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Maryjo, najczulsza Matko, 
która pod Krzy¿em podzieli³aœ cierpienie Syna, 

zwróæ ku mnie swoje oblicze mi³oœci.

Proszê Ciê o ³askê nieustannego towarzyszenia mi, 

zarówno w momentach szczêœcia, 

jak w dniach próby – tej fizycznej i duchowej.

Pomó¿ mi, z matczyn¹ trosk¹, 

naucz, jak mówiæ woli Bo¿ej „tak” 

bez wzglêdu na okolicznoœci.

Twoja opieka 

pomaga mi dostrzegaæ istotê moich trudnoœci, 

pomaga widzieæ w nich œwiat³o obecnoœci Bo¿ej.

Ofiarujê siê z ufnoœci¹ 

Twemu Niepokalanemu Sercu, 

powierzam Ci ca³e me ¿ycie, 

wszystkie moje cierpienia, 

by w ³¹cznoœci z Jezusem i Tob¹, 

cierpienia te przemieni³y siê w narzêdzia zbawienia 

i bym móg³ byæ œwiadkiem 

hojnej mi³oœci Boga wobec wszystkich Jego dzieci.

Rokitno, 09.06.2012, fot. Adam Stelmach



Od lewej: ks. Janusz Malski, s. Elvira Myriam Psorulla, bp Pawe³ Socha, 
s. Marina Ceruti – w domu „Uzdrowienie Chorych”
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Drodzy Czytelnicy! 
25 rocznica istnienia dzie³a S³ugi Bo¿ego Luigie-

go Novarese w Polsce sk³ania mnie do refleksji obej-
muj¹cej okres ponad æwieræ wieku. W wielu znakach 
dostrzegam dzia³anie Opatrznoœci Bo¿ej, która sprawi-
³a, ¿e dzisiaj w wielu polskich diecezjach obecne jest 
Centrum Ochotników Cierpienia. Szczególnym zaœ 
znakiem jest fakt, i¿ wspólnota Cichych Pracowni-
ków Krzy¿a, która wspiera rozwój apostolatu, zamie-
szka³a tu, w g³ogowskim domu „Uzdrowienie Cho-
rych”. Ci¹gle na nowo odczytujemy charyzmat nasze-
go Za³o¿yciela, który pragn¹³, aby by³ on obecny w na-
szej ojczyŸnie. Chcia³, aby nasz kraj sta³ siê bram¹ 
na wschód, gdzie Niepokalane Serce Maryi mia³o za-
tryumfowaæ. Pierwszy dom rekolekcyjny, który po-
wsta³ w Re dla chorych i niepe³nosprawnych, z tego 
powodu, i¿ by³ domem najbardziej wysuniêtym na 
wschodni¹ stronê Europy, tym bardziej przypomi-
na³ o tym misyjnym pragnieniu pra³. Novarese. Dom 
ten zosta³ otwarty w roku 1960 jako owoc pierwszych 
rekolekcji, które odby³y siê w sanktuarium Oropa 
w 1952 r. 

Podczas Soboru Watykañskiego II Za³o¿yciel szu-
ka³ kontaktów z biskupami polskimi, miêdzy innymi 
z kard. Stefanem Wyszyñskim i bp. Wilhelmem Plut¹, 
który tak¿e uczestniczy³ w kongresie upamiêtniaj¹cym 
300 rocznicê objawieñ Najœwiêtszego Serca w Paray-
-le-Monial. Wa¿nym dla rozwoju apostolatu w Polsce 
by³o spotkanie L. Novarese z abp. Kazimierzem Maj-
dañskim (1980 r.), który nie tylko by³ ordynariuszem 
diecezji szczeciñsko-kamieñskiej, ale mocno anga¿o-
wa³ siê w sprawy rodziny, bêd¹c równoczeœnie wi-
ceprzewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Rodziny 
w Rzymie. Wielokrotne spotkania sprawi³y, ¿e dziêki 
niemu mog³em poznaæ wspólnotê Cichych Pracowni-
ków Krzy¿a jako kleryk, który w 1981 r., po III roku 
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Parady¿u wy-
jecha³ do Rzymu. PóŸniej do³¹czy³a do tej wspólnoty 
moja siostra – Ma³gorzata, daj¹c pocz¹tek polskiej ga-
³êzi ¿eñskiej.

W stanie wojennym, w paŸdzierniku 1982 roku, 
na zaproszenie bp. Kaziemierza Majdañskiego, za³o-
¿yciele dzie³a: S³. Bo¿y Luigi Novarese i s. Myriam 
Psorulla, odwiedzili Polskê, która wówczas, bêd¹c pod 
wp³ywem systemu komunistycznego i skutków stanu 
wojennego, prze¿ywa³a czas biedy i cierpienia. Byli 
jednak pod wra¿eniem naszej polskiej duchowoœci ma-
ryjnej, której doœwiadczyli nie tylko na Jasnej Górze. 
W tamtym czasie nawiedzili te¿ grób s. Faustyny 
w £agiewnikach. Wszystko to sprawi³o, ¿e w roku 

1983 L. Novarese zorganizowa³ sympozjum na temat 
„Chorzy aposto³ami Mi³osiernej Mi³oœci Serca Jezu-
sowego”, zapraszaj¹c do jego udzia³u polskich ducho-
wnych i tym samym kieruj¹c uwagê na nasz kraj. 
Na tym sympozjum obecni byli m.in. – kard. Henryk 
Gulbinowicz, o. Antoni Mruk SJ (postulator procesu 
beatyfikacyjnego s. Faustyny) oraz pra³. Bogumi³ Le-
wandowski (pracownik Watykañskiej Kongregacji 
ds. Kleru). Nied³ugo potem ks. Novarese postanowi³ 
podj¹æ pierwsze kroki, by wspólnota Cichych Praco-
wników Krzy¿a mog³a zamieszkaæ niedaleko Jasnej 
Góry. Po jego œmierci (20 lipca 1984 r.) Polska sta³a siê 
szczególnie bliska s. Elvirze Myriam Psorulli. Nasza 
wspó³za³o¿ycielka bardzo dba³a o kontakt z polskimi 
biskupami: Paw³em Soch¹, Józefem Michalikiem, 
Wojciechem Ziemb¹, Edwardem Samselem, Stanis³a-
wem Stefankiem, Adamem Dyczkowskim, który osta-
tecznie przyj¹³ Cichych Pracowników Krzy¿a do die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej. Darzyli j¹ oni wiel-
kim szacunkiem i zawsze przyjmowali z ogromn¹ ser-
decznoœci¹ i otwartoœci¹ na propozycje rozwoju apo-
stolatu zbawczego cierpienia. S. Elvira wielokrotnie 
goœci³a w Polsce. W roku 1994 otrzyma³a od w³adz 
miasta G³ogowa tytu³ Honorowego Obywatela G³o-
gowa.
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Jednym z wa¿niejszych dni by³ 16 paŸdziernika 
1986 r. By³ to dzieñ konsekracji ks. bp. Józefa Micha-
lika. To wtedy odby³o siê pamiêtne spotkanie, które 
mia³o miejsce w naszym rzymskim domu przy ul Via 
Bresciani 2. Uczestniczyli w nim ks. bp Pawe³ Socha 
i ks. pra³. Ryszard Dobro³owicz. W tamtym w³aœnie 
dniu zrodzi³a siê wizja powstania centrum apostolatu 
w G³ogowie. Tê ideê podj¹³ bp Józef Michalik, przyj-
muj¹c dzie³o ks. pra³. Novarese do swojej diecezji 
(gorzowskiej). Jej gor¹cym zwolennikiem by³ zawsze 
ks. bp P. Socha, natomiast ks. R. Dobro³owicz podj¹³ 
siê realizacji tej wizji na terenie parafii kolegiackiej, 
pomagaj¹c znaleŸæ architektów i budowniczych no-
wego domu.

Szczególn¹ okazj¹ do rozwoju apostolatu by³ 
jubileusz 40-lecia Centrum Ochotników Cierpienia 
(CVS) w Rzymie. Na to spotkanie przyjecha³o prawie 

200 pielgrzymów z Polski. Wœród nich wielu niepe³-
nosprawnych. To w³aœnie w trakcie audiencji, 23 maja 
Jan Pawe³ II powiedzia³ w jêzyku polskim swoje pra-
gnienie: „Drodzy Bracia i Siostry, a¿eby tajemnica na-
szego odkupienia poprzez krzy¿ Chrystusa by³a obe-
cna i owocowa³a na naszej polskiej ziemi miêdzy roda-
kami, bardzo liczê na owoce waszego apostolatu, tak 
wielkiego i zasadniczego; powierzam Pani Czêstocho-
wskiej, która sta³a pod krzy¿em swojego Syna Jezusa 
Chrystusa, cierpienia wszystkich moich rodaków, ¿y-
j¹cych w OjczyŸnie i poza jej granicami. Niech bêdzie 
pochwalony Jezus Chrystus” (23 maja 1987).

