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Drodzy Czytelnicy!
ALLELUJA!
„W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em,
wiary ustrzeg³em. Na ostatek od³o¿ono dla mnie wieniec
sprawiedliwoœci, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sêdzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy
umi³owali pojawienie siê Jego”
2 Tm 4, 7-8.
Z okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego ¿yczymy
Wszystkim, aby z ka¿dym dniem coraz bardziej poznawali
i kochali Jezusa, aby mogli powiedzieæ za œw. Paw³em,
¿e ich ¿ycie by³o pe³ne dobrych wyborów, które pomaga³y
im ustrzec wiary.
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Don Luciano Ruga, t³um. Eulalia Jelonek

OWCE
I PASTERZE
Do drzwi potê¿nego i kochaj¹cego króla przybli¿a siê kto tylko mo¿e,
wszyscy przez nie wejd¹. Ka¿da manifestacja w³adzy pobudza do analogicznej odpowiedzi. Ten, kto jej nadu¿ywa, wywo³uje podobne zachowanie
u osób, z którymi siê styka. Nawet ten,
kto jest najs³abszy i najnêdzniejszy,
przybli¿aj¹c siê do potê¿nego króla,
stara siê otrzymaæ si³ê: znaleŸæ przywileje, mo¿liwoœci, których nie posiada, darowizny. Do potê¿nej œwi¹tyni
staro¿ytnego Izraela przychodzi³o siê,
by wype³niæ nakazane przepisy i oczyœciæ siê. Do miejsca najœwiêtszego
wchodzili tylko kap³ani. Oznacza³o to
ogromny dystans miêdzy ludem a Bogiem. Oczywiœcie nie zabrak³o tych,
którzy wype³nili to miejsce, aby czerpaæ dla siebie samych zyski.
Jezus ukazuje obraz Boga, który
nie jest Królem okazuj¹cym swoj¹
w³adzê lecz mi³oœæ. Równie¿ i w tym
przypadku odpowiedŸ wzbudzona
w ludzie jest analogiczna do oferty.
Dar mi³oœci pobudza do mi³osnej odpowiedzi. S³aba i nêdzna osoba, która
przybli¿a siê do kochaj¹cego Króla,
otrzyma zobowi¹zuj¹cy dar. Nie bêdzie w stanie w pe³ni przyj¹æ daru dot¹d, dopóki sama nie bêdzie umia³a
obdarowaæ innych. Kochaj¹cy Król
nie posiada œwi¹tyni, nie ma te¿ rytów
ani przepisów, dziêki którym mo¿na
by zarobiæ na spotkanie z nim. Ewangelia œw. Jana ukazuje w rozdziale 10.
wymowne przyk³ady szczególnie po-

magaj¹ce zrozumieæ Boga chrzeœcijan. Mówi¹c o nieskoñczonej mi³oœci
Ojca, Jezus pos³uguje siê obrazem pasterzowania i porównuje samego siebie
do bramy owiec (w. 7-10) i pasterza
owiec (w. 11-18). Poprzez bramê
wszystkie owce mog¹ wejœæ i wyjœæ,
i znaleŸæ pastwisko, po¿ywienie,
¿ycie. Pod¹¿aj¹c za pasterzem, stado
mo¿e ¿yæ w wolnoœci, a nawet wiêcej:
mo¿e ¿yæ w komunii z pasterzem.
Jezus w rzeczywistoœci jest samym
¯yciem i obrazy z Ewangelii Jana
opisuj¹ nasze uczestnictwo w ¿yciu Jezusa, w tej samej mi³oœci, która jest Jego i Ojca w Duchu Œwiêtym.
Jezus przedstawia siebie jako jedyn¹ bramê i jedynego pasterza. Nie
ma innego wejœcia do zagrody owiec.
Ten, kto dostanie siê do niej z innych
stron, nie ma na wzglêdzie dobra
owiec, lecz jest „z³odziejem i rozbójnikiem”. Nie ma innego pasterza,
który by podzieli³ ze stadem pe³niê
¿ycia. Kto chce prowadziæ owce ze
wzglêdu na w³asne interesy, jest
najemc¹. Ma na uwadze tylko w³asny
zarobek, nale¿ne mu pieni¹dze. Wobec
niebezpieczeñstwa najemnik ucieka,
poniewa¿ nie zale¿y mu na owcach,
pasterz natomiast daje swoje ¿ycie
za stado. Nie tylko dba o ¿ycie stada,
prowadz¹c na pastwisko i czuwaj¹c
nad nim. Robi znacznie wiêcej: chroni stado od lêku przed utrat¹ ¿ycia:
¿ycia ograbionego przez prawdziwe
ograniczenia, poczucia winy, ukry-

te niewiernoœci, ¿ycia ca³kowicie
utraconego w chwili œmierci, utraconego przez os¹d w³adczego i surowego króla.
Z zagrody, w której lud zosta³
zamkniêty przez autorytety religijne
tamtego czasu (i wszystkich czasów),
Jezus prowadzi lud w stronê bezbrze¿nych pastwisk, zielonych, w wolnoœci.
Nie ustanawia innej instytucji, równoleg³ej i podobnie niewolniczej, bo nie
chodzi Mu o zmianê zagrody, o przejœcie z dworu jednego w³adczego króla do drugiego, jeszcze bardziej potê¿nego. Chodzi o wejœcie do bramy
Królestwa Bo¿ego, do Boga kochaj¹cego ¿ycie, gdzie cz³owiek uczy siê
kochaæ tak jak On, ka¿dego dnia,
w ka¿dej sytuacji.

ROZMOWA MI£OSIERNEGO
BOGA Z DUSZ¥ W ROZPACZY
Jezus: Duszo w ciemnoœciach pogr¹¿ona, nie rozpaczaj,
nie wszystko jeszcze stracone, wejdŸ w rozmowê z Bogiem
swoim, który jest mi³oœci¹ i mi³osierdziem samym.
Lecz, niestety, dusza pozostaje g³ucha na wo³anie Bo¿e
i pogr¹¿a siê jeszcze w wiêkszych ciemnoœciach. Jezus wo³a powtórnie: Duszo, us³ysz g³os mi³osiernego Ojca swego.
Budzi siê w duszy odpowiedŸ: Nie ma ju¿ dla mnie mi³osierdzia. I wpada w jeszcze wiêksz¹ ciemnoœæ, w pewien
rodzaj rozpaczy, który daje jej pewien przedsmak piek³a
i czyni j¹ ca³kowicie niezdoln¹ do zbli¿enia siê do Boga.
Jezus trzeci raz mówi do duszy, lecz dusza jest g³ucha
i œlepa, poczyna siê utwierdzaæ w zatwardzia³oœci i rozpaczy. Wtenczas zaczynaj¹ siê niejako wysilaæ wnêtrznoœci
mi³osierdzia Bo¿ego i bez ¿adnej wspó³pracy duszy daje jej
Bóg sw¹ ostateczn¹ ³askê. Je¿eli ni¹ wzgardzi, ju¿ j¹ Bóg
pozostawi w stanie, w jakim sama chce byæ na wieki.
Ta ³aska wychodzi z mi³osiernego Serca Jezusa i uderza
swym œwiat³em duszê, i dusza zaczyna rozumieæ wysi³ek
Bo¿y, ale zwrócenie [siê do Boga] od niej zale¿y. Ona wie,
¿e ta ³aska jest dla niej ostatnia, i je¿eli oka¿e jedno drgnienie dobrej woli – chocia¿by najmniejsze – to mi³osierdzie
Bo¿e dokona reszty.
Jezus: Tu dzia³a wszechmoc Mojego mi³osierdzia, szczêœliwa dusza, która skorzysta z tej ³aski. Jak wielk¹ radoœci¹ nape³ni³o siê serce Moje, kiedy wracasz do Mnie.
Widzê ciê bardzo s³ab¹, dlatego biorê ciê na w³asne ramiona i niosê ciê w dom Ojca Mojego.
Dusza, jakby przebudzona: Czy to mo¿liwe, ¿eby jeszcze
dla mnie by³o mi³osierdzie? – Pyta siê pe³na trwogi.
Jezus: W³aœnie ty, dzieciê Moje, masz wy³¹czne prawo
do Mojego mi³osierdzia. Pozwól Mojemu mi³osierdziu
dzia³aæ w tobie, w twej biednej duszy; pozwól, niech wejd¹
do duszy promienie ³aski, one wprowadz¹ œwiat³o, ciep³o
i ¿ycie.
Dusza: Jednak lêk mnie ogarnia na samo wspomnienie moich grzechów i ta straszna trwoga pobudza mnie do pow¹tpiewania o Twojej dobroci.

wysi³kach Mojej mi³oœci i mi³osierdzia nie dowierzasz
Mojej dobroci.
Dusza: O Panie, ratuj mnie sam, bo ginê, b¹dŸ mi Zbawicielem. O Panie, resztê wypowiedzieæ nie jestem zdolna,
rozdarte jest moje biedne serce, ale Ty, Panie...
Jezus nie pozwoli³ dokoñczyæ tych s³ów duszy, ale podnosi
j¹ z ziemi, z otch³ani nêdzy i w jednym momencie wprowadza j¹ do mieszkania w³asnego Serca, a wszystkie grzechy znik³y w okamgnieniu, mi³oœci ¿ar zniszczy³ je.
Jezus: Masz, duszo, wszystkie skarby Mojego serca, bierz
z niego, cokolwiek ci potrzeba.
Dusza: O Panie, czujê siê zalana Twoj¹ ³ask¹, czujê, jak nowe ¿ycie wst¹pi³o we mnie, a nade wszystko czujê Tw¹
mi³oœæ w mym sercu, to mi wystarcza. O Panie, przez wiecznoœæ ca³¹ wys³awiaæ bêdê wszechmoc mi³osierdzia Twego; oœmielona Twoj¹ dobroci¹, wypowiem Ci wszystek ból
serca swego.
Jezus: Mów, dzieciê, wszystko bez ¿adnych zastrze¿eñ, bo
s³ucha ciê serce mi³uj¹ce, serce najlepszego przyjaciela.
O Panie, teraz widzê ca³¹ swoj¹ niewdziêcznoœæ i Twoj¹
dobroæ. Œciga³eœ mnie swoj¹ ³ask¹, a ja udaremnia³am
wszystkie Twoje wysi³ki, widzê, ¿e nale¿a³o mi siê samo
dno piek³a za zmarnowanie Twych ³ask.
Jezus przerywa duszy rozmowê – i [mówi]: Nie zag³êbiaj
siê w nêdzy swojej, jesteœ za s³aba, abyœ mówi³a; lepiej
patrz w Moje serce pe³ne dobroci i przejmij siê Moimi
uczuciami, i staraj siê o cichoœæ i pokorê. B¹dŸ mi³osierna
dla innych, jako Ja jestem dla ciebie, a kiedy poczujesz,
¿e s³abn¹ twe si³y, przychodŸ do Ÿród³a mi³osierdzia i krzep
duszê swoj¹, a nie ustaniesz w drodze.
Dusza: Ju¿ teraz rozumiem mi³osierdzie Twoje, które mnie
os³ania jak ob³ok œwietlany i prowadzi mnie w dom mojego
Ojca, chroni¹c mnie przed strasznym piek³em, na które nie
raz, ale tysi¹c razy zas³u¿y³am. O Panie, nie wystarczy mi
wiecznoœci na godne wys³awianie Twojego niezg³êbionego
mi³osierdzia, Twojej litoœci nade mn¹.
Œw. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 1486

Jezus: Wiedz, duszo, ¿e wszystkie grzechy twoje nie zrani³y
Mi tak boleœnie serca, jak obecna twoja nieufnoœæ; po tylu
Obraz Lee Hodgesa
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Ks. Luigi Novarese

CIERPIENIE
TO PRACA
NADPRZYRODZONA
Droga cierpienia jest porównywalna do stromej
œcie¿ki naje¿onej trudnoœciami. Przez Chrystusa dawana
jest duszom dobrej woli. (…) Warunek, jaki Chrystus podaje swoim naœladowcom: aby nie pope³niali b³êdów wieku, w którym ¿yj¹ i kontynuowali sw¹ podró¿, id¹c w¹sk¹
i strom¹ œcie¿k¹, która wznosi siê na Kalwariê i która prowadzi ku zmartwychwstaniu – rzeczywistoœci tak pewnej,
jak ta, któr¹ widzimy i której dotykamy.
Do tego, aby osi¹gn¹æ szczyt tej mistycznej drogi,
która odznacza siê d³ugotrwa³¹ i wyniszczaj¹c¹ prac¹, jak¹
ka¿dy powinien w sobie podj¹æ, aby realizowaæ prawdy
wiary, potrzeba silnej woli. Trzeba, mój drogi bracie, abyœ
stworzy³ w sobie wewnêtrzn¹ ciszê, w której móg³byœ stawaæ przed Chrystusem, wchodziæ w Niego, z Nim pod¹¿aæ drog¹ dojrza³oœci swej duszy, pewny nadprzyrodzonych rzeczywistoœci, ciszê, w której zgodzisz siê wierzyæ.
Pierwszy etap tego wznoszenia siê i dojrzewania twego
wyboru sprawi, ¿e bêdziesz coraz lepiej widzia³ i rozumia³,
jak konstruktywne, pozytywne i zbawcze mo¿liwoœci mo¿na otrzymaæ, ¿yj¹c w Chrystusie i z Chrystusem. To ju¿ nie
ty sam bêdziesz ¿y³, ale Chrystus bêdzie ¿y³ w Tobie.
Z Nim krok po kroku powinieneœ uczyæ siê obojêtnoœci
na otaczaj¹ce ciê niezrozumienie. Nie mówiê o niezrozumieniu, które mo¿e ciê otaczaæ, ale które naprawdê ciê
otacza – i to w³aœnie ze wzglêdu na drogê, któr¹ wybra³eœ,
na prawdê, któr¹ przyj¹³eœ, a co sprzeciwia siê wyborom
wiêkszoœci i systemowi ich ¿ycia, a dla których stajesz siê
jak Chrystus – wyizolowany, osamotniony.
Izolacja twego pokoju, to nieme œwiadectwo wielu
westchnieñ i mo¿e te¿ gorzkich ³ez, jest tylko symbolem
dystansu, jaki dzieli ciê od twego poprzedniego ¿ycia:
[spêdzanego] w wirze spraw, kariery, w wirze namiêtnoœci
albo wirze polityki. Teraz zaœ jesteœ sam, wt³oczony w k¹t
cierpienia i z oddali widzisz up³yw tego tak zwanego ¿ycia,
do którego tak bardzo nale¿a³eœ – i jeszcze nale¿ysz –
i czujesz siê wy³¹czony. Tak¿e twoje miejsce codziennej
pracy, gdzie szed³eœ z dumnie podniesion¹ g³ow¹ – ono te¿
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ciê ju¿ nie dotyczy. To samo rodzinne ¿ycie, które wydawa³o siê wstrzymaæ oddech, kiedy z³o wytr¹ci³o ciê z wiru akcji i stworzy³o okolicznoœci cierpienia, przekonane
o niemo¿liwoœci zwyciê¿enia twego cierpienia, czyni
swoje rozliczenia i toczy siê dalej – bez ciebie. (…)
To wszystko informuje ciê, ¿e nie nale¿ysz ju¿ do
œwiata pracy i spo³eczeñstwa. I w jakimœ sensie jest to
prawda. Nie nale¿ysz ju¿ do œwiata pracy materialnej, ale
[za to nale¿ysz] do œwiata pracy nadprzyrodzonej – prawdziwej rzeczywistoœci, która przekracza czas i siêga po
wiecznoœæ. Do ciebie nale¿y niebo. Ziemia bowiem nie ma

nic wiêcej ponad relatywne interesy. To siê wszystkim
op³aca. Ale ten, kto zanurzony jest w œwiat pracy, z trudem
s³yszy wezwanie Ducha.
Jeœli rozwa¿ysz w g³êbi swoje cierpienie, mo¿e siê
okazaæ, ¿e nie jest to jakaœ ciê¿ka izolacja, ale szczególna
okolicznoœæ twojej egzystencji, która oddala pozory i k³adzie u stóp unikaln¹ rzeczywistoœæ (…). Pozbawiony tych
ziemskich pozorów mo¿esz myœleæ ju¿ tylko o rzeczywistoœci wiecznej. Jesteœ prowadzony przez same okolicznoœci
twego ¿ycia, poniewa¿ cierpienie sprawia, ¿e kierujesz
swój wzrok ku œwiatu ducha, ¿e dojrzewa twoja wiara.
Niezrozumienie, jakie ciê otacza, które dotyka ciê jak
uk³ucia szpilek – tych okolicznoœci, które rani¹ wra¿liwoœæ
psychiczn¹ – powinny sprawiæ, ¿e dojrzeje w tobie silna
wola podjêcia swojej drogi.
Gdyby cierpienie ciê nie pochwyci³o, gdyby nie zmusi³o ciê do rozwa¿enia tego duchowego œwiata, który otworzy³ przed twoim sercem panoramê radoœci i nadziei [odczuwanych] proporcjonalnie do wiary, nie mia³byœ dzisiaj
tej dojrza³oœci, tego nowego patrzenia, które z dnia na dzieñ
wyrywaj¹c ciê ze œwiata techniki i si³y ¿ycia, uczyni³o z ciebie specjalistê, producenta i technika od ducha.
Wola samotnego kontynuowania tej drogi powinna
ci¹gle coraz bardziej siê umacniaæ, powinna stawaæ siê nieczu³a na atrakcje tej ziemi, abyœ móg³ ¿yæ horyzontami Boga i swojej duszy. Oto twoje miejsce pracy, twoja specjalizacja, horyzont, który przed tob¹ siê rozpoœciera. To do
ciebie [jak kiedyœ do Bernadetty] nasza duchowa Matka,
która tak ciê kocha i towarzyszy twemu ¿yciu pe³na ciep³ych uczuæ ziemskiej mamy, kieruje obietnicê: „nie obiecujê, ¿e uczyniê ciê szczêœliwym na tym œwiecie, ale na
tamtym”.
Nie musisz jednak oczekiwaæ innego ¿ycia, aby doœwiadczaæ radoœci – ju¿ w tym mo¿esz smakowaæ radoœci
duchowych. Tymi radoœciami s¹ wartoœci duchowe, które
gromadzisz w ciszy twojej nadprzyrodzonej ofiary. Te duchowe wartoœci, które przyjmujesz, s¹ nasionami nadziei,
które zasiewasz w sercach dusz, które s¹ b¹dŸ powinny staæ
siê tobie drogie. To nasiona ¿ycia, które zapewniaj¹ ci ich
wieczn¹ bliskoœæ i czyni¹ œwiat lepszym, uczciwszym,
sprawiedliwszym, bardziej zakorzenionym w wierze i ³¹cznoœci z Bogiem.
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Jan Pawe³ II, Przemówienie do wiêŸniów wyg³oszone w zak³adzie karnym w P³ocku
7 czerwca 1991 roku

JESTEŒCIE SKAZANI,
ALE NIE POTÊPIENI
„By³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie” (Mt
25,36). Tak mówi Chrystus. Zapis Ewangelii Mateuszowej pozwala nam s³uchaæ tych s³ów, które nale¿¹ do zapowiedzi ostatecznego s¹du. Ten s¹d Ojciec „przekaza³
Synowi” (J 5,22) – a Syn w dniu ostatecznym s¹d ten podejmie. Podejmie wzglêdem tych, którzy stan¹ „po prawicy”, i tych, którzy znajd¹ siê „po lewicy” (por. Mt 25,
31-46). S¹dziæ zaœ bêdzie Chrystus jako prawdziwy Bóg
i prawdziwy cz³owiek. Prawdziwy Bóg – czyli ostateczna
Prawda. Prawdziwy cz³owiek – czyli Ten, który sam by³
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s¹dzony przez ludzi. I sam te¿ by³ wiêziony: „By³em
w wiêzieniu”.
I otó¿ jako jeden z tych, którzy w ci¹gu dziejów
ludzkoœci dozna³ wiêzienia, Chrystus odezwie siê do tych
„po prawicy” w tych w³aœnie s³owach: „By³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie”. A gdy ci, zdumieni
zapytaj¹: kiedy? – kiedy i gdzie? – odpowie: „Wszystko,
co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25,40).
B³ogos³awiona zatem niech bêdzie ta chwila, gdy
dane mi jest odwiedziæ – podczas czwartej pielgrzymki do

Ojczyzny – wiêzienie w P³ocku. Wiele razy ju¿ odwiedza³em wiêzienia i wiêŸniów w ci¹gu lat mojej papieskiej
pos³ugi w Rzymie, w Italii i w innych krajach œwiata.
W Polsce po raz pierwszy…
Jestem tutaj wœród was, drodzy bracia i siostry – mówiê: siostry, bo przemawiaj¹c do was tu, w wiêzieniu
w P³ocku, zwracam siê do wszystkich osób uwiêzionych
w Polsce – mówiê do was jako s³uga Ewangelii. Jest ona
tak¿e ewangeli¹ wiêzieñ i wiêŸniów. Chrystus by³ wiêŸniem i zosta³ skazany na œmieræ, wiêŸniami byli aposto³owie, a tak¿e wielu wœród tych, których Koœció³ czci jako
œwiêtych. Tak wiêc ewangelia wiêŸniów ma d³ug¹ i zró¿nicowan¹ historiê. Zapewne te¿ wielu z tych, którzy do tej
historii przynale¿¹, znajdzie siê kiedyœ – podczas ostatecznego s¹du – „po prawicy”.
W ka¿dym jednak wypadku w ewangelii wiêŸniów
obecny jest Chrystus osobiœcie: „By³em w wiêzieniu,
a przyszliœcie do Mnie”. Chce byæ obecny.
Zdajê sobie sprawê z po³o¿enia, w jakim siê znajdujecie. Wiem, ¿e warunki, w jakich ¿yjecie, s¹ ciê¿kie,
czêsto zbyt ciê¿kie czy brutalne nawet. Smutnie brzmi¹
s³owa skargi jednego z was, który system penitencjarny
nazwa³ nieludzkim. Zbyt wieloma grzechami przesz³oœci
jest on obci¹¿ony. Zanadto zosta³ zniekszta³cony. Wiadomo, ¿e wiêzienia w naszym kraju by³y nie tylko miejscem
wymiaru sprawiedliwoœci, ale czêsto miejscem zemsty,
miejscem najwiêkszych niesprawiedliwoœci, niszczenia
cz³owieka. Wystarczy wspomnieæ okupacjê, okres stalinowski i póŸniejsze jeszcze czasy. Wiêzienia by³y miejscem walki i rozprawy z cz³owiekiem-patriot¹, bohaterem, rzecznikiem s³usznej sprawy. Ostatnio ukazuje siê
na ten temat coraz wiêcej publikacji wstrz¹saj¹cych.
Jak¿e¿ potrzebna jest szczera refleksja, refleksja moralna
ca³ego spo³eczeñstwa na ten temat. Jak¿e¿ sprawa
wiêziennictwa, ca³a dziedzina wymiaru sprawiedliwoœci
wymaga uzdrowienia, ucz³owieczenia.
Powiedzia³em kiedyœ, ¿e warunki, jakie panuj¹
w wiêzieniach, s¹ jednym z podstawowych sprawdzianów
stanu moralnego w³adzy i spo³eczeñstwa oraz kultury
danego kraju. Dlatego dowiadujê siê z radoœci¹, ¿e
w ostatnich latach i miesi¹cach niema³o zmienia siê
w wiêzieniach polskich na lepsze. Pierwsza rzecz, któr¹
chcia³bym tu podkreœliæ, dotyczy was, drodzy bracia
i siostry, nie tyle jako wiêŸniów, lecz jako obywateli tego
kraju, ¿e mianowicie nie ma ju¿ na szczêœcie w OjczyŸnie

naszej wiêŸniów politycznych. Oby to zjawisko hañbi¹ce
ludzkoœæ zniknê³o na zawsze z naszego globu.
Radujê siê wiêc, ¿e coraz wiêcej myœli siê i robi w tym
kierunku, a¿eby warunki panuj¹ce w polskich wiêzieniach
sta³y siê bardziej ludzkie. Kara pozbawienia wolnoœci
ju¿ sama w sobie jest wystarczaj¹co uci¹¿liwa i powinno siê oszczêdziæ wiêŸniom takich warunków, które
godz¹ bezpoœrednio w ich zdrowie, w ich wiêzi rodzinne czy poczucie osobistej godnoœci. Wiêzieñ, ka¿dy
wiêzieñ, który odbywa karê za pope³nione przestêpstwo,
nie przesta³ byæ przecie¿ cz³owiekiem, obci¹¿onym co
prawda s³aboœci¹, zagro¿eniem i grzechem – mo¿e zbrodni¹ – a nawet upartymi nawrotami do niego, ale niepozbawionym równie¿ tej wspania³ej mo¿liwoœci, jak¹ jest
poprawa, powrót do siebie, jak¹ jest nawrócenie cz³owieka, odnowienie w sobie obrazu Bo¿ego. Jesteœcie
skazani, to prawda, ale nie potêpieni. Ka¿dy z was
mo¿e zostaæ przy pomocy ³aski Bo¿ej – œwiêtym.
Dlatego jestem tu dziœ z wami, a poprzez was z tymi
wszystkimi, którzy dziel¹ wasz los.
Tylko wówczas, kiedy system penitencjarny opiera
siê na elementarnej prawdzie dynamizmu osoby ludzkiej,
mo¿liwoœci rozwoju moralnego, wiêzienie daje cz³owiekowi uwiêzionemu realn¹ szansê pe³nego powrotu do
spo³eczeñstwa. Jeœli zaœ w systemie wymierzania kary
zabraknie podstawowego szacunku dla ludzkiej godnoœci
wiêŸniów, wiêzienia przemieniaj¹ siê czasem w szko³y
nowych przestêpców oraz w miejsca, w których pog³êbia
siê wyobcowanie, a nawet nienawiœæ do spo³eczeñstwa.
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Benedykt XVI, Rozwa¿anie przed modlitw¹ „Anio³ Pañski” 13 marca 2011

