiu. W pewnych chwilach 
myślałam sobie: „Panie Boże, przecież to naprawdę dzieje 
się w moim życiu, tak samo jest w moim przypadku”. Usły-
szałam to, czego w życiu codziennym staję się częścią, tym 
samym wiem teraz, jakie błędy popełniałam, co powinnam 
zmienić, jak pokierować swoim życiem. Jednak prawdzi-
wego szoku doznałam na filmie „Pasja”. Dopiero wtedy 
prawdziwie coś we mnie pękło. Scena, podczas której 
Matka Boska biegnie do Pana Jezusa, w momencie kiedy 
On pada pod krzyżem i wypowiada słowa: „Jestem tutaj”, 
ciągle do mnie powraca. Mam nadzieję, że ten widok po-
zostanie zapamiętany przeze mnie do końca życia. W przy-
szłości chciałabym być dla swoich dzieci tak dobrą matką 
jak Maryja. Łzy w moich oczach pojawiają się na samą 
myśl o tym filmie. Teraz naprawdę wiem, jak miłosierny 
jest Pan Jezus. Jak bardzo On nas umiłował, doświadczył 
dla nas tak ogromnego cierpienia, tyle bólu. Pamiętam ka-
żdy Jego wyraz twarzy, każde słowo i kiedy o tym myślę, 
pragnę okazać mu tyle samo miłości, przytulić Go do mo-
jego serca, uratować. Wtedy coś we mnie pękło. Płakałam 
cały dzień, choć tak naprawdę nie miałam powodu. Czułam 
się tak, jakby moje wnętrze się ze mnie wylewało. Do-
świadczyłam także najlepszej spowiedzi w moim życiu. 
Po raz pierwszy nie wstydziłam się wyjawić swoich wszy-
stkich grzechów, nawet tych najbardziej wstydliwych. Te-
raz czuję, że jestem naprawdę czysta. 

Zaczynam wszystko od początku, z nowym kontem, 
będąc bliżej Boga. Pragnę być lepszym człowiekiem. Chcę 
dzielić się miłością z innymi ludźmi. Pragnę ulepszyć 
świat, pomagać innym, zrobić coś dla nich. Czuję, że Pan 

Bóg dał mi misję. Wierzę w to, że urodziłam się po to, 
aby wspomagać innych, okazywać im tyle miłości, ile tylko 
będę mogła. Mam nadzieję, że Bóg skieruje mnie na wła-
ściwą drogę i że będę w stanie zrobić coś dla świata. Już ni-
gdy więcej nie chcę się odwracać od Boga. Uważam, że Je-
go miłość jest mi potrzebna do życia, bez niej jestem nikim. 
Wielkie wrażenie wywarł na mnie także krzyż znajdujący 
się w kaplicy. Pan Jezus wyglądał tak, jakby spadał z niego, 
a ja pragnęłam wyciągnąć ramiona, złapać Go, przytulić 
i poczuć Jego miłość, Jego ciepło. Natomiast w niedzielę, 
wychodząc z budynku, miałam wrażenie, jakbym opusz-
czała raj, wracała na ziemię, do smutnej, szarej,wykrzy-
wionej cierpieniem rzeczywistości. Te rekolekcje bardzo 
mnie odmieniły. Można powiedzieć, że jestem innym, 
lepszym człowiekiem. Mam nadzieję, że tak pozostanie. 
Chcę być lepsza dla Pana Boga. Chcę Mu się odwdzięczyć 
za wszelkie dobro, które otrzymałam od Niego. Jestem 
wdzięczna za to, że pokierował moim życiem w ten sposób, 
że trafiłam na te rekolekcje. Jestem wdzięczna Mu za Jego 
miłość. Serdecznie dziękuję wszystkim Cichym Praco-
wnikom Krzyża za te wspaniałe rekolekcje, które przy-
niosły tak cudowne zmiany w moim życiu.
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Ks. Janusz Malski, fot. Adam Stelmach Cisi Pracownicy Krzyża, fot. Adam Stelmach

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
DNIEM MARYJNYM

REKOLEKCJE CVS

Ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
Światowy Dzień Chorego jest dla nas wyjątkowym świę-
tem. W tym dniu w sposób szczególny pochylamy się nad 
tajemnicą ludzkiego cierpienia i nad naszymi bliskimi, 
podopiecznymi doświadczającymi choroby, niepełno-
sprawności. Dzień ten, już od lat, mobilizuje wiernych 
na całym świecie do szczególnej modlitwy za chorych 
i we wspólnocie z chorymi. 

Z tej okazji zagościł w Głogowie biskup diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej ks. dr Stefan Regmunt. Warto 
wspomnieć, że ksiądz biskup jest od tego roku członkiem 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Spotykając się z uczestnikami turnusu odbywające-
go się w Domu „Uzdrowienie Chorych”, ksiądz biskup 
przypomniał, że cierpienie nie jest rzeczywistością na-
rzuconą człowiekowi przez Boga w akcie stworzenia, 
lecz jest skutkiem wolnego wyboru pierwszych ludzi 
o oddaleniu się od Niego, a więc grzechu. Ksiądz biskup 
zwrócił też uwagę na istotną rolę Matki Bożej w dobrym, 
owocnym przeżywaniu każdego cierpienia przez ludzi 
wierzących. Trzeba bowiem pamiętać, że Maryja także 
cierpiała – w całym swoim życiu doświadczała szczegól-
nego, duchowego cierpienia. Nieprzypadkowo więc 
Dzień Chorego obchodzony jest właśnie w liturgiczne 
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, bo tam właśnie 
Maryja przekazuje orędzie o zbawczej wartości każdego 
cierpienia, które ofiarowane jest w intencji przemiany 
grzeszników. Ks. biskup zachęcał chorych do wdzię-
cznej pamięci o wszystkich, którzy pochylają się nad 
nimi, niosąc pomoc, lecząc i otaczając troską w różnych 
miejscach i momentach ich życia.  

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża pragnie 
łączyć się w przeżywaniu tego szczególnego dnia 
ze wszystkimi chorymi i cierpiącymi, czytelnikami Kot-
wicy oraz gośćmi głogowskiego domu. Zapewniając Was 
o szczególnej modlitwie w dniu dzisiejszym, życzymy 
każdemu z Was szczególnej opieki Matki Bożej i od-
krywania razem z Nią tej szczególnej mądrości w prze-
żywaniu cierpienia, która płynie z Chrystusowego Krzy-
ża. Polecamy Was także wstawiennictwu Apostoła Cho-
rych, Sługi Bożego, Ks. Prałata Luigi Novarese, który 
dla nas wszystkich był i jest przykładem życia Ewangelią 
Cierpienia.

W dniach 4-6 marca w głogowskim Domu „Uzdrowie-
nie Chorych” odbyły się rekolekcje dla członków Apo-
stolatu Zbawczego Cierpienia z całej Polski. Do Gło-
gowa przybyli Ochotnicy Cierpienia z Bydgoszczy, To-
runia, Gniezna, Wrocławia, Leszna i Głogowa oraz in-
nych miejscowości. Rekolekcje głosił moderator krajo-
wy CVS – ksiądz Janusz Malski, jedną z konferencji 
wygłosił również ks. Rafał Zendran – proboszcz parafii 
kolegiackiej. Eucharystii przewodniczył m.in. asystent 
kościelny wrocławskiego COC, o. Roman – kapucyn, 
który urzekał również ogromnym ciepłem, zaangażo-
waniem i wspaniałym słowem. Tematyka rekolekcji, 
ukierunkowana na wymiar praktyczny, pozostawiła 
w uczestnikach rekolekcji wiele pozytywnych ziarenek. 
Miejmy nadzieje, ze treści charyzmatyczne, które po-
znaliśmy, przyniosą apostolskie owoce, a dwa dni, któ-
rych fundamentem stała się Miłość i Eucharystia, na dłu-
go zapadną w pamięć. 

Mówimy Wam do zobaczenia, 
zachęcając do wspólnej modlitwy i pracy.
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s. Beata Dyko SOdC,  fot. Adam Stelmach

MOJE MIEJSCE
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybra-
łem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili” (J 15,16).

Te słowa tkwią we mnie od początku mojej wę-
drówki ku świętości, która tak naprawdę okazała się 
drogą powołania. 

Zacznijmy jednak od początku, bo wcześniej wca-
le nie myślałam o staniu się siostrą, a tym bardziej 
o tym, że będę służyła Panu. 

Pierwsze 16 lat mojego życia wyglądało następu-
jąco: szpital, sanatorium, szkoła podstawowa, nie-
dzielna Msza Św. od czasu do czasu i dom. Nadopie-
kuńczość rodziców powodowała to, że chciałam za-
wsze spróbować tego, czego nie wolno mi było. Zwła-
szcza mi, bo: np. jest zima i jest ślisko, nie mogę zbyt-
nio odchodzić od domu, bo coś mi się stanie itd. Stąd 
od zawsze był we mnie bunt i chęć wyrwania się spod 
skrzydeł rodziców. 

Tak doszło do pierwszej poważnej „walki” o moją 
wolność i w przyszłości samodzielność z rodzicami. 
Wybór szkoły średniej. Rodzice – już tradycyjnie, 
mieli własny plan mojego życia, a ja zaczęłam mieć 
swój plan. Chciałam iść do szkoły do Wrocławia. Dy-
skusji było wiele, ale w końcu udało się. Po zdaniu 
egzaminów wstępnych dostałam się do Liceum Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Tak więc od września 
1991 roku zaczęła się moja nowa przygoda, która mia-
ła wiele mnie nauczyć. Czego? Odpowiedzialności 
za własne czyny. 

