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Maryja raz po raz ukazuje się na świecie, 

chce zaradzić cierpieniom i mękom ludzkim. 

Chce nam pomóc. 

A od nas oczekuje, abyśmy przy Niej stanęli 

i razem z Nią czuwali. 

Abyśmy wspierali Ją w wypełnianiu zadania, 

jakie ma w rodzinie ludzkiej do spełnienia. 

Kard. Stefan Wyszyński

W                     SZYSTKO POSTAWMY NA MARYJĘ!



W tym roku świętujemy 25. rocznicę obecności Centrum 

Ochotników Cierpienia (CVS – Centro Volontari della 

Sofferenza) na ziemiach polskich. Wszystkim zaan-

gażowanym w to dzieło dziękujemy za apostolski zapał

i życzymy wielu łask i sił do dalszej misyjnej pracy. 

Rocznice mają to do siebie, że skłaniają nas zarówno do 

wspomnień, jak i do rozliczeń. Spróbujmy więc prze-

myśleć naszą apostolską działalność, podsumować, aby 

zobaczyć jej owoce, uświadomić sobie zaniedbania i  wytyczyć  kolejne  cele.

Nasze świętowanie zaczynamy od Gdańska (11-12 lutego). Główne zaś uroczystości 

obchodzić będziemy w Rokitnie 9 czerwca 2012 r. Już teraz zapraszamy wszystkich 

członków  i  sympatyków  CVS  na  to  święto! 
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Drodzy Czytelnicy!

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża

ogłasza z radością:

19 grudnia 2011 r. papież Benedykt XVI 

zatwierdził cud dokonany za wstawiennictwem 

naszego Założyciela ks. prał. Luigiego Novarese.

Możemy przygotowywać się już do beatyfikacji!

Odbędzie się w maju 2013 roku! 
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PRZESŁANIEKs. Prał. Novarese żył w latach 
1914-1984. Swoje życie poświęcił 
chorym i niepełnosprawnym, za-
kładając całą sieć wspólnot łączą-
cych osoby konsekrowane i świec-
kie, kapłanów i biskupów, chorych 
i zdrowych. Oprócz wymienionej 
wspólnoty życia konsekrowanego 
założył także Centrum Ochotni-
ków Cierpienia, Maryjną Ligę Ka-
płanów, wspólnotę braci i sióstr 
osób chorych. Pracował w Waty-
kanie w Sekretariacie Stanu. Jak 
piszą włoskie media – będzie to 
pierwszy błogosławiony ksiądz 
Rzymskiej Kurii.

Jego główną ideą było głoszenie, 
iż osoba cierpiąca może być aktyw-
nym ewangelizatorem, a cierpie-
nie można przemienić w służbę. 
Duchowość wspólnot budują orę-
dzia maryjne z Lourdes i Fatimy. 
Jest to jedna z nielicznych (jeśli nie 
jedyna) wspólnota życia konse-
krowanego, do której mogą na-
leżeć osoby chore i niepełnospraw-
ne. Dom generalny wspólnoty 
mieści się w Rzymie. Swoje cent-
ra Cisi Pracownicy Krzyża posia-
dają także w Portugalii, USA, Iz-
raelu, Kongo, na Węgrzech oraz 
w Polsce. 

Cisi Pracownicy Krzyża przybyli 
do Polski w latach 90-tych ubie-
głego wieku. Dzisiaj apostolat 
Centrum Ochotników Cierpienia 
obejmuje swoją działalnością po-
nad 10 diecezji.

Ks. Prał. Luigi Novarese

PRZESŁANIE

PO PROSTU 
KRÓLESTWO

Don Luciano Ruga

Marek, rozpoczynając swoją 
Ewangelię, streszcza orędzie Mesja-
sza w zdaniach: „Gdy Jan został uwię-
ziony, Jezus przyszedł do Galilei i gło-
sił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!»” (Mk 1,14-15).

Oto, co wystarcza: czas (wypeł-
niony), miejsce (bliskie) i to, co po-
winien czynić ten, który tego słucha: 
nawrócić się i uwierzyć. To proste 
przesłanie. Ale niełatwe. Nie można 
bowiem uznać jego treści za banalną 
czy powierzchowną. Ani też przypusz-
czać, iż całą tę rzeczywistość można 
by zredukować do paru wyrażeń o ab-

solutnym charakterze. Przesłanie to 
mówi natomiast, aby połączyć te ele-
menty, które są istotne i powszechnie 
obecne w ludzkim doświadczeniu, na-
dając im właściwą nazwę i rozpoz-
nając ich właściwą wagę we własnym 
życiu.

To, co Jezus głosi w Bożej Ewan-
gelii, nie stanowi jakiegoś określonego 
zbioru rzeczy do zrobienia i podjęcia, 
nie stanowi struktury hierarchicznej, 
która umacnia pozycję tego, kto prze-
wodzi, nie jest też detalem domnie-
manej woli Bożej, który miałby okreś-
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lić te jedyne (najlepsze) ścieżki dane 
do przejścia, na których dosięgniemy 
Najwyższego. Jezus głosi „serce”, sa-
mo centrum i głębię rzeczywistości, 
która jest możliwa do zrealizowania
na każdej ścieżce, którą człowiek 
w swej odpowiedzialnej wolności 
zechce przebyć jako drogę własnego 
życia. Królestwo Boże, które Jezus 
przybył ogłosić i zapoczątkować, wy-
maga radykalnej przemiany od tego, 
kto zechce stać się jego częścią. 
W pierwszym rozdziale Ewangelii 
Marka Jezus przekazuje tę tajemnicę 
o doświadczaniu królestwa i zbawie-
nia bardzo prosto: „Pójdźcie za Mną”. 
Cała nasza egzystencja jest zaproszona 
do podążania za Jezusem, do pozosta-
wania z Nim w zjednoczeniu – w taki 
sposób, aby Jego obecność była dla nas 
pokarmem i napojem. Relacje siły na-
leży zastąpić relacjami miłości, skłon-
ność do dominacji powinna dać miejs-
ce poświęceniu się służbie, logikę in-
teresu powinna zastąpić logika hoj-
ności. Takie są cechy charakterys-
tyczne, po których należałoby rozpoz-
nawać tych, którzy „idą za Jezusem”. 

Czas został już wypełniony, dar-
mowo dojrzał dla wszystkich. Królest-
wo jest blisko nas i nikt nie jest z niego 
wyłączony. Miłość Boża jest prosta, 
bezpośrednia, nieskończona. Skom-
plikowana jest zaś pokusa kierowania 
się kryteriami posiadania władzy (ten 
rozkaz, ten środek, ta własność, dok-
ładnie ta wola…) nad życiem Tego, 
który objawił się w miłości: „Nikt nie 

Królestwo jest blisko nas 

i nikt nie jest 

z niego wyłączony

ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swo-

ich” (J 15,13). Nie jest bogiem chrześ-

cijańskim bóg autorytatywny i wład-

czy, osądzający i okrutny… Nie może 

tak być, by Słowo Wcielone było bo-

giem nieludzkim. Bóg, który sieje pos-

trach, osądza, skazuje, karze, znamio-

nuje „królestwo władzy”, tak drogie 

każdej religijnej instytucji. Ten, który 

tam wejdzie, by stać się jego częścią, 

znajdzie posiadaczy władzy, którzy 

kontynuują jej budowanie, a potem 

stanie się ich poddanym, mającym wy-

pełnić precyzyjnie określone nakazy.

Boża Ewangelia, ta głoszona 

przez Jezusa, ukazuje Ojca, który wyz-

wala z każdego lęku, który nie osądza, 

nie skazuje, ale bezwarunkowo każde-

mu ofiaruje swoją miłość. Taka jest ta 

Dobra Nowina, orędzie królestwa, któ-

re jest blisko. Logika władzy sprowa-

dza na bezdroża i deformuje obraz Bo-

ga. Nie po to istnieją zakony, aby ma-

newrować wszechmocą na własny 

użytek, kryjąc się za fałszywym obra-

zem pokornych sług. Przejście od sług 

do przyjaciół (por. J 15,15) wymaga 

słuchania i odpowiadania. Przyjęcie 

miłości jest odpowiedzią na miłość. 

Tylko ten, kto szanuje i kocha innych 

(według tego, co czytamy w 1J 4,8), 

zna Boga, odkrywa, że królestwo jest 

blisko, jest pełne radości i otwiera się 

dla nas każdego dnia.
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KRÓLESTWO BOŻE 
PRAGNIENIE, KTÓRE 
STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ 
W MISYJNYM DZIAŁANIU

Królestwo Boże jest rzeczywistością i pragnie-
niem. Jest rzeczywistością, ponieważ nasze dzisiaj jest 
naznaczone obecnością Chrystusa pośród nas. Jest 
pragnieniem, jeśli chcemy, aby Chrystus królował 
w coraz bardziej widoczny sposób. To przynagla nas do 
podjęcia większych zobowiązań osobistych i wspól-
notowych. 

Gdy myślimy o słowie „królestwo”, w naszym 
umyśle tworzy się obraz wspólnoty osób połączonych 
więzami i zamkniętymi w określonych granicach. 
W słowie „królestwo” zawiera się zawsze osoba wład-
cy, króla. Gdy więc mówimy o królestwie Bożym, wyo-
brażamy je sobie jako ideę, która najczęściej daleka jest 
od naszej rzeczywistości, w której doświadczamy ogra-
niczeń choroby. Z drugiej zaś strony dołączamy do tego 
obrazu symbole, za pomocą których królestwo Boże 
określa Biblia: pole, owczarnia, świątynia, oblubienica. 
Te obrazy wydają się nam bliższe poprzez ukazaną 
w nich prostotę życia – dzięki nim rzeczywistość kró-
lestwa Bożego wydaje się bardziej rodzinna.

W tym roku duszpasterskim zaangażujmy się 
w duchowe pogłębianie naszej drogi, modlitwę, świa-
dectwo i działalność apostolską. Prał. Novarese, umiło-
wany założyciel CVS, zachęca nas w swoich pismach, 
mówiąc:

„Wasze powołanie nie jest ucieczką ze świata, ale, 
tak jak w przypadku Chrystusa, umieszczone w świecie, 
tak jak zaczyn – aby dokonywać w świecie fermentacji 
nowych idei, nowego życia, które przyniósł nam Jezus 
Chrystus. Nie ucieczka, ale budowanie! Końcem mego 
życia jest bycie z Bogiem, z Chrystusem, prawdziwym 
budowniczym Królestwa Bożego. Jezus Chrystus po-
wiedział o sobie: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją, Panie 
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TRWAŁE PRZEWODNICTWO TRWAŁE PRZEWODNICTWO

Eleonora Cocca, tłum. Izabela Rutkowska

(Hb 10,7). Jeśli chcemy być budowniczymi Królestwa 
Bożego, musimy podążać tą samą drogą. Jezus nas 
wzywa do bycia budowniczymi wraz z Nim i do bycia 
radosnymi”.

Włączmy nasze zobowiązanie w dynamizm na-
szego życia. Nawet jeśli nie możemy się ruszać, nasza 
egzystencja musi być naznaczona ruchem, abyśmy byli 
budowniczymi wraz z Chrystusem – oczywiście nie ru-
chem cielesnym, ale żywym ruchem serca i umysłu. 
Dajmy się ponieść słowom prał. Novarese, który wzy-
wa nas w ten sposób: „Gorliwość o Królestwo Boże po-
winna nas pchać z taką intensywnością, jaka charak-
teryzuje pierwsze i największe z przykazań: kochaj 
bliźniego swego jak siebie samego. Oto rozciąga się 
przed nami scenariusz, w którym fascynacja Królest-
wem Bożym popycha nas ku nowym celom, pełnych 
zapału dzieci Bożych jako dziedziców wielkich darów 
i wielkich możliwości. Według obietnicy Pana Jezusa, 
możemy czynić wielkie rzeczy. Ta możliwość jest jed-
nocześnie obietnicą i znakiem naszego bycia dziećmi 
Bożymi. Takie przekonanie powinno zwyciężyć każdą 
pokusę bezczynności.

Prał. Novarese powiedziałby jeszcze: „Życie Boże 
zaszczepione w naszych sercach daje nam prawo na-
zywać Boga Ojcem i czyni nas współpracownikami 
Chrystusa w przybliżaniu Królestwa Bożego. To Kró-
lestwo Boże, które już się na ziemi rozpoczęło i jako 
jaśniejące znajduje się w Kościele Chrystusa, trwa 
w nieustannym dojrzewaniu dobrych owoców, które 
każde dziecko Kościoła wytwarza dla dobra, uświę-
cenia i wsparcia samego Kościoła. Z tego też powodu 
Jan Paweł II podkreślił: Człowiek powinien duchowo 
wzrastać, dojrzewając do wieczności. Od tego mo-
mentu każdy jest odpowiedzialny za zbawienie wieczne 
swego brata”.

W podsumowaniu możemy więc przyznać, że Kró-
lestwo Boże jest pragnieniem i zadaniem budowania go 
wewnątrz i na zewnątrz nas!

Najświętsza Maryja Panna z Lourdes i Fatimy 
ukazała nam swoją miłość Matki, realizując Królestwo 
Boże poprzez przekazanie nam swoich orędzi. Jeśli bę-
dziemy nimi żyć, będziemy na dobrej drodze – trosz-
cząc się, aby Miłość Boża mogła ogarnąć każdego 
człowieka tej ziemi.
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FUNDAMENTY FUNDAMENTY

Drodzy bracia i siostry!

Z okazji Światowego Dnia Chorego, który będziemy 
obchodzili 11 lutego 2012 r., we wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes, pragnę ponowić moją duchową 
bliskość ze wszystkimi chorymi, którzy przebywają w szpi-
talach i innych domach opieki zdrowotnej bądź są pie-
lęgnowani w domach rodzinnych, i zapewnić wszystkich 
o trosce i miłości całego Kościoła. Przyjmując wielkodu-
sznie i z miłością każde ludzkie życie, przede wszystkim 
słabe i chore, chrześcijanin wyraża ważny aspekt swojego 
ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa, 
który pochylał się nad materialnymi i duchowymi cho-
robami człowieka, aby je leczyć.

1. W tym roku, stanowiącym przygotowanie 
do zbliżającego się uroczystego Światowego Dnia Cho-
rego, który będzie obchodzony w Niemczech 11 lutego 
2013 r. i poświęcony wzorcowej postaci ewangelicznego 
Samarytanina (por. Łk 10, 29-37), chciałbym położyć na-
cisk na «sakramenty uzdrowienia», tzn. sakrament pokuty 

TWOJA WIARA CIĘ UZDROWIŁA

Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Chorego,11 lutego 2012 r.

i pojednania, a także sakrament namaszczenia chorych, 
które osiągają swoją naturalną pełnię w Komunii eucha-
rystycznej.

Spotkanie Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, opo-
wiedziane w Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 17, 11-19), 
a w szczególności słowa, które Chrystus Pan kieruje
do jednego z nich: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» 
(w. 19), pomagają uświadomić sobie, jak ważna jest wiara 
dla osób, które pod ciężarem cierpienia i choroby zbliżają 
się do Pana. W spotkaniu z Nim mogą rzeczywiście doś-
wiadczyć, że kto wierzy, nigdy nie jest sam! Bóg bowiem 
w swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi nie-
pokojami i cierpieniami, ale jest z nami, pomaga nam je 
znosić i pragnie uzdrowić do głębi nasze serce (por. Mk 2, 
1-12).

Wiara owego trędowatego, który widząc, że został 
uzdrowiony,  jako jedyny – w odróżnieniu od pozostałych
– pełen zdumienia i radości natychmiast wraca do Jezusa, 
by wyrazić Mu swoją wdzięczność, pozwala dostrzec,
że odzyskane zdrowie jest znakiem czegoś cenniejszego od 

zwykłego wyleczenia w sensie fizycznym, jest znakiem 
uzdrowienia, którym Bóg obdarza nas za pośrednictwem 
Chrystusa; wyrażają to słowa Jezusa: twoja wiara cię uzd-
rowiła. Ten, kto w cierpieniu i chorobie wzywa Pana, może 
być pewnym, że Jego miłość nigdy go nie opuści i że rów-
nież miłość Kościoła, który jest przedłużeniem w czasie 
zbawczego dzieła Chrystusa, nigdy go nie zawiedzie. Wyz-
drowienie fizyczne, wyraz głębszego uzdrowienia, ukazuje 
tym samym, jakie znaczenie ma dla Chrystusa cały czło-
wiek, z duszą i ciałem. Każdy sakrament zresztą wyraża 
i uobecnia bliskość samego Boga, który w sposób absolut-
nie bezinteresowny «dociera do nas poprzez rzeczy mate-
rialne, (…) którymi się posługuje, czyniąc je narzędziem 
służącym naszemu spotkaniu z Nim» (Homilia podczas 
Mszy św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r.). «Staje się wido-
czna jedność stworzenia i odkupienia. Sakramenty są wy-
razem cielesności naszej wiary, która obejmuje ciało i du-
szę – całego człowieka» (Homilia podczas Mszy św. Krzy-
żma, 21 kwietnia 2011 r.).

Głównym zadaniem Kościoła jest z pewnością gło-
szenie królestwa Bożego, «ale właśnie samo to głoszenie 
powinno być procesem uzdrawiania: 'bym opatrywał rany 
serc złamanych' (Iz 61, 1)» (tamże), zgodnie z misją po-
wierzoną uczniom przez Jezusa (por. Łk 9, 1-2; Mt 10, 1. 5-
14; Mk 6, 7-13). Związek między zdrowiem fizycznym
i odnową zranionej duszy pomaga nam zatem lepiej zro-
zumieć «sakramenty uzdrowienia».

2. Na sakramencie pokuty często skupiała się reflek-
sja pasterzy Kościoła, właśnie ze względu na jego wielkie 
znaczenie na drodze chrześcijańskiego życia, ponieważ 
«cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam 
łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem» 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1468). Kościół, nadal 
głosząc przebaczenie i pojednanie, o którym mówił Je-
zus, nieustannie zachęca całą ludzkość do nawrócenia się 
i wiary w Ewangelię. Apeluje słowami apostoła Pawła:
«W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga 
samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrys-
tusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). 
Jezus w swoim życiu głosi i uobecnia miłosierdzie Ojca. 
Przyszedł nie po to, by potępiać, lecz by przebaczać i zba-
wiać, by dawać nadzieję także w najgłębszych mrokach 
cierpienia i grzechu, by obdarzać życiem wiecznym; toteż 
w sakramencie pokuty, dzięki «lekarstwu spowiedzi», doś-
wiadczenie grzechu nie przeradza się w rozpacz, lecz 
spotyka się z Miłością, która przebacza i przemienia (por. 
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Reconcil-
iatio et paeni-tentia, 31).