 Po kilkudniowym pobycie w Wiecznym Mieœcie 
wszyscy pojechaliœmy czterema autokarami do Re na 
tygodniowe rekolekcje. To w³aœnie tam utwierdzi³a siê 
potrzeba, by po powrocie za³o¿yæ apostolat w swoich 
miejscowoœciach: Gorzów Wlkp., G³ogów, Gdañsk, 
Warszawa, Radom. 

Przy okazji tego jubileuszu nie mo¿na pomin¹æ 
uczestnictwa chorych i starszych kap³anów w piel-
grzymkach do Lourdes, które zainicjowa³ w roku 1952 
Luigi Novarese – w ramach Maryjnej Ligi Kap³anów. 
Od 1986 roku w organizacjê tych pielgrzymek zaanga-
¿owa³ siê bp Pawe³ Socha, który wówczas odpowie-
dzialny by³ za Papiesk¹ Radê ds. Kleru. Przez kilka 
lat 50-osobowe grupy kap³anów przybywa³y do Rzy-
mu, by póŸniej tzw. bia³ym poci¹giem udawaæ siê 
do Lourdes, aby tam móc te¿ odbywaæ swoje reko-
lekcje prowadzone przez pasterzy z ró¿nych diecezji 
polskich. Rolê rekolekcjonistów pe³nili: bp Józef 
Pazdur, bp Edward Samsel, abp Wojciech Ziemba, 
bp Pawe³ Socha, bp B³a¿ej Kruszy³owicz. By³a to te¿ 
okazja na spotkanie z b³. Janem Paw³em II w Castel 
Gandolfo. Pielgrzymki te by³y zwiastunem rozwoju 
Maryjnej Ligi Kap³anów w Polsce.

Radosn¹ chwil¹ by³o w Rokitnie podczas naszych 
uroczystoœci spotkaæ niektórych uczestników tych 
pierwszych rekolekcji w Re. To oni byli pierwszymi 
siewcami charyzmatu pra³. Novarese w Polsce. Podró-
¿e do W³och sta³y siê tak¿e inspiracj¹ nie tylko dla 
powstania CVS, ale doda³y odwagi do tworzenia ró¿-
nych dzie³, które mo¿emy spotkaæ w ró¿nych mias-
tach Polski, np.: Katolickiego Stowarzyszenia Osób 
Niepe³nosprawnych, Rodziny Mi³oœci Mi³osiernej 
w Szczecinie czy Opoki w Koszalinie. Ten nie³atwy 
apostolat, w którym protagonist¹ jest osoba chora i nie-
pe³nosprawna, powoli zaczyna³ kie³kowaæ w naszym 
kraju.

Centrum Ochotników Cierpienia pocz¹tkowo 
funkcjonowa³o jako koœcielny ruch, który swoj¹ sie-
dzibê mia³ w Rzymie. Mile wspominam liczn¹ kores-
pondencjê, w której dzieliliœcie siê swoimi doœwiad-

czeniami, ale tak¿e trudnoœciami. Rodzi³a siê potrze-
ba, by tak¿e powstawa³y materia³y pomocnicze w jêzy-
ku polskim. Coraz bardziej odczuwalna by³a potrzeba 
wydawania osobnego czasopisma, którego celem by-
³oby formowanie do apostolstwa, dzielenie siê œwia-
dectwami prze¿ywania cierpienia, pog³êbianie wiary 
i charyzmatu. Sta³o siê to mo¿liwe w latach 90-tych. 
Pierwszy numer naszej Kotwicy datuje siê na rok 1993.

Od 1987 roku, kiedy to zosta³a do Watykanu przy-
wieziona makieta przysz³ego centrum w Polsce, coraz 
mocniej widoczna by³a potrzeba domu wspólnoty, 
koordynuj¹cej dzia³aniami apostolatów. Ta potrzeba 
tak¿e znalaz³a swoj¹ realizacjê. Wspólnota nasza za-
mieszka³a w G³ogowie od stycznia 1997 r. Tworzyli j¹: 
ks. Janusz Malski, s. Ma³gorzata Malska, Maria Tere-
sa Neato. Budowa oœrodka w G³ogowie trwa³a wiele 
lat. Uroczyste otwarcie domu „Uzdrowienie Cho-
rych” im. Jana Paw³a II dokona³o siê 16 czerwca 
2003 r. Urzeczywistni³o ono pragnienia nie tylko Ci-
chych Pracowników Krzy¿a, ale tak¿e Wasze, gdzie 
przyje¿d¿acie, by nie tylko zyskiwaæ si³y fizyczne, 
ale przede wszystkim umacniaæ siê duchowo. 

Wa¿nym momentem w ¿yciu apostolskim by³o 
podjêcie decyzji przez Cichych Pracowników Krzy¿a, 
którzy czuwaj¹ nad charyzmatem L. Novarese i jego 
rozwojem, by formowaæ Centra Ochotników Cier-
pienia jako stowarzyszenia diecezjalne zjednoczone 
w Miêdzynarodowej Konfederacji CVS. Podlega ona 
bezpoœrednio Papieskiej Radzie ds. Œwieckich. Ten 
kierunek z jednej strony daje apostolatom wiêksz¹ au-
tonomiê w dzia³aniu, ale te¿ i zwiêksza odpowiedzia-
lnoœæ poszczególnych centrów. Obecnie w Polsce na-
by³y koœcieln¹ osobowoœæ prawn¹ centra w archidie-
cezjach: gdañskiej, warmiñskiej i wroc³awskiej oraz 
w diecezjach: elbl¹skiej, bydgoskiej, zielonogórsko-
gorzowskiej, a zorganizowane grupy apostolskie dzia-
³aj¹ w archidiecezji poznañskiej i warszawskiej oraz 
w diecezjach: e³ckiej, radomskiej, sandomierskiej. 
Inspiruj¹ siê duchowoœci¹ i dynamik¹ apostolsk¹ in-
nych grup o podobnym profilu i celu dzia³ania. 

Na przestrzeni tych 25 lat o¿ywiaj¹cymi duchowo 
i apostolsko by³y organizowane wczaso-rekolekcje 
w Ma³szu, Sobieszewie, Gietrzwa³dzie, G³ogowie 
i w innych miejscach. Nie mo¿na zapomnieæ te¿ 
o pielgrzymkach, które dziêki duszpasterzowi osób 
niepe³nosprawnych ks. pra³. Stanis³awowi £adzie, 
od ponad 25 lat organizowane by³y do Lourdes. Jako 
CVS mogliœmy tak¿e pielgrzymowaæ do Fatimy i in-
nych sanktuariów w kraju i za granic¹. Ka¿da taka 
pielgrzymka ubogaca³a jej uczestników, wzmacniaj¹c 
i motywuj¹c dzia³alnoœæ apostolsk¹. Wspomniany 
ks. £ada by³ tak¿e promotorem uczestnictwa m³o-

Z s. Elvir¹ Myriam Psorull¹ przy popiersiu pra³. L. Novarese 
w domu „Uzdrowienie Chorych”. Dom rekolekcyjny w Re

S. Elvira Myriam Psorulla pokazuje b³. Janowi Paw³owi II 
makietê g³ogowskiego domu. Watykan 1987

Rokitno, grupa gdañska z ks. Stanis³awem £ad¹ 
i Giovanem G. Torre z W³och
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CVS jest wspólnot¹ dzia³aj¹c¹ z ramienia Cichych 

Pracowników Krzy¿a, obecn¹ na ca³ym œwiecie. W tym 

roku jest ona szczególnie zaanga¿owana w przygotowania 

do uroczystego œwiêtowania Beatyfikacji Czcigodnego 

Luigiego Novarese, za³o¿yciela wszystkich dzie³. To œwiê-

to, przewidziane na maj 2013 roku bêdzie szczególnym 

momentem w ¿yciu ka¿dego cz³onka, ale przede wszyst-

kim bêdzie te¿ okazj¹ do g³êbszego poznania charyzmatu 

i duchowoœci, jakie Czcigodny Luigi Novarese zapropono-

wa³ na duchowej drodze ka¿dej cierpi¹cej osoby.