Nowe środowisko, nowi znajomi, zachłyśnięcie 
się wolnością. A później trzeba było odpowiedzieć 
za swoje czyny. Z perspektywy czasu wiem, że to 
wszystko było mi potrzebne nawet bardzo, abym mo-
gła poznać też tę drugą stronę, która wcale nie jest 
piękna i ładna. Tutaj też w sposób bardziej świadomy 
po raz pierwszy miałam kontakt z innymi osobami 
niepełnosprawnymi. Moje pierwsze spotkanie się 
z osobą, która z powodu tego, że nie akceptowała tego, 
że jest chora, próbowała kilka razy popełnić samo-
bójstwo, wiele osób w depresji… To ukazało mi, że 

w tym środowisku jest wiele do zrobienia. To w tej 
szkole ukazywali nam, że każdy jest wartością i wcale 
nie jest gorszy od innych. To tam po raz pierwszy 
zadałam sobie pytanie, dlaczego ja mam tyle szczęścia 
i potrafię zaakceptować to, jaka jestem, a inni nie? 
Czym to jest spowodowane?

W wieku 17 lat trafiłam po raz pierwszy na spot-
kanie Odnowy w Duchu Św. we Wrocławiu. I tak 
zaczęła się moja droga nawrócenia… Owszem, nadal 
miałam upadki w grzechy, i to ciężkie, ale zaczął się 

także początek czegoś nowego. W pewien sposób Pan 
Bóg pokazał mi swą Twarz. Pierwsze rekolekcje 
z Odnową, wspólne wyjazdy zaczęły wywracać moje 
życie do góry nogami. Beatka, która sięgała po 
wszystko, dobre czy też nie, zaczęła się zastanawiać 
nad sensem tego, co robi, a co może się nie podobać 
Bogu. Jeszcze wtedy nie myślałam wcale o tym, 
że mogłam mieć powołanie. Często słyszałam py-
tanie: dlaczego nie prosisz o uzdrowienie podczas 
modlitwy wstawienniczej? „Bo jeśli Pan mnie 
uzdrowi, będę musiała w zamian oddać mu siebie 
samą, a ja chcę czego innego”. Moja odpowiedź. 
Tak, chciałam założyć rodzinę. Tylko, że nie brałam 
pod uwagę jednego. Tego, że to był mój plan, a nie 
Boga. 

W kolejnych latach po powrocie do domu i ukoń-
czeniu szkoły średniej, zaczęłam uczestniczyć w spot-
kaniach organizowanych w oratorium św. Jana Bosko 
w mojej parafii. Najpierw jako uczestnik, później jako 
animatorka dzieci i młodzieży. Piękny, pracowity, 
obfity w owoce czas. Wtedy też zaczęły się moje 
rekolekcje u sióstr karmelitanek od Dzieciątka Jezus 
w Legnicy. To tam Pan Bóg w sposób szczególny 
dotknął mojego serca. Tam odkryłam powołanie. Sios-
tra Macieja, która wtedy była z nami, powiedziała mi, 
że „Pan Bóg jak powołuje, to przygotowuje miejsce 
dla nas”. Nie zostałam z tym sama. Już wtedy w moim 
życiu miałam kierownika duchowego, który 
towarzyszył mi w drodze. Pan Bóg zatroszczył się też 
o to, abym tuż po rozeznaniu, miała z kimś się tym 
podzielić. Dał mi ks. Michała. 
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„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 

świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, 

co niemocne, aby mocnych poniżyć”. 

(1 Kor 1, 27) 

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 

świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, 

co niemocne, aby mocnych poniżyć”. 

(1 Kor 1, 27) 
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W Chrystusie Bóg objawił się jako Miłość 

(por. l J 4,7-10). Krzyż Chrystusa, „słowo 

Krzyża” objawia zbawczą moc Boga 

(por. l Kor 1,18), która się daje, aby wywyż-

szyć człowieka i przynieść mu zbawienie: 

miłość w jej najbardziej radykalnej formie

(por. Enc. Deus caritas est, 12). Benedykt XVI, 

Orędzie na Wielki Post 2011 ) 

Wiadome było, że do zakonu żadnego mnie nie 
przyjmą, bo jestem niepełnosprawna. Jednak w moich 
uszach wciąż brzmiały słowa s. Maciei. Nadszedł też 
czas, że zaczęłam uczestniczyć w rekolekcjach igna-
cjańskich. Dzięki temu moja relacja z Bogiem była 
coraz bardziej zażyła. Miałam w sobie tę pewność, 
że musi być gdzieś miejsce dla mnie, skoro czuję, 
że mam powołanie. 

Nie pomyliłam się. Tak oto w 2004 roku poznałam 
Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie i już tutaj 
pozostałam. Doświadczenie życia wspólnotowego, 
wspólna służba drugiemu człowiekowi – to było to, 
czego szukałam. Po ukończeniu licencjatu wyjecha-
łam do Włoch, aby tam już oficjalnie rozpocząć moją 
formację. Różnorakie okoliczności spowodowały, 
że po 3 latach musiałam wrócić do domu i prosić o to, 
abym została siostrą, ale do życia w rodzinie. 

Tak też się stało i 8 grudnia 2010 roku w Głogowie 
zostałam siostrą, Cichą Pracownicą Krzyża, do życia 

w rodzinie. Dzięki mojemu wyjazdowi do Włoch 
na formację, w sposób szczególny dotykałam korzeni 
naszego charyzmatu i miałam możliwość spotkań 
z siostrami, braćmi, którzy znali samego Założyciela. 
Mogłam stąpać po jego drogach i słuchać tego, 
co mówił. Bardzo wiele dawały mi rozmowy z siostrą 
Elwirą Miriam Psorullą, która niejednokrotnie opo-
wiadała o ks. Novarese, a także dawała wskazówki, 
jak wytrwać w tej drodze, która nie jest drogą łatwą 
i co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu konse-
krowanym. 

Jestem wdzięczna Bogu za ten dar, którym mnie 
obdarzył, za powołanie, za to, że dzięki temu, iż jestem 
sama niepełnosprawna, mogę być tym, kim jestem 
i mogę głosić ewangelię cierpienia. „Chory przez cho-
rego” – te słowa stały się moimi i pragnę każdego dnia 
wcielać je w życie.
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Tytułem wstępu

Cierpienie, utożsamiane z wielkim bólem fizycznym 
lub moralnym, towarzyszy człowiekowi od początków 
jego istnienia. Cierpi starotestamentowa Sara, nie mogąc 
dać Abrahamowi potomka, i Abraham, kiedy wypełnia 
wolę Boga nakazującego mu złożenie ofiary z syna Izaaka; 
cierpi Hiob, tracąc dzieci i wypracowane dobra, wreszcie 
szacunek ludzi jako trędowaty; cierpi Jakub, Dawid, 
naród wybrany. Skrajnych cierpień doświadcza Chrystus – 
od modlitwy w Ogrójcu po męczeńską śmierć na krzyżu.

Cierpienie – identyfikowane obiegowo z męczeń-
stwem, martyrologią; z męką, męczarnią i umęczeniem, 
z udręką i torturą, mordęgą i katuszami; z krzyżem, drogą 
krzyżową, z Męką Pańską, pasją, drogą cierniową, golgotą 
i kalwarią; z czyśćcem, piekłem i gehenną – jest w życiu 
człowieka doświadczeniem istotnym i pozostawiającym 
niezatarty do końca dni doczesnych ślad, co wpływa na ak-
tualność pytania o sens cierpienia, również na płaszczyźnie 
rozważań teologicznych. Poszukując odpowiedzi, odno-
simy się do doświadczeń religijnych, do nauk Starego i No-
wego Testamentu, gdzie (uogólniając) „mówi się o dwóch 
rodzajach cierpienia: tym, które wynika z naszego czło-
wieczeństwa, i tym, które spada na lud Boży z powodu 
jego wiary (Żydów i chrześcijan). Do pierwszej kategorii 
należałyby choroba, śmierć bliskiej osoby, niepokój, de-
presja, do drugiej zaś cierpienia spowodowane przez 
prześladowania i wynikające z osobistej dyscypliny” 
[Browning 2005:98]. Treści te, szczególnie na płaszczy-
źnie osobistej, analizujemy przez pryzmat religijno-egzy-
stencjalny, mając świadomość bezwzględnej spójności ży-
cia i cierpienia. 

 
Jan Paweł II o cierpieniu 

Cierpienie – jak podkreśla Jan Paweł II w opubliko-
wanym w szóstym roku pontyfikatu, 11 lutego 1984 r. liście 
apostolskim Salvifici doloris – „jest to temat ogólnoludzki, 
który towarzyszy człowiekowi pod każdym stopniem dłu-
gości i szerokości geograficznej – niejako współistnieje 
z nim w świecie – i dlatego stale i wciąż na nowo domaga 
się podjęcia. (...) Cierpienie zdaje się przynależeć do tran-
scendencji człowieka: jest jednym z tych punktów, w któ-
rym człowiek zostaje niejako «skazany» na to, ażeby prze-
rastał samego siebie – i zostaje do tego w tajemniczy sposób 

wezwany”. Każdy człowiek cierpi inaczej, na swój sposób, 
fizycznie i moralnie, doświadczając zła – jako podmiot, 
ale często i sprawca. Jan Paweł II w podjętych naukach 
dochodzi do odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. 
Analizując cierpienie i świat cierpienia, Ojciec Święty 
odwołuje się do cierpienia za grzechy i cierpienia nieza-
winionego, o charakterze próby; mówi o cierpieniu w do-
czesnej postaci i cierpieniu w wymiarze ostatecznym, 
by zdecydowanie podkreślić, że cierpienie ma charakter 
twórczy, „że w cierpieniu kryje się szczególna moc przy-
bliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś 
szczególna łaska”.  W wydanym w niespełna dwa i pół roku 
po zamachu na Placu Świętego Piotra dokumencie Papież 
podkreśla, że każdy „w cierpieniu staje się całkowicie 
nowym człowiekiem. Znajduje jakby nową miarę całego 
swojego życia i powołania. Odkrycie to jest szczególnym 
potwierdzeniem wielkości duchowej, która w człowieku 
całkiem niewspółmiernie przerasta ciało. Wówczas, gdy to 
ciało jest głęboko chore, całkowicie niesprawne, a czło-
wiek jest niezdolny do życia i do działania – owa wewnę-
trzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze 
się uwydatnia, stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi 
zdrowych i normalnych”. Rozważany w Salvifici doloris 

„POZWÓLCIE 
MI ODEJŚĆ...” 