 

Bóg, «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2, 4), jak ojciec 
z ewangelicznej przypowieści (por. Łk 15, 11-32), nie 
zamyka serca przed żadnym ze swoich dzieci, ale czeka 
na nie, szuka ich, dociera do nich, kiedy na skutek odrzu-
cenia wspólnoty popadają w niewolę odosobnienia i po-
działu, wzywa je, by zgromadziły się wokół Jego stołu, ra-
dośnie uczestnicząc w święcie przebaczenia i pojednania. 
Chwila cierpienia, w której mogłaby się zrodzić pokusa, by 
poddać się zniechęceniu i rozpaczy, przemienia się wów-
czas w czas łaski, pozwalający wejść w siebie i podobnie 
jak syn marnotrawny z przypowieści, zastanowić się nad 
własnym życiem, uznając błędy i upadki, zatęsknić za 
Ojcem i Jego bliskością oraz wyruszyć w drogę powrotną 
do Jego Domu. On w swojej wielkiej miłości zawsze 
i wszędzie czuwa nad naszym życiem i czeka na nas, by 
każdemu dziecku, które do Niego wraca, ofiarować dar 
pełnego pojednania i radości.

3. Z lektury Ewangelii wynika wyraźnie, że Jezus 
zawsze okazywał chorym szczególne względy. Nie tylko 
wysyłał swoich uczniów, by leczyli ich rany (por. Mt 10, 8; 
Łk 9, 2; 10, 9), ale także ustanowił dla nich specjalny sak-
rament: namaszczenie chorych. List św. Jakuba zaświadcza 
o istnieniu tego gestu sakramentalnego już w pierwszej 
wspólnocie chrześcijańskiej (por. 5, 14-16): poprzez nama-
szczenie chorych, któremu towarzyszy modlitwa prez-
biterów, cały Kościół poleca chorych Panu cierpiącemu
i uwielbionemu, aby On ulżył ich udrękom i ich uzdrowił,
a wręcz wzywa ich do duchowego jednoczenia się z męką 



znakiem czułości Boga dla cierpiących, a z drugiej przy-
nosi duchową korzyść również kapłanom i całej wspól-
nocie chrześcijańskiej, ponieważ wszystko to, co czyni się 
najmniejszemu z braci, czyni się samemu Chrystusowi 
(por. Mt 25, 40).

4. O «sakramentach uzdrowienia» św. Augustyn mó-
wi: Bóg «leczy wszystkie twoje słabości. Zostaną uleczone 
wszelkie twoje słabości, nie lękaj się. (…) Pozwól tylko dać 
się uleczyć, nie odtrącaj Jego ręki» (Objaśnienie Psalmu 
102, 5 [tłum. Jan Sulowski]: PL 36, 1319-1320). Są to cen-
ne narzędzia Bożej łaski, które pomagają choremu w coraz 
pełniejszym upodobnieniu się do tajemnicy śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Mówiąc o tych dwóch sakra-
mentach, chciałbym podkreślić także znaczenie Eucha-
rystii. Gdy zostaje ona przyjęta w chorobie, w nadzwy-
czajny sposób przyczynia się do tej przemiany, włączając 
osobę, która karmi się Ciałem i Krwią Jezusa, w ofiarę, 
którą On złożył Ojcu z samego siebie dla zbawienia wszys-
tkich. Cała wspólnota kościelna, a szczególnie wspólnoty 
parafialne powinny starać się zapewnić możliwość częste-
go przystępowania do komunii sakramentalnej osobom, 
które z powodów zdrowotnych lub ze względu na wiek nie 
mogą odwiedzać miejsc kultu. W ten sposób tym braciom
i siostrom zostaje dana możliwość umocnienia więzi
z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym pop-
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i śmiercią Chrystusa, by w ten sposób przyczyniali się do 
dobra ludu Bożego.

W tym sakramencie kontemplujemy podwójną tajem-
nicę, w jakiej Jezus znalazł się w sposób dramatyczny
na Górze Oliwnej, gdzie Ojciec wskazał Mu drogę męki 
jako najwyższy akt miłości, którą On przyjął. W tej go-
dzinie próby Chrystus jest pośrednikiem, «przenosząc na 
siebie, biorąc na siebie cierpienie i mękę świata, prze-
mieniając je w wołanie do Boga, zanosząc je przed oczy 
Boga i składając w Jego ręce, a tym samym doprowadzając 
je rzeczywiście do momentu odkupienia» (Lectio divina, 
Spotkanie z duchowieństwem Rzymu, 18 lutego 2010 r.). 
«Ogród Oliwny jest (...) także miejscem, z którego wstąpił 
On do Ojca, jest zatem miejscem odkupienia (…). To pod-
wójne misterium Góry Oliwnej jest również wiecznie 
'żywe' w sakramentalnych olejach Kościoła (...), olej jest 
znakiem dobroci Boga, która nas dotyka» (Homilia pod-
czas Mszy św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r.). W namasz-
czeniu chorych olej – materia sakramentu – jest nam dany 
«jako Boże lekarstwo – jako lek, który w tym momencie 
upewnia nas co do Jego dobroci, który ma nas umocnić
i pocieszyć, ale który jednocześnie, niezależnie od choroby, 
kieruje myśl ku ostatecznemu uzdrowieniu, ku zmartwych-
wstaniu (por. Jk 5, 14)» (tamże).

Sakrament ten zasługuje dziś na większą uwagę za-
równo w refleksji teologicznej, jak w działalności dusz-
pasterskiej wśród chorych.  Wykorzystanie treści modlitwy 
liturgicznej, którą można stosować w różnych sytuacjach 
życiowych związanych z chorobą, a nie tylko u kresu życia 
(por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1514), sprawia, 
że namaszczenie chorych nie powinno być uważane za 
sakrament jakby mniej ważny od innych. Otoczenie cho-
rych uwagą i opieką duszpasterską jest z jednej strony 

rzez uczestniczenie, dzięki ofierze własnego życia, zło-
żonej z miłości do Chrystusa, w misji Kościoła. W tej 
perspektywie ważne jest, by kapłani, którzy pełnią swoją 
delikatną posługę w szpitalach, w klinikach i w domach 
chorych, czuli się prawdziwymi «'sługami chorych', 
znakiem i narzędziem, poprzez które współczucie Chrys-
tusa musi dotrzeć do każdego człowieka dotkniętego cier-
pieniem» (por. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Cho-
rego, 22 listopada 2009 r.).

Upodobnienie do paschalnej tajemnicy Chrystusa, 
dokonujące się również przez praktykowanie duchowej 
komunii, nabiera szczególnego znaczenia, kiedy Eu-
charystia zostaje udzielona i przyjęta jako wiatyk. W tym 
momencie życia w sposób jeszcze wyraźniejszy brzmią 
słowa Pana: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 
54). Eucharystia bowiem – zwłaszcza jako wiatyk – jest, 
zgodnie z definicją św. Ignacego z Antiochii, – «lekar-
stwem nieśmiertelności, antidotum na śmierć» (List do 
Efezjan, 20: PG 5, 661), sakramentem przejścia ze śmierci 
do życia, z tego świata do Ojca, który czeka na wszystkich 
w niebieskiej Jerozolimie.

5. Temat tego Orędzia na XX Światowy Dzień Cho-
rego: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła», nawiązuje 
również do bliskiego już Roku Wiary, który rozpocznie się 

11 października 2012 r. i będzie pomyślną i cenną okazją 
do odkrywania na nowo siły i piękna wiary, by zgłębić jej 
treść i dawać o niej świadectwo w życiu codziennym (por. 
List apost. Porta fidei, 11 października 2011 r.). Pragnę za-
chęcić chorych i cierpiących, aby znajdowali zawsze bez-
pieczną kotwicę w wierze, która karmi się słuchaniem Sło-
wa Bożego, osobistą modlitwą i sakramentami, podczas 
gdy pasterzy zapraszam, aby byli zawsze gotowi do ich 
udzielania chorym. Niech kapłani na wzór Dobrego Pas-
terza jako przewodnicy powierzonej im owczarni będą 
pełni radości, opiekuńczy wobec osób najsłabszych, ubo-
gich, grzeszników i ukazują nieskończone miłosierdzie 
Boga napawającymi otuchą słowami nadziei (por. św. Au-
gustyn, Epistola 95, 1: PL 33, 351-352).

Tym, którzy pracują w służbie zdrowia, jak również 
rodzinom, które widzą w swoich bliskich cierpiące oblicze 
Pana Jezusa, jeszcze raz dziękuję w imieniu własnym
i całego Kościoła, że poprzez fachowe umiejętności i mil-
czącą obecność, niejednokrotnie nawet bez wymawiania 
imienia Chrystusa, w konkretny sposób świadczą o Chrys-
tusie (por. Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 21 kwiet-
nia 2011 r.).

Do Maryi, Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia Cho-
rych, wznosimy nasze ufne spojrzenie i naszą modlitwę; 
niech Jej macierzyńskie współczucie, którego doznawała, 
stojąc obok Syna umierającego na krzyżu, otacza i wspiera 
wiarę i nadzieję każdej osoby chorej i cierpiącej w procesie 
leczenia ran duszy i ciała.

Wszystkich zapewniam o pamięci w modlitwie 
i udzielam każdemu specjalnego Błogosławieństwa 
Apostolskiego.

Watykan, 20 listopada 2011 r., 
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Benedictus PP XVI 

 

 Ks. Janusz Malski w kaplicy Domu „Uzdrowienie Chorych” Ks. Arkadiusz Zawistowski w kaplicy szpitalnej
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ŻYCIE KONSEKROWANE
W KOŚCIELE, NASZYM DOMU

jący na drogę życia konsekrowanego chcą naśladować 
Chrystusa i Jego całkowite oddanie się Bogu. Zachwyca 
ich bowiem miłość i wolność, do jakiej uzdalnia bezgra-
niczne powierzenie się Bogu. Jak bardzo potrzeba nam 
osób, które zafascynują się Chrystusem do tego stopnia,
że wobec perspektywy bliskości z Nim wszystko inne sta-
nie się mało ważne!

W tej scenie obecni są również Rodzice. Para mło-
dych małżonków przynosi do świątyni pierworodne Dziec-
ko, aby ofiarować Je Bogu. Chociaż kochają Je najgoręcej 
jak potrafią, wiedzą, że nie należy Ono tylko do nich, lecz 
jest darem Boga. Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj takich 
rodziców, którzy – obdarzając swe dzieci czułą miłością
– mają świadomość, że nie są one jedynie ich własnością, 
ale przede wszystkim należą do Boga. Jak bardzo potrzeba 
takich rodziców, którzy – będąc wierni miłości rodziciels-
kiej i pragnąc dobra dla swoich dzieci – uczą je ofiarować 
swoje życie dla Boga i dla drugich, nawet jeśli pociąga to 
za sobą trudności i wyrzeczenia. Choć niekiedy sami rodzi-
ce mogą doświadczać bólu rozłąki, to jednak Boża miłość 
i opatrzność może być dla nich źródłem pokoju i radości. 

W scenie ofiarowania jest obecny również prorok Sy-
meon i podeszła w latach wdowa, prorokini Anna. Choć 
oboje są boleśnie doświadczeni przez życie – czy to staroś-
cią, czy wdowieństwem – nie zamykają się we własnym 
cierpieniu, nie gorzknieją w ciągłym narzekaniu, ale zado-
mowieni w świątyni, nie rozstają się z nią, „służąc Bogu 
w postach i modlitwach dniem i nocą” (por. Łk 2,37). Jakże 
bardzo potrzeba nam dziś takiej wiernej i niewzruszonej 
modlitwy cierpiących i starszych zanoszonej w intencji 
osób konsekrowanych. Ileż to powołań kapłańskich i za-
konnych wymodliły nasze babcie i dziadkowie! Jak wiele 
z tych powołań zawdzięczamy ofierze osób chorych i cier-
piących!

Taki jest kontekst i tło sceny Ofiarowania Pańskiego. 
Taki jest też zazwyczaj kontekst i tło powołania do życia 
konsekrowanego. Oczywiście nie są to warunki absolutnie 
konieczne do tego, aby takie powołanie mogło zaistnieć. 
Pan Bóg jest całkowicie wolny i skoro „nawet z kamieni 
może wzbudzić synów Abrahama” (por. Mt 3,9), to rów-
nież łaską powołania do życia konsekrowanego może ob-
darzyć każdego. Tło ewangelicznej sceny ofiarowania Pa-
na Jezusa uświadamia nam wszystkim, że choć łaska powo-
łania jest niezależna od jakichkolwiek ludzkich wysiłków, 
to jednak zawsze i wszędzie, bez względu na nasze miejsce 
i funkcję w Kościele, możemy i powinniśmy z nią współ-
pracować. 

Nie bójmy się ofiarować siebie!

Scena ofiarowania kończy się zdaniem: „Dziecię zaś 
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim” (por. Łk 2,40).  Każdy człowiek 
– również Pan Jezus – dojrzewa, ofiarując siebie, oddając 
siebie dla innych. Z drugiej jednak strony wiemy, że tylko 
dojrzałą osobę stać na całkowity dar z siebie. Życie kon-
sekrowane nie jest dla osób idealnych i bezgrzesznych, ale 
też nie jest dla samolubnych pięknoduchów i skoncentro-
wanych na sobie egoistów. Życie konsekrowane jest dla 
ludzi kruchych, ale odważnych, czyli takich, którzy świa-
domi własnej niedojrzałości, chcą się dojrzałości uczyć, 
odważnie dając siebie Panu Bogu i innym. Kościół, który 
jest naszym domem, budują ci, którzy są twórczy w swoim 
powołaniu, są w stanie zapomnieć o sobie, są zdolni poś-
więcić swe życie i z radością ofiarować je innym. Moty-
wem odpowiedzi na Boże wezwanie nie jest poczucie obo-
wiązku, poczucie niegodności czy winy, ale pragnienie, 
które rozpala serca powołanych. Być powołanym do życia 
konsekrowanego, to znaczy mieć serce rozpalone ogniem 
darmowej i niezasłużonej Bożej miłości. 

Drodzy Bracia i Siostry, jeśli serce kogoś z Was goreje, 
niech tego ognia nie tłumi, ale niech z żarem w sercu 
naśladuje Chrystusa w Jego całkowitym oddaniu się Bogu 
oraz pokornej i ofiarnej miłości wobec ludzi, niech ufnie 
wkroczy na drogę życia konsekrowanego.

Z wdzięcznością za dar życia konsekrowanego w Koś-
ciele, polecamy Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce 
wszystkie osoby konsekrowane w kraju, a także poza jego 
granicami, posługujące wśród Polonii, na misjach czy 
w bratnich Kościołach i raz jeszcze prosimy o gorącą mod-
litwę w ich intencji. Wszystkim też z serca błogosławimy.

FUNDAMENTY

Fragmenty listu biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2012 r.

Pomimo ludzkiej kruchości i potykania się o własne 
grzechy oraz mimo piętrzących się zewnętrznych trudnoś-
ci i problemów, po tej drodze wciąż ufnie kroczy tysiące ko-
biet i mężczyzn. Naszym pasterskim słowem chcemy 
wesprzeć ich w tej wędrówce i prosić, by nie ulegali po-
kusie zniechęcenia ani sobą, ani światem, lecz aby całkowi-
cie zawierzyli Temu, który ich powołał. Chcemy, wspólnie 
z Wami, Bracia i Siostry, ucieszyć się świadectwem ich ży-
cia konsekrowanego w Kościele, podziękować za wszelkie 
dobro, jakie – dzięki modlitwie i apostolskiej pracy – doko-
nuje się w Kościele oraz prosić wszystkich o gorącą mod-
litwę w ich intencji. Chcemy wreszcie, by nasze słowa do-
dały odwagi wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy, 
przynagleni palącym pragnieniem bliskości Chrystusa, 
szczerze szukają najgłębszego sensu swojego życia i czują 
się pociągani ku większej doskonałości. Jeśli dotychczaso-

we życie chrześcijańskie nie daje im pełnej satysfakcji, 
a serce wciąż jest niespokojne, pragnąc czegoś więcej, to 
niech wiedzą, że ów niepokój jest najprawdopodobniej 
wewnętrznym głosem samego Chrystusa. To On, patrząc 
na nich z miłością, zaprasza do szczególnej bliskości z so-
bą. Niech więc nie lękają się, słysząc słowa Jego wezwania, 
ale ufnie odpowiedzą na głos powołania i pójdą za Nim 
dokądkolwiek ich poprowadzi. (…)

Jeśli chcemy, by kolejne kobiety i kolejni mężczyźni 
wielkodusznie i całkowicie powierzali się Panu Bogu i tyl-
ko w Nim składali całą swoją ufność, to – jako chrześcija-
nie – nie możemy ani ich samych, ani ich powołania zosta-
wić bez modlitewnego, duchowego i materialnego wspar-
cia. Hasło obecnego roku duszpasterskiego przypomina 
nam, że Kościół jest naszym wspólnym domem. Wiemy, 
że nie ma domu bez współodpowiedzialności, bez wzajem-
nego wsparcia i pomocy wszystkich członków rodziny. Jak 
każde powołanie, również powołanie do życia całkowicie 
poświęconego Bogu w zakonach i zgromadzeniach, w ins-
tytutach świeckich czy w indywidualnych formach życia 
konsekrowanego, wyrasta głównie z atmosfery domowego 
ciepła i rodzinnego wsparcia. Nikt nikogo nie może wyrę-
czyć w przeżywaniu własnego powołania, ale pomoc i dob-
ry przykład innych są w tym względzie nieocenione. Nie 
inaczej jest też z powołaniem do życia konsekrowanego. 
Wyrasta ono zarówno w atmosferze domu rodzinnego, jak
i w domu, którym jest Kościół. Kształtuje się więc dzięki 
przykładowi tych, którzy ten Kościół tworzą i dojrzewa 
dzięki gorącej modlitwie tych, którzy, nie mogąc podejmo-
wać wielkich działań apostolskich, otulają Kościół ciepłym 
płaszczem modlitwy i serdeczności. 

Odnajdźmy siebie w scenie Ofiarowania

Fragment Ewangelii według św. Łukasza, odczytany 
w dzisiejszej liturgii, ukazuje nam scenę ofiarowania Jezu-
sa w jerozolimskiej świątyni. Przez pryzmat tego wydarze-
nia możemy spojrzeć również na powołanie i życie konsek-
rowane.  