Luigi Novarese powiedzia³: „Przy tworzeniu apostola-

tu nie patrzy³em tylko na granice W³och, ale od razu wi-

dzia³em tak¿e i inne narody”. Od samego pocz¹tku pragn¹³ 

wiêc on, by rodz¹cy siê apostolat móg³ w³¹czaæ wszystkich 

cierpi¹cych ludzi œwiata do tego, by dawali swoim cierpie-

niem odpowiedŸ mi³oœci, aby ka¿dy cierpi¹cy, uczestnicz¹c 

w cierpieniach Chrystusa, stawa³ siê dla innych chorych 

œwiadkiem nieskoñczonej mi³oœci Boga.

WyjdŸmy od refleksji, jak¹ pra³. Novarese podaje nam 

na stronach w³oskiej Kotwicy z roku 1976. Trwa³y wtedy 

przygotowania do uroczystoœci koronacji figury Niepoka-

lanej, która stoi w prezbiterium kaplicy domu w Re. Z tego 

tekstu promieniuje pe³ne zaufanie Matce Bo¿ej, której pra³. 

Luigi Novarese zawsze zawierza³ ka¿d¹ apostolsk¹ inicja-

tywê. Najœwiêtsza Panna nie mog³a przecie¿ zaprzeczaæ sa-

mej sobie, tak wiêc obietnica dana £ucji podczas objawieñ 

w Fatimie ca³y czas by³a aktualna: „Moje Niepokalane Ser-

ce bêdzie twoim ratunkiem”.

¯ywym pragnieniem za³o¿yciela by³o, aby apostolat 

coraz bardziej nabiera³ kszta³tów i coraz bardziej siê roz-

przestrzenia³ – tak we W³oszech, jak i w pozosta³ych czêœ-

ciach œwiata. Tekst ten jeszcze i dziœ brzmi jak zastrzyk 

entuzjazmu, ukazuj¹c te¿ trudnoœci i ofiary, jakie zawsze 

trzeba ponieœæ. Przeczytajmy fragment artyku³u: „To by³o 

po prostu konieczne, aby ziarno wpad³o w ziemiê, by za-

kie³kowaæ w odpowiednim czasie. Raduj¹c siê zesz³¹ nie-

dziel¹, VII tego roku, która wprowadzi³a nas w przygoto-

wania do 25 marca, s³uchaliœmy w pierwszym czytaniu: 

„Nie wspominajcie wydarzeñ minionych, nie roztrz¹sajcie 

w myœli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonujê rzeczy nowej: 

pojawia siê w³aœnie. Czy¿ jej nie poznajecie? Otworzê te¿ 

drogê na pustyni, œcie¿ynê na pustkowiu” (Iz 43,18-19). 

Tak w³aœnie jest, tak wielkie mi³osierdzie Pan nam okaza³ 

– naszemu stowarzyszeniu! Apostolat nasz w³aœnie kie³ku-

je; (…) spotkanie 25 marca zdaje siê byæ powiewem wios-

ny, który obudzi nasze Centrum; wydaje siê nam, jakbyœmy 

mieli siê spotkaæ pierwszy raz. Nasz entuzjazm jakiœ czas 

temu by³ podobny do zimowej posuchy: s¹ diecezje, które 

znów siê budz¹, grupy przewodnie, które na nowo od-

Anna Maria Cipriano, t³um. Izabela Rutkowska

CVS 
– WSPÓLNOTA 
MIÊDZYNARODOWA 

Na koniec warto przypomnieæ s³owa b³. Jana Pa-
w³a II wypowiedziane z okazji 50-lecia CVS we W³o-
szech: „Ochotnicy Cierpienia, którzy rozwijacie bez-
cenny poœród wspólnoty chrzeœcijañskiej apostolat. 
Wy nas w³¹czacie do wielkiego ruchu odnowy Koœcio-
³a, który wierny Synodowi Watykañskiemu II i uwa¿-
ny na znaki czasu, znalaz³ now¹ energiê, by odwa¿nie 
dzia³aæ w obszarze ewangelizacji w zakresie tematu 
cierpienia, który nie jest ³atwy, i budzi mnóstwo pytañ. 
Ta wasza orientacja pastoralna znalaz³a wyt³umacze-
nie potwierdzone w Adhortacji apostolskiej Christifi-
deles laici, gdzie mówi siê o propozycji „dzia³alnoœci 
pastoralnej dla chorych i cierpi¹cych i wraz z nimi”. 
„Chory, upoœledzony, cierpi¹cy nie mo¿e byæ uwa¿any 
tylko za przedmiot mi³oœci i s³u¿by Koœcio³a, ale jako 
aktywny i odpowiedzialny podmiot dzie³a ewangeli-
zacji i zbawienia”. Z okazji Œwiêtego Roku Zmar-
twychwstania ja sam chcia³em ofiarowaæ Koœcio³owi, 
wraz z Listem apostolskim Savifici doloris, medytacjê 
o zbawczej wartoœci cierpienia ludzkiego i jestem wam 
wdziêczny, poniewa¿ uczestniczyliœcie w rozpow-
szechnianiu tego przes³ania – tak przez s³owa, jak 
i przez milcz¹ce œwiadectwo waszego istnienia”.

dzie¿y niepe³nosprawnej w Œwiatowych Dniach 
M³odzie¿y – by³ z nimi w Pary¿u, Denver, Kolonii, 
Rzymie czy Madrycie.

Central¹ wszystkich apostolatów jest dom wspól-
noty Cichych Pracowników Krzy¿a, która odpowiada 
za formacjê swoich cz³onków. Organizuje dni skupie-
nia, rekolekcje, konferencje naukowe na temat warto-
œci cierpienia czy radzenia sobie z konkretnymi przy-
pad³oœciami, pielgrzymki. T¹ formacyjn¹ dzia³alnoœ-
ci¹ jest tak¿e wydawanie dwumiesiêcznika Kotwica, 
w którym porusza siê wszelkie tematy zwi¹zane z lu-
dzkim cierpieniem i niepe³nosprawnoœci¹, proponu-
j¹c chrzeœcijañskie spojrzenie na prze¿ywanie cier-
pienia. Pismo to stanowi niæ ³¹cz¹c¹ wszystkie aposto-
laty w Polsce. Wspólnota regularnie wydaje te¿ ze-
szyty formacyjne potrzebne do prowadzenia spotkañ 
w grupach przewodnich. A poniewa¿ cz³onkowie CVS 
s¹ czêsto osobami niepe³nosprawnymi czy chorymi, 
g³ogowski dom oferuje swoim aposto³om tak¿e reha-
bilitacjê. Osoby przybywaj¹ce na duchowe dni sku-
pienia maj¹ wiêc mo¿liwoœæ nieprzerwanie kontynuo-
waæ swoje zabiegi i æwiczenia. Turnusy – otwarte 
na chêtnych z ca³ej Polski, stanowi¹ okazjê do sze-
rzenia charyzmatycznej myœli L. Novarese poœród co-
raz wiêkszej liczby chorych. To pozyskiwanie nowych 
aposto³ów zawdziêczamy tak¿e katolickim mediom, 
szczególnie Radiu Maryja oraz Telewizji TRWAM, 
które transmituj¹ wiadomoœci o naszym domu, o dzia-
³alnoœci naszej wspólnoty oraz o stowarzyszeniach 
CVS i zapraszaj¹ nas z wywiadami.
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¿ywaj¹; Niepokalana prowadzi naprzód swoj¹ chor¹giew, 

aby obudziæ wiele dusz do doskona³ego ¿ycia dzieci 

Koœcio³a”.

Potem, zawsze wracaj¹c do tego tematu, pra³. Nova-

rese zaleca³ przygotowaæ swoje serce na œwiêto zwias-

towania. Pragn¹³, by w tamtym roku, wraz z zewnêtrz-

nym znakiem koronacji figury, zosta³a odnowiona przede 

wszystkim przynale¿noœæ wewnêtrzna, z pe³n¹ œwiadomo-

œci¹ jeszcze wiêkszej odpowiedzialnoœci za apostolskie 

zobowi¹zania w³aœciwe dla CVS. „Z tak wielk¹ matczyn¹ 

dobroci¹ powinna ³¹czyæ siê nasza precyzyjna, czysta i hoj-

na odpowiedŸ: powinniœmy wspó³pracowaæ z Niepokalan¹ 

z jak najwiêkszym zapa³em, aby Serce Jezusa uczyniæ ser-

cem œwiata”. W tym klimacie pasji i entuzjazmu pra³. No-

varese zachêca³ do ¿ycia wewnêtrznego, coraz bardziej 

naznaczonego ³ask¹. Pisa³: „zaopatrzeni w Œwiête Sakra-

menty spowiedzi i Komunii, tylko tak, w Chrystusie, œwia-

domi ¿ycia ³ask¹, mo¿emy stawaæ siê coraz bardziej wra¿-

liwi na natchnienia Ducha Œwiêtego”. ZwiêŸle podsumo-

wa³: „W taki w³aœnie sposób przygotujmy siê na 25 marca 

i w imiê naszego Pana Jezusa Chrystusa i w imiê Najœwiêt-

szej Maryi Dziewicy dajmy pocz¹tek nowemu etapowi, 

œwiatowemu zjednoczeniu chorych”.