Jan Pawe³ II w ZK w P³ocku

Drodzy bracia i siostry, ufam, ¿e te nowe tendencje
– których podstawowym za³o¿eniem jest ta oczywista
prawda, ¿e wiêzieñ jest przecie¿ takim samym cz³owiekiem jak inni – dotar³y ju¿ do waszego wiêzienia oraz
do innych wiêzieñ w Polsce i ¿e bêd¹ siê utrwala³y i pog³êbia³y. Ufam, ¿e ten nowy duch przemienia równie¿
postawy s³u¿by wiêziennej.
Jednym z przejawów tego nowego ducha jest to,
¿e bramy wiêzieñ otworzy³y siê przed kapelanami, przed
kap³anami, duszpasterzami. Oby Bóg obdarza³ waszych
kapelanów mi³oœci¹ do was wszystkich i do ka¿dego
z was, gdy przychodz¹ z duchow¹ pos³ug¹. Oby mieli doœæ
œwiat³a do tego, by z nale¿yt¹ delikatnoœci¹, a zarazem
skutecznie umieli towarzyszyæ wam i nieœæ pociechê
w waszym nie³atwym losie, ukazywaæ Chrystusa i wyzwolenie, jakie On przynosi ka¿demu cz³owiekowi. ¯yczê
wam takich kap³anów, którzy potrafi¹ obudziæ nadziejê nawet w cz³owieku, który popad³ w rozpacz.
Takich, którzy potrafi¹ przekonaæ was, ¿e ka¿dy z was
jest Bogu drogi, bardzo drogi, ¿e za ka¿dego z was
Chrystus umar³ na krzy¿u. Bêd¹c dziœ z wami, wœród
was, tak¹ w³aœnie pos³ugê pragnê spe³niæ.
Drogi mi jest ka¿dy cz³owiek i pragnê gor¹co jego
dobra, ca³ego dobra, dobra dla duszy i cia³a. Tego dobra
pragnie dla ka¿dego cz³owieka Koœció³ i w miarê swoich
mo¿liwoœci stara mu siê je przynosiæ. Wiele spraw nie
nale¿y do mojej misji. Mówi³em o tym kiedyœ w przemówieniu do wiêŸniów francuskich: „Nie nale¿y do mojej
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misji wymiar ludzkiej sprawiedliwoœci i zastêpowanie
instancji prawnych, które was os¹dzi³y (…). Nie znam
zreszt¹ ró¿norodnych przyczyn, które doprowadzi³y do
uwiêzienia was, nie do mnie te¿ nale¿y ocenianie waszej
odpowiedzialnoœci i znaczenia krzywd, jakie mogliœcie
wyrz¹dziæ innym, bêd¹cych dla was, byæ mo¿e, Ÿród³em
skrytej udrêki” (5 X 1986 r., L'Osservatore Romano,
wyd. polskie, nr 10/1986).
Moj¹ misj¹ jest budziæ w ludziach – zw³aszcza w ludziach, którzy tego najbardziej potrzebuj¹ – pamiêæ o tym,
¿e zostali stworzeni na obraz Bo¿y. Moj¹ misj¹ jest g³osiæ
ludziom, nawet najwiêkszym grzesznikom, ¿e Bóg jest
bogaty w mi³osierdzie i ¿e Jezus Chrystus najwiêcej
serca okazywa³ celnikom i jawnogrzesznicom. Jak dobrze wiemy, w odpowiedzi na mi³oœæ Jezusa celnicy
i jawnogrzesznice zawierzali Mu samych siebie i odnajdywali nadziejê, nawet jeœli przedtem byli ogarniêci
rozpacz¹.
Jestem przede wszystkim s³ug¹ Chrystusa i szafarzem
Bo¿ych tajemnic (por. 1 Kor 4,1) i przychodzê do was
w Jego imieniu. Tote¿ serdecznie was proszê, tak jak
prosi³em ju¿ na wielu innych miejscach: Nie bójcie siê
otworzyæ waszych serc przed Nim, uwierzcie w g³oszon¹ przez Niego mi³oœæ! Najgorszym wiêzieniem by³oby
serce zamkniête i zatwardzia³e, a najwiêkszym z³em
rozpacz.
¯yczê wam nadziei. ¯yczê wam przede wszystkim
radoœci z odnalezienia ju¿ teraz pokoju serca w skrusze,
w przebaczeniu Bo¿ym, w przyjêciu Jego ³aski. ¯yczê
wam, abyœcie mogli cieszyæ siê lepszymi warunkami ¿ycia tutaj, stopniowo zas³uguj¹c na zaufanie spo³eczeñstwa. ¯yczê wam, abyœcie jak najszybciej powrócili do
waszych domów i rodzin, na normalne miejsce w spo³eczeñstwie. ¯yczê tak¿e, abyœcie ju¿ teraz ¿yli godnie,
w pokoju, staraj¹c siê rozwijaæ wœród was ducha braterstwa i przyjaŸni.
Bêdê siê za was modli³, czyniê to zreszt¹ codziennie,
a i wy pomódlcie siê czasem za mnie. Niech wam, waszym rodzinom i waszym bliskim towarzyszy papieskie
b³ogos³awieñstwo, jako zadatek Bo¿ych ³ask, Bo¿ego
przebaczenia, Bo¿ego odkupienia.

NAJCIÊ¯SZ¥ NIEWOL¥
JEST GRZECH
Wielki Post, czterdziestodniowy okres liturgiczny,
jest w Koœciele duchow¹ wêdrówk¹, przygotowuj¹c¹
do Wielkanocy. W istocie ma to byæ pójœcie za Jezusem,
który zdecydowanie zmierza w kierunku krzy¿a, bêd¹cego uwieñczeniem Jego zbawczej misji. Jeœli zadamy
sobie pytanie: dlaczego Wielki Post? dlaczego krzy¿?,
to odpowiedŸ w wymiarze najg³êbszym brzmi: poniewa¿
istnieje z³o, co wiêcej – grzech, który, wed³ug Pisma Œwiêtego, jest g³êbok¹ przyczyn¹ wszelkiego z³a. Ale to stwierdzenie nie jest bynajmniej dla wszystkich oczywiste i wielu nie akceptuje samego s³owa «grzech», zak³ada ono bowiem religijn¹ wizjê œwiata i cz³owieka. W istocie jest
prawd¹, ¿e jeœli usuwa siê Boga z horyzontu œwiata, nie
mo¿na mówiæ o grzechu. Podobnie gdy zajdzie s³oñce,
znikaj¹ cienie; cieñ jest widoczny tylko wtedy, gdy jest
s³oñce; tak wiêc przes³oniêcie Boga poci¹ga za sob¹ nieuchronnie zas³oniêcie grzechu. Dlatego poczucie grzechu
– które jest czymœ innym ni¿ «poczucie winy», jak je pojmuje psychologia – wyrabia siê, gdy na nowo odkrywa siê
Boga. Wyra¿a to psalm Miserere, przypisywany królowi
Dawidowi po tym, jak dopuœci³ siê podwójnego grzechu
– cudzo³óstwa i zabójstwa: «Tylko przeciw Tobie zgrzeszy³em» (Ps 50 [51], 6) – mówi Dawid, zwracaj¹c siê do
Boga.
Postawa Boga wobec moralnego z³a to przeciwstawienie siê grzechowi i ratowanie grzesznika. Bóg nie akceptuje z³a, gdy¿ jest Mi³oœci¹, Sprawiedliwoœci¹ i Wiernoœci¹; i w³aœnie dlatego nie chce œmierci grzesznika, ale
chce, aby siê on nawróci³ i ¿y³. Bóg anga¿uje siê, aby zbawiæ ludzkoœæ: widzimy to w ca³ej historii ludu ¿ydowskiego, pocz¹wszy od wyzwolenia z Egiptu. Bóg jest zdecydowany wyzwoliæ swoje dzieci z niewoli i poprowadziæ je
do wolnoœci. A najciê¿sz¹ i najg³êbsz¹ niewol¹ jest w³aœnie niewola grzechu. Dlatego Bóg zes³a³ swego Syna
na œwiat, aby uwolniæ ludzi od panowania szatana – «Ÿród³a i przyczyny wszelkiego grzechu». Zes³a³ Go w naszym
œmiertelnym ciele, aby sta³ siê On ofiar¹ odkupieñcz¹,
umieraj¹c za nas na krzy¿u. Temu ostatecznemu i pow-

szechnemu planowi zbawienia diabe³ przeciwstawia siê
ze wszystkich si³, jak pokazuje to zw³aszcza Ewangelia
o kuszeniu Jezusa na pustyni, czytana co roku w Pierwsz¹
Niedzielê Wielkiego Postu. Wejœcie w ten okres liturgiczny oznacza bowiem za ka¿dym razem sprzymierzenie siê
z Chrystusem w walce przeciw grzechowi, podejmowanie
– zarówno jako pojedyncze osoby, jak i jako Koœció³ – duchowej walki ze z³ym duchem.
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Cisi Pracownicy Krzy¿a

ŒWIÊTY DOBRY £OTR
„Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszk¹, ukrzy¿owali tam Jego i z³oczyñców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. (…) Jeden ze z³oczyñców,
których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: «Czy¿ ty nie jesteœ
Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas». Lecz drugi,
karc¹c go, rzek³: «Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê
sam¹ karê ponosisz? My przecie¿ sprawiedliwie odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za nasze uczynki, ale On
nic z³ego nie uczyni³». I doda³: «Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu
odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ bêdziesz
ze Mn¹ w raju»”. £k 23, 33.39-43
Apokryfy podpowiadaj¹, ¿e ten ukrzy¿owany po prawej stronie Chrystusa z³oczyñca, który nawróci³ siê i zmar³
skruszony, mia³ na imiê Dyzma. Jego kult rozwija³ siê od
pocz¹tków chrzeœcijañstwa, a nabra³ znaczenia w IV wieku, kiedy to pojawi³a siê legenda o znalezieniu jego krzy¿a.
Jest patronem wiêŸniów, skazañców, kapelanów wiêziennych, umieraj¹cych, pokutuj¹cych i nawróconych grzeszników. Czêsto przyzywano go jako orêdownika podczas
wzbudzania ¿alu za grzechy, stanowi bowiem wzór doskona³ego ¿alu za grzechy. Œwiêto Dobrego £otra obchodzi siê
26 marca. Atrybutami Dobrego £otra s¹ krzy¿, ³añcuch,
maczuga, miecz lub nó¿.
Jego postaæ najbardziej czczona jest w prawos³awiu,
co te¿ widaæ na podstawie sztuki sakralnej Koœcio³ów
wschodnich, gdzie mo¿na spotkaæ indywidualne przedstawienia Dobrego £otra. W XVII wieku w Rosji powsta³
typ ikony tzw. marszowej. Przedstawia³y one Dobrego
£otra jako mê¿czyznê w czerwonej opoñczy przerzuconej
przez ramiê, z krzy¿em w jednym rêku, a z mieczem lub
no¿em w drugim. Ikony te przeznaczone by³y dla band
rozbójników. Do historii dwóch ³otrów nawi¹zuje te¿ prawos³awny krzy¿ – symbolizuje ich dolna belka: jej prawe,
wzniesione ku górze ramiê to dobry ³otr, lewe i obni¿one to
z³y ³otr.
Pobo¿noœæ chrzeœcijañska odnalaz³a w Dobrym £otrze
przyk³ad skruchy, wiary i bezgranicznej ufnoœci. Jest on
patronem Gallipoli na pó³wyspie o tej samej nazwie (Turcja). Specjalnym kultem otaczano go w diecezji nowojorskiej. Równie¿ w zakonie franciszkañskim Dyzma cieszy³
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siê pocz¹tkowo du¿ym nabo¿eñstwem. W Polsce czczono
Dobrego £otra na Œl¹sku i w diecezji przemyskiej.
Mówi siê, ¿e Dobry £otr to „œwiêty z³odziej”, który
ukrad³ niebo. Jezus zbawia cz³owieka o szokuj¹cej przesz³oœci, byœmy zobaczyli, ¿e ostatnie s³owo zawsze nale¿y
do mi³oœci i ¿e nadzieja zbawienia pojawiæ siê mo¿e w najmniej oczekiwanych okolicznoœciach. St¹d te¿ Dobry £otr
jest tak¿e symbolem Bo¿ego mi³osierdzia. Natomiast Z³y
£otr (Geglas) jest ostrze¿eniem dla zatwardzia³ych grzeszników. Mo¿na byæ bardzo blisko Chrystusa, tak jak on,
mo¿na nawet razem z Nim cierpieæ i umieraæ, a jednak
odrzuciæ ³askê nawrócenia. Z³y £otr nie tylko nie skorzysta³ z tej wyj¹tkowej okazji, ale przy³¹czy³ siê do przeœladowców Pana Jezusa i ur¹ga³ Mu.
Abp Józef Michalik przyznaje, ¿e czêsto modli siê
do Dobrego £otra, którego odkry³ po przyjœciu do Archi-

diecezji Przemyskiej jako jednego z jej patronów: „To by³
pierwszy wielki œwiêty kanonizowany przez Pana Jezusa,
œwiêty ostatniej nadziei na zbawienie. Niezwykle optymistyczny œwiêty. Z nim bardzo czêsto rozmawiam”. „By³
przecie¿ taki przypadek, ¿e zabójca na kilka minut przed
œmierci¹ uwierzy³ i z ust samego Jezusa otrzyma³ gwarancjê zbawienia „dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju” (£k 23, 43).
Czy by³a to wiara wielka, czy ma³a, dojrza³a czy pe³na w¹tpliwoœci, mocna refleksj¹, czy niepewna odruchem spontanicznoœci – nie wiadomo, co w tym akcie umieraj¹cego
zabójcy by³o decyduj¹ce. Faktem jest, ze znalaz³ upodobanie w oczach Jezusowych i us³ysza³ krzepi¹ce zdanie:
Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju. Dobry ³otr nie zd¹¿y³ ju¿
wykazaæ wiernoœci wierze w codziennym ¿yciu, nie zd¹¿y³
daæ dowodów ¿ycia z wiary, ale czy nie da³ najwiêkszego
dowodu cierpienia z Chrystusem, a¿ do koñca? Towarzyszy³ Mu odt¹d w ciszy, bez bluŸnierstwa, wspó³cierpia³
z boku, a¿ do przebicia Jego serca, w oczekiwaniu na
kolejne cierpienie, po³amania w³asnych nóg, które mia³o
przyspieszyæ i jego zgon. Potencja³ mocy Bo¿ej ukazany
w nawróceniu ukrzy¿owanego s¹siada Golgoty jest niezwyk³y, wprost nie do pojêcia po ludzku, bo ludzie w takich
sytuacjach nie szukaj¹ zbawienia, ale pomocy w ucieczce
lub ulgi w cierpieniu; a tu nagle przebi³a siê inna perspektywa i zwyciê¿y³a dobroæ serca, wspó³czucie zbu-

dowane na prawdzie doprowadzi³o do aktu wiary: „my
przecie¿ sprawiedliwie, odbieramy s³uszna karê za
nasze uczynki, ale On nic z³ego nie uczyni³”(£k 23,
41). (w: Przypatrzcie siê bracia, wierze Waszej).

Modlitwa za wstawiennictwem
œw. Dobrego £otra:
O B³ogos³awiony £otrze! Otrzyma³eœ ³askê udzia³u
w cierpieniach mojego Zbawiciela. U boku Jezusa na
krzy¿u by³eœ tam gdzie chcia³bym byæ ja: skruszony
i pe³en wspó³czucia grzesznik. Twoja g³owa pochyla³a siê ku Boskiemu Ukrzy¿owanemu; i to jest moim
pragnieniem. Wiêkszoœæ ludzi kocha³a Chrystusa za
Jego cuda, w Jego chwale. Ale Ty, Ty kocha³eœ Go
w Jego opuszczeniu, w Jego bólu i konaniu. Uproœ mi,
³otrowi jak ty, ³askê litoœci i pocieszenia w godzinie
œmierci; by ostatnie uderzenie mojego biednego serca,
tak jak to by³o z Tob¹, dokona³o siê w komunii mi³oœci
z Sercem Chrystusa Jezusa umieraj¹cego dla nas.
Amen.

BRACTWO
WIÊZIENNE
Dzieñ Modlitw za WiêŸniów zosta³ ustanowiony
w Polsce podczas 347. zebrania plenarnego Episkopatu,
obraduj¹cego w Warszawie w marcu 2009 r. Zabiega³o
o to Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy WiêŸniom
„Bractwo Wiêzienne” wraz ze swym za³o¿ycielem ks. Janem Sikorskim oraz naczelnym kapelanem wiêziennictwa
ks. Paw³em Wojtasem. Dzieñ Modlitw za WiêŸniów, przypadaj¹cy 26 marca, w liturgiczne wspomnienie Dobrego
£otra, ma zachêciæ wiernych w Polsce do objêcia pamiêci¹
i modlitw¹ osadzonych.
Bractwo Wiêzienne to stowarzyszenie skupiaj¹ce wolontariuszy, którzy pos³uguj¹ w wiêzieniach, pomagaj¹c
kapelanom. Zaczê³o dzia³aæ po 1989 r., a w struktury organizacyjne ujêto je w roku 1992. Rok póŸniej przyst¹pi³o
ono do œwiatowych struktur – miêdzynarodowej ekumenicznej organizacji Prison Fellowship International.
Od 1994 r. nale¿y równie¿ do Rady Ruchów Katolickich
w Polsce. (www.bractwowiezienne.ruchy.opoka.org.pl).
Oprócz centralnego oddzia³u Bractwa w Warszawie
dzia³aj¹ samodzielne jednostki terenowe: w Bydgoszczy,
Koszalinie, Szczecinie, a we Wroc³awiu funkcjonuje
m.in. dom dla by³ych wiêŸniów. W miejscach, gdzie jest
mniej chêtnych, by utworzyæ stowarzyszenie, powstaj¹
ko³a Bractwa Wiêziennego. Wolontariusze œwieccy dzia³aj¹ w ponad 50 zak³adach karnych i aresztach œledczych
w Polsce. Dzia³aniom Bractwa Wiêziennego patronuje
Dobry £otr, wed³ug apokryfów nosz¹cy imiê Dyzmas.
Jest on symbolem
Bo¿ego Mi³osierdzia.
Pokazuje, ¿e nawet
w ostatniej chwili ¿ycia mo¿na jeszcze powróciæ do Boga.
Ukrzy¿owany razem
z Chrystusem, wyrazi³ on ¿al za swoje
grzechy, a Jezus zapowiedzia³ mu, ¿e bêdzie z Nim w raju.
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S£OWO OD APOSTO£ÓW
WIÊZIENNYCH

Ks. Pawe³ Wojtas, Krajowy Duszpasterz WiêŸniów
Apostolat wiêzienny powinien pracowaæ nad problematyk¹ pogodzenia siê wiêŸnia z samym sob¹. To jest bardzo istotny problem – pomóc wiêŸniowi zaakceptowaæ
siebie razem z ograniczeniami i s³aboœciami, stronami dobrymi i tkwi¹cymi mo¿liwoœciami. Pomóc w szczerym rozpoznaniu, czym siê by³o i kim chce siê byæ. To jest bardzo
istotny moment w naszej pracy z wiêŸniami. Dalej problem
pogodzenia siê z bliŸnimi, odnowienie, przywrócenie normalniejszych stosunków spo³ecznych na ka¿dym poziomie, zdolnoœæ do wspó³¿ycia we wspólnocie z innymi.
KOTWICA
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Pamiêtamy przecie¿, ¿e wspólnota wiêzienna, wspólnota
w celi, dla nich samych niejednokrotnie stanowi tzw. piek³o. W wielu rozmowach z wiêŸniami przekonamy siê,
¿e jest to bardzo wa¿ny dla nich moment, rozmowa z cz³owiekiem, który chce im autentycznie pomóc. Jak¿e inna
jest ich rzeczywistoœæ, kiedy wracaj¹ do celi. Zatem nale¿a³oby ul¿yæ wiêŸniom w ich samotnoœci, zachêcaj¹c ich
do utrzymywania stosunków z rodzinami, sk³aniaæ ich do
utrzymywania zwi¹zków ze œwiatem zewnêtrznym. Trzeba
zachêcaæ wiêŸniów do wzajemnej pomocy, jak równie¿ do
wspólnych dzia³añ na rzecz bardziej potrzebuj¹cych, zarówno w wiêzieniu, jak i poza jego murami. Popieraæ wszystko, co mo¿e przyczyniæ siê do poprawy ich doli, zachêcaæ
ró¿ne stowarzyszenia, aby interesowa³y siê problematyk¹
wiêŸniów. Powinniœmy szukaæ sposobów, aby obudziæ
u naszych podopiecznych poczucie odpowiedzialnoœci, zarówno we wzajemnych stosunkach, jak i wobec w³asnych
rodzin i wszystkich im bliskich.
Bardzo istotna sprawa, która rzutuje na ich dalsze
¿ycie, w szczególnoœci po wyjœciu z zak³adu, to ich zwi¹zek
z Bogiem, pogodzenie siê z Bogiem, odkrywanie mi³oœci
Boga ¿ywego, który wzywa nas do nieustannej przemiany.
To nale¿a³oby im jakoœ przekazywaæ. Dalej – dawaæ œwiadectwo mi³oœci Boga do cz³owieka. To jest bardzo istotne,
byœmy byli wzglêdem nich ludŸmi czynu. Ewangeliê powinniœmy przedstawiaæ jako Dobr¹ Nowinê o wyzwoleniu,
jakie ona niesie ze sob¹ wspó³czesnemu cz³owiekowi. Musimy pamiêtaæ, ¿e nasi podopieczni czêsto s¹ ludŸmi, którzy wczeœniej nie mieli czasami nawet ¿adnego kontaktu
z Koœcio³em, z Ewangeli¹, z Pismem Œw., dlatego tym bardziej nale¿a³oby im ukazywaæ bogactwo Biblii i w³aœnie
w taki prosty, konkretny sposób, ¿e Ewangelia jest to list
Boga do cz³owieka, mówi¹cy o wyzwoleniu cz³owieka ku
wiecznoœci, ku pe³ni cz³owieczeñstwa. Myœlê, ¿e jest to
bardzo istotne w naszej osobistej pracy z nimi.
Dr Aleksandra Szymanowska
Nale¿y jeszcze wspomnieæ o potrzebie sensu ¿ycia.
Potrzeba ta jest jedn¹ z podstawowych potrzeb cz³owieka.
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Cz³owiek, który nie widzi sensu w³asnej egzystencji, który
nie wie po co ¿yæ, nie ma te¿ si³y do ¿ycia, nie jest w stanie
do niczego d¹¿yæ i w efekcie staje siê apatyczny, popada
w nerwicê, szuka ucieczki w alkoholu lub samobójstwie.
Potrzebê sensu ¿ycia zaspokajamy, realizuj¹c wartoœci. Najczêœciej s¹ to wartoœci twórcze – zwi¹zane z prac¹ i ró¿nego typu dzia³alnoœci¹, lub wartoœci doznaniowe,
zwi¹zane z prze¿ywaniem mi³oœci, piêkna itp. W warunkach wiêziennych realizacja wartoœci twórczych i doznaniowych jest znacznie utrudniona. Pozostaj¹ jednak wartoœci, które zawsze w ka¿dych warunkach mo¿na realizowaæ, a mianowicie wartoœci zwi¹zane z postaw¹, jak¹ cz³owiek przyjmuje wobec swego losu i swego cierpienia.
Kara pozbawienia wolnoœci jest cierpieniem, niezale¿nie od tego, w jakich warunkach siê j¹ odbywa. Przyjêcie tego cierpienia i zaakceptowanie oraz d¹¿enie do zrozumienia jego znaczenia mo¿e nadaæ ¿yciu sens. W poznawaniu znaczenia cierpienia i przyjêciu w³asnej postawy
wobec niego mog¹ byæ bardzo pomocni kapelani wiêzienni
oraz wszystkie osoby gotowe nieœæ skazanym pomoc duchow¹ i moraln¹.
Dr Danuta Gajdus
Wiezienie ma swoje radoœci i smutki. Ka¿dy cz³owiek
prze¿ywa je i po tej, i po tamtej stronie bramy. Chodzi tylko
o to, aby i skazanym na pozbawienie wolnoœci, i tym, którym przychodzi wykonywaæ tê karê, towarzyszy³a myœl,
i¿ po obu stronach bramy stoi cz³owiek, któremu trzeba
pomóc. A kiedy ju¿ brama zatrzaœnie siê, ¿e treœci¹ pracy
penitencjarnej jest od pierwszej chwili budowanie „z³otego
mostu” miêdzy wiêŸniem a wolnoœci¹. W tej drodze do
wolnoœci jest wiele przystanków, na których oczekuj¹ profesjonaliœci, kapelani, œwieccy – s³owem ludzie rozumiej¹cy sens tej trudnej pos³ugi dla drugiego cz³owieka.
Janina Szweycer-Grupiñska
Podejmuj¹c nasz¹ pos³ugê ewangelizacji w wiêzieniach, czêsto decydujemy siê na to poruszeni naszymi emocjami: bo wspó³czujemy wiêŸniom w ich trudnym ¿yciu,
chcemy œwiadczyæ dobro i pomóc nieszczêœliwym, bo mamy wra¿liwe serca na ich cierpienia. To wszystko s¹ dobre
motywy, ale nie najwa¿niejsze. Abyœmy byli mocno i trwale zaanga¿owani wol¹ w naszym pos³ugiwaniu, musimy
mieæ nie tylko wra¿liwoœæ uczuæ, ale jasno sprecyzowany
cel naszej s³u¿by. Jesteœmy uczniami Pana Jezusa i zasadniczym naszym celem jest ewangelizacja. A có¿ to jest