W centrum uwagi znajduje się sam Pan Jezus. Ofia-
rowujący się Bogu, przez ręce Maryi i Józefa, wyraża naj-
głębszą istotę i jest doskonałym wzorem każdego powo-
łania do życia radami ewangelicznymi. Wszyscy wstępu-
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s. Małgorzata Malska podczas odnawiania ślubów

Msza św. podczas pielgrzymki do Lourdes
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Cisi Pracownicy Krzyża

NOWA EWANGELIZACJA
Od wielu już lat wspomina się o potrzebie nowej ewan-

gelizacji. Jednym z pierwszych ważniejszych dokumentów 
na ten temat jest przemówienie kard. Josepha Ratzingera 
jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary wygłoszone w ro-
ku 2000. Kolejnym ważnym krokiem kardynała – już jako 
papieża Benedykta XVI – jest powołanie w roku 2010 
osobnej kongregacji, która ma zajmować się nową ewange-
lizacją. Mówi o tym jego List Apostolski w formie motu 
proprio: Ubicumque et semper: „to, że mówi się o «nowej 
ewangelizacji», nie oznacza bowiem, że należy opracować 
jedną formułę dla wszystkich sytuacji. Nietrudno zauwa-
żyć, że na terytoriach tradycyjnie chrześcijańskich wszyst-
kim Kościołom potrzebny jest odnowiony zapał misyjny, 
wyrażający nowe, ofiarne otwarcie na dar łaski. Nie może-
my bowiem zapominać, że pierwszym zadaniem będzie 
zawsze uległe poddawanie się bezinteresownemu działaniu 
Ducha Zmartwychwstałego, który towarzyszy głoszącym 
Ewangelię i otwiera serce tych, którzy słuchają. By owoc-
nie głosić słowo Ewangelii, trzeba mieć przede wszystkim 
głębokie doświadczenie Boga. Jak stwierdziłem w mojej 
pierwszej encyklice Deus caritas est: «U początku bycia 
chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wiel-
kiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, 
która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decy-
dujące ukierunkowanie» (n. 1). Analogicznie nie jest pods-
tawą wszelkiej ewangelizacji ludzki projekt ekspansji, lecz 
rodzi ją pragnienie podzielenia się nieocenionym darem, 

jaki Bóg zechciał nam uczynić, dopuszczając nas do udzia-
łu w swoim życiu”.

W Polsce istnieje ponad 20 Szkół Nowej Ewangeli-
zacji. Są to katolickie szkoły kerygmatyczne o charakterze 
diecezjalnym, parafialnym i zakonnym, podległe biskupo-
wi diecezjalnemu lub przełożonemu zakonnemu. Współ-
pracują w ramach ogólnopolskiego programu pastoralne-
go. Dyrektorzy SNE tworzą Radę Dyrektorów Katolickich 
Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Współpra-
cują też z ACCSE/2000 (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji). 

W ostatnich dniach Zespół Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Nowej Ewangelizacji podjął inicjatywę stwo-
rzenia ogólnopolskiej bazy danych wszystkich środowisk 
nowej ewangelizacji działających w Polsce. Przewodniczą-
cy Zespołu bp Grzegorz Ryś podkreśla, że baza ta ma słu-
żyć usprawnieniu koordynacji działań i przekazywaniu in-
formacji. Ponadto w lipcu odbędzie się kongres tych środo-
wisk, za którego organizację będzie odpowiadać Wspólno-
ta św. Tymoteusza. Baza danych będzie znajdować się pod 
adresem: www.NowaEwangelizacja.org. Zebranie pods-
tawowych wiadomości o istniejących w Polsce środowis-
kach nowej ewangelizacji da możliwość ukazania ogromu 
pracy wykonywanej w tym dziele, jak i prezentacji posz-
czególnych środowisk na forum ogólnopolskim – podkreś-
lają członkowie Zespołu.

Fragmenty dokumentu o nowej ewangelizacji z roku 2000:

Kościół zawsze ewangelizuje i nigdy nie przerwał 
ewangelizacji. Każdego dnia sprawuje misterium eucha-
rystyczne, udziela sakramentów, głosi słowo życia, czyli 
słowo Boże, podejmuje dzieła sprawiedliwości i miłosier-
dzia. Ta ewangelizacja przynosi owoce: daje światło i ra-
dość, wskazuje drogę życia wielu ludziom; wielu żyje
– choć często o tym nie wie – dzięki światłu i ciepłu, jakie 
promieniują z tej nieustannej ewangelizacji. Mimo to jes-
teśmy świadkami postępującego procesu dechrystianizacji 
i zaniku istotnych wartości ogólnoludzkich, co budzi nie-
pokój. Mimo ciągłej ewangelizacji prowadzonej przez 
Kościół wielka część współczesnej ludzkości nie znajduje 
w niej Ewangelii, to znaczy przekonującej odpowiedzi 
na pytanie: jak żyć? Dlatego poszukujemy – poza tą ewan-
gelizacją permanentną, która nigdy nie została i nie mo-
że zostać przerwana – nowej ewangelizacji, zdolnej dot-
rzeć do świata, nieobjętego ewangelizacją «klasyczną». 
Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przezna-
czona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu lu-
dzi, mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dot-
rzeć z nią do wszystkich.

Tu jednak kryje się także pewna pokusa – pokusa nie-
cierpliwości, pokusa dążenia do natychmiastowego, wiel-
kiego sukcesu, pokusa wyścigu do wielkich liczb. To 
wszakże nie jest metoda Boża. Do Królestwa Bożego, 
a więc także do ewangelizacji, która jest narzędziem i noś-
nikiem Królestwa Bożego, odnosi się przypowieść o ziarn-
ku gorczycy (por. Mk 4, 31-32). Królestwo Boże rozpo-
czyna się wciąż na nowo od tego znaku. Nowa ewange-
lizacja nie może być próbą natychmiastowego przycią-
gnięcia – za pomocą nowych, bardziej wyrafinowanych 
metod – wielkich mas ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. 
Nie, nie na tym polega obietnica nowej ewangelizacji. Pod-
jąć nową ewangelizację znaczy: nie zadowalać się tym, 
że z ziarnka gorczycy wyrosło wielkie drzewo Kościoła 
powszechnego, nie sądzić, że to wystarczy, jeśli w jego lis-
towiu mogą się zagnieździć najróżniejsze ptaki, ale zdobyć 
się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą – od skrom-
nego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma 
się ono rozwinąć (por. Mk 4, 26-29). Wielkie sprawy zaw-
sze zaczynają się od małego ziarenka, a masowe ruchy są 
zawsze nietrwałe. 

(…) Zasada niedostrzegalnych początków ukazuje 
nam prawdę obecną w Bożym działaniu w dziejach: «Wyb-
rałem cię nie dlatego, żeś jest wielki, przeciwnie – jesteś 
najmniejszym z ludów; wybrałem cię, bo cię miłuję» – mó-
wi Bóg do Izraela w Starym Testamencie, wyrażając w ten 
sposób podstawowy paradoks dziejów zbawienia. (…)

Metoda
Z tej struktury nowej ewangelizacji wynika też właś-

ciwa metoda działania. Musimy przecież rozumnie stoso-
wać nowoczesne metody, żeby nas słyszano, albo lepiej
– aby głos Boży był słyszalny i zrozumiały. Nie chcemy, 
aby słuchano nas dla nas samych, nie próbujemy powięk-
szać władzy i zasięgu naszych instytucji, ale pragniemy 
służyć dobru człowieka i ludzkości, tworząc przestrzeń dla 
Tego, który jest życiem. To wyrzeczenie się własnego «ja» 
i ofiarowanie go Chrystusowi za zbawienie ludzi jest pod-
stawowym warunkiem prawdziwej służby Ewangelii. 
«Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście 
Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imie-
niu, to byście go przyjęli» (J 5, 43). Znakiem wyróżnia-
jącym Antychrysta jest to, że przemawia we własnym 
imieniu. Znakiem Syna jest Jego jedność z Ojcem. Syn 
wprowadza nas w komunię trynitarną, w krąg odwiecznej 
miłości, w którym osoby to «czyste relacje», czyste akty 
dawania i przyjmowania siebie nawzajem. Wymiar tryni-
tarny, dostrzegalny w Synu, który nie przemawia we włas-
nym imieniu, wskazuje właściwą formę życia prawdziwe-
go ewangelizatora. Można wręcz powiedzieć, że ewangeli-
zacja to nie tylko pewna forma mówienia, ale pewna forma 
życia: ewangelizować znaczy żyć, słuchając głosu Ojca
i stając się Jego głosem. «Nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy» – mówi Chrystus
o Duchu Świętym (J 16, 13). (…)

Nie mamy zdobywać ludzi dla siebie. Mamy ich zdo-
bywać dla Boga w imieniu Boga. Wszystkie metody są ja-
łowe, jeśli nie mają fundamentu w modlitwie. Przepowia-
dane słowo musi zawsze wypływać z głębokiego życia 
modlitewnego. (…) Jezus nie odkupił świata pięknymi 
słowami, ale swoim cierpieniem i śmiercią. Jego męka jest 
niewyczerpanym źródłem życia dla świata; męka nadaje 
moc Jego słowom.

Nawrócenie jako jedna z podstawowych treści 
Ewangelii

Greckie słowo odpowiadające naszemu «nawrócić 
się» znaczy: przemyśleć, poddać rewizji życie indywidu-
alne i społeczne; pozwolić Bogu wniknąć w zasady rzą-
dzące naszym życiem; w osądach nie kierować się już roz-
powszechnionymi opiniami. Nawrócić się znaczy zatem: 
nie żyć tak jak wszyscy, nie postępować tak jak wszyscy, 
nie usprawiedliwiać własnych dwuznacznych albo niego-
dziwych działań tym, że inni postępują tak samo; zacząć 
patrzeć na własne życie oczyma Boga; a zatem szukać 
dobra, nawet jeśli jest to niewygodne; nie opierać się 
na osądzie wielu, na osądzie ludzkim, ale na osądzie Bo-
żym. Innymi słowy: szukać nowego stylu życia, nowego 

Lourdes, Bazylika św. Piusa X
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DOM

Andrzej Maciejewski 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO

Różnego rodzaju choroby, urazy czy niepełnospraw-
ność ograniczają naszą zdolność poruszania się albo wręcz 
uniemożliwiają ją całkowicie. To stwarza potrzebę użycia 
specjalistycznego sprzętu ortopedycznego, który ułatwi 
nam życie z takim ograniczeniem. Ten, kto złamał kiedy-
kolwiek nogę, wie, jak wielką pomocą potrafią być zwykłe 
kule ortopedyczne. Często potrzebny jest jednak sprzęt
o wiele bardziej zaawansowany. Osoby starsze lub niepeł-
nosprawne potrzebują wózka inwalidzkiego, czasem tzw. 
chodzika. Osoby obłożnie chore, które pozostają pod opie-
ką swoich bliskich w domach, najlepiej czują się na łóżku 
ortopedycznym, które nie tylko pomaga znieść dolegli-
wości ciężkich chorób, ale i ułatwia skutecznie zaopieko-
wać się chorą osobą. O ile kule i inne proste urządzenia 
pomocnicze nie są drogim sprzętem, o tyle nabycie wózka 
czy tym bardziej łóżka ortopedycznego jest już wydatkiem 
znacznym, dla wielu wręcz nieosiągalnym. Właśnie z myś-
lą o takich osobach powstała przed dwoma laty w naszym 
Domu wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

Wypożyczalnia rozpoczęła swoją działalność 21 sier-
pnia 2009 roku. Została wtedy uroczyście poświęcona 
przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ste-
fana Regmunta. Jej powstanie było możliwe dzięki dotacji 
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, która 
umożliwiła zakup ok. 70 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych o wartości ok. 60 tysięcy złotych. 
Znalazło się wśród nich 20 wózków inwalidzkich, 25 cho-
dzików, 6 rowerków trójkołowych, 5 łóżek ortopedycz-
nych, 20 kul ortopedycznych, materace przeciwodleży-
nowe i toaletki. 

To, co wyróżnia prowadzoną przez nas wypożyczal-
nię, to fakt, iż jest ona niekomercyjna – wszystkie urządze-
nia wypożyczane są bezpłatnie. Warunkiem wypożyczenia 
jest przedstawienie posiadanego orzeczenia o niepełno-
sprawności lub zaświadczenia lekarskiego o potrzebie 
zastosowania odpowiedniego sprzętu, spisanie umowy 
użyczenia i wpłata kaucji. W sytuacji osób niezamożnych 
odstępuje się od tego ostatniego wymogu. Osobom wypo-
życzającym urządzenia udzielany jest konieczny instruktaż 
bezpiecznego użytkowania, np. wózka inwalidzkiego.  

Od początku istnienia wypożyczalni do dzisiaj pod-
pisanych zostało ponad 160 umów. Z naszej wypożyczalni 
korzystają mieszkańcy powiatu głogowskiego i powiatów 
ościennych. Sprzęt jest także dużą pomocą dla osób przy-
jeżdżających do naszego Domu na turnusy rehabilitacyjne. 
Eliminuje to problem związany z transportem potrzebnego 
sprzętu (nieraz z odległych części Polski), bo taki znajduje 
się u nas na miejscu. Dużym wsparciem dla prowadzonej
w naszym domu wypożyczalni stała się dotacja pieniężna
w wysokości 20 tysięcy złotych przekazana z końcem mi-
nionego roku przez Fundację Polska Miedź. Pozwoliła ona 
na zakup dalszego sprzętu: siedmiu łóżek ortopedycznych 
wraz z materacami przeciwodleżynowymi i siedmiu wóz-
ków inwalidzkich. O tym, jak duże jest zapotrzebowanie 
właśnie na łóżka, które są sprzętem szczególnie drogim, 
świadczy fakt, że już po niecałym miesiącu od ich zakupu 
wszystkie zostały wypożyczone i służą teraz osobom pot-
rzebującym. Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacje o dostępności sprzętu można uzyskać
pod  numerem  telefonu 727 606 714. 

ZAPRASZAMY!

FUNDAMENTY

życia. To wszystko nie ma oznaczać moralizmu. Sprowa-
dzając chrześcijaństwo do moralności, tracimy z oczu 
istotę orędzia Chrystusa, to znaczy dar nowej przyjaźni, dar 
komunii z Jezusem, a tym samym z Bogiem. Kto nawraca 
się ku Chrystusowi, nie zamierza tworzyć sobie własnej 
autarchii moralnej, nie próbuje stawać się dobrym o włas-
nych siłach. «Nawrócenie» (metanoia) znaczy coś dokład-
nie przeciwnego: uwolnić się od samowystarczalności, 
dostrzec i pogodzić się z tym, że potrzebujemy innych i In-
nego, Jego przebaczenia i przyjaźni. Życie nienawrócone to 
samousprawiedliwianie się (nie jestem gorszy niż inni); 
nawrócenie to pokorne zawierzenie się miłości Innego, 
która staje się miarą i kryterium mojego własnego życia. 

Musimy tu wziąć pod uwagę także aspekt społeczny 
nawrócenia. To prawda, że nawrócenie jest przede wszyst-
kim aktem w najwyższej mierze osobowym, jest persona-
lizacją. Oto wyrzekam się formuły «żyć jak inni» (nie czuję 
się już usprawiedliwiony tym, że wszyscy postępują tak sa-
mo jak ja), ale znajduję przed obliczem Boga moje własne 
«ja», moją osobistą odpowiedzialność. Jednakże prawdzi-
wa personalizacja jest też zawsze nową i głębszą socja-
lizacją. «Ja» znów otwiera się na całą głębię «ty» i w ten 
sposób powstaje nowe «My». Jeśli styl życia rozpowszech-
niony dzisiaj w świecie rodzi niebezpieczeństwo deperso-
nalizacji, czyli życia nie własnym życiem, ale życiem in-
nych, nawrócenie powinno prowadzić do powstania no-
wego «My», to znaczy do wejścia na wspólną drogę z Bo-
giem. Wzywając do nawrócenia musimy także umożliwiać 
nawróconym wejście do wspólnoty życia, do wspólnej 
przestrzeni nowego stylu życia. Nie można ewangelizować 
tylko słowami; Ewangelia tworzy życie, tworzy wspólnotę 
idącą razem; nawrócenie czysto indywidualne nie ma solid-
nego oparcia.

Królestwo Boże 
W wezwaniu do nawrócenia kryje się – jako jego pods-

tawowy warunek – przepowiadanie Boga żywego. Teo-
centryzm stanowi fundamentalny aspekt orędzia Jezusa,
a zatem winien też być sercem nowej ewangelizacji. W orę-
dziu Jezusa słowo kluczowe brzmi: Królestwo Boże. Jed-
nakże Królestwo Boże nie jest rzeczą, strukturą społeczną 
lub polityczną ani utopią. Królestwo Boże znaczy: Bóg 
istnieje. Bóg żyje. Bóg jest obecny i działa w świecie, w na-
szym i w moim życiu. Bóg nie jest odległą «pierwszą przy-
czyną», nie jest «wielkim architektem» deistów, który puś-
cił w ruch machinę świata, a teraz stoi rzekomo na uboczu. 
Przeciwnie – Bóg jest rzeczywistością najbardziej obecną
i decydującą w każdym akcie mojego życia, w każdym 
momencie dziejów. …

Nie można samymi słowami doprowadzić człowieka 
do poznania Boga. Nie możemy poznać człowieka, jeśli 
mamy o nim tylko wiadomości z drugiej ręki. Głosić Boga 
znaczy wprowadzać człowieka w relację z Bogiem: znaczy 
uczyć modlitwy. Modlitwa to wiara w działaniu. Tylko 
dzięki doświadczeniu życia z Bogiem oczywiste staje się 
Jego istnienie. Dlatego tak ważne są szkoły modlitwy, 
wspólnoty modlitwy. Modlitwa osobista («we własnej iz-
debce», w samotności przed obliczem Boga), wspólna 
modlitwa «paraliturgiczna» (pobożność ludowa) oraz 
modlitwa liturgiczna wzajemnie się uzupełniają. Tak, li-
turgia jest przede wszystkim modlitwą: jej specyfika po-
lega na tym, że jej najważniejszym podmiotem nie jesteś-
my my (jak w modlitwie osobistej i w pobożności ludowej), 
ale sam Bóg – liturgia to actio divina. Bóg działa, a my od-
powiadamy na Boże działanie.

Rozmowa o Bogu musi zawsze iść w parze z rozmową 
z Bogiem. Głoszenie Boga to prowadzenie do komunii 
z Bogiem w braterskiej wspólnocie, ustanowionej i oży-
wianej przez Chrystusa. Dlatego liturgia (sakramenty) to 
nie jest temat uboczny, towarzyszący przepowiadaniu ży-
wego Boga, ale konkretne urzeczywistnienie naszej relacji 
z Bogiem. Niech mi będzie wolno podzielić się w tym kon-
tekście ogólną refleksją na temat liturgii. Nasz sposób spra-
wowania liturgii jest często zbyt racjonalistyczny. Liturgia 
staje się nauczaniem, które chce przede wszystkim być zro-
zumiałe. Konsekwencją tego jest nierzadko banalizacja 
misterium, nadmiar naszych słów, powtarzanie utartych 
zwrotów, które wydają się łatwiej dostępne i lepiej 
odbierane przez ludzi. Jest to jednak błąd nie tylko teo-
logiczny, ale także psychologiczny i duszpasterski. Moda 
na ezoteryzm oraz rozpowszechnianie się azjatyckich tech-
nik relaksu i wewnętrznego wyciszenia świadczą o tym,
że w naszych liturgiach czegoś brakuje. Właśnie w naszym 
dzisiejszym świecie potrzebujemy ciszy, tajemnicy ponad-
indywidualnej, piękna. Liturgia nie jest wynalazkiem ce-
lebrującego ją kapłana ani zespołu specjalistów; liturgia 
(«obrządek») rozwijała się w ramach organicznego procesu 
trwającego stulecia, jest owocem doświadczenia wiary 
wszystkich pokoleń. Choć uczestnicy nie rozumieją może 
wszystkich słów, pojmują jej głęboki sens, odczuwają 
obecność tajemnicy, która przekracza wszelkie słowa. 
Celebrans nie stanowi centrum akcji liturgicznej: nie stoi 
przed ludem we własnym imieniu — nie mówi od siebie i za 
siebie, ale in persona Christi. Nieistotne są zdolności oso-
biste celebransa, ale jedynie jego wiara, przez którą prze-
ziera obecność Chrystusa: «Trzeba, by On wzrastał, a ja że-
bym się umniejszał» (J 3, 30).
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Centrum Ochotników Cierpienia

OPŁATKOWY CZAS 
DZIELENIA

s. Ewa Figura SOdC

GŁOGÓW

29 grudnia, w parafii św. Klemen-

sa w Głogowie, odbyło się, organizo-

wane przez wspólnotę Cichych Pra-

cowników Krzyża oraz przez Centrum 

Ochotników Cierpienia, kolejne już 

integracyjne spotkanie opłatkowe dla 

osób chorych, starszych i niepełno-

sprawnych.