Lektura tych tekstów pozwala nam zauwa¿yæ, ¿e po 

trzydziestu szeœciu latach zalecenia za³o¿yciela zachowa³y 

sw¹ wielk¹ aktualnoœæ i s¹ wci¹¿ ogromn¹ pomoc¹ w lep-

szym rozumieniu rzeczywistoœci, w której dzisiaj ¿yjemy. 

Ufne zawierzenie Niepokalanej, rozmach odnowiony apo-

stolskim zapa³em, g³êboki wymiar duchowy, miêdzynaro-

dowoœæ. To s¹ elementy, które wraz z Za³o¿ycielem uwa-

¿amy za ¿yciodajne dla przysz³oœci stowarzyszeñ zrzeszo-

nych w CVS Miêdzynarodowym.

Pra³. Novarese odczytuje w historii CVS pewne etapy, 

jeszcze nieosi¹gniête cele, które natychmiast otwieraj¹ no-

we, jeszcze rozleglejsze horyzonty. Chciejmy i my raz jesz-

cze odczytaæ ten fundamentalny etap, który na drodze na-

szego stowarzyszenia otworzy³ bogaty okres. Dekret pa-

pieski z roku 2004 zatwierdzi³ Miêdzynarodowe Stowarzy-

szenie CVS jako cenne narzêdzie kontynuowania dzie³a 

pra³. Novarese, które po³¹czone jest z CVS diecezjalnymi 

oraz wspólnot¹ Cichych Pracowników Krzy¿a.

Tak¿e i ten etap powinien przebiegaæ w duchu Za³o¿y-

ciela i charakteryzowaæ siê elementami zawartymi w tek-

œcie z roku 1976: ufne zawierzenie Niepokalanej, rozmach 

odnowiony apostolskim zapa³em, g³êboki wymiar ducho-

wy, miêdzynarodowoœæ.

Bêdziemy pilnowaæ tych elementów, zwracaj¹c szcze-

góln¹ uwagê na nasze diecezjalne statuty i na to, co ukazuj¹. 

Wiemy jednak, ¿e pojedyncze CVS diecezjalne by³y zak³a-

dane jako stowarzyszenia koœcielne i maj¹ ju¿ zatwierdzo-

ne statuty. Ka¿de bowiem stowarzyszenie diecezjalne ma 

swój w³asny statut aprobowany przez swego biskupa.

Wybór stowarzyszenia oznacza wielk¹ odpowiedzial-

noœæ, jaka spada na pojedyncze stowarzyszenia diecezjalne 

– stanowi¹ one autonomiczn¹ rzeczywistoœæ, choæ podleg³¹ 

wspólnemu planowi i koordynowan¹ na poziomie miêdzy-

narodowym.

Tak¿e i dziœ kontynuujemy i pog³êbiamy studia, aby 

coraz bardziej byæ wiernym temu, co wyznaczy³ Za³o¿yciel 

na pocz¹tku swojej za³o¿ycielskiej dzia³alnoœci.

Na ró¿ne pytania, które nas trapi¹, chcemy spojrzeæ 

w kontekœcie naszych statutów diecezjalnych. Rozwa¿my, 

do czego nas powo³uj¹ i jak s¹ wykorzystywane w prakty-

ce. Czy wystarczaj¹ do tego, by regulowaæ nasz¹ apostols-

k¹ dzia³alnoœæ? Czy s¹ wskazówk¹ pomocn¹ do zrozumie-

nia przedmiotu naszego programu? Przyjêcie diecezjalne 

wymaga powo³ania doradców diecezjalnych, którzy 

powinni wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za dzia³alnoœæ 

duszpastersk¹ danego koœcio³a lokalnego, widz¹c wartoœæ 

stowarzyszenia CVS jako s³u¿by otwartej na wszystkich.

Pomyœlmy o naszej diecezjalnej rzeczywistoœci, 

o s³u¿bie duszpasterskiej, która dotyczy nas. Przemyœlmy 

raz jeszcze cele, jakie stawia nasze stowarzyszenie i œrodki, 

które statut daje nam do realizacji tych celów. Zastanówmy 

siê nad elementami specyficznymi dla Centrum, które za-

wiera nasza duchowoœæ, nad stylem naszej misji. Te naj-

wa¿niejsze elementy zawiera w³aœnie nasz statut, który po-

winniœmy czytaæ i realizowaæ w naszych diecezjach.

Zapytajmy siê tak¿e, co najbardziej nam s³u¿y, czego 

oczekujemy od Miêdzynarodowego Stowarzyszenia CVS, 

jakiego rodzaju wsparcia i towarzyszenia.

Zauwa¿alny jest dzisiaj rozwój CVS w œwiecie. Sto-

warzyszenia zrzeszone i zarejestrowane w konfederacji: 

W³ochy 74, Polska 5, Kolumbia 2, Portugalia, USA 

i Szwajcaria po 1. W fazie organizacji s¹ one obecne tak¿e 

w innych czêœciach œwiata: Ziemia Œwiêta, Brazylia, Azja.

Anna Maria Cipriano SOdC Niepokalane Serce Maryi, 
figura z Karmelu w Coimbrze

 (Portugalia)

W ka¿dym kraju CVS odznaczaj¹ siê swoim w³asnym 

charakterem zale¿nym od danej kultury i potrzeb Koœcio-

³ów lokalnych. Uwaga skierowana na osoby, które cierpi¹, 

rozwija siê w ró¿nych kierunkach i ró¿nych formach. For-

macja ludzka i duchowa obejmuje rodziny niepe³nospraw-

nych, osoby g³uche, upoœledzone umys³owo, itp.

Przygotowanie do wielkiego œwiêtowania Beatyfika-

cji Czcigodnego Luigiego Novarese niech bêdzie impul-

sem dla wszystkich, aby byli w Koœciele i w œwiecie odpo-

wiedzi¹ na wezwanie mi³oœci Bo¿ej, która objawia siê tak-

¿e w cierpieniu.
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Pra³. Luigi Novarese, L'Ancora nell'Unita di Salute, 5 (1979), pp.377-392, 
t³um. Izabela Rutkowska
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MARYJA NASZA MATKA
„W ¿yciu publicznym Jezusa Matka Jego pojawia siê 

w sposób znamienny, i to na pocz¹tku, gdy na godach we-
selnych w Kanie Galilejskiej, przejêta litoœci¹, spowodo-
wa³a swym wstawiennictwem pocz¹tek znaków Jezusa 
Mesjasza (por. J 2, 1-11). W ci¹gu Jego nauczania przyjê³a 
s³owa, w których Syn, stawiaj¹c Królestwo ponad wzglê-
dami i wiêzami cia³a i krwi, nazwa³ b³ogos³awionymi s³u-
chaj¹cych i zachowuj¹cych s³owo Bo¿e (po. Mk 3, 35; £k 
11, 27-28), jak to Ona wiernie czyni³a (por. £k 2, 19 i 51). 
W ten sposób tak¿e B³ogos³awiona Dziewica sz³a naprzód 
w pielgrzymce wiary i utrzymywa³a wierne swe zjedno-
czenie z synem a¿ do krzy¿a, przy którym nie bez postano-
wienia Bo¿ego (por. J 19,25), najg³êbiej ze swym Jednoro-
dzonym wspó³cierpia³a i z ofiar¹ Jego z³¹czy³a siê matczy-
nym duchem, z mi³oœci¹ godz¹c siê, aby dozna³a ofiarni-
czego wyniszczenia ¿ertwa z Niej narodzona; a wreszcie 
przez tego¿ Jezusa Chrystusa, umieraj¹cego na krzy¿u od-
dana zosta³a jako matka uczniowi tymi s³owy: Niewiasto, 
oto syn twój (por. J 19,26-27)”. Lumen Gentium n. 58

Uczestnictwo Najœwiêtszej Panny w mêce Syna ma 
wielki wp³yw nie tylko na Ni¹, ale i na nas, bo jednocz¹c siê 
z Ni¹, jednoczymy siê z Jezusem poprzez ³askê p³yn¹c¹ 
z Krzy¿a. Natomiast dziêki naszemu przyjêciu tych ³ask 
mo¿e byæ zbawionych wiele dusz. Jak mówi Jan XXIII: „te 
dusze nie mog³yby byæ zbawione gdyby nie wy, w³aœnie wy 
chorzy, gdyby nie wasza ofiara i modlitwa” (Jan XXIII do 
Ochotników Cierpienia, 19 marca 1963 roku). Pawe³ VI 
dodaje zaœ: „Spo³eczeñstwo chrzeœcijan potrzebuje was” 
(8 kwietnia 1964 roku).