ewangelizacja? Jest to wszelkie dzia³anie zwi¹zane z g³oszeniem Ewangelii – Dobrej Nowiny. Chrystus jest Dobr¹
Nowin¹. A wiêc istot¹ ewangelizacji jest g³oszenie Chrystusa, doprowadzenie do Chrystusa, dawanie Chrystusa,
którego sam uznajê jako swego Pana i mam osobist¹ z Nim
relacjê. (…) Kiedy widzimy jasno okreœlony cel naszej
s³u¿by, musimy poznawaæ i szukaæ coraz lepszych sposobów jego realizacji. Nie istnieje model dzia³alnoœci
ewangelizacyjnej w wiêzieniu, który mo¿na by odtwarzaæ
wszêdzie jednakowo. Ewangelizacja jest zale¿na od lokalnych warunków, od energii, czasu, pomys³ów i iloœci
osób zaanga¿owanych. Du¿o trudniej rozwijaæ dzia³alnoœæ
tylko jednej osobie. Nasza ewangelizacja w wiêzieniach
powinna byæ wspóln¹ misj¹. Dzie³o powinno nale¿eæ do
wspólnoty, a nie do jednostki. (...)
Ogromnie wa¿n¹ spraw¹ przy rozpoczêciu ka¿dego
ewangelizacyjnego dzia³ania jest stworzenie odpowiedniego klimatu: ¿yczliwoœci, akceptacji i serdecznoœci
oraz okazywanie wiêŸniom szacunku i indywidualnego
traktowania ka¿dego z osobna; uznania jego wartoœci, okazanie braterskiego zainteresowania, troski i wspó³czucia.
Nie wstydŸmy siê okazywaæ im serce i ciep³e gesty. W tak
budowanej atmosferze mo¿e dopiero obudziæ siê w wiêŸniu
zaufanie i szczeroœæ oraz mog¹ rozwijaæ siê dalsze relacje
z nami. W takim klimacie mo¿emy dopiero umacniaæ wiarê, mówiæ o nadziei i ufnoœci, modliæ siê i g³osiæ Chrystusa.
Wa¿ne ostrze¿enie: w czasie tych wszystkich kontaktów wiêŸniowie zg³aszaj¹ mnóstwo potrzeb, próœb, a czasem dramatycznych ¿¹dañ i b³agañ o pomoc materialn¹ czy
inn¹. Nie dajmy porwaæ siê tej lawinie! My nie jesteœmy
w stanie sprostaæ wszystkim ich potrzebom i proœbom
o pomoc w za³atwianiu spraw. Jest niebezpieczeñstwo,
¿e nasza dzia³alnoœæ mo¿e przerodziæ siê w humanitarn¹
aktywnoœæ w udzielaniu pomocy. Robi to „Patronat” i inne
instytucje. Owszem, trzeba mieæ przygotowan¹ informacjê
o mo¿liwoœciach charytatywnej czy prawnej pomocy (adresy tych instytucji), ale w zasadzie nie nale¿y podejmowaæ
siê tych czynnoœci poza nasz¹ zasadnicz¹ s³u¿b¹. Zdarzaj¹
siê wyj¹tkowe wypadki, kiedy konieczna jest pomoc czy
interwencja w rodzinie wiêŸnia: pojednanie ma³¿eñstwa,

ciê¿ka choroba czy œmieræ, jakaœ drastyczna sytuacja.
Wtedy nale¿y indywidualnie rozeznaæ sytuacjê i post¹piæ wed³ug mo¿liwoœci.
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Izabela Rutkowska

Zdjêcia – Adam Stelmach

WYTATUOWANI KLERYCY?
W oczekiwaniu na rozœwietlony witra¿

To by³y wakacje 2008 roku. Jak wakacje, to i turnusy
rehabilitacyjne. Jak turnusy, to i nowi wolontariusze, do
których coraz czêœciej do³¹czali klerycy z przeró¿nych
seminariów. Wchodzê na hol i mijam w³aœnie jednego
z nich. Postawny ch³op… Schodzê do mojego podziemia
i mijam kolejnego. Wysoki, umiêœniony. Co to za seminarium, myœlê, ³¹czone chyba z AWF-em… Bez wiêkszego
namys³u otwieram redakcjê i prawie z niej nie wychodz¹c,
ob³o¿ona ksi¹¿kami, s³ownikami, mailami, papierami, planujê nastêpny numer Kotwicy. Wychodzê po 15.00. Na holu nikogo – zapewne w kaplicy na koronce do Mi³osierdzia
Bo¿ego. Kolejny dzieñ pracy rozpoczyna siê od rana upa³ami. Wchodzê na hol i có¿ widzê? Moi klerycy ze sportowego seminarium maj¹ tatua¿e… Po krótkiej dziennikarskiej orientacji w terenie dowiadujê siê, ¿e w te wakacje
ci obiecani klerycy nie dojechali i z braku wolontariuszy
ks. Janusz wpad³ na pomys³, aby zast¹piæ ich… wiêŸniami
z g³ogowskiego ZK. Po korytarzach przesz³o ewangeliczne
echo: „Celnicy i nierz¹dnice wejd¹ przed wami do Królestwa Niebieskiego” (Mt 21,31). W te wakacje nie mo¿na
by³o nie us³yszeæ tych s³ów.
Przez ostatnie lata owi „wytatuowani klerycy” na sta³e
ju¿ wpisuj¹ siê w historiê Domu Cichych Pracowników
KOTWICA
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Krzy¿a, s³u¿¹c swoj¹ prac¹ tak¿e i poza turnusami. Nie jest
to jedyny taki przypadek w Polsce – w ró¿nych miejscowoœciach proboszczowie czy zakonnicy zapraszaj¹ Zak³ad
Karny do pracy w swoich parafiach i domach zakonnych.
Praca tego typu (jak chyba zreszt¹ praca w ogóle) traktowana jest jako rodzaj resocjalizacji. Kierowani s¹ do niej
osadzeni odznaczaj¹cy siê dobr¹ opini¹. Podejmuj¹ j¹
oczywiœcie tylko ci, którzy tego chc¹. Czy jednak wszyscy,
którzy wybieraj¹ Dom u Cichych, kieruj¹ siê wzglêdami religijnymi? Wiara w to zakrawa na naiwnoœæ… Dom u Cichych nazywany jest El Dorado. Uwa¿any jest przez nich
za miejsce pe³ne dobra – ¿yczliwe i ciep³e, tchn¹ce nadziej¹, mo¿e rodzaj szansy.
Ju¿ kolejny rok mijam ich na korytarzach mojego
miejsca pracy. Niektórzy uœmiechaj¹ siê z daleka, witaj¹c
¿yczliwym dzieñ dobry, niektórzy przemykaj¹ bokiem,
nie podnosz¹c g³owy, niektórzy uprzejmie spiesz¹ z pomoc¹ w dŸwiganiu Kotwic, otwieraj¹ po d¿entelmeñsku
drzwi, niektórzy tylko obserwuj¹ z daleka i nie maj¹ ochoty
na najmniejszy kontakt – z nikim. Kim naprawdê s¹? Dlaczego trafili do ZK? I o co chodzi z tymi tatua¿ami?
Zdarza siê, ¿e poznajemy ich wczeœniejsze zawody
i talenty. Pan Czes³aw by³ np. cukiernikiem – piek³ wiêc
u Cichych torty na ró¿ne okazje. Pan Mirek mia³ rêkê
do kwiatów – ró¿e kwit³y dziêki niemu imponuj¹co. Pan
Darek natomiast sta³ siê ju¿ specjalist¹ od wirówki (taki
sprzêt rehabilitacyjny). To wielka ³aska pracowaæ obok
nich. Ewangelia. Nie mo¿na o nich nie myœleæ. S¹ trochê
z innego œwiata.
Czasem wypisujê ich dokumenty: Rados³aw, syn Antoniego; Bartosz, syn Piotra; Micha³, syn Jana; Marcin, syn
Jakuba… Zawsze wtedy przypominaj¹ mi siê ewangeliczne opisy: uzdrowienie Bartymeusza, syna Tymeusza,
powo³anie Jakuba, syna Alfeusza. Ca³y ¿yciorys Jezusa
to jedna wielka lista imion po³¹czonych wiêzami krwi.
Jezus „by³, jak s¹dzono, synem Józefa, syna Helego, syna
Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja (…),
syna Adama, syna Bo¿ego” (£k 3, 23-38). Na co dzieñ nie
sygnujemy w ten sposób swoich danych. Dopiero w dokumentach osadzonych mog³am zobaczyæ, jak wa¿ne jest

imiê ojca przy okreœlaniu to¿samoœci. Izabela, córka Jana
– nigdy chyba nie przysz³oby mi na myœl okreœlaæ siebie
w ten sposób. To administracyjne sformu³owanie, które dla
nich jest codzienn¹ formu³¹ wymagan¹ przez system, jest
jednoczeœnie znakiem niezwykle g³êbokich treœci. Pokazuje nas ono jako jednostki w³¹czone w wielk¹ ludzk¹
rodzinê i historiê ¿ycia na ziemi. Nie jesteœmy jakimœ
niewyjaœnionym przypadkiem. Jesteœmy czêœci¹ konkretnej spo³ecznoœci, konkretnej rodziny. I to, od kogo pochodzimy, nas okreœla. Pomaga te¿ wyjaœniæ, dlaczego nasze
¿ycie toczy siê tak, a nie inaczej. Chcemy bowiem czy nie –
dziedziczymy po naszych rodzicach nie tylko choroby,
ale i style zachowañ, systemy przekonañ, kulturê, sposób
traktowania innych. Nie jest to jednak tak proste, jak byœmy
mo¿e chcieli, bo nie ma tu zasady: prawnik, syn prawnika;
z³odziej, syn z³odzieja. Bywa zupe³nie na odwrót: prawnik,
syn z³odzieja; z³odziej, syn prawnika. Podobnie z wiar¹,
kultur¹, ¿yciowymi celami, itp. Zawsze jednak nasze ¿ycie
ustawione jest w relacji do naszych rodziców – choæby na
zasadzie zaprzeczenia: nie chcê byæ taki, jak mój ojciec.
Dziecko-ojciec – jak¿e to wa¿na relacja. Jak¿e wa¿ne,
na jakiej linii przebiega – czy linii bezgranicznej akceptacji
czy linii niespe³nionych marzeñ-wymagañ, czy te¿ linii
rany. Kiedyœ dowiedzia³am siê, ¿e mój Tato wymyœli³ moje
imiê na d³ugo jeszcze przed moim poczêciem. A wiêc kocha³ mnie na d³ugo przed moim zaistnieniem. Dorasta³am
wiêc w poczuciu bezpieczeñstwa i bezgranicznej ojcowskiej akceptacji. Jestem wiêc szczêœciarzem. Zreszt¹
– mój pierwszy kontakt z osadzonymi zawdziêczam
w³aœnie mojemu Tacie. Kiedyœ na spotkanie modlitewne
Odnowy w Duchu Œwiêtym przyszed³ pewien pan – by³ to
by³y wiêzieñ, którego ¿ona po powrocie z ZK wyrzuci³a
z domu. Kolejny tydzieñ ten pan tu³a³ siê jak ¿ebrak.
Wszed³ na to spotkanie, bo szuka³ pomocy – jedzenia, pieniêdzy, pracy. Mój Tato postanowi³ go wtedy przygarn¹æ.
Przez trzy tygodnie pan Józek mieszka³ wiêc w naszym
mieszkaniu. Dosta³ nowe ubranie, przybory do golenia.
Tato zawióz³ go na odwyk i pomóg³ znaleŸæ pracê. By³a to
jedna z piêkniejszych lekcji Ewangelii, jakie udzielili nam
nasi rodzice.
Zdajê sobie jednak sprawê z tego, ¿e relacje rodzinne
bywaj¹ trudne, i to do tego stopnia, ¿e ich konsekwencj¹
mog¹ byæ nawet ci¹g³e powroty do wiêzienia. Pisze o tym
Jacques Fesch – m³ody wiêzieñ skazany na œmieræ za
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zastrzelenie policjanta podczas ucieczki po napadzie na
kantor. „Jesteœmy jedynie tacy, jakimi uczynili nas nasi ojcowie. Nasze czyny s¹ jedynie skutkiem wychowania, jakie
otrzymaliœmy, przyk³adów, jakie widzieliœmy, u³omnoœci,
jakie ich szaleñstwo pozostawi³o nam w spadku, a kara
spada na nasze g³owy”. To dlatego w³aœnie przez ca³y czas
uwiêzienia pisa³ dziennik do swojej córeczki: „To jest mój
dziennik, jedyne moje dobro, które zapisujê tobie z braku
innych dóbr, jakie ojcowie maj¹ zwyczaj dawaæ swoim
dzieciom. To, co mam, dajê ci na dzieñ, gdy staniesz siê
kobiet¹ i bêdziesz mog³a, dziêki tym wersom, przeœledziæ
¿ycie tego, który by³ twoim tat¹ i ani przez chwilê nie
przesta³ ciê kochaæ”.
Nie wiem, czy panowie z Lipowej, których mijam,
maj¹ dzieci. Jeœli maj¹, jest im zapewne podwójnie trudno.
Ka¿dy ojciec chce byæ dla swego dziecka autorytetem,
wzorem. Nie ma chyba nic gorszego, jak doœwiadczanie
upokorzeñ z powodu w³asnych rodziców. Œwiadomoœæ,
¿e dziecko w szkole mo¿e byæ wyzywane z powodu ojca,
matki siedz¹cych za kratami, musi byæ okrutna. Jak to teraz
naprawiæ? Odpowiedzialnoœæ, jaka na nich ci¹¿y, dotyczy
nie tylko rysy na pomniku rodzica, ale tego, ¿e z powodu
swoich wyroków odbieraj¹ dzieciom obecnoœæ rodziców.
A dlaczego siedz¹? Za g³upotê? Za kolegów? Przez
przypadek? Za b³¹d w sztuce? Sprawiedliwie czy niesprawiedliwie? Czynili z³o z wyrachowania, z biedy, przez na³ogi, przez œrodowisko, bo tak jakoœ wysz³o? Obci¹¿a ich
kradzie¿, w³amanie, pobicie, przemyt czy jazda na rowerze
z kolegami promilami? Nie wiem. Nie mam potrzeby wiedzieæ. Wyrok wyrokowi nierówny. Ilu sprytnych inteligentów bezpardonowo okrada pañstwo na grube miliony
i chodz¹ po ulicach, bo wszystko siê zgadza w papierach?
Wielu z tych, którzy siedz¹ za kratami, mo¿e nawet na oczy
nie widzia³o takich pieniêdzy. Siedz¹, bo np. w³amali siê
do czyjegoœ domu i ukradli laptop. Owszem – siedz¹ s³usznie, bo w³amanie do czyjegoœ domu to przestêpstwo (niestety, dane mi by³o tego doœwiadczyæ ju¿ dwa razy i od tej
pory nie umiem siê ju¿ czuæ we w³asnym domu bezpiecznie). Ale to, czy ktoœ kogoœ okrada, wy³amuj¹c drzwi
czy fa³szuj¹c faktury, niczym siê nie ró¿ni. Paradoksalnie,
to w³aœnie ci, których sposób w³amywania sprawi³, ¿e zostali z³apani, maj¹ mo¿e wiêksz¹ szansê na nawrócenie,
na szczêœliwsze ¿ycie, na zbawienie. Przyjêcie s³usznej
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kary za wyrz¹dzone z³o mo¿e staæ siê bowiem szans¹ na
odnowienie ¿ycia.
Chcia³abym wyposa¿yæ ich w dobro, w nadziejê, w tê
szalon¹ dla wielu wiarê, ¿e oni tak¿e wci¹¿ mog¹ zostaæ
œwiêtymi. ¯eby ju¿ wiêcej nie trafili za kraty, ¿eby wreszcie
odnaleŸli sens swego ¿ycia, utracone idea³y, ¿eby wyznaczyli sobie nowe cele, ¿eby uleczone zosta³o ich zranione
serce, ich wspomnienia z rodzinnego domu, ¿eby wyleczyli
siê mo¿e z potrzeby zemsty, mo¿e z poczucia odrzucenia
albo nienawiœci do œwiata i samych siebie, ¿eby odbudowali upokorzon¹ godnoœæ, splamiony honor, utracon¹
wiarê.
Zdajê sobie sprawê jednak, ¿e jedyne, co tak naprawdê
mogê daæ, to modlitwa i zwyk³a ¿yczliwoœæ okazywana
w tych krótkich chwilach mijania siê na korytarzu. Wszelkie szukanie relacji by³oby chyba nawet przekroczeniem
ich niepisanego kodeksu. Czy jest to zreszt¹ konieczne?
Bo czy trzeba znaæ w szczegó³ach czyj¹œ historiê ¿ycia, by
mu dobrze ¿yczyæ? Mo¿e kiedyœ uda mi siê zobaczyæ
moich „wytatuowanych kleryków” w kaplicy na koronce
do Mi³osierdzia Bo¿ego… Kto wie? Wobec Boga wszyscy
jesteœmy przecie¿ nieustannymi recydywistami – ci¹gle
spowiadamy siê z tych samych grzechów, ci¹gle potrzebujemy Jego mi³osierdzia jak pokarmu podtrzymuj¹cego
¿ycie. Najwiêksza nawet zbrodnia to wci¹¿ tylko rozpaczliwy krzyk o mi³oœæ.
Kiedyœ obserwowa³am witra¿e w kaplicy. Gdy stoi siê
na zewn¹trz i w œrodku kaplicy pogaszone s¹ wszystkie
œwiat³a, widaæ wtedy jedynie kraty – o³owiane spojenia
szybek. Mo¿e byæ wtedy najbardziej s³oneczny dzieñ, mog¹ œwieciæ wtedy wszystkie osiedlowe lampy, a i tak widaæ
jedynie te smutne kraty. Dopiero gdy zapal¹ siê œwiat³a
wewn¹trz kaplicy, dopiero wtedy nagle przed naszymi
oczami rozb³yska pe³na barw mozaika, od której nie mo¿na
wprost oderwaæ oczu. Kraty s¹ nadal, ale ju¿ siê ich nie
dostrzega – staj¹ siê jedynie konieczn¹ konstrukcj¹ podtrzymuj¹c¹ ten œwietlany kolorowy obraz.
WiêŸniowie, których mijam, przypominaj¹ mi te witra¿e. Ich emblematem wydaj¹ siê byæ jedynie smutne kraty. Czy witra¿ ten rozb³yœnie kiedyœ niezwyk³ym obrazem?
To zale¿y od nich. Ich wolnoœæ, do której zostali powo³ani
od dnia stworzenia, ju¿ trwa. To, jak bêd¹ ¿yli po wyjœciu za
bramê ZK, zale¿y od tego, jak spêdz¹ swój czas uwiêzienia.