Pierwszym punktem spotkania, 

które zgromadziło około trzystuoso-

bową grupę mieszkańców Głogowa, 

była Msza św., której przewodniczył 

ks. Biskup Paweł Socha, głoszący tak-

że homilię. Warto nadmienić, że jest on 

jedną z osób, która przed 25 laty w du-

żej mierze przyczyniła się do tego,

że do Głogowa przybyła Wspólnota 

Cichych Pracowników Krzyża i że 

właśnie tutaj powstał Dom Uzdrowie-

nie Chorych.

Odprawiona Msza św. była dzięk-

czynieniem za cud uzdrowienia Gra-

zielli Paderno za wstawiennictwem 

ks. L. Novarese. Biskup Paweł w swo-

im słowie skierowanym do wszystkich 

chorych, cierpiących podkreślił po-

nadczasowość i ważność dzieła zało-

żonego przez Czcigodnego Sługę Bo-

żego ks. Luigiego Novarese. Zachęcił 

wszystkich chorych, niepełnospraw-

nych do zjednoczenia się z Chrystu-

sem i czynnego apostołowania przez 

modlitwę i ofiarę własnego cierpienia.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania 

zgromadzili się w auli św. Gerarda, 

gdzie obejrzeli przepięknie przygoto-

wane jasełka w wykonaniu Warszta-

tów Terapii Zajęciowej ARKA. Spot-

kanie ubogacił też koncert kolęd wy-

konany przez głogowski chór Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku „Gaudium”. 

Pięknie wykonane kolędy w połącze-

niu z jasełkami nie tylko pobudzały

do refleksji nad tajemnicą Narodzenia 

Chrystusa, ale wprowadziły jeszcze 

bardziej w klimat świąteczny i poz-

„Jest taki dzień,
W którym radość 
wita wszystkich,
Dzień, który już
Każdy z nas 
zna od kołyski”

sł. K. Dzikowski, 
muz. S. Krajewski

woliły uczestnikom spotkania z jesz-

cze większą serdecznością połamać się 

opłatkiem i złożyć świąteczne ży-

czenia.

Celem dorocznych spotkań op-

łatkowych jest integracja środowiska 

osób chorych, niepełnosprawnych, ich 

rodzin i opiekunów w tym szczegól-

nym momencie roku, jakim jest Boże 

Narodzenie. Relacje medialne, jakie 

im towarzyszą, przypominają lokalnej 

społeczności o obecności osób niepeł-

nosprawnych, o ich potrzebach i ak-

tywności. W tegorocznym spotkaniu 

wzięli udział m.in. przedstawiciele 

Domu Pomocy Społecznej w Głogo-

wie, członkowie Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych Ruchowo SO-

NAR, członkowie działającego w na-

szym domu Klubu Osób Niepełno-

sprawnych wraz z rodzinami, człon-

kowie Centrum Ochotników Cier-

pienia, a także wiele osób starszych, 

emerytów i rencistów.

Poczęstunek, jakim zostali pod-

jęci uczestnicy spotkania, i skromne 

prezenty, jakie otrzymali, zostały do-

finansowane przez Powiatowe Cent-

rum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Teresa Skuza 

NIDZICA

17 grudnia 2011 roku Anna Ol-

szanicka, Animator Grupy Przewod-

niej z Nidzicy zorganizowała uro-

czys-te spotkanie wigilijne dla swoich 

członków, kilkunastu osób z Olsztyna 

i Ornety. Spotkanie odbyło się w Oś-

rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

-Wychowawczym dla Dzieci i Mło-

dzieży Upośledzonej Umysłowo w Ni-

dzicy. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, 

którą odprawił ks. Andrzej Midura, 

opiekun grupy. Oprawę muzyczną 

oraz śpiew zapewnili Magda Adams-

ka, Małgorzata Marcinkan oraz Jacek 

Wykowski. Po Mszy Świętej wszyscy 

uczestnicy podzielili się opłatkiem, 

składając sobie życzenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia oraz No-

wego Roku. Na ucztowanie panie 

przygotowały poczęstunek: sałatki, 

ciasta, owoce i słodkości. Śpiewano 

kolędy, atmosfera radości i pokoju 

sprawiła, że żal było się rozstawać. 

Serdeczne podziękowania należą się 

Pani Ewie Gałce, dzięki której grupa 

z Olsztyna mogła dotrzeć na spotka-

nie wynajętym busem.

Iwona Cymerman

OLSZTYN

Tym razem druga niedziela 
miesiąca przypadła 8 stycznia 2012 
roku. Była to niedziela Chrztu Pańs-
kiego. O godz. 14.30, czyli jak zawsze, 
Eucharystią rozpoczęliśmy nasze 
noworoczne spotkanie CVS Archi-
diecezji Warmińskiej. Celebrowali ją: 
ks. Adam Bielinowicz (nasz asystent 
kościelny) oraz gość aż z Głogowa
– ks. Janusz Malski. Do Mszy Świętej 
służyli: Piotr Szymczyk oraz kleryk 
V roku naszego Hossianum Marcin 
Wysocki (jeden z trzech, którzy latem 
byli z nami na turnusie rehabilita-
cyjnorekolekcyjnym w Głogowie). 
Za oprawę była odpowiedzialna grup-
ka Izy Rogulskiej. Czytania przypadły 
Hannie Wdowiak oraz Paulince Szos-
takowskiej. Dary zaniosły: Ania Chy-
lińska, pani Krysia Chylińska-Lech 
i Kamilka Minowicz. Warto tu wspom-
nieć, że Kamilka wraz ze swoimi 
rodzicami przybywają do nas aż z Or-
nety, oddalonej od Olsztyna prawie 60 
km. Tam właśnie powstała nowa grup-
ka przewodnia, za którą odpowiedzial-
ny jest Andrzej Minowicz. Oprawę 
muzyczną zapewniał nasz niestru-
dzony Jacek Wykowski. Ks. Janusz 

Nidzica



WarszawaWARSZAWA

chęcał osoby niepełnosprawne do 

czynnego włączania się w apostolat 

chorych, rozdając materiały formacyj-

ne  i  apostolskie.

Spotkania te są też okazją do miłej 

rozmowy, czasem bliższego poznania 

się i wsparcia w niełatwych proble-

Stowarzyszenia COC z Dzierżgonia, 

Marzęcina, Nowego Dworu Gdańskie-

go. Dużym wsparciem w posłudze 

chorym byli wolontariusze, którzy 

bezinteresownie poświęcili swój czas 

na rzecz chorych i niepełnosprawnych.

Atmosfera całego spotkania była 

miła i rodzinna. Każdy z nas dawał 

świadectwo, że cierpienie jest drogą 

Miłości Chrześcijańskiej. 

Alina A.

WARSZAWA

Na warszawskim Służewie w pa-

rafii św. Dominika, z inicjatywy pro-

boszcza ojca Witolda Słabiga, odby-

wają się spotkania osób chorych i nie-

pełnosprawnych. Rozpoczynają się 

one zawsze Mszą św. o godz. 12.30. 

Tym razem 14 stycznia, jeszcze w at-

mosferze świątecznej, Mszę św. kon-

celebrował także ks. Janusz Malski, 

zapoznając wszystkich z dziełem

ks. prał. L. Novarese. Ks. Janusz za-

Elbląg

20

KOTWICA         1 / 2012

MY CVS

w homilii nawiązał do konieczności 

troski o słabych tego świata, do któ-

rych należą właśnie osoby chore, cier-

piące i niepełnosprawne. Ten rok jest 

przez Kościół w Polsce przeżywany 

pod hasłem: Kościół naszym domem. 

„A skoro domem, to jak w rodzinie. 

Zobaczcie, jest nas dziś niewielu właś-

nie, jak w rodzinie.” – zauważył ks. 

Janusz. 

Kolejnym miejscem dalszego 

świętowania była sala u ojców fran-

ciszkanów, którzy nas goszczą już od 

kilku lat i stale coś ulepszają, by było 

nam łatwiej pokonywać bariery ar-

chitektoniczne. Kilka miesięcy temu 

np. została zamontowana poręcz przy 

schodach, która okazała się niezbędna 

dla kilku osób, które dzięki temu mogą 

samodzielnie dostać się do środka. Pan 

Andrzej Dietrich, który od dłuższego 

czasu z braku poręczy nie zachodził 

po Mszy Świętej na spotkania, teraz 

nie mógł znaleźć słów uznania dla 

ojców. 
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Nasze świętowanie zostało uś-

wietnione owocami, słodkościami, go-

rącą kawą i herbatą, a także wieloma 

pysznymi wypiekami, przygotowywa-

nymi przez nasze dzielne panie. Nie 

sposób jednak nie zauważyć, że rów-

nież panowie poczęstowali nas efek-

tem swojej pracy w kuchni: Jacek Wy-

kowski piernikiem, a Ryszard Wieczo-

rek pizzą. Nad całością organizacji 

przygotowań kuchennych czuwała 

nasza niezastąpiona Grażynka Berent. 

Przewodnicząca Teresa Skuza na spot-

kanie zaprosiła panią Annę Świdę, 

osobę niedowidzącą, która podczas 

ucztowania uświetniła nam czas swo-

im występem słowno-muzycznym

o tematyce bożonarodzeniowej. Pani 

Ania, śpiewając kolędy, zachęcała nas 

do wspólnego uwielbiania Pana Boga. 

Warto zauważyć, że była wśród nas 

również nowa osoba, niezwykle ciepła 

pani Genowefa Kryszk, której syn, ks. 

Jacek jest misjonarzem w Brazylii. 

Ufamy, że od teraz pani Genowefa 

zostanie już z nami. 

Maria Piechowska

ELBLĄG 

Stało się już tradycją, że No-

wy Rok rozpoczęliśmy spotkaniem 

osób chorych, starszych i niepełno-

sprawnych na spotkaniu opłatkowym 

7 stycznia 2012 roku. Spotkanie to po-

przedziła uroczysta Msza św. w Koś-

ciele Bł. Doroty w Elblągu. Przewod-

niczył jej ks. Radosław Hetnerowski 

w asyście zaproszonego gościa, ks. Ja-

nusza Malskiego z Głogowa. Oprawę 

do Mszy św. przygotowali chorzy: 

czytanie Słowa Bożego, przygotowa-

nie modlitwy wiernych oraz darów oł-

tarza. Homilię wygłosił ks. Janusz 

Malski. Między innymi przekazał ra-

dosną wiadomość z Włoch, że 19 grud-

nia 2011r. Watykan uznał cud uzdro-

wienia za wstawiennictwem Sługi Bo-

żego Ks. Prał. Luigiego Novarese.

Druga część uroczystości miała 

miejsce w świetlicy przy ul. Akacjo-

wej. Miłym akcentem był śpiew kolęd 

w wykonaniu młodzieży niepełno-

sprawnej z Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej – „Fundacji Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym im. Św. Teresy

z Kalkuty” pod okiem Anny Żubrow-

skiej. Kolejnym miłym akcentem na-

szego spotkania był wystep Zespołu 

Pieśnii Tańca „Ziemia Elbląska” pod 

okiem instruktora i choreografa Żane-

ty Podbińskiej. Na zakończenie spot-

kania zostały wyświetlone slajdy z wa-

kacji z Borska i z pobytu w Głogowie 

na turnusie Rehabilitacyjnym-Reko-

lekcyjnym w 2011r. Na spotkanie op-

łatkowe zaproszeni zostali członkowie 

mach dnia codziennego – przy kawie 

lub herbacie i pokrzepiającym ciastku. 

Częstym punktem tych spotkań jest też 

tzw. część ,,rozrywkowa”. Koncerto-

wała już dla nas Antonina Krzysztoń, 

wiersze Norwida i ks. Twardowskiego 

recytowała Maja Komorowska, o kar-

dynale Wyszyńskim opowiadał dzien-

nikarz Paweł Zuchniewicz. Ogląda-

liśmy też piękny bożonarodzeniowy 

spektakl aktora Stanisława Górki. 

Dzięki wspomnieniom podróżniczki 

Moniki Rogozińskiej zwiedziliśmy 

Amerykę Południową, a wraz z ko-

respondentką Polskiego Radia w To-

kio, Dorotą Hałasą, ,,byliśmy” w Ja-

ponii. Odwiedzały nas dzieci z pob-

liskiej szkoły z programem jasełko-

wym, uczniowie liceum przedstawiali 

swoją sztukę teatralną. To tylko niek-

tóre z naszych atrakcji.

Zapraszamy! Druga sobota mie-
siąca, aula o. Jacka Woronieckiego, 
Klasztor oo. Dominikanów, ul. Domi-
nikańska 2.

OLSZTYN
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Karolina Najgeburska

GDAŃSK

W archidiecezji gdańskiej Cent-

rum Ochotników Cierpienia obcho-

dziło swą uroczystą wigilię Bożego 

Narodzenia dość wcześnie, bo już 4 

grudnia. Pomimo jednak braku zimo-

wej aury, spotkanie opłatkowe miało 

niezwykle uroczysty, rodzinny charak-

ter. Rodzinny, gdyż właśnie takie re-

lacje panują pomiędzy chorymi, nie-

pełnosprawnymi i wolontariuszami 

zrzeszonymi w COC. Życzliwe spoj-

rzenie, szczery uśmiech i otwarte serce 

to proste dary, na które liczyć tu może 

każdy w imię miłości bliźniego, której 

uczy nas Chrystus. 

Na miejsce wieczerzy wigilijnej, 

podobnie jak w ubiegłym roku, wybra-

no położony na Kaszubach dworek 

Barwik (w tejże miejscowości). Eu-

charystii przewodniczył i homilię wy-

głosił ks. abp Tadeusz Gocłowski. 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię” (Mt 1, 28). Jakby 

w odpowiedzi na to ewangeliczne 

wezwanie Jezusa niemal 400 osób 

zgromadziło się w kościele parafial-

nym w Pomieczynie p.w. św. Józefa, 

gdzie przyjął nas serdecznie ksiądz 

proboszcz Henryk Zieliński. Spośród 

tego grona aż 42 osoby to niepełno-

sprawni poruszający się na wózkach 

i jedna osoba obłożnie chora. We mszy, 

poprzez koncelebrę bądź posługę

w konfesjonale, uczestniczyło wielu 

kapłanów: asystent kościelny Stowa-

rzyszenia COC Archidiecezji Gdańs-

kiej ks. Stanisław Łada, proboszcz pa-

rafii św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku 

Nowym Porcie ks. kanonik Wiesław 

Philipp, dyrektor Caritas archidiecezji 

gdańskiej ks. Janusz Steć, wikariusz 

parafii św. Urszuli Ledóchowskiej 

w Gdańsku Chełmie ks. Rafał Zie-

mann oraz gospodarze parafii pomie-

czyńskiej: ks. prałat Alojzy Marszall 

i przedstawiony już ks. proboszcz 

Henryk Zieliński.

Nie sposób nie nadmienić o niez-

wykłym uroku tej niewielkiej, drew-

nianej świątyni nawiązującej stylem 

do zakopiańskiej architektury z II po-

łowy XIX wieku, a wybudowanej w la-

tach 1925-1926. Z drewnianego ołta-

rza spogląda łagodnie figurka św. Jó-

zefa z Dzieciątkiem, a na ściennym 

malowidle można podziwiać scenę 

ukoronowania Najświętszej Marii 

Panny. Wnętrze kościoła kunsztowne, 

acz pozbawione zbędnego przepychu, 

sprzyja wyciszeniu i wewnętrznemu 

doświadczeniu Boga.

Po Mszy Świętej licznie zgroma-

dzeni niepełnosprawni, chorzy i wo-

lontariusze udali się do wspomnianego 

wyżej dworku. Po krótkim programie 

artystycznym uczestnicy wigilii prze-

łamali się opłatkiem. W niejednym 

oku zakręciła się łza wzruszenia na wi-

dok rozradowanej twarzy chorego czy 

niepełnosprawnego, dla którego tak 

wiele znaczyło samo uczestnictwo 

w tym spotkaniu. Nie zabrakło też 

Świętego Mikołaja w biskupich sza-

tach, który każdemu wręczył drobny 

upominek. 

W godzinach wieczornych spot-

kanie dobiegło końca. Z pogodnym 

duchem i uśmiechem na doświadcza-

nych codziennym cierpieniem twa-

rzach chorzy i niepełnosprawni wraz 

z opiekunami udali się do domów. Tu

i ówdzie dało się słyszeć odrobinę ża-

lu, że czas się pożegnać, ale przecież 

nie na zawsze – już niedługo kolejne 

spotkania, turnusy, Światowy Dzień 

Chorego… 

Gdańsk

MODLITWA CHORYCH I CIERPIĄCYCH 
przez wstawiennictwo 

Błogosławionego Jana Pawła II
Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi Błogosławionego Jana 
Pawła II, który kontemplując Święte Oblicze, działał zawsze pod natchnieniem 

Ducha Świętego. Dziś zwracamy się do Niego, prosząc o wstawiennictwo.

Błogosławiony Janie Pawle II,
nieustraszony obrońco życia ludzkiego, 
Ty powołałeś Papieską Radę ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych
jako cenne narzędzie apostolstwa miłosierdzia,
czuwaj nad pracownikami służby zdrowia i tymi wszystkimi,
którzy pracują w różnych sektorach duszpasterstwa chorych, 
aby oddali się bez reszty diakonii miłości,
która jest podstawową misją Kościoła.

Błogosławiony Janie Pawle II,
który zawsze byłeś blisko chorych,
Ty poznałeś cierpienie we wszystkich jego dramatycznych odcieniach,
ale przezwyciężyłeś je mocną wiarą i szczerą miłością.
Choroba wdarła się do Twojego życia, odbierając Ci mowę 
i powstrzymując Twój szybki i zdecydowany krok.
Jednak w Twoich oczach pozostał wciąż blask nadziei,
a Twoja dłoń czule dotykała cierpienia innych.
Pomóż nam być świadkami nadziei, 
również w chwilach bólu i cierpienia.

Błogosławiony Janie Pawle II,
Wierny Synu Matki Bożej,
Ty ukochałeś Maryję, 
niewiastę, która była wierna 
w swoim „tak” aż do Krzyża.
Módl się za nami, 
abyśmy naśladując Maryję,  
Uzdrowienie Chorych 
i Pocieszenie Cierpiących,
oddali się całkowicie Jezusowi, 
aby przez Niego każdy 
Wielki Piątek cierpienia 
przemienił się w radość Niedzieli 
Zmartwychwstania i Miłosierdzia.