Dokument Gaudium et Spes wskazuje na dwa etapy 
¿ycia Jezusa – czas Jego uœwiêcenia poprzez pracê oraz 
czas Jego ofiary Krzy¿a. S¹ to momenty prze¿ywane w œci-
s³ej ³¹cznoœci z Matk¹. Potem odnajdujemy Maryjê jeszcze 
w czasie zes³ania Ducha Œwiêtego, kiedy kontynuuje swoj¹ 
misjê wychowawczyni – wed³ug s³ów otrzymanych od 
Syna.

Duch Jezusa, który tworzy³ Maryjê i w Niej ¿y³ ju¿ od 
momentu, gdy pocz¹³ siê w Jej ciele, nieustannie popycha³ 
J¹ ku wyznaczonej misji – od Jej bezwarunkowego „tak” do 
Kalwarii, do zes³ania Ducha Œwiêtego, do Jej chwalebnego 
wniebowziêcia. W Jej cichym i pokornym ¿yciu, spêdzo-
nym przy Jezusie pracuj¹cym w nazaretañskim domu oraz 
w Jej milcz¹cym zatrzymaniu siê przy Jego Krzy¿u, dobrze 

widaæ, ¿e Jezus w Niej nieustannie ¿y³ i nieustannie wzras-
ta³ – tak, ¿e ich duch, wola i mi³oœæ, choæ w ró¿nych cia-
³ach, by³y jednoœci¹, by³y t¹ sam¹ uœwiêcaj¹c¹ ofiar¹. Jeœli 
wiêc ca³e ¿ycie Chrystusa by³a krzy¿em i mêczeñstwem, 
to musimy powiedzieæ, ¿e takie te¿ by³o ¿ycie Jego i naszej 
Matki. 

Cierpienie, którego doœwiadczy³ Jezus i którego doœ-
wiadczy³o Serce Maryi, chce spotkaæ siê w nas, ale dziêki 
Chrystusowi jest ono obdarzone now¹ i buduj¹c¹ si³¹, 
której cierpienie samo w sobie nie posiada. Boskie ¿ycie, 
które kr¹¿y w naszych ¿y³ach, a które od czasu Chrztu 
Œwiêtego umacnia siê w nas przez Chrystusa, dokonuje w 
nas tej samej przemiany. Daj¹c siê w ten sposób pokonaæ, 
stajemy siê z Chrystusem, pod przewodnictwem Maryi, 
zwyciêzcami, a nasz ból staje siê cenn¹ monet¹, za któr¹ 
mo¿emy nabyæ wiele dusz. „Chrystus, mówi¹c o cierpie-
niu, wzywa do wyprowadzenia go z jego bezu¿ytecznoœci, 
by sta³o siê Ÿród³em dobra” (Pawe³ VI, 1964 rok).

Kalwaria jest drog¹ krzy¿ow¹, ale równie¿ jest najbez-
pieczniejsz¹ i najbardziej owocn¹ drog¹ ukazywania mi-
³oœci. Maryja wchodzi na ni¹ z Chrystusem, wiernym swo-
jej misji, œwiadomym ofiary, poprzez któr¹ spogl¹da na Ni¹ 
i dziêki której Ona dociera do Swego Syna. Matka bolesna 
jest równoczeœnie stolic¹ m¹droœci. Maryja nie wchodzi 
na Kalwariê sama, ale wspólnie z uprzywilejowanymi ucz-
niami, drogimi Jej i Jej Synowi – z Janem Aposto³em, 
Mari¹ Magdalen¹ i innymi pobo¿nymi kobietami. Ona, ja-
ko Matka Koœcio³a, w³¹cza w mêkê Syna cz³onków Koœ-
cio³a ze œwiadomoœci¹, ¿e chrzeœcijañstwo odmierza siê 
Krzy¿em: krzy¿em cierpienia, krzy¿em uci¹¿liwej pracy, 
krzy¿em wiernoœci wobec obowi¹zkom stanu, krzy¿em 
chrzeœcijañskiego œwiadectwa, krzy¿em, który zawiera 
w sobie ca³¹ nasz¹ egzystencjê z jej si³¹ pokuty, walki 
i b³ogos³awienia.

Si³a Krzy¿a, jak¹ widzimy na Kalwarii, to Chrystus, 
który prosi o przebaczenie dla grzeszników; który wywy¿-
sza ³otra; który czyni Maryjê Matk¹ duchow¹ ca³ej ludz-
koœci, a szczególnie matk¹ ka¿dego uciœnionego cz³owie-
ka; który wie, ¿e jeœli ten cz³owiek bêdzie identyfikowa³ siê 
z Nim, na zawsze bêdzie mia³ Matkê w Niebie, która bêdzie 
przy nim tak blisko jak przy Chrystusie Ukrzy¿owanym. 
Wiemy, ¿e wtedy na Kalwarii Centurion, jak wielu, którzy 
byli tam obecni, wyzna³ z wiar¹: „zaprawdê, ten prawdzi-
wie by³ Synem Boga”. Tak wiêc Maryja, Matka Koœcio³a, 
nie by³a ju¿ wiêcej sama – otrzyma³a dzieci, które by³y 
owocem Krzy¿a Jej Pierworodnego Syna.

Dzisiaj œwiat, który wchodzi w³aœnie w drugie mille-
nium, cierpi i jest tak ciemny jak tamten straszny Wielki 

Pi¹tek. Oby ujrza³ œwiat³o zbawienia p³yn¹ce z przekona-
nia, ¿e Chrystus Ukrzy¿owany jest œwiat³em œwiata, ¿y-
ciem, które siê nie koñczy, si³¹, która zbawia.

G³oszenie zbawczej i b³ogos³awionej mocy Krzy¿a 
musi byæ po³¹czone z tymi, którzy zechc¹ pracowaæ dla 
zbawienia cz³owieka, z ka¿dym cz³owiekiem, który cierpi, 
a który pok³ada nadziejê w tej pewnoœci, ¿e choæ niebo 
i ziemia przemin¹, to s³owa Jezusa nie przemin¹.

„W Krzy¿u cz³owiek móg³ rozpoznaæ sens w³asnej eg-
zystencji na ziemi. Nauczy³ siê odmierzaæ w³asn¹ godnoœæ 
miar¹ ofiary, jak¹ Bóg da³ w swoim Synu dla jego zba-
wienia” (Jan Pawe³ II, 2 czerwca 1979). Cz³owiek uczy siê 
w szkole Maryi sztuki prawdziwej mi³oœci, takiej, która 
nieustannie siê rozprzestrzenia i uzewnêtrznia, która nie 
szuka zap³aty za dobro z niej wynikaj¹ce, nie patrzy na ko-
lor, wyznanie czy pochodzenie. Maryja, matka cz³owieka, 
matka wszystkich ludzi, wychowuje ka¿de swoje dziecko 
ku mi³oœci braterskiej, ku postawie wzajemnej pomocy 
w dŸwiganiu ciê¿arów innych, ku wêdrowaniu na Kalwariê 
w³asnego ¿ycia w przekonaniu, ¿e mi³oœæ zwyciê¿y obojêt-
noœæ i nienawiœæ. Taka jest droga prowadz¹ca do Chrystusa, 
tak¹ daje nam nasza duchowa Matka.

Najwspanialsze nauki papieskie o dowartoœciowaniu 
cierpienia zaczê³y siê wraz z pierwszym przes³aniem Piusa 
XII, 21 listopada 1949 roku, które by³o odpowiedzi¹ dan¹ 
Ochotnikom Cierpienia, oferuj¹c¹ nowe, szerokie i pewne 
spojrzenie. Stanowisko to by³o kontynuowane potem przez 
Paw³a VI i Jana Paw³a II, którzy w³o¿yli w rêce ludzi cier-
pi¹cych misjê apostolsk¹. Zarówno wiêc praca, jak i cier-
pienie, uœwiêcone poprzez ³askê, maj¹ moc zbawiaæ œwiat. 
Anonimowi robotnicy, pracuj¹cy w kopalniach i fabry-
kach, a o których zapomnieli kronikarze, jak i chorzy, cier-
pi¹cy w szpitalach albo trêdowaci, mog¹ zbawiaæ ludzkoœæ 
i czyniæ ¿ycie ludzi mniej ciê¿kim, ratuj¹c przy tym wraz 
z Jezusem i Maryj¹ wiele dusz.