Elżbieta Skorupska-Raczyńska – 
językoznawca, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 

Obraz człowieczego 
cierpienia 
we wspomnieniach 
o Janie Pawle II

Fotografie pochodzą z archiwum wydawnictwa L'Ancora
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sens cierpienia ujawnia się w dwóch aspektach: nadprzy-
rodzonym i ludzkim. „Jest nadprzyrodzony, ponieważ za-
korzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. 
Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek od-
najduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją god-
ność, swoje posłannictwo”. 

Cierpienie Jana Pawła II 

Perspektywa minionych lat pozwala na stwierdzenie, 
że egzemplifikacją wskazanego w Salvifici doloris sensu 
cierpienia było życie Karola Wojtyły, który doświadczał 

cierpienia po wielokroć i – zgodnie z nauką Chrystusa – 
świadczył dobro cierpieniem i cierpiącym, przyjmując 
jedno i drugie jako dar. Nie skarżył się, nie szafował swym 
bólem, nie czynił z niego tarczy. Cierpiąc, modlił się, 
pracował, pielgrzymował, był ponad cierpieniem, ale jed-
nocześnie był człowiekiem. Obraz ludzkiego, egzysten-
cjalnego cierpienia tego człowieka odnajdujemy we wspo-
mnieniach o Janie Pawle II. Do analizy wykorzystałam wy-
powiedzi osób z najbliższego otoczenia Jana Pawła II 
oraz towarzyszących jego życiu dziennikarzy opubliko-
wane w popularnych wydaniach, a także w prasie. 

Cytuję za: S. Dziwisz, Świadectwo, Poznań 2007 (dalej 
I); S. Dziwisz, Cz. Drążek SJ, R. Buzzonetti, A. Comastri, 
Pozwólcie mi odejść. Siła w słabości Jana Pawła II,  przekł. 
W. Dzieża, M. Romanowski, Warszawa 2007 (dalej II); 
M. Politi, Papa Wojtyła. Pożegnanie, przeł. J. Mikoła-
jewski, Kraków 2008 (dalej III); J. Moskwa, Jan Paweł II, 
Warszawa 2005 (dalej IV).  

Życie Karola Wojtyły od początku nacechowane było 
cierpieniem, które pozostawiało po sobie trwałe ślady. 
Ośmioletniemu zaledwie chłopcu zmarła matka, a 4 lata 
potem starszy o 14 lat brat. „W pamięć dwunastoletniego 
Karola głęboko zapadł obraz ojca, stojącego przy trumnie 
starszego syna i powtarzającego ze łzami w oczach słowa 
modlitwy: «Bądź wola Twoja»” [SD, II-17]. Kilka lat 
później, straciwszy ojca, który zmarł nagle w lutym 1941 r., 
doświadcza kolejnej osobistej straty, wplecionej w cier-
pienia wojenne całego narodu. O latach kapłaństwa w trud-
nej rzeczywistości komunistycznego reżimu czytamy 
w książce Pamięć i tożsamość, potwierdzającej po raz 
kolejny również aspekt cierpienia w życiu i posłudze 
pasterskiej Jana Pawła II. Dostrzegali to zarówno wierni, 
jak i bracia w kapłaństwie. Podczas obchodów 25-lecia 
jego pontyfikatu kardynał Joseph Ratzingher, przema-
wiając do Ojca Świętego, uwypuklił właśnie znaczenie 
cierpienia: „W Twoim życiu słowo «krzyż» nie jest 
jedynie słowem. Ty pozwoliłeś, aby krzyż zranił Cię 
na duszy i ciele. Ty także, jak Paweł, cierpisz, aby w swym 
ziemskim życiu dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra 
Jego ciała, którym jest Kościół” [L'Osservatore Romano 
1/2004:52]. Przywołany w wypowiedzi hierarchy a obec-
nego papieża krzyż, będący nie tylko w tradycji 
chrześcijańskiej, ale ogółem w kulturze  przede wszystkim 
symbolem męki i śmierci Chrystusa, jest tu synonimem 
również człowieczego, ludzkiego cierpienia, dźwiganej 

udręki, męki i ofiary. Niesionemu z godnością cierpieniu 
na tle obrazu dążącego do doskonałości współczesnego 
świata Jan Paweł II nadawał nowego znaczenia:

„W epoce, która ucieka od bólu, która wypiera cier-
pienie i na wszelkie sposoby stara się je ze świata usunąć, 
naznaczony nim Papież wskazuje, że cierpienie może 
mieć wartość, godność i znaczenie, że może być przy-
datne. (...) To przesłanie brzmi następująco – cierpienie 
pełne miłości, cierpienie dla innych, poświęcenie się 
ma swoje wielkie znaczenie” [28, III-MP].

Z dużą dozą prawdopodobieństwa Papież, używający 
w swym sposobie komunikowania się wielu elementów 
niewerbalnych, sam niejako wyczulił wspominających 
go na oznaki swojego cierpienia. Cierpiący Jan Paweł II 
„stał się znakiem dla milionów osób wierzących wedle 
kanonów i osób wierzących inaczej” [MP, III-11], budził 
refleksję i głębokie rozważania egzystencjalne, a nawet 
wspomnienia.

„Niektórzy są wstrząśnięci, widząc wyniszczenie jego 
ciała, niektórzy w jego twarzy widzą twarz własnego 
ojca, kiedy umierał, niektórzy widzą w nim samych siebie 
na progu rozstania ze światem, niektórzy dzięki niemu 
zaczynają się mierzyć z cierpieniem i śmiercią” [MP, III-
86].

Problemy ze zdrowiem papieża – górala wynikały nie 
tylko z sędziwego wieku Karola Wojtyły, ale również bądź 
przede wszystkim z doświadczonych wcześniej wypad-
ków, jak ten z jego czasów seminaryjnych, kiedy to „29 
lutego 1944 roku (...) został potrącony na ulicy przez 
niemiecki samochód ciężarowy” [SD, II-18]; jak ten 
w kwietniu 1994 r., kiedy to „Papież pośliznął się w swoim 
apartamencie i doznał złamania szyjki prawej kości udo-
wej z przemieszczeniem” [RB, II-72]; i zamachu prze-
żytego w 1981 r. 

Późniejsze problemy z chodzeniem i utrzymaniem 
równowagi były skutkiem z jednej strony choroby Parkin-
sona, która zastraszająco wyniszcza organizm człowieka, 
z drugiej spowodowane były zmianami reumatycznymi. 
Od upadku w 1994 r., po wszczepieniu protezy stawu bio-
drowego „Papież zaczął chodzić o lasce (...). W nastę-
pnych latach wykorzystywano ruchomy podest, ponieważ 
Ojciec Święty coraz mniej panował nad swoimi ruchami 
i równowagą” [RB, II-72]. Papież z czasem przemie-
szcza się coraz trudniej, wolniej, chodzi drobnym i „coraz 
bardziej zmęczonym krokiem” [MP, III-107]. Coraz 

dotkliwsze staje się drżenie rąk, z czasem bezustanne, 
które jako pierwszy objaw sygnalizowały postępujące 
zmiany chorobowe.

Wynikiem choroby Parkinsona były również problemy 
Jana Pawła II z oddechem i fonicznym artykułowaniem 
myśli. To ona utrudniała mu mowę, zmieniała głos, zmu-
szała do „wypowiadania urywanych zdań, często nie-
łatwych do zrozumienia” [MP, III-31]. W ostatnich latach 
pontyfikatu Jana Pawła II, jego słowa kierowane do wier-
nych często okupione były wielkim, bolesnym wysiłkiem. 
Takie dramatyczne chwile odzwierciedla wspomnienie 
pielgrzymki do Lourdes w sierpniu 2004 r., opisane przez 
M. Politiego. Celebrowana tam przez Ojca Świętego msza 
św. przerodziła się w dramat człowieka:

„Pomóżcie mi – prosi po polsku łamiącym się głosem 
w trakcie homilii. Szklanka wody przynosi chwilową ulgę, 
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innych, co szczególnie się uwydatniło w ostatnich dniach 
pontyfikatu:

„Jan Paweł II przeżywa swoją Pasję. Nikt go nie 
zdradził, nikt go nie wydał. W godzinie próby są z nim 
wierni i z placu Świętego Piotra dochodzi pełne miłości 
wołanie tysięcy osób” [MP, III-102].

Zmienia się również zachowanie i nastawienie 
dziennikarzy, przekazujących za pośrednictwem mediów 
informacje o stanie zdrowia Papieża. Na fakt ten zwrócił 
uwagę m.in. ks. Paweł Bortkiewicz, wypowiadając się na 
temat przekazu wiadomości o Ojcu Świętym w ostatnich 
dniach jego ziemskiej wędrówki: „Zakres i sposób opi-
sywania śmierci papieskiej przekroczył wszelkie aktual-
nie panujące standardy. Zrezygnowano niejako ze sfery sa-
mego komunikatu prasowego, a wkroczono w sferę zaan-
gażowanej relacji, czy wręcz świadectwa. Swoistym feno-
menem były na przykład emocjonalne relacje dziennikarzy 
telewizyjnych, niekryjących wzruszenia, choć w ten 
sposób łamiących standardy zawodowe” [Bortkiewicz 

2007:13-23]. W ten sposób każdy z ludzi – bliski Pa-
pieżowi, współczujący mu, kochający go i szanujący, wre-
szcie zafascynowany nim – był w pewnym sensie obecny 
przy agonii Jana Pawła II, stając twarzą niejako „w stronę 
pierwotnego wymiaru «śmierci oswojonej» [Bortkiewicz 
2007:13-23]. We współczesnym świecie powszechnego 
dążenia do ujarzmienia śmierci, gloryfikującym kult mło-
dości i związanych z nim zdrowia i sprawności, dzien-
nikarskie relacje o cierpieniu i umieraniu Jana Pawła II 
przekazywały prawdę o śmierci, która zgodnie z Ewangelią 
prowadzi ku życiu. Świadczą o tym podawane systema-
tycznie, a będące specyficznym dziś wspomnieniem, ko-
munikaty i informacje prasowe o aktualnym stanie zdrowia 
Papieża. 