Błogosławiony Janie Pawle II, 
módl się za nami. 
Amen
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STYCZEŃ
Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały 
pomoc duchową i materialną potrzebną
do odbudowania życia.

LUTY
Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody
i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.

MARZEC
Aby był właściwie doceniany na całym świecie 
wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.

KWIECIEŃ
Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć
na powołanie Chrystusa i naśladować Go 
w kapłaństwie i w życiu zakonnym.

MAJ
Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy 
chroniące i umacniające rolę rodziny.

CZERWIEC
Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii 
żywą obecność Zmartwychwstałego, który im 
towarzyszy w życiu codziennym.

LIPIEC
Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę 
i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

SIERPIEŃ
Aby więźniowie byli traktowani w sposób 
sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej 
godności.

WRZESIEŃ
Aby postępowanie polityków cechowały zawsze 
uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

PAŹDZIERNIK

O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach 

od wieków chrześcijańskich.

LISTOPAD

Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii 

dawali odważne świadectwo wierności 

ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

GRUDZIEŃ

Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, 

zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie,

z wielkodusznością i autentyczną miłością.

OGÓLNE

MISYJNE

STYCZEŃ
Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju 
było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej woli.

LUTY
Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby 
zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują 
się chorymi i osobami starszymi.

MARZEC
Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, 
którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskryminowani, 
prześladowani i zabijani ze względu na imię 
Chrystusa.

KWIECIEŃ
Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem 
niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu 
afrykańskiego.

MAJ

Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda 

Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim 

misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

CZERWIEC

Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo

swoją tożsamość i z większym zapałem 

uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

LIPIEC

Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach 

misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości 

Chrystusa.

SIERPIEŃ

Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania 

Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię

i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.

WRZESIEŃ

Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała 

gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów

i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów 

Kościołom uboższym.

PAŹDZIERNIK

Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były 

okazją do odnowy zaangażowania w dzieło 

ewangelizacji.

LISTOPAD

Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był 

promiennym światłem narodów.

GRUDZIEŃ

Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako 

światło, które płynie z Betlejem i odbija się

na obliczu Jego Kościoła.
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KOŚCIÓŁ 
NASZYM DOMEM 
WYDARZENIA I INICJATYWY 

W POLSCE I NA ŚWIECIE

ŚWIADECTWO

Zofia Franciszkiewicz

WYCIECZKA W DUCHOWE
OBSZARY

Pielgrzymkę do Lourdes z chorymi i niepełnospraw-

nymi prowadzoną przez ks. Stanisława Ładę rozpoczęłam 

pełna obawy, czy odnajdę się w tym środowisku. Niepokoje 

rozprysły się prawie natychmiast. Troska o pielgrzymów, 

wzajemna życzliwość i pomoc, modlitwy prowadzone 

w autokarze przez salezjanina ks. Antoniego Murzińskiego 

(również pielgrzyma), rekolekcje na temat Mszy św. i sa-

kramentów prowadzone przez ks. Stanisława, dużo pieśni 

z akompaniamentem gitary, posiłki przygotowywane na 

postojach – wszystko to stworzyło atmosferę wspólnoty, 

kochającej się rodziny.

O Francji mówi się, że jest państwem laickim. A my 

jechaliśmy szlakiem prowadzącym przez miejsca święte, 

które nie tylko na mnie robiły wrażenie. 

Paryż – kaplica Cudownego Medalika, a w niej tłumy 

ludzi z całego świata. W oko wpadła mi starsza ciemno-

skóra kobieta z mnóstwem metalowych ozdób na twarzy, 

w zwojach kolorowej tkaniny, która w wielkim skupieniu 

modliła się przed ołtarzem, wpatrując się w krzesło, na któ-

rym objawiła się Najświętsza Maryja Panna, a następnie 

z największą czcią ucałowała stopnie ołtarza.

Świątynia Sacre Coeur – u jej stóp cały Paryż. W świą-

tyni całodobowa nieustanna adoracja Najświętszego Sa-

kramentu, nad którą czuwają siostry benedyktynki. U nich 

mieszkaliśmy – oczarowani panującą tam ciszą, uśmie-

chem sióstr, ich modlitwami i anielskim śpiewem.

Lisieux – św. Teresa, jej przeszklony grobowiec, mu-

zeum, świątynia w domu, w którym mieszkaliśmy. Obsłu-

giwały nas nowicjuszki terezjanki – dziewczyny ciemno-

skóre (Azjatki i Hinduski).

Fontgombault – nocleg z kolacją i śniadaniem w sta-

rym opactwie benedyktynów, wśród których widziałam 

wielu bardzo młodych braci. U benedyktynów inny świat. 

Cisza, spokój, pełno zieleni, kobiety mieszkały w eremach 

(czy spotka się taką atrakcję na wycieczce?) Wieczorem,

w kościele rozjaśnionym przy ołtarzu tylko jedną świeczką, 

zaproszeni na kompletę wpatrywaliśmy się w poruszające 

się postacie i cienie mnichów, byliśmy świadkami prze-

pięknie prowadzonych modlitw, ukłonów przed Bogiem 

niemal do ziemi, śpiewów. Na koniec razem odśpiewa-

liśmy Apel Jasnogórski na cześć Polskiej Królowej – przed 

wystawioną z racji naszego przybycia ikoną Częstochow-

skiej Madonny. W takiej atmosferze modlitwy musiały iść 

prosto przed tron Boga i Maryi.
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10-17 czerwca Międzynarodowy Kongres

Eucharystyczny

15 czerwca Światowy Dzień Modlitwy 

o uświęcenie kapłanów

20 czerwca Międzynarodowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy

16-22 września Tydzień Wychowania w Polsce

17 września Dzień Golgoty Wschodu

22-23 września I Krajowy Kongres Diecezjal-

nych Rad Duszpasterskich

7-13 października Tydzień Miłosierdzia

11 października Inauguracja Roku Wiary

14 października Dzień Papieski

15 października Dzień Dziecka Utraconego

21 października Światowy Dzień Misyjny

11 listopada Dzień solidarności z Kościołem

prześladowanym

18 listopada Światowy dzień pamięci o ofia-

rach wypadków drogowych

4 grudnia Dzień modlitw za bezrobotnych

13 grudnia Dzień modlitw za ofiary 

stanu wojennego

19-25 lutego Tydzień modlitw 

o trzeźwość narodu

25 marca Dzień Świętości Życia

26 marca Dzień modlitw za więźniów

13 kwietnia Światowy dzień pamięci 

o ofiarach Katynia

19 kwietnia Dzień Papieski

29 kwietnia Dzień męczeństwa duchowień-

stwa polskiego w czasie 

II wojny światowej

29 kwietnia 

– 5 maja

Tydzień modlitw o powołania 

kapłańskie i zakonne

26 maja Krajowy Kongres Misyjny Dzieci

(Warszawa-Praga)

30 maja

– 3 czerwca

Światowe Spotkanie Rodzin

(Mediolan)

2 czerwca Lednica

9 czerwca Rokitno, uroczystości 

25-lecia CVS w Polsce, 

otwarcie Roku Nowarezjańskiego 
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Ks. Stanisław Łada

25 PIELGRZYMKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
DO LOURDES

ŚWIADECTWO ŚWIADECTWO

Lourdes – miasto pełne chorych na wózkach i niepraw-

dopodobnej ilości wolontariuszy. Procesja różańcowa

z lampionami, bazylika podziemna na 30 tysięcy ludzi wy-

pełniona międzynarodowym tłumem. Przy Grocie, przy 

świątyniach słychać najróżniejsze języki. No i kąpiel 

w źródle przed figurką Matki Bożej. Myślałam, że tylko ja 

przeżywam to tak mocno – ale każdy, z kim rozmawiałam, 

przeżył to do głębi. O Lourdes nie da się pisać – tam trzeba 

być i przeżyć to we własnej duszy.

Chatauneuf de Galaure – dom Marty Robin, mistyczki, 

która miała stygmaty korony cierniowej i przez 50 lat ży-

wiła się jedynie Najświętszym Sakramentem, malutkim 

kawałeczkiem komunikantu.

Ars – św. proboszcz Jan Vianney.

Paray le Monial – objawienie Pana Jezusa, Jego ko-

chającego Serca Małgorzacie Marii Alacoque. To dzięki 

temu zaczęły się pierwsze piątki miesiąca.

Byłam w tych miejscach! Czułam, że moja osoba 

dotyka tych świętych miejsc – samego Sacrum. Moja dusza 

śpiewała i zanurzała się w największej świętości!

A nasi niepełnosprawni i chorzy swoją pogodą ducha 

i uśmiechem dawali nam lekcję życia. Najbardziej roz-

brykana była 20-letnia Ania z zespołem Downa, która 

wszystkim okazywała miłość i od wszystkich jej ocze-

kiwała. Tyle uśmiechu, wzajemnej życzliwości i pomocy 

nie spotkałam na żadnej wycieczce. Księdza Stanisława, 

który zorganizował tę pielgrzymkę już po raz 25., można 

zaliczyć do superekspertów. Miał oczy dookoła głowy i 

mocno pilnował, żeby jego podopiecznym nie stała się 

najmniejsza krzywda. Świetnie miał przygotowane 

rozważania rekolekcyjne, a dowcipami sypał jak z rękawa 

– żeby towarzystwo się nie nudziło.

Spotkaliśmy się również z wielką życzliwością rodzin 

dających nam nocleg w Niemczech. W dużej części były to 

rodziny polskie, chociaż i zdarzył się jeden Francuz, u któ-

rego to właśnie ja miałam przyjemność mieszkać.

Krótko mówiąc – czas pielgrzymki był czasem trwa-

nia innej rzeczywistości. I bardzo trudno było po niej 

wrócić do codzienności. Przed tą pielgrzymką dwa razy 

byłam we Francji. Tym razem została mi pokazana inna 

droga. Wniosek prosty – w zależności od wybranej drogi 

spotka się Boga lub nie. I to nie tylko we Francji…

Jeździmy już 25 lat. Zaczęło się tak, że ja zacząłem 

się zajmować w diecezji osobami chorymi i niepełno-

sprawnymi, starszymi. Najpierw z dekanatu. Potem

ks. Orlikowski, pallotyn, gdy został przeniesiony do 

Warszawy, poprosił mnie, aby przejął po nim dusz-

pasterstwo chorych w diecezji. Ksiądz biskup chętnie 

poparł tę jego sugestię. Ks. Orlikowski, ponieważ znał 

francuski, jeździł też do Lourdes i Rzymu. To również 

po nim przejąłem.

Cała pielgrzymka trwa 18 dni. Trasa, jaką obra-

liśmy, nie jest zwykła. Wybrałem takie miejsca, do któ-

rych zwykła pielgrzymka nie dociera. I tak na przykład 

w Paryżu mieszkamy na Mount Martre u sióstr bene-

dyktynek. Jesteśmy z nimi na modlitwach. No, kto jest 

na modlitwach zakonu kontemplacyjnego? A my jes-

teśmy. Oczywiście, zwiedzamy też zabytki Paryża. Co-

dziennie jest Msza św., np. na Rue de Bac, w kaplicy 

Cudownego Medalika. Jedziemy też do Lisieux, do Ars. 

Zatrzymujemy się z noclegiem jeszcze w dwóch 

klasztorach benedyktyńskich. Jesteśmy z zakonnikami 

na modlitwach. Gdy przyjeżdża grupa polska, na za-

kończenie komplety, po Salve Regina ojcowie śpiewają 

Apel Jasnogórski. Po polsku. Ludzie płaczą. Jak to się 

stało, że Francuzi śpiewają Apel po polsku? Wszyscy 

zdziwieni. A oni właśnie, ponieważ chcą ugościć Po-

laków, śpiewają Apel po polsku. Wiadomo – kompleta 

kończy się zawsze zwrotem do Matki Bożej – na koniec 

dnia dziecko idzie do mamy i opowiada jej cały dzień, 

mówi jej dobranoc. W innym z zakonów jemy też z za-

konnikami posiłki. Ojciec opat stoi przy drzwiach i każ-

demu myje ręce.

W Lourdes zostajemy na całe 4 dni. Jest dużo, dużo 

czasu na modlitwę. Od lat też jeździmy do miejsco-

wości Chate…, gdzie mieszkała Marta Robin – mis-

tyczka, wizjonerka, stygmatyczka. Zmarła 30 lat temu.

Każdy z pielgrzymów może jechać na taką pielg-

rzymkę tylko raz. Chodzi o to, aby dać szansę wyjazdu 

jak największej liczbie osób. Tylko raz, na 20-lecie 

ogłosiłem rok łaski – można było się wybrać po raz ko-

lejny. Na 400 osób, które wtedy pojechały, 80 osób 

jechało drugi raz. Na 150-lecie objawień w Lourdes

ks. bp Gocłowski zaproponował, aby pielgrzymka była 

wydarzeniem diecezjalnym i aby pojechało na nią

po 2 reprezentantów z każdej parafii. Wtedy także było 

nas 400 osób.

Pan Bóg po drodze nas chroni. Kiedyś zepsuł się 

nam autobus. Musieliśmy stanąć, panowie kierowcy ca-
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ły dzień prawie szukali przyczyny i nie znaleźli. Ko-

nieczny był zakład. Wieczorem nagle zatrzymał się 

francuski autobus. Jego kierowca zaproponował nam, 

że jeśli nie uda się nam naprawić dziś tego autobusu,

on rano podstawi nam swój. Był właścicielem firmy

i miał siedem autobusów. Rano zadzwoniłem i rzeczy-

wiście – podstawił swój autobus i przewiózł całą pielg-

rzymkę do Lourdes. 400 km gratis! 

Ta pielgrzymka dlatego jest tak udana, bo jadą

w niej osoby cierpiące, słabsze. Najstarsza osoba miała 

90 lat. Te nasze wyjazdy mają takie wzięcie, ponieważ 

my dostosowujemy krok do najsłabszego. Najpierw idą 

osoby o kulach, potem te na wózkach, a potem dopiero 

cała reszta. Ci, którzy dowiadują się o nas, wiedzą,

że nie trzeba się bać o to, że będzie się popędzanym. 

Zwiedzamy mniej, ale porządnie. Nie gonimy. Chodzi-

my wolno i nikt nikogo nie popędza. 

W autokarze mamy mikrofon o długim kablu, żeby 

dostawał do każdego miejsca i żeby nikt nie musiał się 

przemieszczać podczas jazdy. Prowadzimy modlitwy, 

różaniec. Codziennie są dwie konferencje. Bo są to 

przede wszystkim rekolekcje w drodze. Jest powtórka 

katechizmu. Omawiamy wszystkie sakramenty, oma-

wiamy dokładnie Mszę św. I jest mnóstwo pytań.

Bo ludzie dawno już skończyli katechizację i zapom-

nieli. I często wstydzą się pytać. A tu można pytać

o wszystko. Niektórzy chcą jechać drugi raz, ponieważ 

nie o wszystko jeszcze zapytali. Wyświetlamy filmy re-

ligijne, które mają przygotować nas na wizytę w miejs-

cu, w które będziemy odwiedzać.

Lourdes – światowa stolica chorych. Ludzie mogą 

zobaczyć, że nie tylko oni cierpią. To często się słyszy: 

myślałem, że jestem najbardziej chory na świecie, a jak 

zobaczyłem tych wiezionych na łóżkach, przy których 

trzeba kroplówkę trzymać, tych dializowanych, to Pana 

Boga przeprosiłem, że nie jestem taki najbardziej chory. 

Ci, którzy nie otrzymują uzdrowienia, to jak drugi raz 

przyjeżdżają, nie proszą już o zdrowie, ale o siły pot-

rzebne do znoszenia swojej niepełnosprawności, cho-

roby. Ludzie się zmieniają, dojrzewają.

Podróż ta to więc wielka edukacja – duchowa i inte-

lektualna. 

Pielgrzymka owocuje. I to w kilku kierunkach. Nie-

którzy z pielgrzymów albo zapisują się do apostolatu 

Centrum Ochotników Cierpienia, część zakłada wspól-

noty niepełnosprawnych u siebie, w swoich miejsco-

wościach, część pyta o inne jeszcze wyjazdy.

Ks. Arkadiusz Zawistowski – kapelan szpitalny Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, 
członek Krajowej Rady Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia. 

Rozmowę przeprowadziła Izabela Rutkowska

SZPITAL 
SZKOŁĄ

MIŁOŚCI
Proszę przedstawić ideę swojej pracy w szpitalu – po-
mysł zorganizowanej pomocy, angażujący różnego ro-
dzaju wolontariuszy.

Myślę, że to jest bardziej reżyseria Pana Boga niż mój po-
mysł. Kiedy tu przyszedłem, zobaczyłem ogrom pracy i za-
cząłem Panu Jezusowi mówić, że ja sam nie dam rady,
że potrzeba więcej ludzi. I wtedy zaczęła się zbierać taka 
grupa ludzi koło mnie, których nazwałem wolontariusza-
mi. Są nimi świeccy, którzy chcieli chodzić do chorych, 
rozmawiać z nimi. Dołączyli do nich studenci z seminar-
ium, którzy mają tu praktyki przez cały rok akademicki
i wakacje. Następnie znaleźli się ludzie, którzy chcieli zat-
roszczyć się o śpiewy podczas Mszy św. w naszej szpitalnej 
kaplicy, a których nazywam kantorami. W pewnym mo-
mencie znalazł się pan, który zechciał być szafarzem (był 
po teologii, kiedyś marzył o tym, aby być księdzem, rozez-
nał jednak, że jego drogą jest małżeństwo, ale nadal pragnął 
być blisko ołtarza). Dzisiaj mamy już czterech szafarzy. 
Postanowili się też włączyć w ten wolontariat Skauci 
Europy, tak zwani Zawiszacy. Myślimy też, aby włączyć 
licealistów. Posługuje młodzież oazowa, studenci – są lek-
torami.

Co robią wolontariusze, którzy nie są szafarzami?

Trzeba obsłużyć całą kaplicę – przygotować, posprzątać, 
zadbać o kwiaty, o wystrój. Obchodzimy tu w szpitalu 
Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy – i także tutaj 
chcemy poprzez odpowiedni wystrój nadać tym świętom 
oprawę, atmosferę. Świeccy troszczą się też o liturgię
– trzeba przygotować śpiewy, rozdać funkcję czytania Sło-
wa, ułożyć modlitwy powszechne. Świeccy także chodzą 

po salach, orientując się, kto potrzebuje rozmowy z kape-
lanem, spowiedzi, Komunii św., zapisują ich potem na 
godziny. Rozprowadzają prasę katolicką, informują o tym, 
że jest kaplica i gdzie jest, oferują pomoc – bo niektórych 
trzeba tam zaprowadzić. W niedzielę wózkiem przewo-
zimy osoby chore, które same nie mogą się poruszać. Poza 
tym – przychodzi też Odnowa w Duchu Świętym z posługą 
modlitwy wstawienniczej. Jak widać – istnieje cała gama 
różnych czynności, posług, które świeccy mogą wykonać.