Jak g³êboko prawdziwe jest œwiadectwo Jana Paw³a II: 
„Wy³¹czanie Chrystusa z historii cz³owieka jest aktem 
przeciwko cz³owiekowi”. Bez Niego bowiem nie jest mo¿-
liwe zrozumieæ historii ludzkoœci; bez Niego praca i cier-
pienie nie tylko zostaj¹ oderwane od wielu ponadnatural-
nych wymiarów, ale staj¹ siê prawdziwym potêpieniem 
skazuj¹cym cz³owieka na niemo¿liwe mêki owocuj¹ce 
przera¿eniem œmierci¹. Jeœli wiêc Chrystus jest kluczem 
do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej prawdy o cz³o-
wieku, Maryja jest t¹, która daje nam ten klucz i uczy nas, 
jak zbli¿yæ siê do Chrystusa i zostaæ przy Nim, odnawiaj¹c 
swoje ¿ycie.
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„Nie szukaj bezu¿ytecznego wspó³czucia dla swo-
jego bólu, nie wystawiaj go na pokaz, b¹dŸ podmiotem 
dzia³ania, formuj swoje œrodowisko. Prze¿ywaj swoje 
apostolstwo jako chory, z wiar¹, z radoœci¹, czynami... 
¯yæ orêdziem Niepokalanej oznacza ¿yæ Ewangeli¹. 
Wspó³pracujmy z Niepokalan¹ dla zbawienia dusz”.

 Luigi Novarese

Centrum Ochotników Cierpienia, zwane te¿ Aposto-
latem Zbawczego Cierpienia, jest apostolatem, w którym 
czynny udzia³ bior¹ sami chorzy przy wspó³pracy osób 
zdrowych, jakimi s¹ Bracia i Siostry Chorych. Grupy apo-
stolskie s¹ nazywane grupami przewodnimi. Do grupy 
przewodniej nale¿¹: „Ochotnicy Cierpienia, którzy pra-
gn¹c lepiej rozpoznawaæ potrzeby cierpi¹cych braci 
i zachêcaæ ich do spe³niania próœb Maryi Niepokala-
nej wypowiedzianych w Lourdes i Fatimie, spotykaj¹ 
siê i tworz¹ zespó³ licz¹cy do dziesiêciu osób, wspiera-
j¹c siê nawzajem i zachêcaj¹c do apostolatu modlitwy 
i ofiary” (Luigi Novarese).

Grup¹ kieruje jeden z Ochotników Cierpienia. Jeœli go 
zabraknie lub te¿ gdy za³o¿ycielem grupy jest Brat lub 
Siostra Chorych, mog¹ oni kierowaæ grup¹, dopóki nie bê-
dzie mog³a przej¹æ tej funkcji osoba chora. Liczba cz³on-
ków grupy nie powinna przekraczaæ 10 osób, gdy¿ dzia³a-
nie ma³ego zespo³u jest prostsze, co zaleca³ tak¿e Sobór 
Watykañski II: „W ma³ych grupach jest ³atwiej omawiaæ 
metody oraz wyniki dzia³alnoœci apostolskiej i konfron-
towaæ swoje codzienne postêpowanie z Ewangeli¹”. Zale-
cenie to nie jest jednak kategoryczne: nale¿y dostosowaæ 
siê do potrzeb lokalnych, tak aby chorzy mogli pozosta-
waæ w œcis³ym kontakcie i spotykaæ siê bez trudnoœci oraz 
by grupa mog³a siê rozrastaæ. Wszyscy, którzy uczestni-
cz¹ w spotkaniach grupy, powinni pragn¹æ rozszerzania 
jej dzia³alnoœci, aby w przysz³oœci (po osi¹gniêciu w niej 
10 osób) podzieliæ j¹ i utworzyæ nastêpn¹ grupê. 

Spotkania grupy powinny siê odbywaæ w domu osoby 
najmniej sprawnej (jest to najlepsze wyjœcie, zw³aszcza 
gdy osoba ta nie mo¿e siê samodzielnie poruszaæ) lub u in-
nego cz³onka grupy, chorego lub zdrowego, gotowego od-
daæ na ten czas swoje mieszkanie do dyspozycji albo te¿ 
w parafii, zawsze jednak w miejscu naj³atwiej dostêpnym 
dla wszystkich.

Aby chorzy rzeczywiœcie mogli siê nawzajem wspo-
magaæ i prowadziæ wspóln¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹, nale¿y 
spotykaæ siê przynajmniej raz w miesi¹cu.

Animatorzy powinni powiadomiæ o swojej dzia³alno-
œci ksiêdza proboszcza w danej parafii, a tak¿e informowaæ 
go o podejmowanych przez apostolat inicjatywach (reko-
lekcje, dni skupienia, pielgrzymki). Powinni te¿ zaszcze-
piaæ apostolat wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿liwe, wykra-
czaj¹c nawet poza granice w³asnej parafii i diecezji. Szcze-
gólnie oni powinni zaanga¿owaæ siê z ca³ego serca w osi¹-
gniêcie tego, aby cierpi¹cy jako specyficzni posiadacze 
skarbów ³aski, ofiarowywali w³asne cierpienie w czyste rê-
ce Maryi Niepokalanej, aby mog³a siê Ona nim pos³u¿yæ 
dla zbawienia ludzi. 

Prowadz¹cego grupê powinna cechowaæ dojrza³oœæ 
duchowa i powinien on mieæ odpowiedni¹ formacjê na ba-

zie ¿ycia chrzeœcijañskiego. Animator pragnie d¹¿yæ do 
œwiêtoœci oraz doskonaliæ siê duchowo przez codzienn¹ 
modlitwê i medytacjê S³owa Bo¿ego. Powinien on praco-
waæ w sposób uporz¹dkowany, z poœwiêceniem, œwiadom, 
i¿ apostolat jest proporcjonalny do ³adunku modlitwy
i ofiary, które siê w niego wk³ada. Jego dzia³alnoœæ reali-
zuje siê na dwóch p³aszczyznach:

– skierowanej do wnêtrza grupy, ukierunkowanej na 
wspieranie i rozwój duchowy jej cz³onków;

– skierowanej na zewn¹trz, która jest dzia³alnoœci¹ po-
zyskiwania nowych cz³onków grupy.

Cele te s¹ realizowane z pomoc¹ modlitwy i ofiary 
cierpienia i wymagaj¹ wspó³pracy wszystkich cz³onków 
grupy. 

Jak powinno przebiegaæ spotkanie? 

Nie istniej¹ sztywne przepisy. Ojciec Za³o¿yciel zale-
ca³ jednak, aby nie zabrak³o w nich nastêpuj¹cych ele-
mentów:

• czytanie S³owa Bo¿ego (mo¿e to byæ fragment 
Ewangelii, np. zaczerpniêty z niedzielnej liturgii s³owa lub 
zwi¹zany z tajemnic¹ ró¿añca; ka¿dy z obecnych mo¿e siê 
podzieliæ refleksj¹ na jego temat);

• odmawianie Ró¿añca (z ofiarowaniem poszcze-
gólnych tajemnic w ró¿nych intencjach, podanych przez 
cz³onków grupy);

• omówienie dzia³alnoœci apostolskiej: dyskusja 
winna obejmowaæ przedsiêwziêcia zrealizowane w prze-
sz³oœci i planowane na przysz³oœæ, napotkane trudnoœci, 
problemy nieobecnych cz³onków zespo³u (tak by nikt nie 
czu³ siê opuszczony), poszukiwanie potencjalnych no-
wych cz³onków, informacjê o dzia³aniach podejmowanych 
w parafii, na szczeblu diecezjalnym i krajowym stowa-
rzyszenia. Na zakoñczenie ka¿dy powinien otrzymaæ zada-
nie, przynajmniej jak¹œ intencjê modlitwy.

• chwila odprê¿enia w gronie przyjació³: inwencja 
ka¿dego powinna ubogaciæ spotkanie.

Metoda dzia³ania stowarzyszenia przewiduje podzia³ 
nie tylko na Grupy Przewodnie, ale tak¿e na «sektory apos-
tolstwa». Podzia³ ten umo¿liwia zaspokajanie szczegól-
nych potrzeb cz³onków w ró¿nym wieku: dzieci, m³o-
dzie¿y, doros³ych, osób starszych. Podczas gdy grupa gro-
madzi wszystkich niczym rodzina, sektor ma byæ œrodo-
wiskiem formacji dostosowanej do potrzeb okreœlonego 
wieku. Jest ono niezbêdne zw³aszcza dla chorych dzieci 

i dla m³odzie¿y, w ich przypadku bowiem spotkania w gru-
pach mog³yby byæ zbyt uci¹¿liwe, by rzeczywiœcie s³u¿yæ 
formacji.