W relacjach podkreśla się fakt obecności przy łożu 
śmierci Jana Pawła II bliskich mu osób, co jednoznacznie 
odzwierciedla obraz umierania rodzinnego, w którym 
za pośrednictwem mediów uczestniczył cały świat.   

Tytułem podsumowania 

Od początków swej życiowej i duszpasterskiej misji – 
jak wspomina kard. S. Dziwisz – Karol Wojtyła w sposób 
szczególny był blisko słabych i pokrzywdzonych. „Spot-
kania z cierpiącymi były dla niego – jak sam mówił – 
wstrząsające swoją ludzką wymową i do głębi przej-
mujące” [SD, II-19]. Wstrząsające dla świata natomiast 
było cierpienie Jana Pawła II – od zamachu 13 maja 1981 r. 
po 2 kwietnia 2005 r., „kiedy wyraził pragnienie powrotu 
do domu Ojca” [Guerriero 2007:8]. Cierpiący Jan Paweł II 
nadał cierpieniu wymiar transcendentny, z dnia na dzień 
niosąc je aż po pamiętny Wielki Tydzień 2005 roku.

Analizowane wspomnienia odczytują cierpienie Jana 
Pawła II przede wszystkim jako źródło życiowej refleksji 
i fundamentalnych pytań, dlatego są skupione na dość pre-
cyzyjnym opisie zjawiska i okoliczności – rzadko jednak 
mają odwagę religijnej konkluzji, choć wydaje sie ona mil-
czącym założeniem.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa kluczem do inter-
pretacji dziennikarskich jest przełom w komunikowaniu 
o papieskim zdrowiu – do Jana Pawła II choroba papieża 
i jego umieranie było okryte sekretem: tak co do faktu, jak 
i przebiegu. W tym wypadku dziennikarski przekaz 
medialny uczynił z Karola Wojtyły szczególnego bohatera: 
będzie ciężko, ale na pewno wygra! 

Podkreślić należy, że w analizowanych wspomnieniach 
ich autorzy w zasadzie skupiają się na cierpieniu będącym 

wynikiem choroby i dolegliwości fizycznych. Kategoria 
druga, odnosząca się do cierpienia przyjętego – zdomino-
wana przez pierwszą – jest tam prawie nieobecna. Odnosi 
się również wrażenie, że w relacjach dziennikarskich ko-
munikat medyczny dominuje nad modlitewnym wspar-
ciem cierpiącego, które jest charakterystyczne dla wier-
nych zebranych gdzieś „obok”. We wspomnieniach o Ja-
nie Pawle II cierpiący papież wciąż naucza, a nie prosi 
o pomoc.

Karol Wojtyła rozpoczynał pontyfikat jako „atleta 
Boży”, góral z kraju, o którym wiedziano wówczas nie-
wiele, a i dziś niektórzy w Europie i na świecie oceniają go 
głównie na podstawie stereotypów kształtowanych w pro-
wincjonalnej świadomości przez stulecia. Dbając o zdro-
wie i tężyznę, Papież kazał sobie przygotować basen pły-
wacki, zjeżdżał na nartach i wędrował po górach. Był inny, 
„kontrastował z sylwetkami poprzedników, kończących 
pontyfikaty w podeszłym wieku” [JM, IV-359]. Znał jed-
nak cierpienie i jego różne wymiary, a lata następne przy-
nosiły mu nowe kolejne doświadczenia bólu, troski, roz-
paczy, gniewu z jednej strony a pokory i bezsilności z dru-
giej. Cierpiący niósł cierpienie i cierpiał transcendentnie, 
ale i w najbardziej ludzkim wymiarze. Dzięki swemu nie-
zwykłemu człowieczeństwu nadał cierpieniu sens. Pozo-
stał wielki. „Dla wielu (...) Jan Paweł II, mimo swojej 
starości i słabości, a nawet pewnych oznak kalectwa, 
nie tylko był nadal piękny, ale wręcz pozostał żywą ikoną 
świętości” [JM, IV-365]. Papieskie Salvifici doloris 
tłumaczyć można życiem jego autora.

Do artykułu zostały wykorzystane opracowania: W.R.F. Browning, 
Słownik Biblii, z ang. przełożył J. Sławik, Warszawa 2005; A. Dąbrów-
ka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1998; Jan 
Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005; L'Osservatore Romano, 
wyd. polskie, 1/2004; D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześci-
jańskiej, Warszawa 1990; J. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 
2001; Tresidder, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po trady-
cyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, 
Warszawa 2005; P. Bortkiewicz, Oswojone rozmowy o śmierci i umie-
raniu. Wokół przekazu umierania Jana Pawła II w wybranych mediach, 
[w:] Język religijny dawniej i dziś, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, 
M. Rybka, Poznań 2007;  [w:] Pozwólcie mi odejść, Warszawa 2007

Po cytatach został podany inicjał autora wspomnień oraz symbol 
publikacji i numer strony, z której fragment pochodzi. SD oznacza kard. 
S. Dziwisz, RB – R. Buzzonetti (lekarz), AC – abp A. Comastri, MP – M. 
Politi (dziennikarz watykanista włoski), JM – J. Moskwa (dziennikarz 
watykanista polski).
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ale przez całe kazanie prawie po każdym słowie następuje 
głębokie, rozpaczliwe westchnienie, jakby biegł pod górę. 
Ci, którzy są blisko Papieża, słyszą, jak wzdycha po pol-
sku: «Jezus Maria». A w połowie liturgii, wciąż w języku 
ojczystym, woła: «muszę wytrzymać do końca»” [MP, 
III-17].

Mimo cierpienia, choroby, bólu, z pokorą, ale i uporem 
znoszonych tortur, Ojciec Święty „nigdy nie stracił 
poczucia kontaktu z opinią publiczną” [MP, III-38]. Pot-
rzeba kontaktu z wiernymi była ogromna, czego ilustrację 
odnajdujemy we wspomnieniu z pamiętnej, jak się stało – 
ostatniej w życiu doczesnym Jana Pawła II Niedzieli Pal-
mowej:

„pokazał się w oknie, unosząc w geście błogosławień-
stwa gałązkę oliwną pokrytą liśćmi. Chciałby pozdrowić 
również głosem, ale okazało się to niemożliwe. Z bez-
silności uderza ręką w pulpit. Żaden głos nie rozlega się na 
górze. Wielu wiernych wybucha płaczem, widząc, jak 
potrząsa gałązką, lecz nie może wydobyć z siebie słowa” 
[MP, III-97].

Ta potrzeba kontaktu z ludźmi, rozmów i modlitw 
z wiernymi i modlitw za wyznawców innych religii, za za-

gubionych, opuszczonych i chorych, cierpiących ciałem 
i duszą, potrzeba obecności tam, gdzie działo się zło, 
dyktowała niezwykle aktywny proces życia i posługi pas-
terskiej:  

„Jan Paweł II – konkluduje R. Buzzonetti – odbył 
104 podróże zagraniczne, z których ostatnia odbyła się 
do Lourdes 14 i 15 sierpnia 2004 roku; do tego należy dodać 
jego 146 pielgrzymek po Włoszech, z których ostatnia, 
do Loreto, odbyła się 5 września 2004 roku. (...) Właśnie te 
podróże z roku 2004 były szczególnie wyczerpujące 
dla Papieża, wtedy już zmuszonego do przebywania 
na wózku, zmęczonego, z nienaturalnym i łamiącym się 
głosem, z twarzą naznaczoną cierpieniem oraz spoj-
rzeniem, które często było utkwione gdzieś w dali” 
[RB, II-70].

W ostatnich miesiącach życia Jana Pawła II szcze-
gólnym jego wysiłkiem okupione było oddychanie. Po-
wracające napady duszności uniemożliwiały normalne 
oddychanie, zmuszały do hospitalizacji i korzystania 
z maski tlenowej. Z czasem coraz częściej układ odde-
chowy odmawiał posłuszeństwa, a leki i zabiegi nie przy-
nosiły ulgi, maska tlenowa nie gwarantowała regularnego 
oddechu, „gardło miał zaciśnięte jak kleszczami” 
[MP, III-70]. 

Nadwątlona zamachem w 1981 r. fizyczna sprawność 
Jana Pawła II oraz licznymi operacjami serce i płuca przy-
prawiają mu ludzkich cierpień po granice wytrzymałości. 
Ból, z jakim w ostatnich latach żył Ojciec Święty, odbijał 
się wymownie na jego twarzy, która była obrzmiała, bla-
da, o wątłych wargach, cierpiąca, a w bólu zastygła. 
W tej twarzy zapisanej cierpieniem jedynie oczy pozo-
stawały uparte, mocne, niezłomne i niezwykle ludzkie, 
pełne bijącego blasku, dając nadzieję i siłę innym.