Co jest najtrudniejsze w posłudze kapelana szpital-
nego?

Nie wiem... Trzeba mieć po prostu poczucie misji. Misji
i pasji jednocześnie. Trzeba wiedzieć, po co się tu jest. 
Trzeba chcieć tu być. Ja nie lubię duszpasterstwa maso-
wego, wolę takie polegające na indywidualnym prowa-
dzeniu, w którym chodzi o tworzenie relacji z drugim czło-
wiekiem. Na przykład dzisiaj – rozmawiałem przeszło pół-
torej godziny z pewnym młodym pacjentem. Powoli się
ze mną oswaja. Widać, że potrzebuje tych rozmów. Jest
w szpitalu już półtora miesiąca. To trudny czas dla niego. 
Kończy się jego dziecięco-młodzieńczy okres życia i właś-
nie wchodzi w dorosłość. Musi się na nowo nauczyć żyć. 
Takich spotkań jest bardzo dużo, każdej osobie można poś-
więcić osobny rozdział. To są trudne spotkania, ale też i bar-
dzo piękne. Z wieloma chorymi i ich rodzinami utrzymuję 
kontakt po zakończeniu leczenia w szpitalu.
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Czego uczą chorzy?

Duchowego bogactwa człowieka. I tego, że nie można ni-
kogo przekreślać. Uczą innej komunikacji – innego mówie-
nia o Bogu. Do chorego nie można mówić z pozycji: ja tu 
jestem ksiądz i proszę się spowiadać. Nie tak. Trzeba po-
dejść, poprosić – a może się razem pomodlimy. Czasem 
trzeba pomóc zrobić rachunek sumienia, bo chory nie jest
w stanie ogarnąć myślą tego, co się z nim teraz dzieje, a co 
dopiero całości swojego życia, jest skoncentrowany na so-
bie, na swoim bólu, wszystko mu się miesza, boi się. Można 
zapytać delikatnie: A kochasz Jezusa? A może chciałbyś 
Go za coś przeprosić? Chciałbym. I trzeba zadawać 
pytania, na które on odpowiada „tak” lub „nie”. I nie ma co 
wtedy pouczać, dawać pokutę. On już ma pokutę – jest 
przykuty do niewygodnego łóżka, nad nim jakieś przewo-
dy, kroplówka, igły, ból, upokorzenie.

Czy można się przygotować do takiej posługi?

Patrząc z perspektywy czasu, widzę, że Pan Bóg mnie do 
tego przygotowywał. Będąc podczas studiów doktoranc-

kich kapelanem sióstr, mogłem się stykać ze starszymi 
siostrami, chorymi. Zanosiłem im Jezusa w Komunii Św., 
udzielałem namaszczenia chorych. Ale najważniejsze jest 
samo doświadczenie oraz nauka. Sam organizuję szkolenia 
dla kapelanów szpitalnych, bo taki jest mój obowiązek
w Duszpasterstwie Służby Zdrowia i widzę, jak to jest pot-
rzebne. Potrzebna jest wiedza, nowe światełka inspiracji, 
wymiana doświadczeń, bo łatwo w tej posłudze o wypale-
nie, zmęczenie, zawsze grozi nam rutyna. Chory jest tak 
bardzo bogaty „w swojej treści”, że też trzeba być bogatym, 
aby móc na to bogactwo odpowiedzieć. Nie można tu być 
zaszufladkowanym, ograniczonym do jakiegoś jednego 
schematu.

Stykając się codziennie z chorobą, nie pyta Ksiądz cza-
sem, po co to cierpienie?

Kiedyś pomogły mi to wszystko zrozumieć słowa bł. Jana 
Pawła II – „Cierpienie jest po to w świecie, aby wyzwalało 
miłość”. Długo je rozgryzałem, trawiłem. Uważam te sło-
wa za kluczowe. Tak powiedzieć mógł tylko mistyk. I ja wi-
dzę to – często osoba chorego jednoczy rodzinę. Nagle się 
znajdują. Wcześniej każdy był indywidualistą, najważ-
niejsza była praca. Na telefon o chorobie przybywają, gro-
madzą się wokół niego, często dokonują się przebacze-
nia, toczą się głębokie rozmowy. Albo nagle się okazuje,
że w istocie to nie ten chory jest największym potrzebu-
jącym, ale ktoś z członków rodziny. I to ten członek rodziny 
potrzebuje kapłana, a nie chory. 

Jakie rady dałby Ksiądz tym, którzy rozpoczynają pra-
cę kapelana?

Aby kochali Jezusa, który kocha ludzi chorych. Jeżeli czy-
tamy Ewangelię, to połowa opisów dotyczy właśnie ludzi 
chorych. One pokazują, że Jezus się ich nie bał. Nie bał się 
do nich podchodzić, ich dotykać. Większość Jego egzor-
cyzmów też dotyczyła chorych. Dlatego taka jest moja 
pierwsza rada – aby kochali Jezusa, który kocha ludzi cho-
rych. A druga – aby chcieli się uczyć, ciągle uczyć. 
Zdobywać wiedzę przydatną dla chorych, ale i uczyć się od 
chorych. Aby nie wchodzili w schematy – przejście
z Komunią Św. i spowiedzią to nie jest całe duszpasterstwo 
chorych. Inna rada – aby jeździli na rekolekcje, spotkania 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia na Jasnej Górze, nieus-
tannie się formowali.

       o robić gdy przez telefon słychać łzy?

Nie można ich obetrzeć chusteczką 

ani uśmiechem obdarować.

Jedynie czekać aż umilkną 

czekać ściskając bezwładny połączenia sznur.

I można jeszcze posłać ku nim słowo 

tylko jedno odpowiednie z wielu nie tych słów.

Z miłością i troskliwie wybierać je trzeba 

bo każda chwila jest jedyna. I łza też.

s. M. Katarzyna Wardynszkiewicz SAC

C
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SZPITAL – OGNISKO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Powtarzalność „rytuałów szpital-

nych”, wśród nich sakramentu cho-

rych, budziła we mnie lęk o to, by przy 

tak dużej ilości chorych, nie wpaść w 

rutynę, nie stracić ducha i nie zacho-

wywać się jak automat.

Jednym z ważniejszych kroków

w mojej szpitalnej nauce chodzenia 

było namaszczenie Hieronima. Do-

piero wtedy zrozumiałem w pełni du-

chową głębię tego sakramentu. Gdy 

dotykałem jego gnijącego ciała, nacie-

rając go świętymi olejami, gdy wypo-

wiadałem słowa sakramentu, odczu-

łem wielką miłość, która mnie do-

słownie zalała. Nagle i niespodzie-

wanie. Poczułem, jak bardzo cierpiący 

Jezus zidentyfikował się z Hieroni-

mem. Jak wielką miłością Bóg obda-

rza tych, którzy dźwigają krzyż cho-

roby. Jak bardzo upodabniają się do 

Zbawiciela, gdy mówią: „Bądź wola 

Twoja”, a On utożsamia się z nimi i ich 

cierpieniem w swoim zbawczym cier-

pieniu.

Zrozumiałem, że namaszczając 

chorego, znajduję się w podobnej sy-

tuacji, jak święta jawnogrzesznica, 

która nacierała wonnym olejem stopy 

Zbawiciela przed Jego drogą na Gol-

gotę. Cierpienie w oczach Boga, który 

zbawił świat cierpieniem, ma tak wiel-

ką wartość, że namaszczonego cho-

rego powinno się traktować jak króla 

wchodzącego do Królestwa Bożego. 

Jako chrześcijanie jesteśmy synami 

Króla. Kiedyś namaszczało się króla, 

zanim wstąpił na tron i pokazał się lu-

dowi. Śmierć jest wejściem do Kró-

lestwa i namaszczenie odgrywa tu 

Ks. Mariusz Bernyś

Szpital na Banacha. 
Dzienniczek o cierpieniu
człowieka i miłosierdziu Boga

Warszawa 2011, Wydawnictwo 
Apostolicum oraz Misja św. Faustyny

PREZENTACJA

Bp José Luis Redrado OH mówił podczas konferencji Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia: „Szczególnym miejscem 

ewangelizacji jest szpital, w którym częściej powinni pojawiać się biskupi ze swoim orędziem. Konieczne jest bowiem, 

aby Kościół pielgrzymował po szpitalach. Szpital jest termometrem społeczeństwa. Są szpitale tak ogromne, jak całkiem 

spora parafia. Służba w takim miejscu powinna odznaczać się zharmonizowanym działaniem ujmującym wszystkie 

potrzeby człowieka. Szpital to bowiem miejsce święte i musi też być miejscem nadziei i odnowy życia. Szpital to klinika 

Ducha Świętego – miejsce, gdzie można doświadczyć nawrócenia, gdzie jest ogromna przestrzeń na dawanie świadectwa 

miłości”. 

Książki, jakie chcemy tym razem polecić naszym Czytelnikom, dotyczą rzeczywistości szpitala, pokazując ją 

z chrześcijańskiej, Bożej perspektywy. Jedna z nich jest świadectwem kapłana posługującego w jednym z warszawskich 

szpitali, druga zaś jest zbiorem przemówień Jana Pawła II do lekarzy. 

Szpital na Banacha. Dzienniczek o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga

Być lekarzem, by ulżyć 
cierpieniu bliźniego

Jan Paweł II

Być lekarzem, by ulżyć cierpieniu 
bliźniego, wybrała i ułożyła G. Rybak

Warszawa 2011,
Wydawnictwo Duc In Altum

szczególnie ważną rolę. Jest jak na-

łożenie królewskiej szaty choremu, 

aby mógł zajaśnieć na tronie, który 

Bóg mu przygotował.

Do wątpiących Jezus mówi, jak 

mówił do wątpiącego faryzeusza Szy-

mona, który pomyślał: „Gdyby On był 

prorokiem, wiedziałby co za jedna”: 

„Widzisz tę kobietę? Wszedłem do 

twego domu, a nie podałeś Mi wody do 

nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy

i swymi włosami je otarła. Nie dałeś 

Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, 

nie przestaje całować nóg moich. 

Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona 

zaś olejkiem namaściła moje nogi. 

Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są 

jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 

umiłowała. A ten, komu mało się od-

puszcza, mało miłuje”. Do niej zaś 

rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczo-

ne” (Łk 7, 44-48).

Poczułem się szczęśliwy jako 

kapłan, gdy powtórzyłem na ciele 

umierającego brata ten akt miłości, 

który wykonała Maria. Hieronim

w nowy sposób spojrzał na swoje cier-

pienie i w obliczu śmierci odzyskał 

nadprzyrodzoną nadzieję. Wypowia-

dałem wtedy słowa sakramentu:

„Przez to święte namaszczenie 

niech Pan w swoim nieskończonym 

miłosierdziu wspomoże ciebie łaską 

Ducha Świętego. Amen. Pan, który 

odpuszcza ci grzechy, niech cię wy-

bawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

Pomyślałem wtedy o swojej ludz-

kiej słabości i o apostołach. Jak bardzo 

musieli cierpieć, że to nie oni na-

maszczali Zbawiciela. Jak wielką 

ekspiację musieli przeżyć, że w 

decydującej chwili nie było ich pod 

krzyżem. Od zdarzenia z Hieronimem 

namaszczam każdego chorego jak 

czyniła to Maria Jezusowi. To był ro-

dzaj ekspiacji. Zrozumiałem, że 

udzielenie sakramentu daje mi za 

każdym razem przywilej powtarzania 

gestu Marii wobec Jezusa w chorym 

bracie. Jezus stwarza mi możliwość 

wielokrotnego wynagradzania za te 

chwile, kiedy mnie najbardziej 

potrzebował pod krzyżem, a mnie tam 

nie było. Teraz, gdy pochylam się nad 

umierającym bratem, by przygotować 

go na spotkanie z Bogiem, sam jako 

szafarz sakramentu doświadczam 

wielkiego miłosierdzia Boga. Mogę 

bowiem naprawić swoje tak liczne w 

życiu uchybienia w miłości. To samo 

czyni każdy, kto pochyla się z miłoś-

cią nad najbardziej potrzebującym 

pomocy.

Książkę tę tworzą wypowiedzi Ja-

na Pawła II, z których większość po-

chodzi z lat 1978-1982, z mniej zna-

nych przemówień papieża do włos-

kich środowisk lekarskich. Są wśród 

nich między innymi fragmenty ho-

milii, które w latach 80. zebrała dr 

Maria Kloss, a które przetłumaczył

ks. Kamil Szostkiewicz i Tadeusz

Żelaźnik. Znajdujemy też fragmenty 

przemówień kierowanych do uczest-

ników różnorakich konferencji me-

dycznych i kongresów stowarzyszeń 

lekarskich – ortopedów, okulistów,

onkologów, radiologów, kardiochi-

rurgów, specjalistów chorób wew-

nętrznych itp., słowa wypowiadane 

podczas odwiedzin przeróżnych szpi-

tali i klinik.

Zbiór, który proponujemy, utwo-

rzyła Grażyna Rybak – lekarka, spe-

cjalista chorób dzieci. Książka ta po-

maga spojrzeć na zawód lekarza jako 

na powołanie dane od Boga, misję Sa-

marytanina, służbę bliźniemu, który 

znalazł się w potrzebie. Papież poka-

zuje jednocześnie piękno tego powo-

łania, jego wartość i rangę, ale zwraca 

także uwagę na całą gamę zagrożeń, 

które mogą uczynić z medycyny tylko 

naukę eksperymentalną. Za wzór le-

karza stawia samego Jezusa.
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Dwa tysiące lat temu miało miejsce zdarzenie, które 
zostało zapisane w Ewangelii św. Łukasza (2, 41-51): dwu-
nastoletni Jezus w świątyni. Dziesięć lapidarnych zdań. 
Niech nas nie myli jednak zwięzłość tej relacji – wszak pul-
suje ona wyczuwalnym napięciem, a nawet dramatyzmem. 

Wejdźmy w położenie rodziców: Maryja i Józef byli 
jedynymi ludźmi, którzy wiedzieli, kim jest to Dziecko. 
Czasy były niespokojne i drogi niezbyt bezpieczne. A Oni 
uszli już dzień drogi, znacznie oddalając się od miasta.
Z jakim niepokojem musieli wracać, rozpytując każdego 
po drodze, czy nie widzieli...? Ile uliczek zatłoczonej, świą-
tecznej Jerozolimy musieli przebiegać, na próżno wypat-
rując Jezusa? Jakie myśli musiały „przelatywać” przez ich 
głowy? Jaki ból musiał przeszywać serca Maryi i Józefa? 
Każdy, kto kocha, kto prawdziwie kocha, wie, że zło, zło 
rzeczywiste polega na rozłące. Rozłąka bowiem jest naj-
dotkliwsza i nie do zniesienia dla tego, kto kocha. W szcze-
gólności, jeśli przedmiotem tego ukochania jest sam Bóg
w osobie swego Syna. 

Oto zostali rozłączeni z ukochanym Jezusem – dotąd 
nierozłączni, zatroskani i nieustannie czuwający nad Nim, 
świadomi, że jest największym darem dla ludzkości.  Co 
też musiało się dziać w duszy Maryi, jak truchlało serce 
Matki, której Bóg z takim zaufaniem powierzył swego 
Syna, który teraz zniknął? Ból serca, starszliwy niepokój, 
graniczący z trwogą, potęgowały się u tych dwojga Rodzi-
ców zapewnie i przez wyrzuty: jak można było być tak 
nieuważnym? Tak, jakby Boga można było zgubić przez 
nieuwagę... Wszystko to eksploduje, niechcianym pewnie, 
ale jednak wyrzutem, w dramatycznym pytaniu Matki: 
Synu, czemuś nam to uczynił?  

Jak bardzo kontrastuje to z niezwykłym spokojem 
dwunastoletniego Jezusa. Na wyrzut Matki odpowiada 
spokojnym zdziwieniem: Czemuście Mnie szukali? On 
wie, że Boga nie można zgubić przez nieuwagę. On wie, że 
nie zaginął, więcej nawet, On wie, że jest na swoim miejs-
cu: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co na-
leży do mego Ojca? Wielce tajemnicza jest ta wypowiedź
– nic zatem dziwnego, że jej nie zrozumieli. Maryja mówi: 
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie, 
wskazując na Józefa jako ojca Jezusa (którym był na mocy 
prawa). Jezus jednak nie ma na myśli Józefa, kiedy mówi: 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. 
Ze zdania tego wyraźnie wyłania się świadomość Jezusa, 
że jest Synem Boga, że Jego ojcem jest Przedwieczny, któ-
remu należy się pierwszeństwo we wszystkim, nawet za
cenę szalonego niepokoju i cierpienia Jego ziemskich 
rodziców.

Czym więc było to, o czym Jezus mówi: powinienem 
być w tym, co należy do mego Ojca? Czy chodziło Mu
o świątynię rozumianą jako Dom Boży, jak uważają nie-
którzy, czy też raczej o sprawy Ojca, a więc o swoją misję, 
dla której wypełnienia przyszedł na świat, jak uważają inni. 
Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać, że mając świa-
domość bycia Synem Bożym, wiedział, iż za kilkadziesiąt 
lat świątynia zostanie zburzona, a prawdziwą świątynią jest 
On sam. Może więc prawdziwsze jest przypuszczenie,
iż miał na myśli owe sprawy Ojca. A o czym rozmawiał
z nauczycielami? Tego też nie wiemy. Ewangelista pisze 
tylko, że siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się 
im i zadawał pytania. Egzegeci Pisma Świętego stwier-
dzają, że ówczesny sposób nauczania dopuszczał zada-
wanie pytań przez ucznów. Jezus jednak ich uczniem nie 
był, więc zapewne ze względu na Jego wiek, odpowiada-
jący wiekowi uczniów, pozwolono Mu zadawać pytania. 
Ale Jezus, jak wynika z zapisu Łukaszowego, nie tylko 
zadawał pytania. Następne bowiem zdanie brzmi: Wszyscy 
zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 
umysłu i odpowiedziami. Wyobraźmy sobie – oto nastoleni 
chłopiec siedzi pomiędzy sędziwymi nauczycielami, zna-
jącymi Pismo i Prawo na wylot, i zdumiewa ich swoimi 
odpowiedziami! Ale o czym mógł mówić? Można snuć 
wiele domysłów i przypuszczeń. Skoro jednak św. Łukasz, 
który jako jedyny spośród Ewangelistów zapisał to zdarze-
nie w swojej Ewangelii, postanowił nie relacjonować tej 
rozmowy, może i nam nie warto się w to zagłębiać. 

Właściwym chyba przesłaniem opisanego zdarzenia 
jest wskazanie na potrzebę szukania Boga. Oczywiście, in-
nego szukania niż to, jakie było udziałem Maryi i Józefa. 
My nie jesteśmy rodzicami Jezusa, to nie my pielgrzymo-
waliśmy z Nim do Jerozolimy i nie nam zaginął On w dro-
dze powrotnej, tak jak niekiedy znikają niesforni chłopcy, 
mający wszędzie jakieś swoje interesy. My (chrześcijanie 
XXI w) jesteśmy Jego uczniami. Teoretycznie – wszystko 
już wiemy. I to, że Chrystus przyszedł dla nas na świat, i to, 
że za nas cierpiał, umarł na Krzyżu, i to, że zmartwych-
wstał, a teraz mocą swego Ducha jest obecny w każdym 
z nas i pośród nas. Wszystko to już wiemy, a jednak… 
„gubimy” Go. 