Dzieci potrzebuj¹ ¿ycia wspólnotowego, katechezy, 
modlitwy i apostolatu prowadzonego w sposób dla nich 
odpowiedni; potrzebuj¹ kierownictwa osób posiadaj¹cych 
pewne zdolnoœci dydaktyczne, umiej¹cych wzbudziæ ich 
zainteresowanie i uczyniæ spotkania bardziej radosnymi. 
Tak¿e starsza m³odzie¿ potrzebuje spotkañ przeznaczo-
nych specjalnie dla niej, aby móc dzieliæ siê swoimi pro-
blemami, które nie mog³yby byæ postawione na forum 
ca³ej grupy. 

Sektory musz¹ zatem wykraczaæ swym zasiêgiem po-
za granice parafii i mieæ charakter miêdzyparafialny lub 
diecezjalny. Osoby prowadz¹ce spotkania w sektorach 
winny dysponowaæ pewn¹ wiedz¹ o problemach danego 
wieku. Niemniej zadaniem grup jest troska o wszystkich 
cz³onków stowarzyszenia na danym terenie, tak¿e o ro-
dziny dzieci i m³odzie¿y, tak aby wszyscy mieli zapewnio-
n¹ sta³¹ formacjê i kontakt ze stowarzyszeniem.

P³aszczyzna Koœcio³a lokalnego 
Pra³. Novarese pragn¹³, by dzia³alnoœæ stowarzysze-

nia mia³a charakter naprawdê eklezjalny, tzn. by w³¹cza³a 
siê w codzienne ¿ycie i duszpastersk¹ aktywnoœæ Koœcio³a. 
Uwa¿a³ bowiem swoje dzie³o nie za cel sam w sobie, 
ale za œrodek, dziêki któremu cierpi¹cy bêd¹ mogli zaj¹æ 

Dom „Uzdrowienie Chorych”, spotkanie szko³y liderów CVS

ks. Stanis³aw £ada, kaplica g³ogowskiego domu

Fotografie: Adam Stelmach
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nale¿ne sobie, wa¿ne i odpowiedzialne miejsce w Koœcie-
le, Mistycznym Ciele Chrystusa. Dlatego stowarzyszenie, 
zachowuj¹c swoj¹ specyficzn¹ duchowoœæ, wpisuje siê 
w struktury Koœcio³a na szczeblu parafii, diecezji, kraju 
i Koœcio³a powszechnego.

Struktury parafialne: Spo³ecznoœæ parafialna 
powinna siê otwieraæ na ludzi cierpi¹cych i vice versa. 
Chorzy powinni zajmowaæ nale¿ne sobie miejsce w parafii 
i uczestniczyæ w jej ¿yciu: w liturgii, katechezie, dzie³ach 
mi³osierdzia. Nie mog¹ im w tym przeszkadzaæ bariery ar-
chitektoniczne, psychologiczne czy rasowe. Grupy Prze-
wodnie powstaj¹ na okreœlonym terenie (w instytucie opie-
ki, w dzielnicy lub domu mieszkalnym), ale zawsze w ra-
mach parafii, która stanowi dla nich wspólne centrum. 
I chocia¿ mog¹ zasadniczo wykraczaæ swoim zasiêgiem 
poza teren jednej parafii, aby nie pozostawiæ nikogo w osa-
motnieniu, staraj¹ siê jednak zachowaæ wymiar parafialny. 
Kiedy zaœ na terenie jednej parafii istniej¹ liczne zespo³y, 

nale¿y organizowaæ spotkania miêdzy nimi, aby przeby-
waj¹c razem wszyscy mogli czuæ siê wspó³pracownika-
mi swojego proboszcza. Maryja z Lourdes nakaza³a Ber-
nadecie udaæ siê do proboszcza. Dzia³alnoœæ Centrum 
Ochotników Cierpienia na terenie parafii pomo¿e spo-
³ecznoœci chrzeœcijañskiej w przezwyciê¿eniu sposobu 
myœlenia, wed³ug którego chorzy mog¹ byæ jedynie 
biernymi «przedmiotami troski».

Struktury diecezjalne: Od parafii, poprzez dekanaty, 
do diecezji. Tak¿e na szczeblu dekanatu mo¿na powo³aæ 
animatorów grup i osoby odpowiedzialne za sektory. Jed-
nak¿e g³ówn¹ struktur¹ noœn¹ pozostaje diecezja. Koœció³ 
lokalny to przede wszystkim diecezja zgromadzona wokó³ 
biskupa, pasterza stoj¹cego na czele wszystkich wiernych: 
kap³anów, zakonników i œwieckich oraz wszystkich sto-
warzyszeñ wiernych. Gdy w diecezji dzia³a wiele Grup 
Przewodnich, winny one zg³osiæ siê do biskupa, przedsta-
wiæ mu dokument papieski zezwalaj¹cy na ich dzia³alnoœæ 
oraz statut stowarzyszenia i poprosiæ o kanoniczne erygo-
wanie go na terenie diecezji, czyli oficjalne zezwolenie 
na jego dzia³alnoœæ apostolsk¹. Pasterz diecezji, wyra¿aj¹c 
aprobatê dla stowarzyszenia, mianuje jego Radê Diece-
zjaln¹, w porozumieniu z kierownictwem centralnym (lub 
krajowym). W sk³ad Rady wchodz¹ zasadniczo cztery oso-
by: Asystent koœcielny, ksi¹dz, który reprezentuje biskupa 
i gwarantuje, ¿e dzia³alnoœæ stowarzyszenia jest zgodna 
z nauk¹ Koœcio³a i ¿e pozostaje ono wierne zasadom swojej 

duchowoœci; Odpowiedzialny za Chorych – jeden z Ochot-
ników Cierpienia, odpowiada za ca³okszta³t apostolatu 
Ochotników Cierpienia w diecezji; Odpowiedzialny za 
Braci, który go wspomaga i opiekuje siê zw³aszcza sto-
warzyszeniem Braci Chorych; Diecezjalny Animator Grup 
Przewodnich, który wspomaga przede wszystkim osoby 
kieruj¹ce prac¹ grup, przy ewentualnej wspó³pracy Ani-
matorów Grup, ustanowionych na szczeblu dekanatu. 

Rada Diecezjalna, mianowana przez biskupa, jest 
odpowiedzialna za ca³¹ dzia³alnoœæ stowarzyszenia wobec 
diecezji oraz wobec kierownictwa krajowego i centralne-
go. Jej kadencja wynosi 5 lat (jedynie w przypadku asys-
tenta jest to uzale¿nione od decyzji biskupa): odpo-
wiedzialni mog¹ zostaæ nastêpnie mianowani na kolejne 
piêciolecie, nale¿y jednak mieæ na uwadze potrzebê 
okresowej wymiany osób sprawuj¹cych te funkcje.
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Cisi Pracownicy Krzy¿a, Fotografie: Adam Stelmach

Ju¿ æwieræ wieku mija, odk¹d przybywamy do sank-
tuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej z nasz¹ piel-
grzymk¹ gromadz¹c¹ chorych, niepe³nosprawnych, cier-
pi¹cych, ich rodziny, opiekunów, s³u¿bê zdrowia, wolon-
tariuszy, uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej, 
mieszkañców Domów Pomocy Spo³ecznej oraz cz³onków 
stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nospraw-
nych. Przybywamy do Niej, by w Jej rêce z³o¿yæ nasze 
troski, obawy i bóle. Aby od Niej uczyæ siê, jak prze¿ywaæ 
i g³osiæ ewangeliê cierpienia otrzyman¹ od Jezusa Ukrzy-
¿owanego.

Pielgrzymkê tê zapocz¹tkowa³ w roku 1987 ks. kan. 
Stanis³aw Starczyñski z apostolatem chorych z Gorzowa 
Wielkopolskiego, po doœwiadczeniu rekolekcji we w³os-
kim Re, domu rekolekcyjnym dla chorych i niepe³nospraw-
nych za³o¿onym przez Czcigodnego pra³. Luigiego Nova-
rese. Z naszej diecezji wyruszy³o wtedy do W³och ok. 150 
osób, by³a te¿ obecna delegacja z archidiecezji gdañskiej 
i warszawskiej. Okazj¹ by³o 40-lecie Centrum Ochotników 
Cierpienia we W³oszech. To wtedy b³. Jan Pawe³ II wyrazi³ 
¿yczenie, aby ten apostolat rozwija³ siê w jego ojczyŸnie. 