¯yczê im si³y do pracy nad swoim wewnêtrznym
œwiat³em i wiary w lepsze, szczêœliwsze ¿ycie.
Potencja³ dobra, jaki jest w nich zasiany, wci¹¿ ma
szansê zaowocowaæ œwiêtoœci¹.
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Zdjêcia – Adam Stelmach

W KA¯DYM CZ£OWIEKU
JEST DOBRO

El¿bieta Staszewska z Gdañska
Jak tam bêdzie? Kto mi pomo¿e? Czy poradzimy sobie? Z takimi pytaniami i z ogromn¹ niepewnoœci¹ jecha³am z Gdañska na kolejne rekolekcje do Domu „Uzdrowienia Chorych” w G³ogowie (by³a to jesieñ 2008). Obawy
moje by³y zbêdne. W G³ogowie czekali na nas wolontariusze – panowie z Zak³adu Karnego. I tak by³o na wszystkich nastêpnych rekolekcjach. A je¿d¿ê dwa razy w roku.
Panowie – wolontariusze z Lipowej okazali siê wspania³ymi opiekunami gotowymi nieœæ pomoc wychodz¹c¹
na dobre wszystkim potrzebuj¹cym. Moim pierwszym
opiekunem by³ Krzysiek M. „Pudzian”, potem £ukasz S.,
z którym utrzymujê ca³y czas kontakt telefoniczny i który
zawsze odwiedza mnie, jak jestem na rekolekcjach w G³ogowie. £ukasz napisa³ swoje prze¿ycia i przemyœlenia
po rekolekcjach, które zosta³y umieszczone w jednym
z numerów „Kotwicy”. Nastêpnym moim opiekunem by³
Darek, z którym te¿ mam kontakt telefoniczny i który te¿
mnie odwiedza, ilekroæ jestem w G³ogowie. Pozna³am jego narzeczon¹, a teraz ju¿ ¿onê. Mam nadziejê poznaæ
w maju ich synka Maciusia (obieca³ odwiedziny). Potem
wolontariuszami byli: Zbyszek, drugi £ukasz, Piotr a ostatnio Pawe³.
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Jestem osoba starsz¹, 25 lat poruszam siê na wózku,
potrzebujê du¿ej pomocy. Po prze³amaniu pierwszych barier, ja i moja opiekunka Irena, szybko nawi¹za³yœmy nici
porozumienia. Du¿o rozmawia³yœmy ze sob¹. Ci m³odzi
ludzie – wolontariusze otwierali siê przede mn¹. Zaczêli
patrzeæ inaczej na swoje zmarnowane m³ode lata, zastanawiaæ siê, jak dalej ¿yæ po wyjœciu na wolnoœæ. Wielu
z nich wyprostowa³o ju¿ swoje drogi ¿yciowe, za³o¿yli
rodziny, pracuj¹. Coœ drgnê³o w ich sercach. Niektórzy
przyst¹pili do spowiedzi, uczestniczyli czynnie w Mszach
œw. Wzruszaj¹ce by³y wypowiedzi wiêŸniów na temat ich
prze¿yæ z nami na rekolekcjach, refleksjach nad drogami
ich ¿ycia, ich relacji z Bogiem. Wielu z nich, ¿egnaj¹c siê
z nami, mia³o ³zy w oczach. Ch³opcy jak dêby, a jednak
w œrodku, w sercu miêkli. Mam nadziejê, ¿e dobry Bóg
i najlepsza z Matek – Maryja otocz¹ ich swoj¹ opiek¹
i poprowadz¹ prostymi œcie¿kami w ich ¿yciu.
Irena i Leszek Perek z Warszawy
Do Domu „Uzdrowienie Chorych” w G³ogowie przyje¿d¿amy od 2004 r. Poprzednio przyje¿d¿ali z nami klerycy pallotyni. Byli nawet na trzech turnusach do pomocy
osobom niepe³nosprawnym. Obecnie, ze wzglêdu na ma³¹
iloœæ powo³añ, dziêki uprzejmoœci Ksiêdza Prefekta Grzegorza Marczuka z Wy¿szego Seminarium Duchownego
Pallotynów w O³tarzewie, dostajemy jednego kleryka. Niepe³nosprawni wymagaj¹ troskliwej opieki, szczególnie gdy
s¹ ca³kowicie bezw³adni, tak jak mój m¹¿: trzeba go wyk¹paæ, nakarmiæ, ubraæ, posadziæ na wózek, pomagaæ przy
zabiegach przez ca³y dzieñ.
Ks. Janusz Malski, Dyrektor „Domu Uzdrowienie
Chorych”, zaproponowa³, ¿e mogliby nam pomagaæ wiêŸniowie. Pomyœla³am, ¿e jeœli wiêŸniowie, to mo¿e nam coœ
zgin¹æ, np. pieni¹dze, ale siê pomyli³am – nikomu nigdy
nic nie zginê³o. Panowie z Zak³adu Karnego w G³ogowie
s¹ grzeczni, uprzejmi, chêtnie nam pomagaj¹, spe³niaj¹
wszystkie nasze proœby i polecenia. Bardzo dziêkujê Panu
Dyrektorowi Zak³adu Karnego w G³ogowie i Ks. Januszowi Malskiemu za okazan¹ nam pomoc.
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Pelagia Biernat

25 LAT CENTRUM
OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
W ARCHIDIECEZJI GDAÑSKIEJ

12 lutego Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdañskiej obchodzi³o uroczyœcie 25
rocznicê powstania duszpasterstwa osób chorych i niepe³nosprawnych. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele Gwiazda Morza w Sopocie, której przewodniczy³
abp Tadeusz Goc³owski w asyœcie ks. Janusza Malskiego
i ks. Stanis³awa £ady. „Wszystko czyñcie na chwa³ê Bo¿¹”,
tak rozpocz¹³ swoj¹ homiliê ksi¹dz arcybiskup. Podkreœli³,
¿e Chrystus jest obecny w drugim cz³owieku i s³u¿¹c cz³owiekowi, s³u¿ymy Bogu. Doœwiadczamy obecnoœci Boga
przez 25 lat trwania duszpasterstwa, bo Koœció³, organizuj¹c pomoc dla chorych, wyzwala dobro w tych, którzy le-
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cz¹ i s³u¿¹ potrzebuj¹cym. Przez 25 lat chorym i niepe³nosprawnym s³u¿y³ ks. Stanis³aw £ada. Uwra¿liwia³ drugich na potrzeby chorych, odwiedza³ cierpi¹cych w domach i szpitalach, organizowa³ pielgrzymki, rekolekcje,
zabawy taneczne. Niezapomnianym prze¿yciem by³a 400osobowa pielgrzymka do Lourdes w 20 rocznicê pielgrzymowania do tego Maryjnego sanktuarium. Po Eucharystii zosta³y wrêczone nagrody i wyró¿nienia dla cz³onków Stowarzyszenia i zaprzyjaŸnionych osób. Wyró¿nienie „D³ugoletni Cz³onek Duszpasterstwa Osób Niepe³nosprawnych” otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby: Marianna Kardasz-Sp³awiñska, Jaros³aw Chlebek i Stanis³awa Cencelek. Wyró¿nieniem „Honorowy Cz³onek Stowarzyszenia
COC Archidiecezji Gdañskiej” w uznaniu zas³ug za pracê
na rzecz chorych i niepe³nosprawnych odznaczono Ewê
Kopytyñsk¹, Janusza Wróbla i Janusza Klicnera. Rada Stowarzyszenia COC przyzna³a wyró¿nienie „Wzorowy Wolontariusz Roku 2011” – otrzyma³ je Waldemar Wodyk,
w którego sercu jest miejsce dla drugiego cz³owieka,
wspieraj¹cy fizycznie, psychicznie i duchowo chorego
i niepe³nosprawnego, odpowiedzialny, sumienny, opiekuñczy i serdeczny.
Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w piêknej Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdañsku. Koncert prowadzi³a cz³onkini Rady Stowarzyszenia COC Barbara Œwi¹tek. S³owo wstêpu wypowiedzia³ ks. S. £ada, który w skrócie przypomnia³ 25-letni¹
historiê duszpasterstwa i wspomnia³, ¿e prowadzona
od 1987 roku kronika zapisuj¹ca najwa¿niejsze wydarzenia
pozwala odtworzyæ wszelkie dzia³ania w s³u¿bie chorym.

Nastêpnie s³owo wyg³osi³ ks. J. Malski, który po powrocie w pamiêci wraz z wdziêcznoœci¹ dla Rady Stowarzyszenia
z W³och czuwa³ nad rozwijaj¹cym siê duszpasterstwem COC, która przygotowa³a program i zrealizowa³a ca³¹
i wspiera³ rad¹ i s³u¿y³ pomoc¹. Abp T. Goc³owski, jako uroczystoœæ.
kolejny mówca znaj¹cy od podstaw œrodowisko chorych
i cierpi¹cych ludzi, z radoœci¹ mówi³ o dynamicznie rozwijaj¹cym siê duszpasterstwie, które w 2004 roku przyjê³o
nazwê Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Gdañskiej. Jeszcze raz podkreœli³ ogromn¹
rolê ks. £ady jako duszpasterza osób chorych i niepe³nosprawnych. Nastêpnie rozpocz¹³ siê galowy koncert pe³en muzyki, œpiewu, tañców, piêknych strojów i wspania³ych utalentowanych m³odych tancerzy. Starszemu pokoleniu przypomnieli ju¿ zapomniane tañce ludowe, a m³odym pokazali inn¹ muzykê, któr¹ te¿ mo¿na polubiæ. Ostatnim, kulminacyjnym punktem programu by³y podziêkowania.
Ten pe³en wra¿eñ dzieñ zakoñczy³ siê póŸnym wieczorem. Dla wszystkich uczestników pozostanie d³ugo

Jan Polañski

NIEŒÆ RADOŒÆ
Takie has³o by³o przewodnim motywem w obchodzonym XX Œwiatowym Dniu Chorego w Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej oraz w parafii p.w.
Przemienienia Pañskiego. Parafia w Op³awcu-Smukale
jest szczególnie uprzywilejowana, aby ten dzieñ obchodzono szczególnie uroczyœcie. Tutaj znajduje siê szpital-sanatorium oraz Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy dla chorych, cierpi¹cych i niepe³nosprawnych. To tutaj chorzy mog¹ odzyskiwaæ nie tylko zdrowie fizyczne, ale i duchowe,
a to za spraw¹ dzia³aj¹cego od kilku lat na terenie tej parafii niezwyk³ego Apostolatu Zbawczego Cierpienia, gdzie
chory pomaga choremu przy pomocy zdrowego. To w³aœnie cz³onkowie tego Stowarzyszenia zorganizowali uroczyste obchody jubileuszowe ju¿ XX Œwiatowego Dnia
Chorego w tej parafii. Uroczystoœci dnia chorego przebiega³y a¿ ca³y tydzieñ. W dniu samego œwiêta 11 lutego
mia³a miejsce uroczysta Msza œwiêta w Zak³adzie Pielêgnacyjno-Opiekuñczym z udzia³em pacjentów, któr¹ sprawowa³ kapelan ks. pra³. Stefan Bryll – cz³onek honorowy
Centrum. Po Mszy œw. odby³ siê koncert pieœni religijnych
oraz poezji w wykonaniu zespo³u muzycznego Ad Dei
Gloriam (Na Bo¿¹ Chwa³ê) z parafii M.B. Fatimskiej.
W tym samym dniu czêœæ cz³onków Apostolatu bra³a

udzia³ w Mszy œw. w bydgoskiej katedrze z udzia³em Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawy oraz
ks. Leszka Chudziñskiego, asystenta naszego Stowarzyszenia. Po tej Mszy œw. cz³onkowie Stowarzyszenia rozdawali ulotki informacyjne o dzia³alnoœci COC. Dalsze
uroczystoœci mia³y miejsce w Oœrodku Opiekuñczym
w Smukale. 16 lutego przyjecha³ z Torunia zespó³ dzieciêcy
ISKIERKI z M³odzie¿owego Domu Kultury, który sprawi³
chorym pacjentom wyj¹tkowo du¿o radoœci, daj¹c koncert
muzyczny bardzo popularnych pieœni i znanych melodii.
Po koncercie dzieci uczestniczy³y w s³odkim poczêstunku.
Uwieñczeniem oktawy XX Œwiatowego Dnia Chorego
by³a niedziela, dzieñ niezwyk³ej radoœci dla pacjentów
ZPO i cz³onków Stowarzyszenia Zbawczego Cierpienia
Diecezji Bydgoskiej. Na ten dzieñ przyjecha³a do oœrodka
w Smukale z Koronowa kapela KORONOWIACY, która
da³a godzinny koncert, w czasie którego z niezwyk³ym entuzjazmem cz³onkowie apostolatu porwali do tañca na
wózkach chorych i niepe³nosprawnych pacjentów. By³ to
prawdziwy dzieñ radoœci. Po tej bardzo rozrywkowej czêœci wszyscy wspólnie zasiedliœmy do s³odkiego poczêstunku, który zafundowa³a nam Pani Dyrektor tego Oœrodka
Dorota Forjas.
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WIADOMOŒCI
Zofia Franciszkiewicz

DZIEÑ MÊCZENSTWA

WIADOMOŒCI
Opracowanie na podstawie informacji z serwisu pkwp.pl

ZA WIARÊ
Wci¹¿ istniej¹ miejsca, gdzie cz³owiek przeœladowany jest
za to, ¿e wierzy w Jezusa i do Niego siê modli. Wiêzieni
i zabijani s¹ nie tylko doroœli, ale i dzieci. Wiêzienia te jednak w niczym nie przypominaj¹ naszych zak³adów karnych – ich warunki uw³aczaj¹ ludzkiej godnoœci, wiêŸniowie zaœ poddawani s¹ torturom. Najbardziej dla nas znan¹
postaci¹ jest Asia Bibi, która oczekuje na wyrok œmierci.
Osób podobnie potraktowanych jest jednak o wiele wiêcej,
a ataki na chrzeœcijan wci¹¿ przybieraj¹ na sile. Poni¿ej
podajemy tylko parê faktów.
Nigeria: kolejne ataki na chrzeœcijan
W marcu mia³ miejsce zamach na dwa koœcio³y. Doniesienia prasowe mówi¹ o 13 zabitych chrzeœcijanach. Jak powiedzia³ abp I. Kaigama: „Miêdzy chrzeœcijanami a muzu³manami jest sta³e napiêcie, ale fenomen Boko Haram jest tu
nowoœci¹. Tym ludziom brakuje ludzkiego zrównowa¿enia. Atakuj¹ jak bestie i zabijaj¹ bez litoœci. To fanatyzm,
z którym musimy siê zmierzyæ wszyscy: chrzeœcijanie
i muzu³manie, zw³aszcza liderzy. Jestem przekonany, ¿e s¹
szczerzy muzu³manie, którzy nie maj¹ nic wspólnego z tymi fanatykami. I powtarzam, ¿e powinniœmy rozmawiaæ,
docieraæ do podstaw tej przemocy, dalej prowadziæ dialog
oraz g³osiæ mi³oœæ i pojednanie”.
Syria: realne zagro¿enie dla chrzeœcijan
Syryjski biskup ostrzeg³, ¿e chrzeœcijañstwo w jego kraju
mo¿e doœwiadczyæ takiego samego strasznego losu jak
w s¹siednim Iraku. Obawia siê, ¿e chrzeœcijanie bêd¹ jedn¹
z najbardziej cierpi¹cych grup wyznaniowych, jeœli prezydent Assad zostanie pokonany i pañstwo zostanie opanowane przez grupy islamskich rebeliantów. Tymczasem niektóre organizacje koœcielne donosz¹ z miejsca g³ównego
konfliktu, jakim jest Homs, ¿e a¿ 80% chrzeœcijan uciek³o
z tych terenów, a jedn¹ z g³ównych przyczyn by³ nag³y
wzrost przemocy motywowanej religijnie.
Pakistan: antychrzeœcijañskie ataki
W Pakistanie uzbrojony t³um zaatakowa³ szpital Mi³osiernego Samarytanina w Karaczi. Napastnicy dla okupu zamierzali porwaæ koreañskich pracowników, którzy prowadz¹ tê placówkê. Gdy ich nie znaleŸli, uprowadzili dwóch
miejscowych chrzeœcijan zatrudnionych w szpitalu. O ich
uwolnienie zaapelowa³ przewodnicz¹cy komisji sprawie-

KOTWICA

24

2 / 2012

Plakat pochodzi ze strony poœwiêconej pamiêci
ksiê¿y-wiêŸniów z Dachau: www.swietyjozef.kalisz.pl

dliwoœci i pokoju archidiecezji Karaczi. Ks. Saleh Diego
zaznaczy³, ¿e od pewnego czasu celem porwañ sta³ siê personel zagraniczny pracuj¹cy humanitarnie w Pakistanie.
Obcokrajowców oskar¿a siê o szerzenie kultury antymuzu³mañskiej. Po uprowadzeniu sprzedaje siê ich talibom
powi¹zanym z Al-Kaid¹.
Chiny: katolicy na celowniku
Chiñska policja rozpoczê³a za¿art¹ kampaniê przeœladowañ wobec podziemnych wspólnot katolickich w Mongolii
Wewnêtrznej. W ci¹gu kilku tygodni aresztowano kilku
ksiê¿y, inni musieli siê ukrywaæ, aby unikn¹æ aresztowania.
Na skutek tych dzia³añ dziesi¹tki wspólnot na ca³ym obszarze nie ma mo¿liwoœci korzystania z sakramentów. Zamkniêto seminarium duchowne, a ksiê¿a poddawani s¹ przymusowej indoktrynacji.
Kongo: chrzeœcijanie bez prawa g³osu
Kongijska policja rozpêdzi³a pokojow¹ manifestacjê
chrzeœcijan, którzy wczoraj w Kinszasie chcieli protestowaæ przeciwko sfa³szowaniu listopadowych wyborów powszechnych. Policja wykaza³a siê szczególn¹ brutalnoœci¹.
U¿yto gazów ³zawi¹cych. Wielu chrzeœcijan zatrzymano.
W areszcie znalaz³o siê miêdzy innymi trzech ksiê¿y i dwie
zakonnice. Wczeœniej zaœ kongijskie w³adze zamknê³y
prywatne stacje radiowe i telewizyjne, które informowa³y
o demonstracji, w tym katolick¹ telewizjê RTCE.
Egipt: kolejne ataki na chrzeœcijan
W wiosce Meet Bashar (ok. 50 km na pó³nocny wschód od
Kairu) niemal 2 tysi¹ce salafitów zaatakowa³o koœció³ pod
wezwaniem Maryi i Abrahama, spali³o plebaniê oraz inne
budynki, a tak¿e samochód nale¿¹cy do wspólnoty koptyjskiej. Od 12 lutego ta okolica by³a miejscem ci¹g³ych zamieszek pomiêdzy islamskimi ekstremistami a chrzeœcijanami. Spokój zapanowa³ dopiero 15 lutego dziêki interwencji policji i wsparciu ze strony niektórych liderów partii
Wolnoœci i Sprawiedliwoœci Braci Muzu³manów, którzy
zdo³ali nak³oniæ salafitów do opuszczenia wioski. Ks. Rafic
Greiche, rzecznik prasowy Koœcio³a Katolickiego w Egipcie, podkreœla, ¿e odk¹d islamiœci wygrali wybory, w ca³ym
kraju nasili³y siê ataki na wspólnoty koptyjskie. Ostatni podobny incydent mia³ miejsce 27 stycznia w wiosce Kobryel-Sharbat w pobli¿u Aleksandrii. Salafici usi³owali wówczas wypêdziæ 62 rodziny chrzeœcijañskie poprzez podpalenie ich domów. Rodziny te stanowi³y ca³¹ wspólnotê
koptyjsk¹ na terenie wioski. Zdaniem ks. Greice, ta sytuacja w przysz³oœci ulegnie pogorszeniu.
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Wojciech Grzegorek

ZABÓJCA ZAKONNIKIEM
ALESSANDRO SERENELLI – STUDIUM PRZYPADKU

„Jestem stary. Mam prawie 80 lat, zbli¿am siê do koñca
mych dni. Spogl¹daj¹c w przesz³oœæ, widzê, ¿e w pierwszych latach mojej m³odoœci obra³em b³êdn¹ drogê: drogê
z³a, która doprowadzi³a mnie do ruiny”. Tak Alessandro
Serenelli rozpoczyna swój testament duchowy napisany 32
lata po odbyciu kary za morderstwo, które pope³ni³ jako
dziewiêtnastolatek.
Mieszka³ wtedy w Ferriere di Conca, ma³ej wiosce
na B³otach Pontyjskich. W jego ¿yciu z³o dawa³o o sobie
znaæ na wielu poziomach. Najbardziej zauwa¿alne by³o
„z³e powietrze” regionu, gdzie mieszka³. Malaria (z w³. z³e
powietrze) zbiera³a ogromne ¿niwa na b³otach. W 1902 r.
prawie po³owa ze 125 przyby³ych tu do pracy zmar³a na
tê chorobê ju¿ po roku.
Porównywalne ¿niwa z³o zebra³o w duszy nastolatka,
który od dzieciñstwa zmaga³ siê z trudami ¿ycia w biedzie
na pocz¹tku XX w. we W³oszech. Alessandro straci³ matkê
jeszcze w dzieciñstwie. Zmar³a w szpitalu psychiatryczKOTWICA
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nym w Ankonie. Jak wiêkszoœæ dzieci w tamtych czasach,
zacz¹³ szybko pracowaæ. Najpierw na polach w rodzinnych
Marche, a od 12 roku ¿ycia na kutrze rybackim. Ojciec,
który wiêcej czasu poœwiêca³ alkoholowi ni¿ synowi,
zdecydowa³ o przeniesieniu rodziny do Paliano, gdzie by³a
praca na polach zamo¿nego senatora.
Ten, widz¹c, ¿e u Serenellich brakuje kobiecej rêki,
poleci³ im, aby rozpoczêli wspó³pracê z rodzin¹ Gorettich,
w której z kolei brakowa³o mêskich r¹k do pracy. Tym sposobem dwie rodziny zamieszka³y razem. Ojciec Alessandra
mia³ trudny charakter. By³ bardzo w³adczy i samolubny.
Goretti jednak nie mieli wyboru – Luigi Goretti, jedyny
mê¿czyzna w domu, potrzebowa³ pomocy, aby wy¿ywiæ
oœmioosobow¹ rodzinê. Trudny charakter Giovanniego
Serenelli dawa³ o sobie coraz czêœciej znaæ. Gdy przysz³o
do podzia³u mieszkania urz¹dzonego w starej fabryce sera,
zaj¹³ po³owê pomieszczeñ, nie zwracaj¹c uwagi na fakt,
¿e zosta³ sam z Alessandrem (drugi syn Vincenzo, podobnie jak matka, równie¿ trafi³ do szpitala psychiatrycznego)
i nie s¹ w stanie wykorzystaæ 3 pokoi. Rodzina Gorettich
musia³a cisn¹æ siê tymczasem w ósemkê na drugiej po³owie
mieszkania.
Nied³ugo po przeprowadzce Luigi, wycieñczony ciê¿k¹ prac¹ nad przygotowaniem terenu pod uprawê, zachorowa³ na malariê. Nie chc¹c nara¿aæ rodziny na straty, nie
poszed³ do lekarza przy pierwszych objawach. Zwleka³ tak
d³ugo, ¿e nie by³o ju¿ dla niego ratunku. Œmieræ Luigiego
by³a dla Gorettich nie tylko utrat¹ ukochanego taty i mê¿a,
ale równie¿ oznacza³a o wiele trudniejsze czasy. Assunta
Goretti musia³a przej¹æ obowi¹zki mê¿a w polu, a najstarsza, dziesiêcioletnia córka, musia³a zast¹piæ mamê
w obowi¹zkach domowych oraz opiece nad piêciorgiem
rodzeñstwa.
Po tym wydarzeniu Giovanni pomyœla³, ¿e Assunta,
chc¹c poprawiæ los swojej rodziny, zgodzi siê zapewne
na nieskromne propozycje, a mo¿e nawet i na ma³¿eñstwo
z nim. Ona jednak kategorycznie odmówi³a. Ma³¿eñstwo
wdowców u³atwi³oby niew¹tpliwie ¿ycie Gorettim. Po
œmierci ojca ledwo byli w stanie siê wy¿ywiæ. Wypracowane wspólnie z Serenellimi zyski dzielili równo na pó³.
Giovanni Serenelli nie tylko nie pomaga³ domownikom
w trudnej sytuacji, ale sprowokowany odmow¹ Assunty,