Wyniszczony chorobą, wycieńczony cierpieniem Pa-
pież 1 lutego 2005 r. dziewiąty raz trafił do szpitala, ale po-
zostawał wciąż niezwykłym człowiekiem. Jak podkreśla 
M. Politi:

„W zgiełku życia (...), niewielu ludzi poznało pry-
watnego Wojtyłę, mistyka, który potrafił pogrążać się 
na sześć, siedem godzin dziennie w głębiach modlitwy. 
Modlił się, pisząc encykliki. Modlił się w samolocie 
i w papamobile. Mistyczne natchnienie wspierało Papieża 
w ostatnich latach pontyfikatu, kiedy jego ciało ugięło się 
pod niszczącym działaniem choroby Parkinsona 
i w następstwie licznych operacji” [MP, III-9 / 10].

Cierpienie Jana Pawła II wydaje się być niejako 
potwierdzeniem jego misji, swoistym certyfikatem au-
tentyczności. Cierpienie zbliżało go ku Chrystusowi, 
jak w „ostatni” Wielki Piątek, wspomniany przez abpa 
A. Comastriego:

„przypomniałem sobie scenę z ostatniego Wielkiego 
Piątku. Telewizja pokazała Papieża, który siedział w swo-
jej prywatnej kaplicy i trzymał w ręce krzyż. Chrystus 
na tym krzyżu nie był zwrócony ku innym, ale ku Pa-
pieżowi, który patrzył na Niego, utożsamiając się z prze-
życiami Boskiego Mistrza” [AC, II-98].

Po ataku choroby 31 marca 2005 r., kiedy zgodnie 
z informacją, atakowi dreszczy towarzyszył skok tempe-
ratury (39,6 ° Celsjusza), wstrząs septyczny, zapaść i infek-
cja dróg oddechowych, „Papież jasno wyraził wolę pozo-
stania w swoim mieszkaniu” [RB, II-85]. Następnego dnia  
– jak wiemy – stan Ojca Świętego się nie polepszył. Tak oto  
Jana Pawła II wspomina abp A. Comastri: 

„Zobaczyłem go, jak ciężko oddychał, był przy nim 
lekarz, który podawał mu tlen. Ręce Papieża były opu-
chnięte, a jego ciało wydawało się gotowe do pod-
niesienia kotwicy przed wielką podrożą. Jego oczy były 
pogodne i wydawało się, że już spoglądają na drugą stronę 
historii, aby dostrzec Święte Oblicze, Oblicze oczekiwane, 
umiłowane Oblicze Tego, który był źródłem i celem jego 
życia” [AC, II-97].

W sobotni ranek (2 kwietnia) w obecności Ojca Świę-
tego odprawiono mszę świętą. Obecny przy Papieżu lekarz 
wspomina, że jego pacjent chwilami tracił przytomność, 
a potem zmógł go wysoki skok temperatury. „Około go-
dziny 15.30 bardzo słabym i niewyraźnym głosem Ojciec 
Święty poprosił po polsku: «Pozwólcie mi odejść do domu 
Ojca»” [RB, II-87]. Jan Paweł II umierał, ale i w tym 
momencie swym cierpieniem docierał do wszystkich. 
Do końca był silny i konsekwentny, postrzegany przez nie-
ustannie towarzyszących mu i podziwiających go również 
dziennikarzy jako nieugięty w swych zamierzeniach i misji 
autorytet. 

Jan Paweł II „mówił o swoich cierpieniach pub-
licznie” [JM, IV-351]. Nosił to cierpienie i znosił je, 
reagując pokorą, ale i najzwyczajniej, po ludzku, jak po 
zamachu, kiedy – transportowany karetką – z bólu „skarżył 
się cichym pojękiwaniem i nieprzerwanie szeptał 
po polsku: Jezu, Maryjo, Matko moja” [RB, II-60], 
kiedy następnego dnia – odzyskawszy przytomność – 

wyszeptał „«Boli... pić», a później dodał «Jak Bachelet»” 
[RB, II-63]; kiedy wzruszony i blady 3 czerwca 1981 r. 
„powrócił do Watykanu po dwudziestu jeden dniach hos-
pitalizacji” [RB, II-65]; jak w Boże Narodzenie 1995 r., 
kiedy wygłaszając świąteczne przesłanie, „z powodu nie-
kontrolowanej czkawki nieoczekiwanie przerwał czy-
tanie życzeń w różnych językach i powiedział tylko: 
«Przepraszam, muszę przerwać», (...) po tym szybko 
udzielił błogosławieństwa i zniknął z okna” [RB, 
II-72/73]; jak podczas pielgrzymki do Słowacji, kiedy – 
z powodu ataku choroby – „na lotnisku w Bratysławie 
musiał przerwać ledwo rozpoczęte powitanie” [MP, 
III-37]; jak w Lourdes, gdy umęczony wysiłkiem, podczas 
homilii „prosi po polsku łamiącym się głosem – Pomóżcie 
mi” [MP, III-17], a potem wzdycha „Jezus Maria” [MP, 
III-17]. Reaguje po ludzku, gdy choroba zaciska mu gar-
dło i odbiera mowę, kiedy walczy o oddech, z trudem 
łapie powietrze, ma wysoką gorączkę, kiedy zawodzi go 
ciało, narasta słabość, trudności w chodzeniu, artre-
tyczne bóle kolana, trudności motoryczne; kiedy wstrzą-
sa nim kaszel, a ataki bólu stają się coraz gwałtowniejsze 
i niekontrolowane, kiedy głos staje się rozpaczliwym 
szeptem, bądź niezrozumiałym chrypieniem, a z ust 
cieknie ślina. 

Zachowanie Jana Pawła II, jego bezpośredniość 
w kontaktach międzyludzkich, nastawienie do cierpienia – 
Bożego, ludzkiego i własnego, wpływały na zachowania 
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Izabela Rutkowska Izabela Rutkowska

JAN PAWEŁ II 
I BOŻE MIŁOSIERDZIE

Chcemy zaproponować książki, które połączą w so-
bie dwie wielkie uroczystości – Święto Miłosierdzia 
Bożego oraz beatyfikację Jana Pawła II. Jak zauważa 
autor pierwszej pozycji, temat miłosierdzia Bożego już 
na zawsze stanie się nieodłącznym rysem pontyfikatu 
Jana Pawła II. To on przecież, jeszcze jako kardynał 
Wojtyła, przejęty zapiskami niewiele znaczącej wtedy 
zakonnicy, dołożył wszelkich starań, aby można było 
wydawać Dzienniczek i drukować obrazki Jezusa Miło-
siernego. Potem, już jako papież, nie tylko beatyfiko-
wał Faustynę Kowalską, ale też kanonizował i oficjal-
nie ustanowił Święto Miłosierdzia, zawierzając Mu 
cały świat. 

Pierre d'Ornellas prowadzi czytelnika poprzez pre-
zentację samej sylwetki Jana Pawła II w kontekście 
historii nie tylko jego życia, ale i sytuacji świata, po-
przez analizę samego pojęcia miłosierdzie – od Starego 
do Nowego Testamentu – do ukazania aktualności po-
staw miłosierdzia we współczesnych czasach. Jak twie-
rdzi – czas Kościoła to czas miłosierdzia, a być dosko-
nałym jak Ojciec to być miłosiernym jak Ojciec.

Na jednej ze stron proponowanej książki czytamy: 
„Dla miłosiernych godność ludzka jest wyrazem pię-
kna. Nie mierzą jej określonym kanonem piękna ciała 
czy bogactwa, opinii mediów czy elitarnego sukcesu. 
Piękno, które widzą, ma inne źródło. Jednakże tak czę-
sto bywa ono niszczone przez uproszczone myślenie 
i powszechne obyczaje, przez modę i schematy myślo-
we. Miłosierni mogą być porywczy, ale porywczością 
proroków. Nie potrafią żyć tak, jak życzyłby sobie tego 
określony system, bo ich spojrzenie jest nazbyt wyo-
strzone. Piękno, jakie zobaczyli, sprawia, że są uczule-
ni na wszelką brzydotę. Jednak ta alergia nie zmienia się 
w roszczeniową przemoc. Nie chodzi im o to, by uka-
zywać wartość własnej koncepcji ludzkiego piękna. 
Ich spojrzenie czyni ich miłosiernymi, bo widzą to pię-

kno złożone na dnie serca, zwła-
szcza u najuboższych. Odgadują je 
w nadziei nawet u tych, którzy ni-
szczą je w samych sobie albo w in-
nych. Ich spojrzenie skłania ich do 
działania. Jest wezwaniem”.

Druga z pozycji jest bogato ilu-
strowanym albumem, do którego fo-
tografie przygotował Janusz Rosi-
koń, a tekst napisał Grzegorz Górny. 
Można powiedzieć, że stanowi on 
ilustrację cytatu z poprzedniej ksią-
żki – że człowiek miłosierny to pię-
kno tego świata. Autorzy tej ilustro-
wanej opowieści pokazują nam Fau-
stynę Kowalską w 17 odsłonach – 
rozpoczynając od ukazania pejzaży 
z ojczystych stron świętej, jej do-
mu, poprzez kolejne etapy jej zakon-
nej służby, naznaczone ciężką pra-
cą i chorobą, poprzez opowieść 
o Dzienniczku aż po ostatnie dni oraz 
owoc pośmiertnej misji naszej 
wielkiej świętej.

Album ten „Prezentując losy 
świętej Faustyny Kowalskiej, uka-
zuje to, co było w jej życiu najwa-
żniejsze: jej intymną relację z Bo-
giem, który jest w niej – nie bójmy 
się użyć tego słowa – zakochany. 
Tak jak jest też zakochany w każ-
dym z nas. Problem polega tylko 
na tym, że – jak ujął to św. Franci-
szek z Asyżu – ta miłość nie jest 
kochana, nie odwzajemniamy Bogu 
zaufania, nie wierzymy w Jego mi-
łość. Biografia Siostry Faustyny po-
kazuje jednak, że jest możliwe przy-
lgnięcie całym sobą do Zbawiciela.