„Gubi” Boga mężczyzna, który patrząc pożądliwie na 
kobietę, rani obecnego w niej Chrystusa. „Gubi” Boga ko-
bieta z zapałem oddająca się plotkom i obmowie. „Gubi” 
Boga nawet ten, kto cierpi prześladowanie (choćby i dla 
sprawiedliwości), jeśli pragnie  odwetu i zemsty na swoich 
prześladowcach... Wszystkie te (i wiele innych) sposoby 
„gubienia” Boga, często tłumaczone jako niechciane, przy-

Roman Drecki

O SZUKANIU BOGA
WYDARZYŁO SIĘ 
2000 LAT TEMU

Rodzice Jego chodzili co roku 
do Jerozolimy na Święto 
Paschy. Gdy miał lat 
dwanaście, udali się tam 
zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został Jezus
w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. 
Przypuszczając, że jest w 
towarzystwie pątników, uszli 
dzień drogi i szukali Go wśród 
krewnych i znajomych. 
Gdy Go nie znaleźli, wrócili 
do Jerozolimy szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świątyni, gdzie 
siedział między nauczycielami, 
przysłuchiwał się im i zadawał 
pytania. Wszyscy zaś, którzy 
Go słuchali, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu i 
odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego 
Matka rzekła do Niego:
„Synu, czemuś nam to uczynił? 
Oto ojciec Twój i ja z bólem 
serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: 
„Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, 
co należy do mego Ojca?” 
Oni jednak nie zrozumieli tego,
co im powiedział. 

(Łk 2,41-50)



DUCHOWOŚĆ DUCHOWOŚĆ

ZBAWCZA WARTOŚĆ 
LUDZKIEGO CIERPIENIA 

S. Anna Siudak FMM
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padkowe, są rezultatem decyzji. To człowiek decyduje się 
na „rozłąkę” z Bogiem, choć w efekcie zagubiony jest nie 
Bóg, ale człowiek. 

Jeśli „gubienie” Boga jest rezultatem ludzkiej decyzji, 
to tym bardziej potrzebna jest decyzja człowieka, aby Go 
odszukać. Ważne tylko, aby szukać tam, gdzie się zgubiło,
a nie gdziekolwiek – bo łatwiej. Nie należy zatem postępo-
wać jak ten, kto szukając skarbu, przemierza góry i morza, 
wreszcie zmęczony powraca do domu... i ze zdziwieniem 
odkrywa, że skarb był ukryty właśnie tam. Widać łatwiej 
mu było włóczyć się po świecie niż zrobić porządek we 
własnym domu.

Tak często bywa i z nami. Bóg znika z naszej pers-
pektywy wtedy, gdy „zgubimy” Go w sobie. Nasz egoizm, 
nasze emocje, pragnienia, żądze, mniemania tak szczelnie 
nas wypełniają, że nie ma tam już miejsca dla Boga. Jeśli 
nie zrezygnujemy z egoizmu i z całej tej reszty, jeśli nie 
zrobimy „porządku” wewnątrz siebie, nie odnajdziemy Bo-
ga w sobie. To właśnie miał na myśli Jezus, kiedy mówił
o konieczności zaparcia się samego siebie. I o łaskę takiego 
zaparcia się trzeba usilnie prosić. A kiedy się to już stanie, 
kiedy na powrót „odkryjemy” Boga w sobie i pozwolimy, 
aby to On w nas żył, działał, kochał, wtedy będziemy spo-
tykać Go wszędzie: i w niezgłębionej tajemnicy wszech-
świata, i w pięknie przyrody, i w drugim człowieku, i w ka-
wałku chleba… Wtedy doświadczymy zachwytu Bogiem! 
I dla tego zachwytu właśnie warto, abyśmy nie żyli
na zewnątrz siebie, jakby na peryferiach samych siebie, tam 
gdzie królują powierzchowne emocje, względy ludzkie, 

fascynacja migotliwą urodą świata. Powinniśmy raczej
w trudzie i bólu rozczarowań (jakie zawsze towarzyszą 
naszemu rozpoznawaniu tego, jacy naprawdę jesteśmy) 
przeć w głąb siebie samych, przynaglani wiarą i ukocha-
niem jedynej Miłości, bo tam, w najtajniejszej głębi ocze-
kuje nas Bóg. 

Tak – Boga trzeba szukać. A znalazłwszy – trzeba 
radować się skarbem, jaki posiedliśmy. Tak, jak ten 
ewangeliczny człowiek, który znalazłwszy skarb ukryty
w roli, z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił 
tę rolę (Mt 13, 44). 

Radość... Ewangelia Łukasza często mówi o radości. 
Raduj się, mówi anioł do Maryi w czasie Zwiastowania, 
cieszy się Zachariasz i Elżbieta z narodzin Jana Chrzciciela, 
cieszą się pasterze na wieść o narodzinach Zbawiciela, 
raduje się Symeon, że oczy jego ujrzały Mesjasza, apos-
tołowie wracają z radością z misyjnej pracy, a Jezus każe im 
się cieszyć z tego, że ich imiona zapisane są w niebie, anio-
łowie radują się w niebie z nawróconych grzeszników... 
Jezus nie chce ponurych wyznawców. Oczywiście, trudno 
jest radować się człowiekowi, kiedy cierpi, kiedy powala 
go ból, kiedy drętwieje z przerażenia z powodu tarapatów, 
w jakie wpadają jego dzieci... Dlatego chrześcijański op-
tymizm musi być szczególnego rodzaju, nie taki, jaki funk-
cjonuje w świecie. Optymizm w logice świata, to zaufanie 
pokładane w ludziach, w możliwościach ludzkich. Te zaś są 
marne i z reguły iluzoryczne. Optymizm chrześcijański 
płynąć musi z nadziei, ta zaś jest zaufaniem pokładanym
w Bogu, Jego miłosierdziu i Jego wszechmocy. Chrześcija-
nin, który nie promieniuje taką radością i optymizmem, jest 
złym chrześcijaninem, jest antyznakiem samego chrześci-
jaństwa.

Człowiek ufający Bogu jest nadzieją świata. Człowiek 
ufający Bogu, to człowiek modlący się, to taki, który bierze 
do ręki różaniec i pośród tajemnic radosnych odnajduje 
Łukaszową zachętę do szukania Boga. Człowiek ufający 
Bogu, to ktoś, kto wie, że jego uporczywe poszukiwanie nie 
będzie bezowocne, bo sam Bóg wychodzi mu naprzeciw. 
Nie rańmy Boga lenistwem w poszukiwaniu Go. Bierzmy 
przykład z Maryi i Józefa, którzy – „idąc” przez ból serca, 
niepokój o los zaginionego, udrękę poszukiwań – doświad-
czyli przecież radości z odnalezienia. I nas czeka podobna 
radość.

Wdzięczni Bogu za Łukaszową opowieść o odna-
lezieniu Jezusa w świątyni, uczyńmy rok 2012 rokiem 
poszukiwania, rokiem radosnego wychodzenia Bogu 
naprzeciw.

Cierpienie jest rzeczywistością wszechobecną w świe-
cie. Nikt nie jest od niego wolnym. Jest ono złem, skutkiem 
grzechu pierworodnego i jednocześnie darem, bezcennym 
darem, jeżeli jako dar zostanie przyjęte. Nie można go po-
kochać, ale bez niego ludzka miłość traci swą wiarygod-
ność. Wywołuje lęk, człowiek broni się przed nim, a jedno-
cześnie podziwia się ludzi, którzy potrafią w pełnym zaufa-
niu Bogu i w pokoju podjąć ten dar. 

Nikt nie ma wątpliwości, że tylko drogocenne kamie-
nie się szlifuje, by ukazać ich piękno, jak również że pod-
jęcie cierpienia uszlachetnia człowieka. Ucieczka przed 
cierpieniem czyni broniącego się przed nim matowym, ni-
jakim, brzydkim duchowo. Życie bez cierpienia, w ciągłej 
pomyślności, o jakiej marzy człowiek, sprawia śmierć du-
szy. Staje się ona jak ziemia, której nikt nie uprawia. Jak 
ugór, gdzie rosną tylko chwasty. By zrodzić coś dobrego, 
musi być przeorana cierpieniem. I wbrew pozorom, powo-
dem największych cierpień jest uleganie ludzkim namięt-
nościom oraz szukanie przyjemności za wszelką cenę. 

Ci, co rozumieją wartość cierpienia, zdają sobie spra-
wę z możliwości, które posiadają, aby przyczyniać się do 
zbawienia świata. Chrześcijanie przyjmują ból, ponieważ 
tego chce i na nie pozwala Bóg, który je wykorzystuje jako 
czynnik odkupienia. W miłości Chrystusa nie można żyć 
bez cierpienia. 

Cierpienie, które ofiaruje chory człowiek, jest jak dym 
kadzidła wznoszący się na chwałę Boga i jednocześnie sta-
je się przyczyną jego uświęcenia oraz duchowego postępu. 
Cierpienie jest losem wybranych przez Boga. Znoszone po 
chrześcijańsku jest bezcenne w dziele zbawiania świata. 
Zdobywa się przez nie więcej ludzi dla Chrystusa niż przez 
głoszenie kazań. 

Dobry i kochający Bóg, który nieustanne obdarza i na-
pełnia człowieka łaskami, uważa, że jest on godny cierpieć 
dla Niego. Jest to największy dowód czułości Boga, który 
przez cierpienie chce upodabniać ludzi do siebie. Bez cier-
pienia nie jest możliwe zrozumienie odkupieńczej ofiary 
Chrystusa ani tego, że ono przyśpiesza duchowy rozwój
i dojrzewanie człowieka, uzdalnia go do czynienia dobra
i do miłości, jest najpewniejszą drogą do zjednoczenia
z Panem. 

Kto należy do Chrystusa, jest powołany do cierpienia
z Nim i do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Jezus 
przedłuża w nim swoje własne życie i On sam w nim cier-
pi. Dlatego cierpienie w zjednoczeniu z Panem jest bardzo 
płodne i staje się wypełnianiem Jego misji. 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
www.pdrw.missio.org.pl
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CIERPIENIE 
– DAR MIŁOŚCI
W INTENCJI MISJI

Ks. Mirosław Makowski z Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (www.pdpa.missio.org.pl)

Cierpienie uszlachetnia – czasem słyszymy te sło-
wa, które nieraz zbyt łatwo wypowiadają ludzie zdrowi 
i zadowoleni ze swego wygodnego życia. Inaczej 
jednak brzmią one w ustach człowieka, który udręczo-
ny zmaganiem z chorobą, niepełnosprawnością czy tru-
dami starości potrafi dostrzec wartość swojego cierpie-
nia. Co więcej, zgodnie z niełatwą logiką wiary, potrafi 
przemienić cierpienie w dar ofiarowany Bogu. Jest to 
wtedy dar duchowy, drogocenny dar, który uszlachet-
nia dającego, a Boga nie pozostawia obojętnym na in-
tencje i prośby, które są do niego dołączone. 

Niezwykła patronka dzieła misyjnego Kościoła, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus powtarzała często,
że cierpieniem zdobywa się więcej dusz niż najlepszym 

kazaniem. Cierpienie rozumiała ona jako swoiste po-
wołanie, jako „męczeństwo serca”, które w jej oczach 
miało nie mniejszą wartość niż przelana krew. Stąd 
obchodzony dzień cierpienia w intencji misji nabiera 
wielkiego znaczenia, bo przypomina każdemu wierzą-
cemu, że obok modlitwy i wsparcia materialnego mo-
żemy wspierać misje przez ten niewidzialny dar serca, 
który ma nie mniejszą wartość niż wielkie pieniądze
i skarby tego świata. 

Nie sposób także nie przypomnieć o ofierze cier-
pień składanych Bogu przez misjonarzy niosących lu-
dziom różnych narodów światło Ewangelii. Prześlado-
wani w wielu krajach, współcześni męczennicy misji. 
To w ich służbie realizują się szczególnie wyraziście 
słowa Apostoła Narodów, św. Pawła: Wam bowiem
z łaski dane jest dla Chrystusa: nie tylko w Niego wie-
rzyć, ale i dla Niego cierpieć (Flp l, 29). 

 Mocno przemawia do nas zwłaszcza świadectwo 
męczenników, którzy z miłości do Jezusa Chrystusa
i Jego Kościoła narażali się dla zbawienia najbardziej 
opuszczonych dusz na ziemi i oddali wszystko – swoje 
życie. Pamiętamy dzisiaj o Polakach: o. Henryku Dej-
nece, miłośniku dzieci, młodzieży i opiekunie imigran-
tów, zastrzelonym na terenie swojej misji w Kameru-
nie; s. Czesławie Lorek, którą śmiało można nazwać 
misjonarką Bożej miłości, zwłaszcza wśród dziewcząt, 
chorych i więźniów. Pobito ją na śmierć w kościele 
w stolicy Konga – Kinszasie. Przywołujemy też fran-
ciszkanów: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała 
Tomaszka, których zamordowali komunistyczni bo-
jówkarze w Peru, bo nie mogli znieść autorytetu, jaki 
zyskali sobie ci głosiciele ewangelicznej miłości i po-
koju wśród ubogiej ludności Andów. Podziwiamy też 

ogromny wysiłek misjonarski ks. Jana Czuby, który 
jako zwyczajny duszpasterz w Afryce naraził się ok-
rutnym rebeliantom. Zabili go na terenie parafii, gdzie 
pracował. To tylko niektóre przykłady misjonarzy,
a przecież za ich męczeństwem kryją się także wielkie 
cierpienia wiernych, z którymi budowali Chrystusowe 
Królestwo. 

Wielki gmach tego Królestwa prawdy, miłości i po-
koju zaczęli wznosić Apostołowie napełnieni Duchem 
Świętym. Ich wyjście z Wieczernika w dniu Pięćdzie-
siątnicy stało się zapowiedzią nieustającego wychodze-
nia wierzących do ludzi wszystkich ras i narodów, aby 
wypełnić wezwanie Jezusa Chrystusa: Pokój Warn! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 

Początek drogi rodzącego się Kościoła był też od 
zawsze złączony z drogą krzyżową Zbawiciela. Prze-
śladowania, jakich doznawali Apostołowie i pierwsi 
wierzący, były dla nich znakiem przynależności do cier-
piącego Chrystusa, który powiedział: Kto chce iść
za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje. Cierpienia „dzieci Kościoła” są więc także zna-
kiem naszej duchowej jedności z Jezusem i wzmacniają 
chęć niesienia pomocy sobie nawzajem – cierpienie 
może wszak jednoczyć dzięki sile współodczuwania. 

Ważną prawdą, którą możemy odczytać dzięki mą-
drości danej od Ducha Świętego, jest również to, że na-
sze cierpienia ofiarowane Bogu z miłością mają wartość 
zbawczą. Zwłaszcza chorzy, o czym przypominał sługa 
Boży Jan Paweł II w Redemptoris missio, przez swoją 
duchową ofiarę w intencji misjonarzy sami stają się 
misjonarzami. Dają w ten sposób także świadectwo, że 
zbawienie, które Chrystus niesie poprzez Kościół, obej-
muje całego człowieka: jego duszę i ciało; zwycięża 
grzech i niemoc powstania z upadków. Dopełniając 
udręk Chrystusa we własnym ciele możemy mieć tym 
większy udział w Ofierze Zbawiciela, której owoce 
zanoszą misjonarze wszędzie tam, gdzie Ewangelia 
jeszcze nie dotarła lub jej światło tli się zbyt słabym 
płomykiem. 

Papież Benedykt XVI w ostatnim Orędziu misyj-
nym, zatytułowanym Miłość duszą misji, podkreślił,
że „Apostołowie przemienieni wewnętrznie w dniu 
Pięćdziesiątnicy przez moc Ducha Świętego zaczęli 
dawać świadectwo o Panu umarłym i zmartwychwsta-
łym. Od tego czasu Kościół kontynuuje tę samą misję. 

Stanowi ona dla wszystkich chrześcijan nieustanne za-
angażowanie, od którego nie można się wymówić”. 
Rzeczywiście, nie można się wymówić od tego zadania, 
które opiera się przecież nie na zdolnościach ludzkich, 
ale na mocy Zmartwychwstałego Pana. To sprawa na-
szej wiary, jak mówił Jan Paweł II. To sprawa naszego 
oddania się Bogu, który pragnie objawić swojego 
Ducha „dla budowania wspólnego dobra”. 

Niech osoby cierpiące w szlachetnym porywie 
swego serca ofiarują dzisiaj dar cierpienia za misje i mi-
sjonarzy, aby okazać miłość, która podnosi człowieka
i go zbawia. Miłość, która ma swoje źródło w cier-
piącym Odkupicielu świata. 

Kolonie w Kinszasa organizowane przez Cichych Pracowników Krzyża

Rekolekcje w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie
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Ludzie lubią tragizować, dlatego „potępiają się” przez 
tysiące grzechów, a zbawiają przez ostatni oddech, wypeł-
niony jednym, jedynym aktem miłości, niemal na pół przy-
tomnym. Ludzie lubią pisać tragedie. Zapełnili nimi biblio-
teki i dzieje, ale gdy tragedia skończy się nagle czymś ra-
dosnym, załatwiają to krótko – zasłonięciem kurtyny.

Często dzieje się tak w naszym życiu. Pędzimy po 
szczęście w tysiącznych odmianach naszych niedoskona-
łości. Wreszcie Pan Bóg powiada: dość już mój „produ-
cencie grzechów”. Pójdź i ty do Królestwa Bożego, do win-
nicy mojej! Nie pracowałeś wprawdzie cały dzień, nie nios-
łeś ze mną ciężaru dnia i upalenia, ale i ty weźmiesz grosz, 
to znaczy – całe Królestwo Niebieskie.

W zdaniu wypowiedzianym przez Chrystusa Pana
do dwunastu mieści się synteza Jego dziejów: „I będą się
z Niego naigrawać i plwać na Niego, ubiczują Go i zabi-
ją, a dnia trzeciego zmartwychwstanie” (Mk 10,34). To 
wszystko się stało i to wszystko można o Chrystusie po-
wiedzieć, ale najważniejsze i najdonioślejsze jest zdanie 
ostatnie, które zapowiada Zmartwychwstanie.

W słowach tych ujęte są również bardzo syntetycznie 
dzieje Kościoła Chrystusowego na świecie. Kościół jest 
nieustannie wyśmiewany, naigrawany, biczowany, oplwa-
ny i... zabijany. Jeśli nie można go zabić – chociaż nie-
którzy stale usiłują to zrobić – to tylko dlatego, że „Chrys-
tus powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć 
więcej już nad Nim nie zapanuje” (Rz 6,9), Kościół to 
żyjący Chrystus. Wie, że „trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie”, wie też dobrze, że „bramy piekielne nie zwyciężą go” 
(Mt 16,18).