specjalnie utrudnia³ im ¿ycie. Dzieci nie raz musia³y cierpieæ g³ód, bo Giovanni zabiera³ wszystkie jajka z kurnika
czy zamyka³ chleb na klucz.
Tymczasem Alessandro dorasta³. Z³o, które wdziera³o
siê do jego ¿ycia, zaczê³o przynosiæ owoce. Zacz¹³ interesowaæ siê nieprzyzwoitymi pismami. Znalezionymi tam
obrazkami dekorowa³ œciany. Czas wolny od pracy spêdza³
sam, zamkniêty w swoim pokoju. Gdy wychodzi³, by³
oziêb³y i trzyma³ siê na uboczu. Alessandro musia³ byæ
œwiadomy ofert, jakie jego ojciec sk³ada³ Assuncie. Dziewiêtnastolatek czu³ siê uprawniony do wykonania podobnych kroków w stronê Marii, która by³a piêkn¹ i coraz
dojrzalsz¹ dziewczyn¹. Zastêpowa³a ju¿ matkê we wszystkich obowi¹zkach. Nic dziwnego, ¿e Alessandro czu³
do niej poci¹g seksualny, a bior¹c przyk³ad z ojca, zacz¹³
sk³adaæ Marii niedwuznaczne propozycje. Gdy po kilku
natarczywych próbach Maria nie ustêpowa³a, Alessandro
zdecydowa³, ¿e jeœli i kolejnym razem nie zgodzi siê z nim
wspó³¿yæ, zabije j¹.
5 lipca 1902 rodzina Gorettich oraz Alessandro m³ócili
bób na podwórzu. Maria zaœ cerowa³a koszulê przed
drzwiami domu. Widz¹c to Alessandro, pobieg³ do domu.
Wszed³ do kuchni, omijaj¹c Mariê, chwyci³ zaostrzony
szpikulec i wci¹gn¹³ j¹ do œrodka. Gdy zauwa¿y³a jego
broñ, zaczê³a siê wyrywaæ, krzycz¹c: „Nie, nie, Bóg tego
nie chce. Pójdziesz do piek³a. To jest grzech”. To jeszcze
bardziej rozwœcieczy³o ch³opaka i zacz¹³ zadawaæ jej ciosy
jeden po drugim.
Decyzja o morderstwie wydawaæ siê mo¿e przesadzona. Obroñcy Alessandro w czasie procesu starali siê
udowodniæ jego niepoczytalnoœæ w chwili pope³nienia
przestêpstwa. Biegli psychiatrzy (ci sami, którzy leczyli
matkê i brata) stwierdzili jednak pe³niê w³adz umys³owych.
Sam Alessandro, zeznaj¹c podczas procesu kanonizacyjnego Marii, przyzna³, ¿e zaplanowa³ tê zbrodniê w pe³ni
œwiadomy tego, co robi.
Sk¹d wynika³a tak radykalna decyzja? Z³o¿y³o siê
na to kilka czynników. Po pierwsze, standardy moralne,
które panowa³y wœród biedoty na pocz¹tku XX w., by³y dosyæ niskie. Seksualnoœæ prze¿ywana by³a niemal wy³¹cznie
na poziomie popêdów. Wspó³¿ycie Alessandra z Mari¹ nie
by³oby wiêc szczególnie szokuj¹ce dla otoczenia. Po drugie, Alessandro znaczn¹ czêœæ dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci spêdzi³ wœród rybaków, którzy nie grzeszyli szacunkiem do kobiet czy wysok¹ kultur¹ osobist¹. Po trzecie,
tak jak ju¿ wspomina³em wczeœniej, Alessandro bra³ przyk³ad z ojca. Gdy dodamy do tego chybotliw¹ dumê m³odego mê¿czyzny, dla którego podporz¹dkowanie sobie

kobiety jest sposobem na potwierdzenie swojej mêskoœci, powstaje mieszanka, która musi w jakiœ sposób wybuchn¹æ.
Nieugiêtoœæ Marii by³a wrêcz wbrew zdrowemu rozs¹dkowi. Alessandro w czasie procesu wielokrotnie powtarza³, ¿e to wszystko jej wina. Opór Marii by³ z jego perspektywy nieracjonalny. Wszyscy dooko³a to robili, obydwoje byli przecie¿ m³odzi i piêkni. Alessandro mia³ wiele
do zaoferowania Marii. Dziêki ich zwi¹zkowi ca³ej rodzinie ¿y³oby siê znacznie lepiej. Maria, wed³ug Alessandro, sama doprowadzi³a do tak drastycznych kroków.
Mia³ nadziejê, ¿e w obliczu realnego zagro¿enia pruderyjna
dziewczyna podda siê jego woli i zaspokoi jego potrzeby.
Mariê motywowa³o jednak coœ o wiele wiêcej ni¿ zwyk³a
pruderia czy powierzchowna œwiêtoszkowatoœæ.
Patrz¹c na ¿ycie Alessandra wy³¹cznie z tak przedstawionej perspektywy, mo¿na by powiedzieæ, ¿e Pan Bóg
od pocz¹tku prowadzi³ go drog¹ ku przepaœci. Dzieciñstwo
wœród grubiañskich rybaków, brak matki, brak wzorca
w ojcu, wp³yw nieodpowiednich czasopism, samotnoœæ.
Nic wiêc dziwnego, ¿e pope³ni³ przestêpstwo. Nie mo¿na
by³o spodziewaæ siê po nim niczego dobrego. Bo jak ktoœ
z tak¹ histori¹ jak Alessandro móg³ podj¹æ decyzjê o zachowaniu czystoœci w imiê pos³uszeñstwa przykazaniom
Bo¿ym? Znamienne s¹ tu jednak s³owa z testamentu duchowego Alessandro: „Mia³em obok siebie osoby wierz¹ce, ¿yj¹ce zgodnie z wiar¹, ale nie zwraca³em na nie
uwagi”. Alessandro nie by³ z³ym cz³owiekiem. Nie by³
zupe³nie pozbawiony dobrych wzorców. Jako jedyny ze
swojego otoczenia umia³ czytaæ. Odmawia³ ró¿aniec z Gorettimi. W œwiêta uczestniczy³ w Eucharystii. Co dwa miesi¹ce przyjmowa³ sakramenty. Jak na tamte realia, kiedy
to na B³ota Pontyjskie nie dociera³o zbyt wielu ksiê¿y, móg³
byæ uwa¿any za przyk³adnego katolika. Wcale nie by³ skazany na taki, a nie inny los.
Pan postawi³ na drodze Alessandra ludzi, którzy pokazywali mu, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej ni¿ jego otoczenie. On
jednak coraz czêœciej wybiera³ grzeszne ¿ycie, które pozna³
w dzieciñstwie. Zamiast szanowaæ przykazania Boga, uwa¿a³ je za przestarza³e regu³y, które nijak maj¹ siê do jego
rzeczywistoœci. Zamiast szanowaæ kobiety uwa¿a³, ¿e powinny one spe³niaæ jego zachcianki, poniewa¿ jest mê¿czyzn¹. By³ tak bardzo zaœlepiony swoimi odczuciami,
¿e nie widzia³ ¿adnego innego wyjœcia. Nawet do g³owy mu
nie przysz³o, ¿e Ktoœ móg³by go wyci¹gn¹æ z tej sytuacji
w inny sposób ni¿ widzi to on sam. Zaœlepiony „brutaln¹
si³¹” nie dostrzega³ wyborów, jakie stawia³ przed nim Bóg.
Bezmyœlnie postêpowa³ zgodnie z impulsami. Gdy Maria
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nie chcia³a poddaæ siê jego
woli, nie widzia³ innego
wyjœcia jak morderstwo.
Tak g³êboko upokorzy³a go
swoj¹ nieugiêtoœci¹, ¿e nie
by³ w stanie znieœæ jej widoku. W czasie procesu
kanonizacyjnego zezna³:
„Oczywiœcie, ¿e gdyby
Maria odwzajemni³a moje
uczucie, to nie mia³bym w duszy pewnego rodzaju gniewu,
który czu³em, gdy j¹ widzia³em, wiêc nie zaatakowa³bym
jej...”.
Pragn¹³ poczuæ siê kochanym i kochaæ. Pragn¹³ prawdziwej relacji. Ojciec nie poœwiêca³ mu czasu, którego
Alessandro tak bardzo potrzebowa³. Nie pokazywa³ mu, jak
byæ prawdziwym, wartoœciowym mê¿czyzn¹ i cz³owiekiem. M³ody cz³owiek, nie maj¹c oparcia w nikim,
podj¹³ decyzjê, ¿e sam musi sobie udowodniæ swoj¹ mêsk¹
wartoœæ. Zapomnia³, ¿e ma jeszcze innego Ojca, który poœwiêca mu 100% swojego czasu, nieustannie kocha i daje
oparcie niezbêdne do stania siê prawdziwym mê¿czyzn¹
i wartoœciowym cz³owiekiem.
Jego historia pokazuje jednak, ¿e Bóg jest w stanie nawet tak zniewolonego cz³owieka wyprowadziæ na wolnoœæ.
Droga wyzwolenia Alessandra zaczê³a siê wraz z przebaczeniem Marii. Ta, która nie by³a dla niego osob¹, lecz
obiektem seksualnym, sta³a siê potem jego wybawicielk¹.
„Ca³y czas noszê w sercu s³owa jej upomnienia i przebaczenia. Modli³a siê za mnie, wstawia³a siê za swoim zabójc¹” – pisa³ w testamencie Serenelli. Uwolni³a go z „brutalnej si³y, która podtrzymywa³a go na z³ej drodze”.
Nie sta³o siê to jednak od razu. Alessandro, skazany na
30 lat (nie dosta³ do¿ywocia, poniewa¿ wed³ug ówczesnego prawa by³ nieletni), brn¹³ swoj¹ drog¹ jeszcze przez 8
lat pobytu w wiêzieniu. By³ arogancki i nieskruszony.
Nie przyjmowa³ wizyt ksiêdza. Ca³y czas powtarza³, ¿e to
wszystko wina Marii. Trzy pierwsze lata spêdzi³ w izolatce,
sam ze sob¹. W izolatce, z której wiêkszoœæ przestêpców
ju¿ nie wychodzi³a, bo nie byli w stanie znieœæ sami siebie,
on wytrzyma³. Pomimo „nie nadaj¹cych siê do ¿ycia warunków” (jak okreœli³ je tamtejszy kapelan), depresji, niemal rozpaczy, wytrwa³. Dopiero po piêciu kolejnych latach
ukaza³a mu siê we œnie jego ofiara, Maria, która wrêczy³a
mu 14 œwietlistych lilii. To odmieni³o jego ¿ycie.
Zapragn¹³ rozmowy z ksiêdzem. Przyzna³ siê do tego,
co zrobi³. By³a to cudowna zmiana. Nie dokona³a siê ona
tylko i wy³¹cznie dziêki ³asce Boga – owszem, Bóg dzia³a³
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w ¿yciu Alessandra od samego pocz¹tku, jednak dopiero
gdy Alessandro zacz¹³ wspó³pracowaæ z ³ask¹, zaczê³a ona
przynosiæ realne owoce w jego ¿yciu. Dopiero gdy wykona³ trud zajrzenia w swoje wnêtrze i nie uleg³ pokusie zakoñczenia swojego ¿ycia, gdy by³ o krok od rozpaczy, Pan
Bóg da³ mu ³askê ujrzenia œw. Marii Goretti we œnie, co
sta³o siê punktem zwrotnym jego ¿ycia.
Po wyjœciu z wiêzienia za dobre sprawowanie 3 lata
wczeœniej (Alessandro przypisywa³ tê ³askê wstawiennictwu Marii), Serenelli otrzyma³ zaproszenie na Bo¿e Narodzenie do Corinaldo, rodzinnej miejscowoœci Gorettich,
gdzie Assunta mieszka³a teraz z najm³odsz¹ córk¹. Kiedyœ
nie móg³ sam przed sob¹ przyznaæ siê do tego, co zrobi³.
Przez ca³y czas „wzdraga siê na sam¹ myœl” o zbrodni.
Teraz, pe³en skruchy staje twarz¹ w twarz z Assunt¹ i prosi
o wybaczenie. „Alessandro, Maria ci przebaczy³a, Chrystus ci przebaczy³, jak¿e ja mog³abym ci odmówiæ. Oczywiœcie, ¿e ci wybaczam, mój synu” – odpowiedzia³a Assunta. Alessandro wreszcie doœwiadcza mi³oœci, której tak
mu brakowa³o w m³odoœci.
Na tym ³aski Pana Boga siê nie koñcz¹. Alessandro
trafia do klasztoru kapucynów w Macerata – chce prowadziæ ¿ycie pokutnicze.. „Przygarnêli mnie z anielsk¹ mi³oœci¹ miêdzy siebie, nie jako s³u¿¹cego, ale brata”, pisze
w testamencie Alessandro. Zosta³ przez nich przyjêty na
zakonnika, , tak samo jak syn marnotrawny zosta³ przyjêty
przez ojca. Doœwiadczy³ prawdziwej relacji mi³oœci nie
dlatego, ¿e by³ dobrym cz³owiekiem, („nikt nie jest dobry,
tylko sam Bóg” Mk 10, 18), ale dlatego, ¿e by³ po prostu
cz³owiekiem – Bo¿ym dzieckiem. Dziêki temu móg³ „pogodny oczekiwaæ przyjêcia przed oblicze Boga”. Chyba
ka¿dy z nas chcia³by móc wymówiæ takie s³owa w ostatnich latach ¿ycia.
Historia Alessandra Serenelli pokazuje, ¿e Bóg potrafi
wyci¹gn¹æ dobro z najwiêkszego z³a. Mo¿e powinniœmy
czêœciej sobie o tym przypominaæ, gdy przechodzimy przez
ciemn¹ dolinê naszego ¿ycia, prywatnego i spo³ecznego.
Do opracowania artyku³u zosta³a wykorzystana literatura:
V. Andreoli, Follia e Santitá., BUR Saggi, Milano 2010, edizione
digitale; A. Comastri, Gwiazdy œwiec¹ w ciemnoœci. Historie nawróceñ XX wieku, t³um. Magdalena Dobosz, Wydawnictwo
Ksiê¿y Marianów MIC, Warszawa 2006; Fourteen Flowers
of Pardon. A Documentary. The Life and Death of Saint Maria
Goretti, film wyprodukowany przez The Mercy Foundation.
Duchowy testament A. Serenelli: mariagoretti.altervista.org

MOC W S£ABOŒCI
SIÊ DOSKONALI
Paulina Jaricot, za³o¿ycielka Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary i ¯ywego Ró¿añca
Pan Bóg dla przeprowadzenia swoich wielkich planów
nie wybiera nadzwyczajnych narzêdzi, ale takie, które s¹
mu uleg³e. Maj¹ one za cel ukazanie wielkoœci Boga i Jego
chwa³y, a same najlepiej jeœli pozostan¹ w cieniu, by nie
przes³aniaæ sob¹ Stwórcy. Dlatego te narzêdzia s¹ czêsto
bardzo kruche i po ludzku nikt siê po nich niczego wyj¹tkowego nie spodziewa.
Paulina Jaricot by³a jednym z nich. Urodzi³a siê
w 1899 r. w Lyonie. By³a najm³odszym, siódmym z kolei
dzieckiem w g³êboko wierz¹cej katolickiej rodzinie. Jej
starszy o dwa lata brat marzy³, by zostaæ misjonarzem
w Chinach. Paulina chcia³a jechaæ z nim, ale Fileas z doz¹
wy¿szoœci nie popiera³ jej zamiarów: „Te¿ coœ, kobieta
w Chinach! Do niczego siê nie przyda! Nie zna ³aciny, nie
mo¿e jeŸdziæ konno ani na wielb³¹dach… Biedactwo!
W gruncie rzeczy, czy musisz p³yn¹æ a¿ za morza? Czy nie
mo¿esz wzi¹æ grabi, ¿eby zgarniaæ góry z³ota i wysy³aæ mi
je w beczkach, bym móg³ ratowaæ setki tysiêcy dzieci, które
co roku umieraj¹ nieochrzczone w Chinach? Wypowiadaj¹c te s³owa, nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e zabrzmia³y one jak
proroctwo, które nied³ugo mia³o siê spe³niæ.
Paulina wychowywa³a siê w dobrobycie. Jej rodzina
zajmowa³a siê handlem jedwabiu. Dlatego te¿ korzysta³a
z ¿ycia i nale¿a³a do najlepiej ubranych i eleganckich m³odych osób w mieœcie. Oddana do pensjonatu dla dziewcz¹t
z dobrze sytuowanych rodzin, uleg³a wp³ywom kole¿anek
i wiod³a pró¿ne œwiatowe ¿ycie. Podczas pobytu w pensjonacie przyst¹pi³a do I Komunii œw. i sakramentu bierzmowania. Przestêpuj¹c do pierwszej spowiedzi, musia³a siê
zmierzyæ ze swoj¹ sk³onnoœci¹ do skrupu³ów. Inn¹ s³aboœci¹, z któr¹ walczy³a ka¿dego dnia, by³y jej niekontrolowane wybuchy gniewu. Z powodu krótkowzrocznoœci czêsto siê o coœ potyka³a i nie by³a zdolna zapanowaæ nad gnieKOTWICA
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wem i wy³adowywa³a siê na przedmiocie, który jej stan¹³
na drodze. Ca³e jej ¿ycie by³o naznaczone wielkim
pragnieniem bycia przez wszystkich podziwian¹ oraz chêci¹ dominowania nad innymi. Pycha, pochlebstwo, wystudiowany wdziêk odebra³y w jej duszy miejsce pokory
i skromnoœci.
Intensywne œwiatowe ¿ycie przerwa³a Paulinie choroba. By³a to pl¹sawica zwana tañcem œw. Wita. Paulina by³a
ca³a obola³a i jej cia³o oraz wszystkie koñczyny wykonywa³y dziwne, niemal konwulsyjne ruchy. Mia³a k³opoty
z mówieniem, bo jêzyk sta³ siê nieporadny. Rodzina obawia³a siê, ¿e Paulina postrada³a rozum. Do upokarzaj¹cej
i stale postêpuj¹cej choroby do³¹czy³y siê jej cierpienia duchowe. Matka, która te¿ by³a ciê¿ko chora, nie odchodzi³a
od jej ³ó¿ka. Wkrótce ofiarowuj¹c swoje ¿ycie za uzdrowienie Pauliny, zmar³a. Stan Pauliny pogarsza³ siê i wszystko, co wziê³a do r¹k, by³o skazane na st³uczenie. Przesta³a
panowaæ nad ruchami g³owy. Musiano j¹ wi¹zaæ, by nie
zrobi³a sobie krzywdy.
W tym trudnym dla niej czasie zacz¹³ odwiedzaæ j¹
proboszcz z parafii. Przekonywa³ o koniecznoœci pojednania siê z sam¹ sob¹ i z Bogiem. Sama myœl o przyznaniu siê
do wszystkich pope³nionych win przera¿a³a j¹. Czu³a, ¿e za
bardzo oddali³a siê od Jezusa. Gdy uleg³a namowom kap³ana i wyspowiada³a siê, pokój wróci³ do jej duszy. Gwa³towne kryzysy choroby zaczê³y siê wyraŸnie zmniejszaæ.
Zaczê³a kontrolowaæ swoje cia³o i jêzyk, które wraca³y
do normalnej sprawnoœci. Paulina zaczê³a zadawaæ sobie
sprawê, ¿e jej tajemnicza choroba by³a wywo³ana brakiem
zawierzenia Bogu. Jednak jej niezaspokojone pragnienie
Boga musia³o w niej siê zmierzyæ z jej zniewoleniami.
Po okresie ¿a³oby po œmierci matki, Paulina znów powróci³a do œwiatowego ¿ycia.
Po skoñczonym karnawale, który dla Pauliny móg³by
trwaæ wiecznie, wziê³a udzia³ wraz ze swoj¹ siostr¹ Zofi¹
w wielkopostnych rekolekcjach. G³osz¹cy je ks. Jean
Würtz w swoich refleksjach zarysowa³ niebezpieczeñstwa
i z³udzenia zwi¹zane z pró¿noœci¹. Paulina, g³êboko nimi
poruszona, uda³a siê po zakoñczeniu do zakrystii, by ksi¹dz
wyjaœni³ jej szczegó³y, które dotyczy³y jej osoby. Gdy zrozumia³a swoje grzeszne zachowania, poprosi³a o spowiedŸ.
Od tego momentu ks. Würtz sta³ siê jej przewodnikiem duchowym i pomaga³ iœæ drog¹ ca³kowitego wyrzeczenia.
Po nawróceniu 17 letnia Paulina zaczê³a pos³ugiwaæ
nieuleczalnie chorym. Ta radykalna zmiana traktowana by-
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³a przez cz³onków jej rodziny jako coœ przejœciowego. Paulina nie zrobi³a jednak ¿adnego kroku wstecz. Zrezygnowa³a z piêknych strojów i chodzi³a w ubraniach, jakie nosi³y ubogie robotnice. Pozby³a siê wszystkiego, co mog³oby zaspokajaæ jej pró¿noœæ. Sprzeda³a swoje kosztowne
rzeczy, a pieni¹dze rozda³a ubogim. Przeprosi³a swoj¹
rodzinê i kole¿anki za dawanie z³ego przyk³adu. Dog³êbnie
czu³a, ¿e by zasmakowaæ bliskoœci z Bogiem, musi zupe³nie oderwaæ siê od wszystkiego.
Prze¿ycie g³êbokiego nawrócenia pozwoli³o jej inaczej spojrzeæ na œwiat. Dostrzeg³a istniej¹ce problemy spo³eczne. Odczu³a potrzebê wynagradzania Boskiemu Sercu
Jezusa za ludzk¹ niewdziêcznoœæ oraz modlitwy za grzeszników. Widz¹c ludzk¹ biedê, stara³a siê j¹ ³agodziæ poprzez rozdzielanie ja³mu¿ny. Swoj¹ postaw¹ zaczê³a poci¹gaæ inne m³ode osoby, które zapragnê³y ¿yæ podobnie.
Tak powsta³o Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najœwiêtszemu Sercu Jezusa. Postawa Pauliny zmusi³a do refleksji
i do zmiany ¿ycia jej brata Fileasa, który zdecydowa³ siê
wst¹piæ do seminarium.
W tym czasie zrodzi³ siê jej pomys³ wspierania misji.
Postanowi³a tworzyæ grupy po 10 osób, które bêd¹ siê spotykaæ i modliæ za misje oraz sk³adaæ niewielkie cotygodniowe ofiary pieniê¿ne. Dziesi¹tki mia³y siê ³¹czyæ w setki, a setki w tysi¹ce. Wkrótce Dzie³o Rozkrzewiania Wiary przybiera³o coraz wiêksze rozmiary i coraz skuteczniej
wspiera³o misje.
Gdy trzy lata póŸniej w 1822 r. Dzie³o Rozkrzewiania
Wiary rozpoczê³o oficjaln¹ dzia³alnoœæ, Paulina znowu
chorowa³a i nie by³a przy tym obecna. Dodatkowo kierownik duchowy kaza³ siê jej wycofaæ z aktywnego ¿ycia
i rozpocz¹æ czas pustyni. W czasie tego pozornego braku
aktywnoœci zrodzi³o siê jej drugie dzie³o: ¯ywy Ró¿aniec.
Paulina pragnê³a, by ró¿aniec sta³ siê modlitw¹ wszystkich,
dlatego wzoruj¹c siê na Dziele Rozkrzewiania Wiary stworzy³a piêtnastki, wed³ug istniej¹cych tajemnic ró¿añca. Ka¿da osoba odmawia³a dziennie jedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca,
rozwa¿aj¹c wylosowan¹ raz na miesi¹c tajemnicê. Piêtnastki spotyka³y siê na adoracji Najœwiêtszego Sakramentu
czy odprawia³y wspólnie Drogê Krzy¿ow¹. One te¿
modli³y siê za misje i wpiera³y je materialnie w ramach
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Paulina, wyczerpana prac¹ i aktywnoœci¹ w prowadzeniu dzie³ wspomagaj¹cych misje, znowu mia³a problemy
zdrowotne. Wed³ug lekarzy, przyczyn¹ jej sta³ych bólów

serca i zaburzeñ kr¹¿enia by³ têtniak. Mimo z³ego stanu
zdrowia dalej prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ. Zak³ada
Córki Maryi, które zamieszkuj¹ z ni¹ w domu zakupionym
na wzgórzu Fourvière, niedaleko sanktuarium Matki Bo¿ej. To z tego miejsca kieruje ¯ywym Ró¿añcem i wysy³a
do krajów misyjnych niekoñcz¹ce siê zmówienia misjonarzy na religijne ksi¹¿ki, broszury, obrazki, medaliki czy
ró¿añce. Gdy jej stan zdrowia pogorszy³ siê do tego stopnia, ¿e by³a zagro¿ona œmierci¹, uda³a siê z pielgrzymk¹
do Rzymu. W Mugnano del Cardinale, w sanktuarium
œw. Filomeny zosta³a cudownie uzdrowiona. Znowu rozpoczê³a nowe ¿ycie i tym razem zaanga¿owa³a siê w pomoc
robotnikom. Chcia³a zorganizowaæ zak³ad pracy, w którym
robotnicy mogliby siê cieszyæ starannie uregulowan¹ prac¹
i sprawiedliwym wynagrodzeniem. Przeznaczy³a na to ca³y
odziedziczony przez siebie maj¹tek. Zakupi³a w tym celu
rudonoœne tereny w Rustrel i wybudowa³a hutê. Projekt ten,
który by³ wyj¹tkow¹ szans¹ dla robotników upad³ z powodu oszustwa wspó³twórców projektu. Paulina straci³a
wszystko i mia³a do sp³acenia licznych wierzycieli. Nie
usta³a, a¿ nie sp³aci³a wszystkich d³ugów. Pod koniec ¿ycia
Paulina straci³a wszystko ³¹cznie z dobrym imieniem i zosta³a wpisana do rejestru ubogich w swojej parafii. Ta, która mog³a op³ywaæ we wszelkie dobra, zosta³a ogo³ocona
ze wszystkiego. Ziarno wrzucone w ziemiê musia³o umrzeæ, by wydaæ obfity plon.
Obecnie dzie³a Pauliny: Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary i ¯ywy Ró¿aniec s¹ obecne we wszystkich
krajach œwiata, nawet w ubogich misyjnych. Jej dzie³a s¹
wyrazem ludzkiej solidarnoœci i wspó³pracy, by wspieraæ
tych, którzy g³osz¹ Dobr¹ Nowinê i m³ode Koœcio³y na ca³ym œwiecie. Jej dzie³a s¹ obecne w Polsce. O ile jednak
Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary jest ma³o znane
w naszym kraju, o tyle Ró¿e ¯ywego Ró¿añca s¹ obecne
prawie w ka¿dej parafii. Stanowi¹ one ponad milionow¹
armiê cz³onków, choæ nie zawsze znaj¹ historiê swoich
pocz¹tków i za³o¿ycielkê. Jest to najbardziej rozmodlona
z grup, ale modl¹c siê we wszystkich intencjach, zapominaj¹ czêsto o pierwotnej intencji: misjach.
W tym roku przypada 150. rocznica narodzin dla nieba
s³ugi Bo¿ej Pauliny Jaricot. Jest ona patronk¹ wszystkich
chorych i kruchych, którzy swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycj¹ mog¹ tak wiele zrobiæ dla Koœcio³a i jego rozpowszechniania siê w œwiecie. Choroba i kruchoœæ cz³owieka
s¹ czêsto przyczyn¹ zamkniêcia siê w swoim œwiecie

i udaremnienia wielkich planów, jakie Bóg ma wobec
ka¿dego. Dlatego warto modliæ siê za przyczyn¹ s³ugi
Bo¿ej Pauliny Jaricot o ³askê przechodzenia ponad w³asnym cierpieniem, by realizowaæ wielkie Bo¿e dzie³a. Ona
jest przyk³adem cudów uzdrowienia z drêcz¹cych j¹ nieuleczalnych chorób. Do beatyfikacji Paulny Jaricot jest potrzebny cud. Dlatego ka¿da osoba chora, prosz¹c o jej wstawiennictwo i doznaj¹c uzdrowienia, mo¿e przyœpieszyæ ten
proces.
Wiêcej informacji o s³udze Bo¿ej Paulinie Jaricot
i jej dzie³ach mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej
www.pdrw.missio.org.pl