Dzięki barwnym fotografiom 
żywym opowieściom, zawartym 

w tym albumie, możemy towarzy-
szyć polskiej zakonnicy w jej życio-
wej wędrówce, która okazuje się za-
razem duchową pielgrzymką. Bóg 
objawia się jej w konkretnych miej-
scach, a ona potrafi odczytać Jego 
obecność w każdych okoliczno-

ściach. Być może lektura tej książki 
stanie się dla niektórych okazją, by 
uświadomili sobie, że ich życie tak-
że przeniknięte jest Bożym Miło-
sierdziem i że mogą zaprosić Jezusa 
do swego wnętrza w każdym miej-
scu i każdym czasie”.

Pierre d'Ornellas, Miłosierdzie kreśli obraz mojego pontyfikatu, 
tłum. A. Frej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, UFAM. Śladami siostry Faustyny,
Wydawnictwo Rosikon Press, Warszawa 2010
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DROGA KRZYŻOWA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ks. Ryszard Zawadzki – 
biblista wykładający na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

„Krwią Jego ran 
zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24)

STACJA I 

Czy można zaradzić cierpieniu przez cierpienie? 
Tak, można. Jeżeli jest to cierpienie Jezusa. Tego, który 
„obarczył się naszym cierpieniem” i „dźwigał nasze 
boleści” (Iz 53,4). Na którego „spadła chłosta zbawienna 
dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5).

„Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko 
dla ludzi i wzgarda pospólstwa” (Ps 22,7). On, Król 
męczenników, dał się dla nas, w swej ludzkiej postaci, 
pozbawić cech przysługujących człowieczej godności. 
Ze względu na nas stał się wielorako niepełnosprawny, 
„wzgardzony i odepchnięty przez ludzi” (Iz 53,3). Do-
browolnie i świadomie zgodził się na okaleczenie swego 
człowieczeństwa. Żeby być bliżej nas. Żeby być w nas. 
Żeby nas uchronić przed samookaleczeniem duszy. „On 
sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, 
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla 
sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdro-
wieni” (1 P 2,24). Bez Niego wszyscy jesteśmy strasz-
liwie i beznadziejnie niepełnosprawni. 

Jezus na śmierć skazany

„Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: 
nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” 
(Flp 1,29). 

„Oto Człowiek!” – woła Piłat wskazując na zma-
sakrowanego przez żołnierzy Jezusa. Człowiek! Mimo, 
iż „postać Jego była niepodobna do ludzi”, bo „tak nie-
ludzko został oszpecony Jego wygląd” (Iz 52,14). Je-
zus, stojąc przed sądem, ma skrępowane, niewładne 
ręce. Od początku swojej drogi krzyżowej jest „niepeł-
nosprawny”.

Dlaczego tak się stało? Dlaczego został niesprawie-
dliwie skazany na umieranie w tak wielkim cierpieniu? 
Przecież Piłat powiedział jasno: „Ja nie znajduję w Nim 
winy” (J 19,6). Ty też nie znajdujesz w sobie żadnej 
wielkiej winy, żadnego istotnego powodu do kary. Mimo 
to codziennie doświadczasz fizycznego i duchowego 
cierpienia. Dlaczego?

A może zamiast „dlaczego”, warto zapytać „po co”? 
Po co On został skazany? Po co cierpiał? Po co był 
„wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic”? (Iz 53,3) Po co 
stał się „Mężem boleści, oswojonym z cierpieniem”? 

 

(Iz 53,3).
„Przechodząc obok, Jezus ujrzał pewnego człowie-

ka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali 
Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewi-
domy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział «Ani 
on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, 
aby się na nim objawiły sprawy Boże»” (J 9,1-3).

„Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: 
nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć”.

Jezus bierze krzyż na swe ramiona

„A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa 
przez to, co wycierpiał” (Hbr 5,8).

Czy nasunęło się kiedyś Twemu sercu i umysłowi 
pytanie: przez co zbawił wszystkich ludzi, a wśród nich 
także Ciebie, Jezus? Czy nie przez swoje rany i doświad-
czany ból? Na pewno także przez to. Cierpiał przecież 
bardzo. Ale na krwawych kartach historii ludzkości zna-
leźlibyśmy może takie osoby, które cierpiały więcej, dłu-
żej, okrutniej – przynajmniej w aspekcie zewnętrznym. 
Można wprawdzie powiedzieć, że cierpienie Jezusa jako 
wcielonego Boga ma nieskończenie większą wartość 
od cierpienia czysto ludzkiego, lecz to nie wyczerpuje 
całej głębi misterium Jego cierpienia. Co więc jest szcze-
gólną przyczyną zasługi Jezusa?

To, że On nie przyjął cierpienia tak, jak przyjmu-
je się zło konieczne. Nie poddał się cierpieniu bier-
nie, jak złemu losowi. On, „w zewnętrznym przeja-
wie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając 

STACJA II  

Droga Krzyżowa w Lourdes
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się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” 
(Flp 2,7-8). Zbawcza moc Jego męki wypływa przede 
wszystkim z Jego całkowitego posłuszeństwa woli Ojca. 
Posłuszeństwa w przeżywanym udręczeniu i pomimo 
niego. Może także posłuszeństwa dopiero przez cier-
pienie doskonalonego. Dlatego Jezus bierze krzyż na ra-
miona. Nieważne, jak bardzo jest on ciężki. Istotniejsze 
jest to, z jakim sercem On go podejmuje: zbuntowanym 
czy posłusznym?

Z jakim sercem Ty sam codziennie próbujesz pod-
nieść swój krzyż? „A chociaż był Synem, nauczył się po-
słuszeństwa przez to, co wycierpiał”.

Jezus po raz pierwszy upada 
pod krzyżem

„Nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem 
niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, 
który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień”
(2 Kor 4,16).

Pierwszy upadek. Brutalne zderzenie z ziemią, twar-
dą jak otaczająca rzeczywistość albo jak serca stojących 
dokoła ludzi. Siła uderzenia dodatkowo zwiększona 
przez obciążający ramiona balast. Czy Jezus spodziewał 
się, że ten balast tak szybko zwali Go z nóg? Przecież 
dopiero co wziął krzyż.

Ty też kiedyś przeżyłeś swój pierwszy upadek. Du-
chowy upadek w zniechęcenie, w zwątpienie, w rozpacz. 

STACJA III  

Twój przestój na drodze krzyża. Czy spodziewałeś się, 
że aż tak będziesz miał wszystkiego dość? Wydawało Ci 
się już, że zaakceptowałeś swą niepełnosprawność, że 
zgodziłeś się na nią i jej ograniczenia. Jakoś to sobie 
wytłumaczyłeś. A jednak załamałeś się. Zdawało Ci się, 
że będziesz mógł długo nieść krzyż niepełnosprawności 
nie upadając. Nie udało się. Co teraz? Patrz na Jezusa. 
Podnosi się razem z krzyżem. Zajrzyj mu do wnętrza 
serca: jest nadal posłuszny. Swoją bezsilność i słabość 
powierza Ojcu. Nie wątpi w sens dalszej drogi.

Jeżeli Ty zwątpisz – dopiero wtedy jesteś naprawdę 
niepełnosprawny. Nie ten jest mocny, kto nie upada. 
Ludzie w pełni sił i zdrowia także przeżywają upadki – 
i to takie, z których czasami już się nie podnoszą – wiesz 
o tym. Mocny jest ten, kto po upadku potrafi powstać. 
Tu liczą się głównie siły ducha – nie mięśni. Jeśli nie 
poddasz się, jak apostoł Paweł, zwątpieniu, przekonasz 
się, że Twoje serce i dusza odnawia się z dnia na dzień – 
w przeżywaniu nadziei, sensu życia, radości i szczęścia.   

„Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż 
bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak 
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień”.

 Jezus spotyka swoją Matkę

„...bo jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8,6).

Spotkanie z Matką. Pierwsze z szeregu spotkań 
na drodze męki Jezusa. Spotkanie przeżywane już po 
doświadczeniu upadku pod ciężarem krzyża – jakby dla 
pokrzepienia, wzmocnienia. Czym? Odczuciem pełnej 
jedności, wspólnoty w cierpieniu z człowiekiem naj-
bliższym. Spotkanie dokonuje się bez słów. Bez nich 
wyraża więcej. Maryja, która wszystkie sprawy doty-
czące Jezusa rozważała w swym sercu, pamięta słowa 
starca Symeona o mieczu, który miał przeniknąć Jej du-
szę. Straszny jest dla Matki miecz cierpienia Jej Dziecka. 
Jest taki także dla Twojej matki. Na krzyżowej drodze, 
którą przemierzasz, ona jest Ci najbliższa, ją spotykasz 
jako pierwszą.

I czerpiesz siłę z jej miłości, najwierniejszej miłości - 
tak często, gdy tego nie widzisz, wyciskającej łzy z jej 
oczu. Miłość matki to miłość do końca. Miłość, która 
nigdy nie rezygnuje, która sama jedna potrafi utrzymać 
Cię przy żywej nadziei, przy życiu... „bo jak śmierć 
potężna jest miłość”.

STACJA IV 

STACJA V Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż 
Jezusowi

„W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24).

Kolejne spotkanie na drodze cierpienia. „I przy-
musili niejakiego Szymona z Cyreny [...], który wracając 
z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 
15,21). Szymon nie był zainteresowany niesieniem 
krzyża Skazańca. Nie widział w tym żadnego powodu 
do chluby, a poza tym był zmęczony całodzienną pracą 
na polu. Jego droga nieoczekiwanie skrzyżowała się 
z drogą Jezusa. Podszedł bliżej, może tylko z cie-
kawości, żeby zobaczyć Go z bliska. Nikt go nie pytał, 
czy chce nieść Jego brzemię.