Ale są to także, najkrócej ujęte, dzieje każdego czło-
wieka: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze samego sie-
bie i weźmie krzyż swój na każdy dzień i naśladuje Mnie” 
(Łk 9,23). Każdy na swój sposób jest skazany na innych,
na gromadę bliźnich mniej lub więcej go kochających czy 
nienawidzących. I każdy może powtarzać jak Psalmista: 
„Otoczyły mnie cielce mnogie...” (Ps 21,13).

W życiu swoim każdy człowiek jest przecież nieustan-
nie „otoczony”. Może wolałby, jak Szymon Słupnik, sie-
dzieć na wysokim słupie, izolować się od innych i oderwać 
od ziemi, ale nawet tam przyszliby ciekawi, podglądali,
co on robi, jak długo tak wysiedzi? Ludzie ciągle się nami 
interesują, nieustannie nas „podstrzegają” — jesteśmy 
niejako osaczeni... Im więcej mamy „przyjaciół”, tym wię-

cej każdy z nas jest naigrawany, ubiczowany i oplwany... 
Po to mamy „przyjaciół”, aby nam pomogli w drodze
do Królestwa Niebieskiego. Oni oczyszczają nas starannie 
językiem, słowami i czynem. Oczywiście, na końcu nas 
„zabijają”... Nie może się to skończyć inaczej. Jednakże 
każdy z nas musi pamiętać, że „trzeciego dnia zmartwych-
wstanie...”. Oto moc i siła naszej wiary! Gdy okrywamy się 
fioletem okresu Wielkiego Postu, musimy pamiętać, że tak 
przebiega zwykła ludzka droga i droga całego Kościoła.

„Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś”.
Ale – żyć będziesz!

Mówiliśmy wiele w okresie Wcielenia Syna Bożego
o wielkości człowieka, a dziś Kościół mówi nam za Księ-
gą Rodzaju: „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś
i w proch się obrócisz” (Por. Rdz 3,19). W tym krótkim 
powiedzeniu nie ma ani śladu nadziei na zmartwychwsta-
nie, ani śladu żywej wiary. Wielki i wspaniały człowiek ma 
pamiętać, że rozsypie się w grudkę popiołu, tak mało zna-
czącą i nieważną dla świata. Napiszą o nim trzy linie
w księgach stanu cywilnego, przysypią ziemią, położą jakiś 
kamień i sprawa skończona!

Ale mimo tragizmu popiołu, który nam sypią na gło-
wy, Kościół budzi w nas wiarę w zmartwychwstanie i zapo-
wiada nowe życie. – Taki więc jestem wielki i taki – ma-
luczki. Jednak mój Nauczyciel zmartwychwstał!... trzeba 
więc, abyśmy i my zmartwychwstali, jako i On zmartwych-
wstał. Chrystusowi bardzo na tym zależy, aby grudka
mojego „popiołu” ożyła, abym zrozumiał, że mam żyć
na nowo...

Jakże wymowny jest obraz przedstawiający Ezechie-
lowe pole śmierci. W ciekawej malarskiej wizji na olbrzy-
mim, potwornym polu, pełnym kości, stoi zagubiona ma-
leńka kołyska, z której wychyla się, szczebiocząc, wierz-
gając rączkami i nóżkami – małe, drobne, piszczące i pła-
czące – żywe dziecko, symbol życia. Jednak – życia! Ono 
nie rozumie tragizmu mnóstwa rozsypanych kości. Tak sa-
mo w garstce prochu, która z nas zostanie, jest jakaś „koły-
seczka”, w której kryje się nadzieja na życie wieczne...
Z tym przekonaniem będziemy spokojnie słuchali, co Koś-
ciół nam mówi, poświęcając popiół:

„Wszechmocny i wiekuisty Boże, przebacz pokutują-

cym, daj przebłagać się ich modłami i z niebios racz zesłać 

ROZDZIERAJCIE 
SERCA WASZE, 
A NIE SZATY!

Stefan Kardynał Wyszyński
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twojego Świętego Anioła, który by te popioły pobłogosła-

wił i poświęcił...” (Liturgia poświęcenia popiołu). Tylko 

Kościół zatrzymuje się nad popiołami, błogosławi je i poś-

więca. Nie czyni tego jednak bez nadziei i prosi: „Niechaj 

się staną zbawiennym lekiem dla wszystkich, co w pokorze 

wzywają Imienia Twojego... Spraw przez to wezwanie Naj-

świętszego Imienia Twojego, aby ci wszyscy, dla odpusz-

czenia grzechów popiołem posypani, zdrowie ciała i po-

moc dla duszy otrzymali”. Oto jak Kościół modli się nad 

popiołem! Ma przed sobą miseczkę popiołu, a mówi o zdro-

wiu, i to nie tylko duszy, ale i ciała.

„Boże, Ty upokorzeniem dajesz się wzruszyć, a za-

dośćuczynieniem przebłagać, nakłoń ucha miłosierdzia 

Twego na prośby nasze i wylej miłościwie łaskę błogosła-

wieństwa Twojego na popiołem posypane głowy podda-

nych Twoich: napełnij ich duchem skruchy, spełń słuszne 

ich żądania, a udzielone im dary utwierdź w ich duszach

i na zawsze przechowaj”. Czy to nie jest cudowne? Cóż 

może być bardziej pokornego jak grudka popiołu, jak sy-

panie popiołu w pyszne fryzury i czupryny? Jest to pokora 

człowiecza, która wzrusza Boga.

„Odmieńmy szaty, pokutujmy w popiele i włosien-

nicy!” – O, jak niektórzy chcieliby tak właśnie pokutować! 

O ile to łatwiejsze, niż wszystko inne! – „Pośćmy i płaczmy 

przed Panem, gdyż nader miłosierny jest i gotów odpuścić 

nam grzechy, Bóg nasz” (Liturgia poświęcenia popiołu).

To jest również zachęta do pokuty.

„Rozdzierajcie serca wasze!” – istota pokuty

i  nawrócenia

Kościół Święty, przygotowując nas do dobrego prze-

życia Wielkiego Postu, wskazuje jednocześnie na właści-

wy sens pokuty. Słuchając Joela proroka mamy nawet chęć 

się nawrócić, ale zapominamy, że nawrócenie polega tylko 

na tym, aby rozdzierać serca, a nie szaty... (J1 12,13).

W lekcji św. Pawła o miłości Kościół poucza o właściwym 

duchu pokuty. Ostatecznie od wszystkiego, co może uczy-

nić człowiek wspierany łaską Bożą, ważniejsza jest miłość 

(1 Kor 13,13).

W ostatnich tygodniach przypomniał nam Kościół św. 

straszne przeżycia i doświadczenia św. Pawła: „Trzykro-

tnie byłem smagany rózgami” – pisze Apostoł (2 Kor 

11,25). O Boże! Nawet jeden raz bym nie wytrzymał! A on 

trzy razy otrzymał po czterdzieści bez jednej... Żydzi byli 

sprawiedliwi i nie chcieli przekroczyć granicy. Napisane 

było czterdzieści, to czterdzieści musi wystarczyć. Nie mo-

że być więcej. Dziękuję! My, ludzie XX wieku, wypiesz-

czeni, wydelikaceni, wyperfumowani, wytwornie ubrani, 

jedwabni – takich rzeczy nie znosimy. „Trzy razy rózgami 

sieczony!” O, Boże kochany! Jak mnie w palec zadrapią,

to podnoszę lament i patrzę, czy już aby „dusza nie prze-

sadza nogi przez skórę”, martwię się tym i trapię. 

A jednak, gdy nas takie zapały porywają, że chcemy 

nawet we włosiennicy pokutować, to jednocześnie Kościół 

nam mówi, iż ponad wszystko ważniejsza jest miłość

(1 Kor 13,13), bo ona odsłania motywy, dla których wszyst-

ko czynimy. Dlatego słyszymy upomnienie: „Rozdzieraj-

cie serca wasze, a nie szaty wasze!” (J1 12,13). Cóż winna 

biedna koszulina? Ona nie zgrzeszyła, więc po co ją roz-

dzierać w kawałki?

Prawdziwe zwycięstwo — nad sobą!

Na przełomie XIX i XX wieku Pan Bóg dał światu 

małe dziewczątko, które mając lat 12, 13, 14 postanowiło 

zamęczyć się dla miłości Bożej. Wyobrażało sobie, że naj-

łatwiej to zrobić w Karmelu. Poszło więc do Karmelu i tam 

się zadręczało. Ciekawa rzecz, Teresa natrafiła tam na du-

szę myśleniem sobie „pokrewną” – Marie de Gonzague. 

Zaczęły do spółki ćwiczyć „małą Teresę” i na gwałt robić

z niej świętą. Marie de Gonzague nie zdołała się przekonać, 

że nie tędy droga, ale Teresa poznała, co jest najważniejsze. 

Zrozumiała, że trzeba porzucić cały aparat doskonalenia, 

dobry dla tych, którzy z niedźwiedziami wodzili się za bary, 

a swoje rany leczyli ich sadłem, ale nie jest to właściwe dla 

ludzi współczesnych. Może nadawać się dla różnych „Ja-

gienek”, które ongiś żyły, ale dla ludzi XX wieku asceza 

musi być zupełnie inna, bo nasze winy i słabości nie po-

legają na nadmiarze i obfitości wszelkiego dobra material-

nego, ale na pewnym usposobieniu psychicznym.

Trzeba więc teraz uderzyć w inną strunę. Może nas 

oburzać książka: „Mała święta Teresa” Maxence van der 

Meerscha. Możemy gniewać się na autora, że chce zdjąć

z Teresy całą „szminkę” i ckliwość „piękniusich” dziew-

czątek wyrzucić do lamusa. Ale musimy zrozumieć, że on 

chce pokazać zdecydowane rysy Teresy: jej długi nos, ener-

giczną brodę, pociągłe policzki, wewnętrzną twardość

i nieustępliwość – wobec siebie.

Gdy małej świętej wydawało się, że trzeba użyć „twar-

dych” środków, zrozumiała, że najwięcej miłuje ten, kto się 

najbardziej poddaje, kto w sobie zwycięża siebie. Nie idzie 

więc o dręczenie ciała – chociaż cierpienie fizyczne także 

na nią przyszło – ale o małe zwycięstwa nad sobą, nad tym, 

co się w nas dzieje, nad usposobieniami, myślami, pory-

wami. Nie muszą one być złe, mogą być nawet najszla-

chetniejsze. Ale i w tych najszlachetniejszych pragnieniach 

człowiek musi wyzwalać się z siebie. Św. Teresa przeko-

nała się, że najtrudniej wyzwolić się z osobistych upodo-

bań, wyobrażeń i dążeń, a „zamienić się w słuch” wobec 

Pana Boga. Idzie o tę całkowitą „niewiedzę”, o zrozumie-

nie ostateczne, że „błogosławieni, którzy nie widzieli,

a uwierzyli...” (J 20,29).

Gdy Teresa była jeszcze małą dziewczynką i ciężko 

chorowała, widziała koło swego łóżka uśmiechającą się 

Matkę Bożą. Gdy była zakonnicą, kończącą życie, przy jej 

łóżku postawiono ten sam posąg Matki Bożej. Na pytanie: 

co widzisz? – odpowiedziała: posąg, tylko posąg, nic wię-

cej! Trzeba umieć zaufać do końca: „Błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli…”. Dopiero gdy zdawało się 

wszystkim, że umarła, gdy już nie widziała, chociaż grom-

niczną świecą migali jej przed oczyma, naraz otworzyła 

oczy na chwilę i ponad posągiem Matki Bożej zobaczyła 



Coś, do czego się uśmiechnęła... Ale już nikomu nie po-

wiedziała, co zobaczyła... Tego nie wie nikt, nawet najbar-

dziej dociekliwi biografowie.

Aby świat zrozumiał, że nie najważniejsze są rzeczy 

zewnętrzne, jej przyjaciółki zakonne w wielkiej złości spa-

liły wszystko, co po Niej zostało, nawet stare pantofle, wie-

le razy reperowane. Potem płakały, że tylu cudownych re-

likwii już nie ma. A byłyby! Pan Bóg w ten sposób pokazał, 

że nie jest najważniejsze to, co po człowieku zostaje, 

choćby miało być narzędziem uświęcenia innych. Nie to 

jest ważne! Ważne jest to, co dokonało się w duszy, wielkie 

zwycięstwo człowieka, który zaufał Bogu właśnie wtedy, 

gdy nic już nie widział...

Cudowne było młodzieńcze życie Teresy, pełne entu-

zjazmu. Przecież to była mała „królewna”. Litera „T” 

na niebie – dla Niej! Śnieg – też dla Niej! Ale to była mło-

dość, młodość! Koniec był cichuchny. Na spalonych war-

gach gorączka strasznej choroby, samotność i cisza. Znisz-

czone ciało, poodparzane boki, rany – przecież nawet 

usiąść nie mogła. Ale nie to było najważniejsze, tylko zwy-

cięstwo w małym, w czymś niesłychanie małym – nad 

sobą!

Odebrać sobie – siebie samego!

I nam wypadnie podobnie myśleć na progu Wielkiego 

Postu, do którego się przygotowujemy, każdy na swój spo-

sób. Mówimy może sobie: Ja ci pokażę! I oglądamy się

za Pawłem. Przecież on został zwalony z konia, na którym 

jechał, a sam Bóg powiedział: „Ja mu pokażę, jak wiele 

trzeba wycierpieć dla Imienia mego” (Dz 9,16). Może i my 

chcielibyśmy zażyć tych okropności Pawłowych i gotowi 

jesteśmy na wszystko. O, gdyby mnie Pan Bóg nie udrę-

czył, gdyby mnie nic nie zabolało, gdybym czegoś sobie nie 

odmówił i nie obił się porządnie, to chyba post by się nie 

udał. Wielu ludzi tak myśli.

Jesteśmy jeszcze bardzo zmaterializowani, dlatego 

najważniejsze energie duchowe umieszczamy często w po-

staciach materialnych. Np. nie damy ciału pokarmu, pod-

łożymy coś pod prześcieradło, aby twardziej było spać, coś 

sobie w pantofle włożymy, aby niewygodnie było chodzić 

itd. A Pan Bóg „śmieje się” z tego wszystkiego, bo nasze 

grzechy są poważniejsze i zupełnie inne.
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Wypraszając dar jego beatyfikacji, uczmy się od niego zawierzenia

swego życia Matce Bożej. Niech jego ufność wyrażona w słowach: 

„Wszystko postawiłem na Maryję” będzie dla nas szczególnym 

wzorem.  Benedykt XVI

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci 
powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Mi-
łość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół za-
liczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, 
całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności
i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umi-
łował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego 
człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło do-
brem zwyciężając. 

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który 
wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając 
pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nies-
kończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. 
Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie 
proszę... 

Kard. Stefan Wyszyński
Prymas Polski (1901-1981)
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Nihil obstat do prywatnego odmawiania

Kuria Metrop. Warszawska 24 Vl 83 nr 4792/K

Ks. Stefan Piotrowski, wikariusz generalny

Ks. Stanisław Pyzel, notariusz 

Najwięcej grzeszyliśmy umiłowaniem siebie, zaufa-

niem sobie, upodobaniem w sobie, wewnętrzną pychą

na własny rachunek. Chociaż wiek XX jest epoką zmysłów 

i rozwiązłości, jednakże najważniejszy grzech, który jest 

źródłem grzechów ciała i je produkuje, to grzech pychy 

umysłu, woli, zadufania w sobie. Człowiek pyszny bardzo 

często zostaje ukarany na ciele. Wiemy to ze Starego Za-

konu. Gdy Żydzi zaczynali trochę „brykać”, wtedy Bóg do-

puścił na nich różne choroby i siedzieli spokojnie. Dzisiaj 

wiemy z historii medycyny, jakie to były choroby. 

Niekiedy uzbrajamy się w aparat doskonalenia, wzięty 

z przeszłości, ale siebie obnosimy, mamy do siebie zaufa-

nie, mimo woli siebie wysuwamy i na swój sposób chcemy 

się uświęcać. Nie tak, jak Pan Bóg chce, ale tak, jak my 

sobie obmyśliliśmy. Nieustannie Bogu tłumaczymy: Panie 

Boże, no tak, tak, masz rację, ale posłuchaj! Ja Ci opowiem, 

jak ja chcę kochać Ciebie. Ja mam swój sposób na to... 

– A tymczasem trzeba wtedy brać się z pokorą do czytania 

lekcji św. Pawła o miłości, gdzie nie jest powiedziane: czyń 

to, tamto, owo, tylko: Miłość – nie, nie, nie... Nie wyrządza 

krzywdy... Nie nadyma się... Nie pragnie... Nie szuka...

Nie unosi się... Nie myśli złego... Tylko „nie”, ciągle „nie”! 

To znaczy, że trzeba coś z siebie wyrwać, coś w sobie za-

przeczyć, coś sobie odebrać. Odebrać sobie – siebie same-

go, aby całkowicie oddać się Bogu!

Oto upomnienie, które Kościół śpiewa w Popielec. 

„Nawróćcie się do Mnie ze wszystkiego serca... Rozdzie-

rajcie serca wasze, a nie szaty wasze!”



ZAPRASZAMY 
NA REKOLEKCJE POWOŁANIOWE

23-25 marca 2012 
28-30 września 2012

NA REKOLEKCJE CENTRUM 
OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

13-15 kwietnia 2012 

USŁYSZCIE NASZ GŁOS!
Wykorzystanie wspomagających metod
komunikowania się warunkiem 
pełnej integracji społecznej
osób niemówiących.

19-21 kwietnia 2012 r., Głogów
dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II, ul. Novarese 2

Na tę konferencję-warsztaty zapraszamy wszystkie osoby, które mają kontakt z oso-
bami niepełnosprawnymi słyszącymi, ale mającymi poważne problemyz mówieniem, 
w tym: rodziców, nauczycieli i terapeutów oraz księży i katechetów. 

Konferencja dotyczy roli komunikacji wspomagającej i alternatywnej (tzw. AAC)
w integralnym rozwoju osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem aspektu ducho-
wego i religijnego. Poprowadzą ją lekarze, pedagodzy, lingwiści, logopedzi, którzy 
zajmują się tym problemem w swojej pracy zawodowej.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi metodami i strategiami AAC, 
praktycznymi przykładami i doświadczeniami z włączania osób niemówiących
w życie rodziny i społeczeństwa lokalnego (w tym parafialnego). 

Chcemy, by to spotkanie było szczególnym czasem nauki, refleksji i dyskusji o pro-
blemach osób charakteryzujących się niepełnosprawnością w zakresie porozumie-
wania się. Chcemy, by konferencja była okazją do wskazania możliwości pomagania
i wpierania tych osób, a także okazją do modlitwy.

Szczegółowe informacje – dotyczące programu i warunków pobytu zostaną umiesz-
czone do końca lutego br. na stronie internetowej Cichych Pracowników Krzyża 
(cisi.pl). Zapisy na konferencję będą przyjmowane w dniach 1 – 30 marca 2012 r. 
na adres: aacglogow@gmail.pl oraz pocztowy adres wspólnoty.