Módlmy siê za misjonarzy
– szczególnie tych, którzy s¹
przeœladowani i wiêzieni!
Ró¿aniec misyjny
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Krzysztof

JESTEM SZCZÊŒLIWYM
CZ£OWIEKIEM
Jak zacz¹æ pisaæ o tak wielkim szczêœciu, które mnie
dzisiaj przepe³nia, o moim prawdziwym powrocie do Boga? Najlepiej zacznê od pocz¹tku.
Mam na imiê Krzysiek i odbywam karê pozbawienia
wolnoœci w Zak³adzie Karnym w G³ogowie. Od roku regularnie uczestniczê we Mszach Œw. prowadzonych przez
ks. Sebastiana w tutejszym Zak³adzie Karnym.
W³aœnie tego roku ks. Sebastian zaproponowa³ uczestnictwo w wolontariacie w Domu Uzdrowienie Chorych
prowadzonym przez Cichych Pracowników Krzy¿a w G³ogowie. Do uczestnictwa zg³osi³o siê kilku moich kolegów,
lecz nie ja. Pycha. By³em przekonany, ¿e nie jest mi to potrzebne.
Bêd¹c na takim etapie drogi do Pana Boga, nie chcia³em zostaæ pos¹dzony o udawan¹ poprawê i skruchê. Nie
mia³em si³y na to, aby nie myœleæ o tym, co powiedz¹
o mnie inni ludzie. Jednak po rozmowie z kolegami, zw³aszcza z Tomkiem i Krzyœkiem, którzy wrócili z pierwszego
turnusu, zmieni³em zdanie. O swoim pobycie w Domu
Uzdrowienie Chorych opowiadali z niesamowitym entuzjazmem i radoœci¹, dlatego te¿ postanowi³em wzi¹æ udzia³
w wolontariacie.
Do Domu Uzdrowienie Chorych pojecha³em pe³en
obaw, czy poradzê sobie. Pierwszego dnia by³em przera¿ony, nie wiedzia³em jak poruszaæ siê w nim, co powinienem robiæ. W pewnej chwili, stoj¹c w holu, zobaczy³em,
¿e zaczyna gromadziæ siê w nim wielu ludzi. Niektórzy
z nich poruszali siê na wózkach inwalidzkich. Podszed³em
do jednego z nich. Mia³ na imiê Franek. Od tego momentu
zaczê³a siê niesamowita przygoda.
Ka¿dego dnia uczy³em siê tego, w jaki sposób mogê
pomóc i to tylko za spraw¹ tego, ¿e mog³em chodziæ. Pamiêtam niesamowit¹ atmosferê Domu Uzdrowienie Chorych, spokój, radoœæ i dobro, jakie w tym Domu panowa³y.
Coraz bardziej poznawa³em ludzi, którzy mnie otaczali.
Rozmawia³em z nimi w zupe³nie naturalny sposób. Dzieliliœmy siê radoœciami, ale tak¿e i troskami. Z niema³ym
zdziwieniem uœwiadomi³em sobie, jak wiele odnoszê z teKOTWICA
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go korzyœci. Im wiêcej dajê z siebie, tym wiêcej mam. Moje
zaanga¿owanie w to, co robiê, ros³o. Dziêki temu, ¿e mia³em to szczêœcie bycia z innymi ludŸmi, wejrza³em w g³¹b
samego siebie.
Niestety czas mija³ nieub³aganie. Tydzieñ, który by³
mi dany, zbli¿a³ siê ku koñcowi. Po serdecznych po¿egnaniach i obietnicy wzajemnej modlitwy, wraca³em z postanowieniem zg³oszenia siê na nastêpny turnus, by znów
pojawiæ siê w Domu Uzdrowienie Chorych z wiêzienia czy
te¿ wolnoœci.
Dziœ, gdy to piszê, przypominam sobie wszystko.
Z lêkiem zagl¹da³em przez uchylone drzwi. Ze szczeliny
w drzwiach wydobywa³o siê œwiat³o, lecz nie dostrzeg³em
jego Ÿród³a.
Po trzech miesi¹cach dane mi by³o po raz kolejny przyjechaæ jako wolontariusz do Domu Uzdrowienie Chorych.
Razem z kolegami byliœmy tam przez piêæ dni. Doœwiadczony wczeœniejszym pobytem, postanowi³em wykorzystaæ ten czas intensywnie. Tym razem zaprzyjaŸni³em
i opiekowa³em siê Micha³em. Wspólnie spêdzaliœmy czas
na rozmowach, æwiczeniach. Doskonale siê rozumieliœmy.
Jad¹cego na rowerze Micha³a potr¹ci³ prawdopodobnie nietrzeŸwy kierowca. Micha³ mia³ wówczas 20 lat. Gdy
us³ysza³ o moim ¿yciu, o konsekwencjach mojej lekkomyœlnoœci, „³apa³ siê za g³owê”. Wspólnie uczestniczyliœmy we Mszach Œw. z prawdziw¹ chêci¹ godnego ich
prze¿ycia. Przez ca³y czas Bóg prowadzi³ mnie za rêkê.
Treœæ nauk wyg³aszanych w tych dniach, zw³aszcza o dziele Œw. Teresy „Twierdza wewnêtrzna”, bêd¹cym tematem
rekolekcji, poruszy³a mnie.
Dziœ ju¿ jestem tego zupe³nie pewien, ¿e w Domu
Uzdrowienie Chorych by³ Bóg, który mnie uratowa³
i uzdrowi³. W sobotê powróciliœmy do Zak³adu. W niedzielê rano obudzi³em siê z przeœwiadczeniem, ¿e to, co siê
do tej pory wydarzy³o, nie by³o przypadkiem. Zobaczy³em
wyraŸnie to, jak Bóg prowadzi³ mnie przez moje ¿ycie,
nigdy mnie nie opuszczaj¹c. Podk³ada³ Swoj¹ rêkê pod
moj¹ g³owê, nie pozwalaj¹c na to, bym upad³, choæ ja
usilnie do upadku d¹¿y³em. Czu³em, ¿e jest przy mnie, ¿e
nie jestem sam. Tego poranka ujrza³em zupe³nie nowy
œwiat, który sta³ przede mn¹ otworem, œwiat Bo¿ej Mi³oœci,
w którego progu sta³em. Sta³em szczêœliwy, poniewa¿ Bóg
pozwoli³ mi w nim byæ. Jestem pozbawiony lêku i troski,
gdy¿ ufam Panu Bogu. Chcê podziêkowaæ ks. Sebastia-

nowi za wiarê, któr¹ dziêki niemu dojrza³em, ojcu Januszowi za zaufanie i ojcowski spokój, a tak¿e siostrze Ma³gorzacie za ludzki wymiar wiary. Dziêkujê równie¿ kolegom Tomkowi i Krzyœkowi, których wiara mnie poruszy³a
oraz mojej ¿onie za wytrwa³oœæ i cierpliwoœæ.
Nade wszystko dziêkujê Panu Bogu, który jest sprawc¹ wszystkiego, który postawi³ tych ludzi na mojej drodze.
Uwierzy³em i jestem gotów byæ mê¿em i ojcem, a tak¿e ¿yæ
z Bogiem.
KOTWICA
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Ks. Sebastian Kluwak – kapelan wiêzienny ZK G³ogów (diecezja zielonogórsko-gorzowska).
Rozmowê przeprowadzi³a Izabela Rutkowska

KSI¥DZ TO SWÓJ CZ£OWIEK
Na czym polega duszpasterstwo w wiêzieniu?
Polega na tym, aby przede wszystkim byæ z tymi ludŸmi
osadzonymi, prowadziæ z nimi dialog, aby widzieli w ksiêdzu sprzymierzeñca, a nie wroga. Oni s¹ czêsto przeœwiadczeni, ¿e wszyscy, którzy ich otaczaj¹, s¹ przeciwko nim
– ca³a s³u¿ba wiêzienna, administracja. A w ksiêdzu chc¹
widzieæ takiego swojego cz³owieka. Nie jest ³atwo zdobyæ
ich zaufanie, ale gdy ju¿ zaufaj¹, mo¿na razem i modliæ siê,
i podejmowaæ trudne tematy, rozmawiaæ o ich sytuacji rodzinnej, planach na przysz³oœæ. Duszpasterstwo to sakramenty – spowiedŸ, coniedzielna Eucharystia. Dziêki ksiêdzu biskupowi mogê te¿ udzielaæ im chrztu i bierzmowania. Zdarzy³o siê ju¿ tak – ochrzci³em i bierzmowa³em
dwóch wiêŸniów, tak¿e jednego ch³opaka z zak³adu poprawczego. Czasami wiêc zdarzaj¹ siê takie sytuacje ewangelizacji pocz¹tkowej, ¿eby kogoœ doprowadziæ do wiary.

Ks. Sebastian w g³ogowskim Zak³adzie Poprawczym

Ksiêdza pierwszy raz za kratami…
To by³o w Zielonej Górze. Kiedy wszed³em, jeden z osadzonych krzykn¹³ – O, oddzia³owy siê za ksiêdza przebra³!
Ten pierwszy raz ³¹czy³ siê z lêkiem. Ba³em siê. Po prostu.
Ka¿dy by siê ba³, myœlê. Pocz¹tki by³y wiêc raczej trudne.
Nie zna³em tych ludzi. Nie wiedzia³em, jak siê mam wobec
nich zachowaæ. Tak naprawdê uczy³em siê wszystkiego na
miejscu. Nie mia³em jakiegoœ wczeœniejszego przygotowania.
To by³o Ksiêdza zadanie duszpasterskie zlecone przez
proboszcza czy Ksiêdza wybór?
Sam siê zg³osi³em. W Zielonej Górze, w parafii, w której
by³em, zaistnia³a taka potrzeba. Odszed³ ksi¹dz, który tym
siê zajmowa³ i proboszcz siê zastanawia³, kogo by tam pos³aæ. By³o nas trzech. Ja wtedy by³em nowy, œwie¿y, neoprezbiter. I siê zg³osi³em. Proboszcz na pocz¹tku siê waha³,
ale stwierdzi³ – jeœli mia³bym posy³aæ tam kogoœ na si³ê,
to lepiej, ¿eby szed³ ten, który chce. I tak siê zaczê³o. 9 lat
temu. I trwa do teraz. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sta³o siê moj¹
duszpastersk¹ specjalizacj¹ – z czego siê bardzo cieszê.
Po tym jestem te¿ rozpoznawany. A dziêki mojemu biskupowi mogê tê s³u¿bê kontynuowaæ kolejny rok.

Jak du¿a grupa wiêŸniów korzysta z Ksiêdza pos³ugi?
Ci¹gle za ma³a. Na niedzielnej Mszy œw. jest 30 osób
– na 350 osadzonych. Trochê wiêcej korzysta z indywidualnych rozmów. Nie ukrywam – jest to sukces, kiedy mogê
z nimi spotkaæ siê w celi, wspólnie wypiæ kawê i porozmawiaæ. To rodzi relacje i owocuje potem tym, ¿e gdy wychodz¹ na wolnoœæ, prosz¹ np. o udzielenie sakramentów w
swojej rodzinie – ma³¿eñstwa, chrztu dziecka, dzwoni¹ po
radê, umawiaj¹ siê na rozmowê.
Czy wspó³pracuje Ksi¹dz z bractwem wiêziennym?
U nas w diecezji nie ma bractwa wiêziennego jako osobnej
wspólnoty. Ale pos³uguj¹ ze mn¹ osoby œwieckie. S¹ dwaj
panowie, Mariusz i Darek, którzy pos³uguj¹ muzycznie,
graj¹ na gitarach podczas Mszy œw. Traktuj¹ to jako misjê,
jako swoj¹ ewangelizacjê. S¹ z nami te¿ panie, które przychodz¹ w ka¿d¹ œrodê do kaplicy modliæ siê ró¿añcem. Myœlê, ¿e robimy dok³adnie to samo, co bractwo.
Czy kap³an, który chce pos³ugiwaæ w wiêzieniu, powinien przejœæ jakieœ specjalne szkolenie, rekolekcje?
Tak, to wa¿ne. Co roku s¹ kilkudniowe zjazdy kapelanów
wiêziennych po³¹czone z konferencjami i rekolekcjami.
Takich kapelanów jest w Polsce dwustu. Spotkanie organizuje Naczelny Kapelan Wiêziennictwa ks. Pawe³ Wojtas.
Rekolekcje prowadzi zawsze któryœ z biskupów. Ostatnie
prowadzi³ nasz – bp Pawe³ Socha. Oprócz rekolekcji s¹ wyk³ady, warsztaty na temat resocjalizacji, bycia z wiêŸniami.

Jaka jest najlepsza wskazówka dla ludzi chc¹cych pos³ugiwaæ w wiêzieniu?
Najlepsz¹ wskazówk¹ maj¹c¹ wymiar chrzeœcijañski to
uwierzyæ w s³owa Jezusa: „By³em w wiêzieniu i przyszliœcie do mnie”. Gdybyœmy w to wierzyli, przejêli siê naprawdê tymi s³owami, by³oby wiêcej osób pos³uguj¹cych
w wiêzieniu, by³by wiêkszy zapa³. Ta s³u¿ba jest dla œwieckich ca³y czas mo¿liwa, ca³y czas tego typu ewangelizacja
jest otwart¹ drog¹. Wystarczy wyraziæ swoj¹ chêæ i dyspozycjê.
Czy s¹ granice kontaktu z osadzonymi? Zapewne czasem zdarza siê, ¿e wiêzieñ zaczyna mieæ coraz wiêksze potrzeby, wymaga przeró¿nej pomocy, chce wejœæ
w bardziej za¿y³¹ relacjê.
Tak. Poza tym – bywa tak, ¿e próbuj¹ manipulowaæ ksiêdzem, wejœæ dalej, spoufaliæ siê. Potrzeba tu takiego ludzkiego wyczucia, ¿eby nie daæ siê wci¹gn¹æ, zmanipulowaæ.
Zdarza siê, ¿e aby coœ uzyskaæ (jakiœ wniosek, pochwa³ê,
interwencjê), mog¹ te¿ udawaæ nawrócenie, nagle anga¿owaæ siê w s³u¿bê podczas niedzielnej Mszy. Ale czasem,
gdy zwierzaj¹ siê ze swojej trudnej sytuacji rodzinnej, doœwiadczanej biedy, trzeba po prostu nie zastanawiaæ siê,
tylko pomóc.
Co jest najtrudniejsze dla Ksiêdza w tej s³u¿bie?
Na pocz¹tku najtrudniejszy by³ lêk. Teraz natomiast – cierpliwoœæ. Bo to s¹ ludzie, którzy gdy ju¿ wejd¹ w kontakt,
w relacjê, chc¹ d³ugo rozmawiaæ o swojej sytuacji, swoim
losie. Potrzeba du¿ej roztropnoœci i m¹droœci w s³uchaniu
tych historii.

Decyzja, aby pójœæ na
Mszê, wzi¹æ ró¿aniec
do rêki nara¿a czêsto
na kpiny. Wyznawanie
wiary w wiêzieniu to dowód mêstwa.
Najbardziej wzruszaj¹ce momenty podczas
Ksiêdza pos³ugi...
Nie ma chyba bardziej
wzruszaj¹cego momentu, jak ten, kiedy widzê wzruszonego cz³owieka. Mê¿czyznê starszego ode mnie, który ze
³zami w oczach opowiada mi o swoim ¿yciu. Albo podczas
spowiedzi, kiedy widzê autentyczny, szczery ¿al, skruchê.
Jaki jest ich obraz Boga?
Obraz Boga zale¿y najczêœciej od ksiêdza, który im ten
obraz przedstawia. Mo¿na o Bogu mówiæ srogo i smutno,
mo¿na mówiæ w sposób ciep³y i ukazywaæ im Go jako ich
przyjaciela. Czêsto maj¹ doœæ zamazany ten obraz Boga
albo nie maj¹ go wcale, bo siê nigdy nad tym nawet nie
zastanawiali. Staramy siê im mówiæ o Jezusie, który jest po
ich stronie, który te¿ by³ wiêziony. Tam, gdzie siê modlimy,
mamy tak¹ p³askorzeŸbê Jezusa za kratami. I oni autentycznie lubi¹ uto¿samiaæ siê z Jezusem – tym, który by³
os¹dzony, uwiêziony, szykanowany, wyœmiewany, niesprawiedliwie traktowany. A wiêc ukazujemy im Boga,
który nie jest ich sêdzi¹, ale który ich broni, jest po ich
stronie.

Czy mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e ewangelizacja jest form¹ resocjalizacji?
Jak najbardziej. Ewangelizacja ma doprowadziæ kogoœ do
spotkania z Bogiem i ma przywróciæ cz³owieka wspólnocie
wierz¹cych, a resocjalizacja ma przywróciæ cz³owieka spo³eczeñstwu. Sami osadzeni tak to widz¹. Ci, którzy prowadz¹ ¿ycie religijne w wiêzieniu, mówi¹ czêsto, ¿e dla nich
jedyn¹ resocjalizacj¹ s¹ w³aœnie rozmowy z ksiêdzem, modlitwa i Msza œw. Doœæ krytycznie oceniaj¹ system wiêziennictwa.
Rozumiem, ¿e na rozmowy z Ksiêdzem zg³asza siê tylko
ten, kto chce.
Tak – przychodz¹ na spotkania czy Msze œw. tylko ci, którzy tego chc¹. I jest to czêsto akt odwagi. Manifestacja swojej religijnoœci nie jest zbyt dobrze odbierana wœród wspó³wiêŸniów. Bywaj¹ za to szykanowani, wyœmiewani.
Bp Stefan Regmunt w kolegiacie g³ogowskiej
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Ks. Jerzy Glabas SDB, Kapelan Aresztu Œledczego w Poznaniua