Ciebie także nikt nie pytał. A mimo to niesiesz 
jarzmo Chrystusa znacznie cięższe niż wielu innych lu-
dzi - często tylko gapiów na „widowisku” cudzej drogi 
krzyżowej. I buntujesz się wewnętrznie, tak jak bunto-
wał się Szymon. Dlaczego właśnie ja?

Jednak Szymon nie wiedział, w jakim Dziele bierze 
udział. Ty wiesz więcej niż on wtedy, przeczuwasz... 
dzięki cierpieniu... masz duchową intuicję, możesz spoj-
rzeć głębiej. Jezus przyjął niechętną pomoc zmuszone-
go do niej Cyrenejczyka, przyjmuje także Twoją. Choć 
nie wiesz, dlaczego właśnie Ty dźwigasz udrękę razem 
z Chrystusem „dla dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół”.

STACJA VI  Weronika ociera twarz Jezusa

„Albowiem Bóg [...] zabłysnął w naszych sercach, by 
olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na 
obliczu Chrystusa” (2 Kor 4,6).

Jeszcze jedno, podobne do poprzedniego, a przecież 
inne, spotkanie na drodze krzyżowej. Szymon zdejmu-
jąc z ramion Jezusa ciężką belkę, ulżył Jego ciału. We-
ronika, gdy otarła swą chustą spoconą, zakrwawioną 
i oplutą twarz Skazańca, przywróciła Mu ludzkie oblicze 
i wzmocniła Jego ducha. Oboje świadczyli Mu pomoc. 
Szymon – przymuszony, Weronika – z własnej woli. 
Co dało jej odwagę, by przedrzeć się do Jezusa przez 
otaczających Go żołnierzy?

Ona umiała patrzeć głębiej niż inni. W sponie-
wieranym Więźniu, przez tłum uznanym już za cho-
dzącego trupa, dostrzegła prawdę o Jego ludzkiej, wiel-
kiej godności. Nie zniweczył tej godności w jej oczach 

Stacja Drogi Krzyżowej w Lourdes

Stacja Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, fot. ks. Ryszard Zawadzki

Kaplica domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie
fot. Adam Stelmach
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mówi: „Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą 
i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23,28). Dlaczego mówi? 
I dlaczego takie właśnie, dziwne słowa?

Nie jest Jezus kimś, kto poza swoim cierpieniem 
nie widziałby świata - nawet zmierzając na własną egze-
kucję. Nawet wtedy potrafi zapomnieć o sobie, potrafi 
kochać - czyli pragnąć dobra dla innych. Chce przemie-
nić jałowy smutek i sentymentalną litość kobiet, która 
praktycznie nic w nich na lepsze nie zmienia, na smutek, 
który mógłby dokonać nawrócenia ku zbawieniu. Tej 
właśnie przemianie we wszystkich, ku którym kieruje 
On swoją miłość, ma służyć Jego dźwiganie krzyża.

Oby tej samej przemianie w ludziach, których spo-
tykasz, służyła także Twoja życiowa droga krzyża. 
Jesteś wezwany do naśladowania Chrystusa w zapo-
mnieniu o sobie - mimo przeżywanego cierpienia. 
I do ukazania wszystkim, którzy spotykając Cię smucą 
się, użalają i rozczulają nad Tobą myśląc: „jakiż on bied-
ny!”, prawdziwego źródła smutku: tego, które tkwi 
w nich samych.

Swoim życiem musisz im ukazać, że to oni – nie Ty – 
są godni politowania tak długo, dopóki uważają się 
za kogoś lepszego, wartościowszego od Ciebie. Musisz, 
jak Jezus, nawrócić ich na smutek pochodzący od Boga – 
ten, który dokonuje nawrócenia ku zbawieniu.

Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem

„Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również 
tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę 
na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele 
przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich żądz, ale woli 
Bożej” (1 P 4,1-2).

Chrystus niewymownie cierpiał w ciele – zwłaszcza 
przy swym trzecim upadku. Najcięższym. Przez posłu-
szeństwo, w którym przyjął i poniósł tę mękę, Zbawiciel 
zgładził grzechy świata.

Podobnie Twoje cierpienie, jeśli nie jest przeżywane 
w buncie, w jakiś niepojęty i nieogarniony sposób unie-
szkodliwia Twój grzech, osłabia go. Choć nie stajesz się 
bynajmniej bezgrzeszny, choć w chwilach depresji czu-
jesz się ogromnie pokrzywdzony przez los, przez Boga; 
masz do Niego pretensje, nawet zastanawiasz się cza-
sem, czy on w ogóle Tobą się interesuje, czy istnieje, 
to jednak intuicyjnie przeczuwasz, że dokonuje się w To-

STACJA IX  

bie coś wielkiego i tajemniczego. Cierpienie Cię prze-
twarza – i to na tak głębokich pokładach Twego wnętrza, 
że jakby nie sięgasz już tam świadomością. Miałeś oka-
zję nieraz przekonać się, że potrzeba tylko aktu woli, 
decyzji zjednoczenia się z Chrystusem w cierpieniu – 
i z duchowej śmierci przechodzisz do życia. Zrywasz 
wtedy z istotą grzechu – nieposłuszeństwem, aby resztę 
czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia własnej woli, 
ale woli Bożej.

Jezus z szat obnażony

„Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też 
wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,17).

Szczególna stacja drogi krzyżowej. Bo sprawia Je-
zusowi szczególnego rodzaju cierpienie. Cierpienie, któ-
rego źródłem jest pozbawione miłości obnażanie czło-
wieka. Takie obnażanie - czy dotyczy ciała, czy ducha - 
jest traktowaniem osoby ludzkiej jak przedmiotu, obiek-
tu. Dlatego rodzi w obnażanym reakcję obronną. Jest 
to odruch sprzeciwu wobec pogwałcenia prawdy o nie-
zaprzeczalnej godności człowieka. Sprzeciw ten pow-

STACJA X  

ani wyrok śmierci, ani wielkie poniżenie. Widziała w 
Nim ciągle pełnowartościowego, choć straszliwie cier-
piącego człowieka. Dlatego na chuście Jezus pozostawił 
jej świadectwo prawdy o godności ludzkiej, którą nosiła 
w sercu: wizerunek twarzy Syna Człowieczego.

Ty także, choć niepełnosprawny, nie jesteś mniej 
wart od innych. Taka jest prawda, nawet jeśli masz cza-
sem wątpliwości co do tego. Uwierz w nią tak, jak 
uwierzyła Weronika w odniesieniu do Jezusa. I pomódl 
się, aby wszyscy ludzie zdrowi i (pełno)sprawni tę praw-
dę pojęli i przyjęli.

 Jezus po raz drugi upada pod 
krzyżem

„Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, 
tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa 
pociechy” (2 Kor 1,5).

Kolejny zastój w drodze na Golgotę. Upadek cięższy 
od poprzedniego. Bezwład leżącego ciała Jezusa wię-
kszy niż przy pierwszym upadku. Szansa na powstanie 
i dojście do celu – mniejsza.

Ten upadek to już nie tylko lęk przed samym 
cierpieniem. Do niego także, zwłaszcza gdy trwa ono 
długo, można się przyzwyczaić... Drugi upadek to lęk 
przed osamotnieniem, przed cierpieniem w opuszczeniu. 
Boisz się, że pozostaniesz w pojedynkę na swej drodze 
krzyżowej. Że z biegiem lat opuszczą Cię najbliżsi i nie 
zwiążesz się już z nikim w życiu. Że nie będzie przy 
Tobie człowieka, na którego miłość i współczucie można 
liczyć.

Rozpacz osamotnienia to ciężki upadek. Trudno się 
podźwignąć z rozpaczy. Jest bowiem tylko jedna droga 
przezwyciężenia jej: trzeba wielkiej miłości do ludzi. 
Tę miłość może Ci darować tylko Bóg, który przecież 
sam jest miłością (por. 1 J 4,16). Przyznaj się przed sobą 
samym i przed Nim, że jej bardzo potrzebujesz. Proś Go 
o nią. Gorąco.

„Samotność nie zaczyna się wtedy, kiedy ludzie 
od nas odchodzą, ale wtedy, kiedy my odchodzimy od lu-
dzi” (ks. J. Twardowski). Podnieść nas z niej może tylko 
miłość – dar Chrystusa: „Jak bowiem obfitują 
w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy 
przez Chrystusa pociechy”.

STACJA VII 

STACJA VIII  Jezus zwraca się do płaczących 
kobiet

„Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawró-cenia 
ku zbawieniu [...], smutek zaś tego świata spra-wia 
śmierć” (2 Kor 7,10).

Znowu spotkanie na drodze krzyżowej Jezusa. 
Jego los nie do pozazdroszczenia wywołuje dogłębne 
współczucie we wrażliwych sercach kobiet: „A szło 
za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły 
i płakały nad Nim” (Łk 23,27).

Przy spotkaniu z Weroniką, Szymonem, nawet 
własną Matką – Jezus nie wypowiedział ani słowa. Teraz 

Powązki, jedna z rzeźb, fot. Marta Dalgiewicz

Droga Krzyżowa pielgrzymów w Jerozolimie
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staje nawet wtedy, gdy jest bezsilny wobec przemocy. 
Ale wtedy rodzi szczególnie wielkie cierpienie.

Z Ciebie nikt jeszcze nie zdzierał szat, ubrania, 
tak jak zdarto je z Jezusa. Czy więc nie znasz cierpienia, 
jakie On wtedy przeżywał? Znasz je, tylko jego powody 
są inne. Wiesz, jak bardzo boli przyjęcie całej prawdy 
o sobie, zaakceptowanie jej. Przecież oznacza to akce-
ptację własnej niezręczności, kalectwa, uzależnienia 
od innych. Na jakimś etapie Twojej drogi krzyżowej nie-
uchronnie staje przed Tobą to zadanie. Trzeba zerwać 

wszelkie iluzje, półprawdy, za którymi kryjesz się przed 
samym sobą, a które tak bardzo przylgnęły do Ciebie. 
Boli to nie mniej niż zdzieranie przyschniętych do ran 
i strupów szat Jezusa. Boli równie bardzo, choć inaczej.