MOJE DUCHOWE DZIECI
ZA KRATAMI
Wszystko zaczê³o siê w 2005 roku, kiedy pe³ni³em
funkcjê prze³o¿onego Domu Zakonnego przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. Dom zakonny M.B. Wspomo¿enia
Wiernych w Poznaniu znajduje siê w centrum miasta,
blisko Aresztu Œledczego. Wczeœniej przez wszystkie lata mojego ¿ycia kap³añskiego i zakonnego by³em katechet¹ w zawodówkach, w ró¿nych miejscowoœciach, tak
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wiêc by³em „oswojony” z trudn¹ m³odzie¿¹, do której
wychowania powo³ani s¹ salezjanie, a wiêc i ja.
Otó¿ w 2005 r. przysz³a mi myœl do g³owy, ¿e skoro
jestem tak blisko Aresztu Œledczego, to mo¿e bym zacz¹³
swoj¹ pos³ugê za kratkami. Nasz Za³o¿yciel œw. Jan Bosko przecie¿ te¿ w Turynie duszpasterzowa³ w wiêzieniu. Zwróci³em siê wówczas do kapelana wiêziennego
– ks. Daniela i on zaproponowa³ mi pomoc w swojej pracy duszpasterskiej za kratami. Tak wiêc w roku 2006,
a dok³adnie 7 stycznia znalaz³em siê w wiêzieniu. I przez
ca³y 2006 rok zastêpowa³em ks. Daniela w pos³ugiwaniu, zgodnie ze s³owami Chrystusa: „by³em w wiêzieniu,
a przyszliœcie do mnie” – œrednio raz w miesi¹cu.
W styczniu 2007 roku, kiedy ks. Daniel zmieni³ parafiê, staj¹c siê proboszczem, ksi¹dz arcybiskup zatwierdzi³ mnie na stanowisko kapelana Aresztu Œledczego.
I tak zrealizowa³o siê moje marzenie, gdy¿ ju¿ od d³u¿szego czasu myœla³em o s³u¿bie dla tych, którzy s¹ pogardzani, odepchniêci na margines przez spo³eczeñstwo.
W mojej pos³udze pomagaj¹ mi wolontariusze – Bracia
i Siostry ze Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy
WiêŸniom – Bractwa Wiêziennego.
Kap³añstwo tak naprawdê wszêdzie jest takie samo,
a wiêc przede wszystkim jest to pos³uga S³owem Bo¿ym
i sprawowanie sakramentów. W wiêzieniu, oprócz osób
skazanych, przebywaj¹ te¿ osoby tymczasowo aresztowane, podzielone na mniejsze grupy, w których to grupach mog¹ uczestniczyæ w cotygodniowej Mszy Œwiêtej
poprzedzonej sakramentem pokuty. Je¿eli ktoœ poprosi
mnie o d³u¿sz¹ spowiedŸ, trwaj¹c¹ czasami kilka godzin,
umawiam siê wówczas na konkretny termin. Niekiedy
jest to pierwsza spowiedŸ po kilku latach, która zazwyczaj poprzedzona jest poznaniem siê, zwyczajnym „oswojeniem” siê ze sob¹.
Pos³uga moja nie ogranicza siê tylko do wiêziennych murów. Z niektórymi osobami utrzymujê kontakt

tak¿e wtedy, gdy opuszcz¹ wiêzienie, sprawuj¹c sakramenty, b³ogos³awi¹c ma³¿eñstwa, chrzcz¹c czy odprowadzaj¹c na cmentarz, miejsce wiecznego spoczynku.
Towarzyszê tym ludziom jako przyjaciel, jako cz³owiek,
jako kap³an. Warto dodaæ, ¿e jestem kapelanem Aresztu
Œledczego, a wiêc zarówno wiêŸniów, jak i pracowników. I dla jednych i dla drugich jestem ksiêdzem i przyjacielem. Jedni i drudzy s¹ dla mnie tak samo wa¿ni. Dla
jednych, jak i drugich prowadzê katechezy przygotowuj¹ce do bierzmowania i sakramentu ma³¿eñstwa.
Ka¿dy z nas ma przerwy w czynieniu dobra, niektórzy ponosz¹ konsekwencje tego, przebywaj¹c za kratami. Ale s¹ to fantastyczni ludzie, a ja mam patrzeæ na
nich nie moimi oczami, lecz oczami Chrystusa, myœleæ
nie moimi myœlami, ale myœlami Chrystusa, kochaæ nie
moj¹ mi³oœci¹, a mi³oœci¹ Chrystusa. Spotykam za kratami wielu ciekawych ludzi, o których mo¿na opowiadaæ
godzinami. Wspólnie staramy siê szukaæ rozwi¹zañ, odczytywaæ, co Duch Œw. podpowiada. Czasem zastanawiam siê, kto wiêcej zyskuje z tej pos³ugi – oni czy ja?
Myœlê, ¿e ja jestem wiêkszym szczêœciarzem.
Wed³ug mnie zadaniem ka¿dego kap³ana – jest byæ
i kochaæ, a dzia³anie pozostawiæ Panu Bogu. Jak mówi³
nasz umi³owany Ojciec Œw. Jan Pawe³ II – „B¹dŸcie
œwiadkami mi³osierdzia”. Ja, jako kap³an, doœwiadczam,
¿e Pan Bóg tak¿e poprzez owczarniê dzia³a na pasterza.
A my, jako kap³ani, jesteœmy szczególnie zaproszeni
do tego, by siê nawracaæ, jako pierwsi.
Moja pos³uga w wiêzieniu czêsto sprowadza siê do
towarzyszenia, a towarzyszenie jest bardzo wa¿ne.
Jestem tylko narzêdziem w rêku Pana Boga. Prawie ka¿d¹ rozmowê zaczynam od ¿ycia – co ciebie interesuje,
aby dojœæ do tego, co mnie interesuje – a raczej Pana Boga. Pan Bóg sieje i On najlepiej zna dynamikê wzrostu
ziarna, Bo¿ej obecnoœci w ludzkim sercu – to on widzi
owoce.
Dla mnie byæ kap³anem za kratkami to byæ ojcem
i staram siê ka¿dego traktowaæ indywidualnie. Cz³owiek
nie zmienia siê bowiem wskutek zamkniêcia go w celi,
ale wskutek spotkania z ludŸmi i z Bogiem. Wa¿ne jest
zatem, jakich w wiêzieniu spotyka ludzi.
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KOŒCIÓ£ NALE¯Y
DO ODWA¯NYCH!
Ju¿ po raz siódmy odby³y siê w naszym domu rekolekcje dla m³odzie¿y. Uczestniczy³o w nich 65 m³odych ludzi. Wiêkszoœæ przyby³a z naszej diecezji (zielonogórskogorzowskiej), ale reprezentowane by³y te¿ miasta, takie
jak: Olsztyn, Oœwiêcim, Zabrze, Legnica. Rekolekcje prowadzi³ ks. Henryk Bardosz – wieloletni przyjaciel domu,
odpowiedzialny za Katolickie Stowarzyszenie Niepe³nosprawnych i Ich Przyjació³ „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu.
Poprzez wspóln¹ modlitwê, codzienn¹ Mszê œw., konferencje, dialog, przebywanie ze sob¹ próbowaliœmy odkryæ,
jak w dzisiejszym œwiecie œwiadczyæ o naszej wierze, jak
byæ odwa¿nym, nie wstydz¹c siê Jezusa, opieraj¹c siê na
Nim. Propozycja wolontariatu to jedna z metod zaprezentowana przez ksiêdza w czasie rekolekcji. Czas ofiarowany drugiemu cz³owiekowi nale¿y do najcenniejszych
i najbardziej intymnych wartoœci cz³owieka. Taka ofiara
niesie w sobie wyzwanie (tajemnicê), sprawia, ¿e cz³owiek przekracza samego siebie. Wolontariat zmienia wszystkich, którzy pozostaj¹ w obrêbie jego oddzia³ywania,
przybli¿a ich do miary prawdziwego cz³owieczeñstwa.
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Sprawia, ¿e ka¿dy cz³owiek staje siê ¿yzn¹ gleb¹ dla doœwiadczenia religijnego. Mamy nadziejê, ¿e rekolekcje
te by³y dla wielu m³odych ludzi czasem refleksji nad
obecnoœci¹ i miejscem Boga w ich ¿yciu, a tak¿e zachêt¹
do dzia³ania i pomocy drugiemu cz³owiekowi bêd¹cemu
w potrzebie.
Ewelina WoŸna
To by³ wspania³y i dobrze wykorzystany czas! Wielkie
Bóg zap³aæ za informacje o nich! Myœla³am na pocz¹tku,
¿e nie tego od nich oczekiwa³am, ale bardzo szybko zrozumia³am, ¿e to S³owo (a przecie¿ S³owo to tak¿e Jezus
Chrystus), które g³osi³ Ksi¹dz Rekolekcjonista bardzo by³o
mi potrzebne... Jestem OGROMNIE zaskoczona owocami,
jakie widzê w swoim ¿yciu ju¿ dziœ (mam nadziejê, ¿e bêd¹
kwit³y jeszcze d³ugo). Przystanê³am i bardzo siê wyciszy³am (oczywiœcie klimat domu Cichych jak najbardziej temu
sprzyja!). Gdzieœ w pogoni ¿ycia codziennego mia³am
okazjê zatrzymaæ siê i zastanowiæ: czy zmierzam za KIMŒ
czy za CZYMŒ? Co sta³o siê dla mnie bardziej wa¿ne?
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Ks. Henryk pomóg³ mi polubiæ siebie i zachêci³ do dzia³ania na rzecz drugiego Cz³owieka. WSPANIA£Y
CZAS!!! PS: ¯al odje¿d¿aæ!
Karolina Kopa³a
Rekolekcje w G³ogowie bardzo du¿o mi da³y. Przede
wszystkim zbli¿y³am siê bardziej do Boga, utwierdzi³am
siê w swej wierze, koœció³ sta³ siê moim domem, do którego
z pewnoœci¹ bêdê z chêci¹ przychodziæ. Zrozumia³am
tak¿e, ¿e nie ma czego siê wstydziæ, ¿e Bóg nie jest
powodem do wstydu, ¿e jest to bardzo indywidualna
„kwestia” ka¿dego z nas. Po tych rekolekcjach traktujê
Boga równie¿ jako swojego przyjaciela, do którego wiem,
¿e zawsze i wszêdzie mogê siê zwróciæ o pomoc b¹dŸ radê i wiem, ¿e na pewno mi pomo¿e. Myœlê, ¿e to wszystko
mogê równie¿ zawdziêczaæ ks. Heniowi, poniewa¿ wszystkie kazania b¹dŸ konferencje by³y tak sformu³owane,
¿e dociera³y do samego serduszka. Czasem mia³am wra¿enie, ¿e Ksi¹dz akurat w danym momencie opowiada³
o mnie. Bardzo podoba³y mi siê tak¿e tematy, które by³y
poruszane na konferencjach: o niepe³nosprawnoœci oraz
o wolontariacie. S¹dzê, ¿e podczas ich trwania nic nie
zosta³o pominiête. Szczêœæ Bo¿e!
Ewelka
By³am pierwszy raz na rekolekcjach m³odzie¿owych
u Cichych Pracowników Krzy¿a w G³ogowie. Pomimo tego, ¿e przedzia³ wiekowy by³ ogromny, odnalaz³am w tych
rekolekcjach i coœ dla siebie. Myœlê, ¿e bycie w tym miejscu
mia³o znaczenie, choæ po drodze pojawi³o siê wiele rzeczy,
przez które wydawa³o siê, ¿e nie dotrê. Wszystko siê uda³o,
warto by³o t³uc siê poci¹giem ca³¹ noc, aby byæ te parê
chwil w niby-zwyczajnym miejscu. Choæ na pocz¹tku by³am przera¿ona ogromem domu, odnalaz³am swoje miejsce
w nim, odnalaz³am siebie w ogromie wydarzeñ i ludzi.
Przyjê³am na ten czas mniej wiêcej tak¹ „taktykê”: po prostu byæ i cieszyæ siê tym czasem i Panem Bogiem. Cieszê
siê, ¿e by³ to czas przede wszystkim spotkania z Nim. Nie
przez parê chwil, minut, ale godzin. To cudowne móc po
prostu wpatrywaæ siê w Niego. Tak jak te¿ mówi³ ks. Henryk, ¿e chwila poœwiêcona na to, aby po prostu patrzeæ siê
w Najœwiêtszy Sakrament, trwaæ, na pewno siê nie zmarnuje. Tak te¿ by³o w moim przypadku, doœwiadczy³am
³aski „po prostu bycia i radowania siê chwil¹”. Podczas
tych chwil mog³am sobie wszystko pouk³adaæ. To przysz³o
tak spokojnie i nagle wszystko siê rozjaœni³o. Wszystkie
problemy sta³y siê prostsze i niewymagaj¹ce przejmowania
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PREZENTACJA
Izabela Rutkowska

siê nimi non stop. Min¹³ stres i wewnêtrzny smutek. Nabra³am koloru w œrodku. W sercu. Spodoba³y mi siê przytaczane historie: Bartymeusza, Zacheusza i Mateusza. Przedstawione w taki sposób, w jaki ja bym nigdy na nie nie
spojrza³a. Mogê powiedzieæ, ¿e „zdoby³am” kolejny punkcik umocnienia w Panu Bogu. Dziêkujê Bogu za to, ¿e pomimo tylu przeciwnoœci nie zrezygnowa³am, nie podda³am
siê. Ale przede wszystkim za poznanie tylu wspania³ych
ludzi, którzy s¹ megaodwa¿ni. S¹ odwa¿ni w tym, ¿e siê
nie bali Panu Bogu powiedzieæ TAK. To wszystko wydarzy³o siê w³aœnie dziêki Niemu i za to chwa³a Mu!
Wierzê, ¿e powrócê jeszcze do G³ogowa.
Iza z Olsztyna
Ten niesamowicie krótki czas rekolekcji, czas „patrzenia w siebie”, czas bycia „sam na sam” ze sob¹ pozwoli³
mi na zatrzymanie siê, uœwiadomienie sobie, ¿e dziêki
akceptacji siebie tak¹, jak¹ jestem, ze swoimi s³aboœciami,
z niepe³nosprawnoœci¹, jestem uœmiechniêtym i bardzo
szczêœliwym cz³owiekiem. To, co bardzo mnie dotknê³o,
to pytanie, które skierowa³ do nas ks. Henryk. Dlaczego
ci¹gle „coœ” upiêkszamy, co i tak jest piêkne (cz³owiek).
Ksi¹dz bardzo obrazowo, bo na przyk³adzie Zacheusza
(który niesamowicie pragn¹³ zobaczyæ Pana Jezusa, ¿e odsun¹³ wszystkich i wszed³ na Sykomorê), zachêca³ nas,
byœmy tak jak on odsunêli wszystkich, którzy s¹ dooko³a
nas, „zajrzeli w siebie” i „zobaczyli, co mamy w œrodku”?
Czy ja wiem, kim jestem i czego chcê? Dok¹d idê?
Równie¿ dziêki tym rekolekcjom uœwiadomi³am sobie,
¿e jeœli czegoœ bardzo chcê, to dam radê, bez wzglêdu
na niepe³nosprawnoœæ, bez wzglêdu na wszystko. Je¿eli

KOTWICA

40

2 / 2012

zaufam Panu Jezusowi i pozwolê Mu siê prowadziæ, pokonam swoje s³aboœci, niepe³nosprawnoœæ, wszystko pokonam.
Patryk Kurasiewicz
Jestem wielokrotnym uczestnikiem m³odzie¿owych
rekolekcji. Ka¿de z nich to nowe doœwiadczenie tworz¹ce
nierozerwalny ci¹g. Myœl¹ przewodni¹ tegorocznych rekolekcji by³o has³o: „Koœció³ nale¿y do odwa¿nych”. Przybli¿eniem tematu i rozwiniêciem has³a zaj¹³ siê ks. Henryk.
W sposób przystêpny i niepozbawiony du¿ej dozy humoru
wyjaœni³, na czym polega w dzisiejszych czasach odwaga
bycia Chrzeœcijaninem. W skomercjalizowanym œwiecie
nastawionym na pieni¹dz, m³odoœæ i pêd, by „mieæ”, a nie
„byæ”, zapominamy o bliŸnich. Dziêki rekolekcjom mia³em mo¿liwoœæ zatrzymania siê i przemyœlenia swojej postawy wobec tendencji dzisiejszego œwiata. Zrozumia³em,
¿e to ja jestem czêœci¹ Koœcio³a i aby ¿y³, muszê mieæ
odwagê g³osiæ Jego nauki. Rekolekcje sprawi³y, ¿e zda³em
sobie sprawê z tego, ¿e g³oszenie S³owa Bo¿ego to równie¿
moje zachowanie. Postawa, jak¹ przyjmujê w grupie ludzi.
Rekolekcje nape³ni³y mnie „moc¹”. Dziêki nim staje siê
odwa¿ny.
Ma³gosia ze Szprotawy
Ju¿ minê³y ponad dwa tygodnie od rekolekcji, które
mia³am okazjê prze¿yæ w domu Wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a, a wydaje mi siê, jak by to by³o ze dwa
dni temu. By³ to niesamowity czas, który nape³ni³ mnie
ogromnym spokojem, pozwoli³ poczuæ niesamowit¹ mi³oœæ Boga do nas. Dziêki tym rekolekcjom nie patrzê na Boga jak na kogoœ, kogo trzeba siê tylko baæ, kto trzyma nad
nami ¿elazna rêkê, gdy tylko coœ zrobisz nie tak lub pope³nisz b³¹d, On ciê ukarze; ale jak na Ojca, który kocha
swoje dzieci nieskoñczon¹ mi³oœci¹ i jego mi³osierdzie nie
zna granic. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu do tak
póŸna to by³o coœ niesamowitego. Nigdy jeszcze nie spêdzi³am tyle czasu na adoracji. Mog³am na spokojnie posiedzieæ, porozmyœlaæ z Panem Jezusem, oddaæ wszystko Jezusowi, moje problemy i k³opoty, dziêkowaæ za wszystko.
To by³o tak niesamowite. Da³o mi wiele si³y. Pragnê
podziêkowaæ za to, ¿e w ka¿dej chwili mo¿na by³o pójœæ do
kaplicy, by poprzebywaæ bli¿ej z Panem Jezusem. Ale te¿
za niesamowit¹ atmosferê tego domu. Ta ¿yczliwoœæ…,
czu³am siê jak w domu. Dziêkujê bardzo Siostrom za to
i mam nadziejê, ¿e spotkamy siê znów.

JUTRO WYROK ŒMIERCI.
JUTRO BÊDÊ W NIEBIE
Jest to dziennik wiêzienny pewnego m³odego cz³owieka, który ¿y³ we
Francji w latach 1930-1957. Znalaz³
siê w wiêzieniu po napadzie na kantor. Podczas ucieczki œmiertelnie postrzeli³ policjanta. Mia³ to byæ tylko
strza³-postrach… W tamtym czasie
wymiar sprawiedliwoœci stosowa³
jeszcze kary œmierci. Gdy z³apano
Jacquesa – 24-latka z rodziny bankierów, pe³nego marzeñ o dalekich podró¿ach i zami³owaniu do literatury – wyrok zapad³ tylko jeden: gilotyna. Wykonano go 1 paŸdziernika 1957 roku.
Jacques zostawi³ ma³¹ córeczkê.
To dla niej pisa³ w wiêzieniu dzienniklist. Chcia³, by zna³a jego historiê ¿ycia
nie tylko od strony tego jednego wydarzenia, ale by pozna³a te¿ jego myœli,
uczucia, us³ysza³a jego przepraszam
i dziêkujê, jego ¿yczenia, rady, a tak¿e jego wyznanie wiary. J. Fesch doœwiadczy³ bowiem w wiêzieniu g³êbokiego nawrócenia – ono sprawi³o, ¿e
czeka³ na wyrok œmierci jak na spotkanie z Jezusem. By³ œwiadomy swego
czynu, jak i tego, ¿e kara by³a za wysoka, niesprawiedliwa. „Kiedy myœlê
o licznych grzechach, jakie pope³ni³em, ¿a³ujê, ¿e siê urodzi³em. Nie! Jestem Mu wdziêczny za to, ¿e pokaza³ mi
moje b³êdy. Zreszt¹ odda³em Mu siê
dusz¹ i cia³em i bêdê walczy³ do ostatniej kropli krwi. Proszê Go, by uczyni³
ze mnie swoje dziecko”.
Nawrócenie Jacquesa to dar wiary
w mi³osierdzie Boga, w to, ¿e po drugiej stronie czeka na niego Ktoœ, kto po
prostu kocha go jak nikt dot¹d. „Ostatni dzieñ walki. Jutro o tej porze bêdê
ju¿ w niebie. (…) Za piêæ godzin zobaczê Jezusa. Jak dobry jest Pan! Nie
czeka na wiecznoœæ, by wynagrodziæ

swoich wybranych. Poci¹ga mnie ju¿
³agodnie ku sobie, daj¹c mi pokój,
który nie jest z tego œwiata. Musi byæ
prawie wpó³ do drugiej, odmówi³em
jeszcze jeden ró¿aniec i rozmawiam
z Jezusem i Maryj¹ Pann¹ jak z ojcem
i matk¹. Dobry Jezus, który tyle wycierpia³ dla mnie, wci¹¿ bierze na siebie ca³y mój ból. Szczêœliwi ci, którzy
pok³adaj¹ ufnoœæ w Panu”. W tych
wiêziennych zmaganiach pomaga³o
mu ³¹czenie siê z Maryj¹ – w ostatni
dzieñ swego ¿ycia uroczyœcie powierzy³ Jej opiece swoj¹ ukochan¹ dziewczynê Pierette oraz ich córkê Weronikê.
Jeden z wiêŸniów pisa³ o tym
dzienniku: „To wspania³a ksi¹¿ka, któr¹ poch³on¹³em dos³ownie w jeden
dzieñ. Jacques Fesch daje mi przyk³ad
wiary i odwagi, który spróbujê naœladowaæ. (…) nie mam ¿adnych z³udzeñ
co do wyroku: opinia publiczna jest
nastawiona przeciwko mnie… Nawet
jeœli zostanê wreszcie skazany na
œmieræ, mój duch walki nie zmieni siê
zbytnio, a wiara, jak¹ mam od dziesiêciu miesiêcy – choæ muszê siê jeszcze
wiele nauczyæ – jest wystarczaj¹co du¿a, bym mia³ ufnoœæ w Bogu. Oddajê
siê ca³kowicie w Jego rêce… Ka¿dego
ranka zanurzam siê w Biblii, by karmiæ
swoj¹ wiarê” (Patrick Henry).
Obszerny wstêp do tej pozycji napisa³ o. Daniel Ange (autor m.in. Zranionego Pasterza). „Chcia³bym, ¿eby
kontakt z tym skazañcem da³ ci – jakby
przez duchowe zara¿enie siê – totaln¹
pewnoœæ: œmieræ, to nie jest œmieræ! To
odejœæ, by widzieæ Boga Widzieæ Jezusa!”. Historia J. Fescha jest jak historia
dobrego ³otra, o którym o. Daniel pisze: „wystarczy³a wymiana spojrzeñ
KOTWICA

2 / 2012

41

Jacques Fesch, Za piêæ godzin zobaczê Jezusa.
Dziennik wiêzienny, oprac. D. Ange, t³um. A. Frej,
Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2011.

i mamy gangstera sk¹panego w Œwietle. Tego wielkopi¹tkowego wieczoru
wchodzi on do raju ze swoim Zbawicielem. On pierwszy przekroczy³ ich
próg. Jacques tak¿e przez nie wchodzi
w œlad za tamtym skazañcem. Jest jego
godny. Pochodzi z tego samego gatunku”. Ich ¿ycie pokazuje, ¿e „nigdy nie
jest za póŸno. I ¿e jedno spojrzenie pe³ne mi³oœci, jedno wezwanie, jedno poruszenie serca w ostatniej chwili mo¿e
wyrwaæ duszê œmierci, mo¿e odkupiæ
ca³e ¿ycie pe³ne grzechu, mo¿e pozwoliæ wejœæ w kr¹g anio³ów i œwiêtych. Nie, stanowczo nie – dla Boga
nigdy nie jest za póŸno, nigdy. Wierzysz mi?”.
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Czes³aw Wasilewski SJ (artyku³ publikowany w miesiêczniku „Pos³aniec”
– dzisiaj: „Pos³aniec Serca Jezusowego”)

BO¯E,

OTWÓRZ WIÊZIENIA...
Polecaæ Bogu ka¿dego cz³owieka
W dniu œmierci Jezusa Koœció³ modli siê wspólnie
w czasie liturgii na czeœæ Mêki Pañskiej. Jednym z jej elementów jest piêkna modlitwa powszechna. Gdy s³ucha siê
jej kolejnych wezwañ, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e w tym
donios³ym momencie pragniemy polecaæ Bogu ka¿dego
cz³owieka. Modlimy siê za chrzeœcijan i za niechrzeœcijan,
za wierz¹cych i za niewierz¹cych, a gdy jest œpiewane os-

tatnie wezwanie tej modlitwy: za strapionych i cierpi¹cych,
gdy prosimy o otwarcie wiêzieñ i zerwanie kajdan, niemal
zawsze przechodz¹ mi po plecach ciarki.
Nic dziwnego, móg³by ktoœ powiedzieæ, modliæ siê do
Boga, ale aby wypuœci³ na wolnoœæ wiêŸniów? – to ju¿ chyba lekka przesada. Wystarczy sobie wyobraziæ, co by siê
sta³o, gdyby wszyscy zabójcy, gwa³ciciele, oszuœci i z³odzieje wyszli z aresztów. Nikt nie móg³by siê czuæ bezpiecznie. Wielu obawia siê, gdy w ich mieœcie ma powstaæ
nowy zak³ad karny, bo przecie¿, co to bêdzie, gdy ktoœ
stamt¹d ucieknie? Musimy siê troszczyæ o nasze dzieci!
I jeszcze wiele innych argumentów zostaje wytoczonych w
takiej sytuacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e trudno nam nawet
dopuœciæ myœl, ¿e wszystkie wiêzienia zostaj¹ otwarte, a co
dopiero prosiæ o to Boga, który przecie¿ jest w stanie to
uczyniæ!
By sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ
Ktoœ inny móg³by zacz¹æ t³umaczyæ, ¿e ta modlitwa
nie mo¿e dotyczyæ wiêŸniów w takim potocznym rozumieniu, ¿e chodzi tu raczej o ludzi, którzy niesprawiedliwie
zostali skazani. Tak jak Józef, podstêpnie sprzedany do niewoli przez braci, a potem nies³usznie wtr¹cony do wiêzienia po k³amstwie ¿ony Potifara. Pan Bóg nie tylko go wyzwoli³, ale uczyni³ niemal równym faraonowi (Rdz 41,37-41). Œwiêtego Piotra z kolei kaza³ uwiêziæ Herod, a Koœció³ w Jerozolimie modli³ siê o uwolnienie aposto³a. Sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ. W wiêzieniu Piotr spa³ pomiêdzy dwoma ¿o³nierzami, a mimo to Bóg uczyni³ cud, uwalniaj¹c Piotra z rêki Heroda (Dz 12). Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e przecie¿ nie zostali uwolnieni wszyscy, którzy byli
w wiêzieniach za czasów Józefa czy œwiêtego Piotra.
Rozerwanie kajdan
¯aden z tych g³osów nie zmienia jednak faktu, ¿e gdy
ja modlê siê o uwolnienie wiêŸniów, myœlê miêdzy innymi
o konkretnych osobach, z którymi siê spotykam, bêd¹c
w areszcie. Nie s¹ to raczej ludzie niesprawiedliwie skazani, ale najczêœciej pospolici przestêpcy, jakich w polskich
wiêzieniach nie brakuje. Czy to znaczy, ¿e ja najchêtniej
wypuœci³bym ich na wolnoœæ? Nie. Zgadzam siê z tym, ¿e
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w spo³eczeñstwie powinny byæ miejsca, gdzie osoby, które
znacznie przekroczy³y prawo, bêd¹ odosobnione. W ten
sposób zadoœæuczyni¹ one krzywdom, które wyrz¹dzi³y,
a jednoczeœnie bêd¹ mia³y czas na zmianê sposobu postêpowania. Sk¹d wiêc to moje poruszenie w czasie tej modlitwy? Jest ono znakiem trwaj¹cego wci¹¿ we mnie zachwytu nad moc¹ Bo¿¹; nad tym, ¿e Bóg mo¿e z najwiêkszego grzesznika uczyniæ œwiêtego, jeœli ten drugi bêdzie
tego chcia³. To rozerwanie kajdan nastêpuje przede wszystkim w sercu cz³owieka, a otwarte zostaj¹ wiêzienia,
w których ja sam przez swój grzech dobrowolnie siê zamkn¹³em i sam nie potrafiê z nich wyjœæ.
Na spotkanie z Jezusem
Oczywiœcie, mo¿na zarzuciæ tym s³owom, ¿e s¹ tylko
jak¹œ teori¹, która w ¿yciu nigdy nie znajdzie potwierdzenia. Mo¿na, ale czy s³uszne by³oby takie stwierdzenie?
Przecie¿ ka¿dy z nas s³ysza³ o Dobrym £otrze, ka¿dy z nas
zna historiê wielu œwiêtych, którzy niekoniecznie ju¿ w ko³ysce mieli nad g³ówk¹ aureolê. W tym kontekœcie znamienny jest przyk³ad Jacques'a Fescha, który zosta³ skazany w 1957 r. na karê œmierci (mia³ wtedy 27 lat). W wiêzieniu prze¿y³ trzy lata, podczas których przeby³ drogê
wewnêtrznej przemiany. W koñcu z intencj¹ zadoœæuczynienia za grzechy swoje i dla nawrócenia innych grzeszników poszed³ na œmieræ, a w³aœciwie na spotkanie
z Jezusem.
Nie jest to przyk³ad odosobniony. Choæ w swej pos³udze w areszcie nie mam do czynienia z tak spektakularnymi nawróceniami, to spotykam wielu wiêŸniów, którzy szczerze szukaj¹ Pana Boga w sytuacji, w której siê znaleŸli. Co wiêcej, wielu z nich odnajduje w Bogu sens ¿ycia.
Niektórzy mówi¹ o tym wprost – areszt sta³ siê dla nich
miejscem, gdzie postanowili spowa¿nieæ i wzi¹æ siê za
swoje ¿ycie, a jednoczeœnie w Bogu widz¹ swego Przyjaciela, który nigdy ich nie zawiedzie. Z pewnoœci¹ ci, którzy
dorastaj¹ do podjêcia decyzji o zmianie swojego ¿ycia, stanowi¹ nieliczn¹ grupê, to jednak niezaprzeczalne jest, ¿e s¹
tacy. Niejednokrotnie jestem dumny z ch³opaków, którzy
przygotowuj¹ siê do bierzmowania w areszcie. Jest czymœ
wspania³ym, kiedy mogê powiedzieæ o nich, ¿e s¹ dojrza³ymi chrzeœcijanami, ¿e s¹ dla mnie, zakonnika, œwiadkami
Chrystusa.
Jak wygl¹da ¿ycie na wolnoœci
Skoro wiêc wiêŸniowie siê zmieniaj¹, dlaczego tak
niewielu z nas daje im szanse, gdy ju¿ z tego wiêzienia
wyjd¹? Dlaczego czêsto z nienawiœci¹ wypowiadaj¹ siê ludzie przed kamerami telewizyjnymi o potrzebie bardzo su-

rowego prawa, gdzie kara ma byæ tylko zemst¹ na przestêpcy? Wystarczy pos³uchaæ tych, którzy w areszcie nie s¹
po raz pierwszy, aby dowiedzieæ siê, jak wygl¹da ich ¿ycie
na wolnoœci. Niektórzy siê od nich odwracaj¹, nie chc¹
mieæ nic wspólnego z tym, kto wyszed³ z „krymina³u”.
S¹ podejrzewani o niemal ca³e z³o, jakie siê wydarza w
miejscowoœci czy dzielnicy, gdzie zamieszkali.
Myœlê, ¿e taka postawa u ludzi bierze siê z naturalnego potêpienia z³a. Ka¿dy z nas jest wzburzony, gdy s³yszy
o kolejnych zbrodniach i nic dziwnego, ¿e je potêpia. Niestety, bardzo czêsto ta nienawiœæ z³a przemienia siê w nienawiœæ cz³owieka. Bez w¹tpienia przestêpca ponosi odpowiedzialnoœæ za to, co zrobi³, jednak¿e czy nie by³oby lepiej
daæ szansê temu, kto pope³ni³ b³¹d? Mitem jest przekonanie, ¿e przestêpcy tylko na pokaz ¿a³uj¹ za swoje z³e czyny i ¿e tak naprawdê nie chc¹ siê zmieniaæ. Czasem po prostu brakuje im osoby, która by w nich uwierzy³a, da³aby im
mo¿liwoœæ stania siê lepszym cz³owiekiem.
Droga do œwiêtoœci
Pan Bóg ka¿dego dnia otwiera przed nami drogê do
œwiêtoœci. Przez œmieræ swego Syna wykupi³ nas, niewolników, ukazuj¹c przy tym, jak bezgranicznym darzy nas zaufaniem. Nasza modlitwa o zerwanie kajdan grzechu i wiara, ¿e jest to mo¿liwe w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, tak¿e tego, który przez spo³eczeñstwo zdaje siê byæ spisany na straty, bêdzie wspania³¹ odpowiedzi¹ Panu Bogu, który przecie¿ jest lepszym Sêdzi¹ ni¿ my, nawet wszyscy razem
wziêci...
KOTWICA

2 / 2012

43

DUCHOWOŒÆ

DUCHOWOŒÆ

NOWENNA DO MI£OSIERDZIA

BO¯EGO

Pragnê, abyœ przez te dziewiêæ dni sprowadza³a dusze do zdroju mojego mi³osierdzia, by zaczerpnê³y si³y i och³ody, i wszelkiej ³aski, jakiej potrzebuj¹ na trudy ¿ycia, a szczególnie w œmierci godzinie. [Dz 57]
Dzieñ pierwszy – Wielki Pi¹tek: Dziœ sprowadŸ mi
ludzkoœæ ca³¹, a szczególnie wszystkich grzeszników,
i zanurzaj j¹ w morzu mi³osierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogr¹¿a
utrata dusz.
Dzieñ drugi: Dziœ sprowadŸ mi dusze kap³añskie i dusze
zakonne, i zanurz je w niezg³êbionym mi³osierdziu moim. One da³y mi moc przetrwania gorzkiej mêki, przez
nich jak przez kana³y sp³ywa na ludzkoœæ mi³osierdzie
moje.
Dzieñ trzeci: Dziœ sprowadŸ mi wszystkie dusze pobo¿ne i wierne, i zanurz je w morzu mi³osierdzia mojego;
dusze te pocieszy³y mnie w drodze krzy¿owej, by³y t¹
kropl¹ pociech wœród goryczy morza.
Dzieñ czwarty: Dziœ sprowadŸ mi pogan i tych, którzy
mnie jeszcze nie znaj¹, i o nich myœla³em w gorzkiej
swej mêce, a przysz³a ich gorliwoœæ pocieszy³a serce
moje. Zanurz ich w morzu mi³osierdzia mojego.
Dzieñ pi¹ty: Dziœ sprowadŸ mi dusze heretyków i odszczepieñców, i zanurz ich w morzu mi³osierdzia mojego; w gorzkiej mêce rozdzierali mi cia³o i serce, to jest
koœció³ mój. Kiedy wracaj¹ do jednoœci z koœcio³em,
goj¹ siê rany moje i tym sposobem ul¿¹ mi mêki.
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Dzieñ szósty: Dziœ sprowadŸ mi dusze ciche i pokorne,
i dusze ma³ych dzieci, i zanurz je w mi³osierdziu moim.
Dusze te s¹ najwiêcej podobne do serca mojego, one
krzepi³y mnie w gorzkiej konania mêce; widzia³em je
jako ziemskich anio³ów, które bêd¹ czuwaæ u moich
o³tarzy, na nie zlewam ca³ymi strumieniami ³aski. £askê
moj¹ jest przyj¹æ zdolna tylko dusza pokorna, dusze
pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
Dzieñ siódmy: Dziœ sprowadŸ mi dusze, które szczególnie czcz¹ i wys³awiaj¹ mi³osierdzie moje, i zanurz je
w mi³osierdziu moim. Te dusze najwiêcej bola³y nad
moj¹ mêk¹ i najg³êbiej wniknê³y w ducha mojego. One
s¹ ¿ywym odbiciem mojego litoœciwego serca. Dusze te
jaœnieæ bêd¹ szczególn¹ jasnoœci¹ w ¿yciu przysz³ym,
¿adna nie dostanie siê do ognia piekielnego, ka¿dej
szczególnie broniæ bêdê w jej œmierci godzinie.
Dzieñ ósmy: Dziœ sprowadŸ mi dusze, które s¹ w wiêzieniu czyœæcowym i zanurz je w przepaœci mi³osierdzia
mojego, niechaj strumienie krwi mojej och³odz¹ ich upalenie. Wszystkie te dusze s¹ bardzo przeze mnie umi³owane, odp³acaj¹ siê mojej sprawiedliwoœci; w twojej
mocy jest im przynieœæ ulgê. Bierz ze skarbca mojego
Koœcio³a wszystkie odpusty i ofiaruj za nie...O, gdybyœ
zna³a ich mêkê, ustawicznie byœ ofiarowa³a za nie ja³mu¿nê ducha i sp³aca³a ich d³ugi mojej sprawiedliwoœci.
Dzieñ dziewi¹ty: Dziœ sprowadŸ mi dusze oziêb³e i zanurz je w przepaœci mi³osierdzia mojego. Dusze te najboleœniej rani¹ serce moje. Najwiêkszej odrazy dozna³a
dusza moja w Ogrójcu od duszy oziêb³ej. One by³y
powodem, i¿ wypowiedzia³em; Ojcze, oddal ten kielich,
je¿eli jest taka wola Twoja.- Dla nich jest ostateczna
deska ratunku uciec siê do mi³osierdzia mojego.
Tekst nowenny pochodzi z Dzienniczka œw. Faustyny
Kowalskiej, nr 1210-1228.
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Jan Pawe³ II, katecheza z 03.08.1988

CHRYSTUS WYZWALA
CZ£OWIEKA DO WOLNOŒCI
W PRAWDZIE
Chrystus jest Zbawicielem, przyszed³ bowiem na
œwiat, aby za cenê swej paschalnej ofiary wyzwoliæ cz³owieka z niewoli grzechu. Taki by³ temat poprzedniej katechezy. Jeœli pojêcie „wyzwolenia” wskazuje z jednej strony
na z³o, od którego wyzwoleni znajdujemy „zbawienie”, to
z drugiej strony pojêcie to wskazuje na dobro, do którego
zostaliœmy wyzwoleni przez Chrystusa jako Odkupiciela
cz³owieka — i œwiata z cz³owiekiem i w cz³owieku.
„Poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Te
s³owa Chrystusa w sposób najbardziej zwiêz³y okreœlaj¹
dobro, do którego cz³owiek zosta³ wyzwolony za spraw¹ Chrystusowej Ewangelii odkupienia. Jest to wolnoœæ
w prawdzie. Wolnoœæ ta stanowi istotne dobro zbawienia,
dokonanego przez Chrystusa. Poprzez to dobro królestwo
Bo¿e rzeczywiœcie „przybli¿y³o siê” do cz³owieka i jego
ziemskich dziejów.
Tak wiêc zbawcze wyzwolenie, którego Chrystus dokonuje w stosunku do cz³owieka, zawiera w sobie niejako
dwa wymiary: wyzwolenie „od” (z³a) i wyzwolenie „do”
(dobra), które s¹ wewnêtrznie spójne, wzajemnie siê
warunkuj¹ i wzajemnie dope³niaj¹.
Wracaj¹c jeszcze do z³a, od którego Chrystus wyzwala
cz³owieka — z³a grzechu — nale¿y dodaæ, i¿ poprzez
niezwyk³e „znaki” swej zbawczej mocy (czyli cuda), jakich Chrystus dokonywa³, uzdrawiaj¹c chorych na ró¿ne
niemoce, wskazywa³ On zawsze poœrednio na to zasadnicze wyzwolenie, jakim jest wyzwolenie od grzechu:
odpuszczenie. Jest to szczególnie wyraŸne w uzdrowieniu
paralityka, do którego Chrystus naprzód powiedzia³:
„odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy”, a potem dopiero:
„wstañ, weŸ swoje ³o¿e i idŸ do domu!” (Mk 2,5.11).
Czyni¹c ten cud, Jezus zwraca siê do otaczaj¹cych (zw³aszcza do tych, którzy pos¹dzili Go o bluŸnierstwo, gdy¿
tylko sam Bóg mo¿e odpuszczaæ grzechy): „¿ebyœcie wiedzieli, i¿ Syn Cz³owieczy ma na ziemi w³adzê odpuszczania grzechów” (Mk 2,10).
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W Dziejach Apostolskich czytamy: „Dlatego ¿e Bóg
by³ z Nim, przeszed³ On [Chrystus] dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹ diab³a” (Dz
10,38). Ewangelie mówi¹, ¿e Chrystus uzdrawia³ chorych
na ró¿ne niemoce (jak np. ow¹ niewiastê pora¿on¹, która
„w ¿aden sposób nie mog³a siê wyprostowaæ”: por. £k
13,10-16). Jeœli chodzi o „wyrzucanie z³ych duchów”, to na
zarzuty, i¿ czyni to z pomoc¹ z³ego ducha, odpowiada³
wykazuj¹c wewnêtrzny nonsens takiego zarzutu i dodawa³:
„Lecz jeœli Ja moc¹ Ducha Bo¿ego wyrzucam z³e duchy, to
istotnie przysz³o do was królestwo Bo¿e” (Mt 12,28; por.
£k 11,20). Wyzwalaj¹c ludzi od z³a grzechu, Chrystus
wielokrotnie demaskuje przy tym tego, który jest „ojcem
grzechu”. To w³aœnie od niego, od z³ego ducha, bierze
pocz¹tek „niewola grzechu”, w której znajduj¹ siê ludzie.
„Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ka¿dy; kto
pope³nia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik
nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na
zawsze. Je¿eli wiêc Syn was wyzwoli, wówczas bêdziecie
rzeczywiœcie wolni” (J 8,34-36).
Wobec sprzeciwu s³uchaczy, Jezus dodaje: „Ja […] od
Boga wyszed³em i przychodzê. Nie wyszed³em od siebie,
lecz On Mnie pos³a³. Dlaczego nie rozumiecie mowy
mojej? Bo nie mo¿ecie s³uchaæ mojej nauki. Wy macie
diab³a za ojca i chcecie spe³niaæ po¿¹dania waszego ojca.
Od pocz¹tku by³ on zabójc¹ i w prawdzie nie wytrwa³, bo
prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi k³amstwo, od siebie
mówi, bo jest k³amc¹ i ojcem k³amstwa” (J 8,42-44).
Trudno znaleŸæ inny tekst, w którym z³o grzechu by³oby
ukazane tak do samego korzenia.
Powtórzmy raz jeszcze s³owa Chrystusa: „bêdziecie
rzeczywiœcie wolni […] je¿eli Syn was wyzwoli” (por.
J 8,36). „Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce mojej, bêdziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdê, a prawda
was wyzwoli” (J 8,31-32): Chrystus przyszed³, aby wyzwoliæ cz³owieka od z³a grzechu. To podstawowe z³o ma
swój pocz¹tek w „ojcu k³amstwa” (jak widaæ ju¿ w Ksiêdze
Rodzaju: por. 3,4). Dlatego wyzwolenie od z³a grzechu a¿
do samych jego korzeni musi byæ wyzwoleniem do prawdy
— i przez prawdê. Chrystus objawia tê prawdê. On sam
„jest Prawd¹” (por. J 14,6). Ta Prawda niesie z sob¹
prawdziw¹ wolnoœæ. Jest to wolnoœæ od grzechu i k³amstwa. Ci, którzy byli „niewolnikami grzechu”, pozostaj¹c
pod wp³ywem „ojca k³amstwa”, zostaj¹ wyzwoleni przez
uczestnictwo w Prawdzie, jak¹ jest Chrystus, i w wolnoœci

Obraz Anny Gulak

Syna Bo¿ego: sami dostêpuj¹ „wolnoœci synów Bo¿ych
(por. Rz 8,21). Napisze œw. Pawe³: „prawo Ducha, który
daje ¿ycie w Chrystusie Jezusie, wyzwoli³o ciê spod prawa
grzechu i œmierci” (Rz 8,2).
W tym samym Liœcie do Rzymian Aposto³ wymownie
przedstawia tê degradacjê cz³owieka, jak¹ niesie z sob¹
grzech. Patrz¹c na z³o moralne swoich czasów, pisze, i¿
ludzie zapomniawszy o Bogu, „znikczemnieli w swoich
myœlach i zaæmione zosta³o bezrozumne ich serce” (Rz
1,21). „Prawdê Bo¿¹ przemienili oni w k³amstwo i stworzeniu oddawali czeœæ i s³u¿yli jemu, zamiast s³u¿yæ
Stwórcy […]. A poniewa¿ nie uznali za s³uszne zachowaæ
prawdziwe poznanie Boga, wyda³ ich Bóg na pastwê na nic
niezdatnego rozumu, tak ¿e czynili to, co siê nie godzi” (Rz
1,25.28).
Od opisu zewnêtrznego przechodzi Aposto³ w innym
miejscu swego Listu do analizy wnêtrza ludzkiego, gdzie
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przesilaj¹ siê z sob¹ dobro i z³o. „Nie rozumiem bowiem
tego, co czyniê, bo nie czyniê tego, co chcê, ale to, czego
nienawidzê — to w³aœnie czyniê. Je¿eli zaœ czyniê to, czego
nie chcê, to tym samym przyznajê Prawu, ¿e jest dobre.
A zatem ju¿ nie ja to czyniê, ale mieszkaj¹cy we mnie
grzech. […] W cz³onkach zaœ moich spostrzegam prawo
inne, które toczy walkê z prawem mojego umys³u i podbija
mnie w niewolê, pod prawo grzechu […]. Nieszczêsny ja
cz³owiek! Któ¿ mnie wyzwoli z cia³a, [co wiedzie ku] tej
œmierci? Dziêki niech bêd¹ Bogu przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego!” (Rz 7,15-17.23-24). Wedle Paw³owej
analizy grzech stanowi dog³êbn¹ alienacjê, poniek¹d „wyobcowanie” cz³owieka w jego wewnêtrznym „ja”. Wyzwolenie przychodzi wraz z „³ask¹ i prawd¹” (por. J 1,14).
Widaæ jasno, na czym polega to wyzwolenie, jakiego
Chrystus dokona³: do jakiej wolnoœci nas wyzwoli³. Wyzwolenie Chrystusowe ró¿ni siê od tego, jakiego oczekiwali
wspó³czeœni w Izraelu. Wszak jeszcze przed Jego ostatecznym odejœciem do Ojca zapytywali Chrystusa Jego
najbli¿si: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo
Izraela?” (Dz 1,6). A wiêc jeszcze wówczas po doœwiadczeniu wydarzeñ paschalnych — nadal myœleli o wyzwoleniu w sensie politycznym: pod tym k¹tem oczekiwano
Mesjasza, potomka Dawidowego.
Tymczasem wyzwolenie, jakiego dokona³ Chrystus za
cenê swej mêki i œmierci na krzy¿u, ma zasadniczo inny
charakter. Jest wyzwoleniem tego, co najg³êbsze w cz³owieku, co dotyczy jego stosunku z Bogiem. W tej dziedzinie grzech oznacza niewolê; Chrystus zwyciê¿y³ grzech,
by zaszczepiæ w cz³owieku na nowo ³askê Bo¿ego syno-
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stwa, ³askê wyzwalaj¹c¹. „Nie otrzymaliœcie przecie¿
ducha niewoli, by siê znowu pogr¹¿yæ w bojaŸni, ale
otrzymaliœcie ducha przybrania za synów, w którym
mo¿emy wo³aæ: «Abba, Ojcze»” (Rz 8,15).
Takie tedy duchowe wyzwolenie, czyli „wolnoœæ
w Duchu Œwiêtym”, jest owocem zbawczego pos³annictwa
Chrystusa: „a gdzie jest Duch Pañski — tam wolnoœæ”
(2 Kor 3,17). W tym znaczeniu „zostaliœmy powo³ani do
wolnoœci” (por. Ga 5,13) w Chrystusie i przez Chrystusa.
„Wiara, która dzia³a przez mi³oœæ” (Ga 5,6), jest wyrazem
tej w³aœnie wolnoœci.
Chodzi o wyzwolenie cz³owieka wewnêtrznego,
o „wolnoœæ serca”. Wyzwolenie w znaczeniu spo³ecznym
czy te¿ politycznym nie jest w³aœciwym mesjañskim
dokonaniem Chrystusa. Z drugiej strony nale¿y stwierdziæ,
i¿ bez tego wyzwolenia, jakiego On dokonuje, bez uwolnienia cz³owieka od grzechu, od ka¿dej odmiany egoizmu,
równie¿ ¿adne rzeczywiste wyzwolenie w znaczeniu spo³eczno-politycznym nie mo¿e siê dokonaæ. ¯adne czysto
zewnêtrzne przemiany struktur spo³ecznych nie przynosz¹
prawdziwego wyzwolenia spo³eczeñstw, jak d³ugo cz³owiek poddany jest grzechowi i k³amstwu, jak d³ugo dominuj¹ namiêtnoœci, a z nimi wyzysk i ró¿ne formy opresji.
Równie¿ i to, co mo¿na by nazwaæ wyzwoleniem
w znaczeniu psychologicznym, nie mo¿e prawdziwie siê
dokonaæ, jak tylko tymi si³ami wyzwoleñczymi, które
pochodz¹ od Chrystusa, nale¿¹ do Jego dzie³a Odkupienia.
Tylko Chrystus jest „naszym pokojem” (Ef 2,14). Jego
³aska i mi³oœæ w prawdzie wyzwala cz³owieka od egzystencjalnego lêku przed nonsensem ¿ycia, od tej wewnêtrznej udrêki sumienia, które s¹ udzia³em cz³owieka
wydanego w niewolê grzechu.
To wyzwolenie, jakiego Chrystus dokona³ prawd¹
swej Ewangelii, a ostatecznie ewangeli¹ swego krzy¿a
i zmartwychwstania, zachowuj¹c swój charakter nade
wszystko duchowy i „wewnêtrzny”, posiada równoczeœnie
zasiêg uniwersalny, jest przeznaczone dla wszystkich ludzi.
Do wszystkich odnosz¹ siê s³owa: „³ask¹ […] jesteœcie
zbawieni” (Ef 2,5).
Równoczeœnie jednak to wyzwolenie, które jest
„³ask¹”, czyli darem, nie mo¿e dokonaæ siê bez udzia³u
cz³owieka. Cz³owiek musi je przyj¹æ wiar¹, nadziej¹
i mi³oœci¹. Musi „zabiegaæ o w³asne zbawienie z bojaŸni¹
i dr¿eniem” (por. Flp 2,12). „Bóg jest w was sprawc¹
i chcenia, i dzia³ania zgodnie z [Jego] wol¹” (Flp 2,13).
Jednak¿e, œwiadomi tego nadprzyrodzonego daru, sami
musimy wspó³pracowaæ z t¹ wyzwalaj¹c¹ moc¹ Boga, jaka
znajduje swe Ÿród³o w odkupieñczej Ofierze Chrystusa.
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