Ale właśnie w tym bólu rodzi się coś nieoczekiwa-
nego. Doświadczasz jakiejś lekkości, spokoju, nawet 
jakby beztroski. Otwiera się przed Tobą cała głębia 
znaczenia słów ewangelii: „Poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli” (J 8,32).

Co widzisz teraz? Że prawda, którą poznajesz, jest 
inna od tej Twojej wcześniejszej, pesymistycznej 
prawdy. Nie jest już ona przepaścią, ciemną otchłanią, 
która Cię unicestwia, ale czymś, co Cię utrzymuje, 
co Cię niesie i daje oparcie. Więcej: co jest źródłem 
nadziei.

Nie czujesz się już tak bardzo samotny, bo całym 
sobą czujesz, że Chrystus jest z Tobą i z Tobą cierpi. 
Cierpienie nie znika, lecz nabiera sensu. Dostrzegasz 
teraz, że czemuś służy. Że jest „po coś”. „Skoro wspólnie 
z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie mieć udział 
w chwale”.

Jezus do krzyża przybity

„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 
[...] Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak 
obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, 
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” 
(Ga 2,19-20).

„Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», tam Go 
ukrzyżowali” (Łk 23,33). Jezus doszedł już do końca 
swej krzyżowej drogi. Ale Jego cierpienie jeszcze się 
nie kończy. Teraz dopiero się potęguje. Rzymscy żoł-
nierze za pomocą gwoździ dokonują okrutnego połą-
czenia żywego ciała z drzewem krzyża. Ręce Jezusa, 
które karmiły głodnych, uzdrawiały chorych, głucho-
niemych i niewidomych, przygarniały i błogosławiły 
dzieci – teraz są bezczynne: przygwożdżone do belki. 
Nogi, które przemierzały ziemię palestyńską, by głosić 
ewangelię o królestwie Bożym, teraz nigdzie pójść 
nie mogą. Jezus nie robi teraz nic. Tylko cierpi. I chociaż 
wcześniej działał tak wiele, nauczając i czyniąc cuda, 
to dopiero teraz – na krzyżu – przez „samo tylko” cier-
pienie czyni najwięcej: zbawia cały świat, a z nim Cie-
bie i mnie. Właśnie wtedy, gdy nie może wykonać naj-

STACJA XI  

mniejszego ruchu dłonią ani stopą - gdy staje się cał-
kowicie „niepełnosprawny”.

Myślisz często: ileż dobrego mógłbym zdziałać 
na świecie, ile pomocy wyświadczyć moim bliźnim, 
gdyby nie moja niepełnosprawność! Z wyrzutem w ser-
cu pytasz wtedy Boga: „Dlaczego uczyniłeś mnie nie-
przydatnym dla aktywnej służby ludziom? Dlaczego jes-
tem aż tak bezsilny nie tylko wobec potrzeb bliźnich, 
ale czasem nawet moich własnych, i skazany na przyj-
mowanie pomocy?”

Nieznośna jest dla Ciebie ta paląca udręka uzależ-
nienia i bezsilności. To unieruchamiające przygwo-
żdżenie do Twojego krzyża. Dla Chrystusa też było 
ono nieznośne. Ale potrzebne dla zbawienia. „Razem 
z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...”.

Jezus umiera na krzyżu

„Albowiem za wszystkich umarł Chrystus po to, aby 
ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który 
za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5,15).

Jezus przybity do krzyża woła: „Boże mój, Boże, 
czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27,46), abyś Ty nie musiał 
tak wołać. Bo wtedy, gdy Ci się wydaje, że On Cię opu-
ścił, Bóg w Jezusie cierpi to opuszczenie razem z Tobą.

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś 
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmier-
ci należymy do Pana” (Rz 14,7-8).

Jezus zdjęty z krzyża

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa!” (Łk 1,38).

Po uwolnieniu martwego już ciała Chrystusa 
od krzyża, przyjmuje je w swoje ramiona Jego Matka. 
Odchodzi On z tego świata przez te same ręce, przez 
które wchodził w życie na tym świecie: ręce Matki. Jest 
znowu cały w jej ramionach – tak jak w stajence 
betlejemskiej, jak w czasie ucieczki do Egiptu, w Na-
zarecie. Wtedy obejmowanie i tulenie Jezusa było 
dla Niej radością, teraz sprawia niewysłowiony ból. 
Wypełnia się przepowiednia Symeona: „A Twoją duszę 
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 
wielu” (Łk 2,35).

STACJA XII

STACJA XIII  

  

Miecz bólu rani duszę Maryi, Matki Syna Człowie-
czego, a w Niej w jakiś sposób serca wszystkich matek 
ludzkich – także Twojej matki. Jaką ten ból i płacz mi-
łości matczynej nad dzieckiem ma wartość? Jaki sens? 
Chyba taki sam, jaki ma wierność w miłości. Maryja jest 
wierna temu, co powiedziała przy zwiastowaniu: „Oto 
ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa” (Łk 1,38). W bezgranicznej wierze i niezgłębio-
nej miłości przyjęła radość z narodzenia Syna Bożego 
i w takiej samej wierze i miłości przyjmuje cierpienie 
płynące z Jego śmierci. Dlatego otrzymuje równie wiel-
ką jak jej ból zapłatę od Boga: spełnia się słowo z hymnu 
Magnificat, wyśpiewanego przez Maryję przy nawie-
dzeniu św. Elżbiety: „Oto błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Rzeczywiście wszys-
tkie pokolenia od tylu już wieków powtarzają milionami 
ust w modlitwie do Bogurodzicy: „Błogosławiona jesteś 
między niewiastami”.

Błogosławieństwo to, podobnie jak cierpienie, staje 
się przez Maryję udziałem wszystkich matek – jak Ona 
zawsze wiernych w miłości. Do nich wszystkich, pośród 
nich także do Twojej matki, mówi Bóg słowami św. El-
żbiety: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i bło-
gosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1,42).

Krzyż z prywatnej kaplicy Cichych 
Pracowników Krzyża, fot. Piotr Piechocki

Jedna z mozaik w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie



Program pielgrzymki 
11.30 Przywitanie
12.00 Msza św.
13.30 Czas na posiłek i zwiedzanie Sanktuarium
15.00 Modlitwa – Koronka do Miłosierdzia Bożego
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STACJA XIV  

STACJA XV 

Jezus do grobu złożony

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, 
przynosi plon obfity” (J 12,24).

Te słowa Jezusa, które skierował do swych słucha-
czy, w złożeniu do grobu znajdują zastosowanie do Nie-
go samego. On jest teraz ziarnem, które ma wydać plon. 
Jest nim od momentu Wcielenia, od swojego przyjścia 
na nasz świat. Jest ziarnem rzuconym na ziemię ręką 
Ojca – niebieskiego Siewcy. Rzuconym dla pokazania 
nam, jakie powinno być nasze życie, by było owocne, 
a nie bezpłodne. Przynoszące plon obfity, a nie daremne.

Ziarno pszenicy obumiera w ziemi dlatego, że całą 
zawartą w nim siłę życia przekazuje najpierw kiełkowi, 
potem źdźbłu, a wreszcie kłosowi. Nie zachowuje życia, 
które w nim jest, dla siebie. Bo wtedy przetrwa tylko po-
zornie: w końcu i tak zbutwieje, tracąc posiadane życie, 
a zarazem nie wyda plonu.

„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto niena-
widzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne” (J 12,25).

Zmartwychwstanie

„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest 
wasza wiara” (1 Kor 15,17).

Twarde i bezwzględne słowa: na darmo cała Twoja 
nadzieja, bez sensu wiara w przyszłe szczęście, próżne 
pragnienie odrodzenia się do nowego, pełnego życia – 
jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. A przecież zniósł tak 
strasznie wielkie cierpienie. Był bity, biczowany, po-
pychany, opluwany, wyśmiewany, raniony, przebijany 
gwoździami i włócznią. Czy to wszystko jeszcze za ma-
ło, aby zbawić ludzkość?

Św. Paweł głosi: „Jeżeli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie 
w swoich grzechach” (1 Kor 15,17). Pozostawalibyśmy 
ciągle w niewoli grzechu, gdyby droga krzyżowa Jezusa 
skończyła się na złożeniu Go do grobu i gdyby nie na-
stąpiło Jego zmartwychwstanie. Krzyż to nie tylko znak 
cierpienia, krzyż to także znak zwycięstwa. Dlatego dro-
ga krzyżowa to także droga ku zwycięstwu.

Tego zwycięstwa zmartwychwstania nie może 
zabraknąć na Twojej drodze krzyża. Cierpiąc musisz 

 

wiedzieć, pojmować dobrze sercem i umysłem, że 
cierpisz – jak Jezus – dla zmartwychwstania. Ponieważ 
„jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję po-
kładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni 
politowania” (1 Kor 15,19).

A szczególnie godny politowania byłbyś wtedy Ty: 
gdybyś złożył swą nadzieję w Chrystusie wyłącznie 
na ten czas, jaki pozostał Ci do odejścia z tego świa-
ta. Gdybyś odrzucił zaproszenie Zmartwychwstałego 
do pokonania śmierci razem z Nim. Do udziału w Jego 
zwycięstwie nad nią. Gdybyś nie chciał wraz z Chrystu-
sem zniweczyć jej w sobie na zawsze właśnie Ty – tym 
goręcej spragniony przyszłego, szczęśliwego życia, im 
bardziej obezwładniony własną niepełnosprawnością.

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15,20).

Grupy zorganizowane prosimy o zgłaszanie udziału do biura Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
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