25 LAT CVS
ŒWIÊTUJEMY Z MARYJ¥

Dzisiaj apostolat CVS jest obecny ju¿ w 9 archidie-
cezjach i diecezjach: poznañskiej, warmiñskiej, wroc³aw-
skiej, gdañskiej, warszawskiej, elbl¹skiej, bydgoskiej, zie-
lonogórsko-gorzowskiej, radomskiej, warszawsko-pras-
kiej. Zrzesza ponad 2000 cz³onków. Polskie Centrum jest 
czêœci¹ Miêdzynarodowej Konfederacji CVS – wraz z gru-
pami z W³och, Portugalii, USA, Kolumbii, Szwajcarii, Wê-
gier, Brazylii, Kamerunie czy Ziemi Œwiêtej. Jego wymiar 
jest przez to ogólnoœwiatowy i misyjny.

Jubileusz 25-lecia tej pielgrzymki i obecnoœci aposto-
latu CVS w Polsce jest okazj¹ do og³oszenia radosnej no-
winy – 11 maja 2013 roku bêdzie beatyfikowany za³o¿yciel 
Centrum Ochotników Cierpienia i Cichych Pracowników 
Krzy¿a, pra³. Luigi Novarese. Aby dobrze przygotowaæ siê 
do tej uroczystoœci, chcemy ten rok prze¿ywaæ jako Rok 
Novarezjañski. Inicjatywa ta znalaz³a ogromne poparcie 
u ks. bpa Stefana Regmunta, który na koniec Eucharystii 
dekretem biskupim og³osi³ oficjalnie Rok Novarezjañski 
dla ca³ej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W tym roku 
chcemy na nowo przyjrzeæ siê duchowoœci i charyzmatowi, 
które L. Novarese zaproponowa³ cierpi¹cym jako ich drogê 

podpis zdjêcia: Bp Stefan Regmunt podczas jubileuszu w Rokitnie
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do œwiêtoœci. O skutecznoœci tej drogi œwiadcz¹ otwarte 
procesy beatyfikacyjne czterech cz³onków tego dzie³a. 
Wœród nich s¹: Czcigodny S³uga Bo¿y Giunio Tinarelli, 
Angiolino Bonetti, Fausto Gei i Anna Fulgida Bartolacelli.

Na jubileuszowe uroczystoœci przyjechali opiekuni 
duchowi apostolatów diecezjalnych, liderzy œwieccy oraz 
ca³e grupy z wielu odleg³ych diecezji – ³¹cznie ponad tysi¹c 
osób. Wœród nich s¹ chorzy, niepe³nosprawni, ich rodzi-
ny, opiekuni, s³u¿ba zdrowia, wolontariusze. Wydarzenie 
to transmitowa³o Radio Maryja oraz Telewizja TRWAM, 
dziêki którym wielu naszych sympatyków oraz aposto³ów 
mog³o trwaæ z nami w modlitewnej ³¹cznoœci. Liturgii Eu-
charystii przewodniczy³ Ordynariusz Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej ks. bp dr Stefan Regmunt, który pe³ni tak-
¿e funkcjê Przewodnicz¹cego Zespo³u ds. S³u¿by Zdrowia 
Komisji Episkopatu Polski. Opraw¹ muzyczn¹ s³u¿y³a 
schola „G³osy œw. Józefa” pod kierunkiem s. Magdaleny 
Idzik ze zgromadzenia Sióstr S³ug Jezusa i orkiestra Ferma-
ta Band z parafii œw. Józefa w Nowej Soli, gdzie probosz-
czem i opiekunem jest ks. pra³. Józef Koco³. 

Do Rokitna przylecia³ tak¿e z Rzymu przedstawiciel 
w³oskiej wspólnoty Giovan Giuseppe Torre, który by³ 
moderatorem generalnym Cichych Pracowników Krzy¿a 
i przez kilkadziesi¹t lat wspó³pracowa³ z Czcigodnym 
Luigim Novarese. Wspominaj¹c w³oski jubileusz 40-lecia 
CVS, podczas którego Jan Pawe³ II wyrazi³ pragnienie, 
aby apostolat ten by³ obecny tak¿e w Polsce, powiedzia³ on: 
„Ziarno zosta³o wrzucone i szybko zaczê³o wzrastaæ. Piel-
grzymi z Rzymu pojechali do Re na kurs æwiczeñ ducho-
wych i zaraz potem… minê³o 25 lat, bogatych w blaski 
i cienie, ale jak przepowiedzia³ pra³. Novarese, ta ma³a gru-
pa sta³a siê prawdziwym œwiat³em na Wschód. Po 25 latach 
zgromadzi³o siê w Rokitnie ok. 1500 osób, aby z³o¿yæ Panu 
dziêkczynienie w tym wspania³ym sanktuarium Madonny 
Cierpliwie S³uchaj¹cej. Ten dzieñ wype³niaj¹ ¿ywe œwia-
dectwa osób, które w CVS zrozumia³y, ¿e jako naznaczone 
cierpieniem sta³y siê osobami przenikniêtymi ³ask¹”. 

Po uroczystej Mszy œw. wszyscy pielgrzymi zostali 
zaproszeni na wspóln¹ agapê przygotowan¹ przez Cichych 
Pracowników Krzy¿a. Czas ucztowania przy suto zasta-
wionych sto³ach umila³ zespó³ „Kapela nad Barycz¹” oraz 
wystêp jednej z niepe³nosprawnych osób – Karoliny Szulgi 
z Miêdzyrzecza, która jest laureatk¹ Lubuskich Przegl¹-
dów Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych. Dzieñ ten 
up³ywa³ w serdecznej i radosnej atmosferze, czemu sprzy-
ja³a te¿ wspania³a, s³oneczna pogoda.

Przy tej okazji chcemy podziêkowaæ Fundacji Polska 
MiedŸ, która przyzna³a wspólnocie Cichych Pracowników 
Krzy¿a dotacjê pozwalaj¹c¹ na zorganizowanie tak piêknej 



19

KOTWICA          3 / 2012

Stanis³aw Rodzeñ

CVS G£OGÓW
Centrum Ochotników Cierpienia rozpoczê³o sw¹ dzia-

³alnoœæ na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
w roku 1986. Inicjatorem tego wydarzenia by³ ks. bp Pawe³ 
Socha i ks. Ryszard Dobro³owicz, pe³ni¹cy obowi¹zki pro-
boszcza parafii pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu „Ko-
pernik”. Wszystko rozpoczê³o siê w Rzymie na konsekracji 
biskupa Józefa Michalika, po której spotkali siê oni z prze-
³o¿onymi CVS i wyrazili chêæ, aby to dzie³o zagoœci³o na 
ziemi g³ogowskiej. Ju¿ w roku 1987 ksi¹dz proboszcz 
Ryszard Dobro³owicz podczas spotkania z Dolnoœl¹skim 
Zwi¹zkiem Inwalidów Narz¹du Ruchu zaproponowa³ nam 
wyjazd do W³och na Jubileusz 40-lecia istnienia CVS 
w Rzymie. Pojecha³o a¿ 100 osób. 

Te uroczystoœci sprawi³y, ¿e zaczêliœmy rozkwitaæ. 
Nastêpnie rekolekcje w Re. Nowe œwiat³o i energia. Po 
przyjeŸdzie do G³ogowa zaczêliœmy z zapa³em organizo-
waæ grupy przewodnie i spotykaæ siê na modlitwie w para-
fiach i w domach chorych. W krótkim czasie przybywa³o 
cz³onków i grup. Powsta³o a¿ 27 grup, licz¹cych ³¹cznie 
ok. 400 osób. Diecezjalnym opiekunem chorych by³ ks. ka-
nonik Stanis³aw Starczyñski z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Organizowaliœmy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, 
turnusy rehabilitacyjne w Strychach, co pog³êbia³o nasz¹ 
wiarê i mi³oœæ do bliŸniego, a szczególnie chorego. Prze-
³o¿eni CVS byli jeszcze w Rzymie, musieliœmy sobie ra-
dziæ za pomoc¹ kap³anów parafialnych, parafii Œw. Kle-
mensa czy te¿ parafii na Osiedlu „Kopernik”. Raz w mie-
si¹cu organizowaliœmy Mszê œw. oraz spotkania w domu 
u chorych i w grupach z animatorami. Na spotkaniach 
chorzy dzieli siê swoimi problemami, podejmowali te¿ 
dzia³ania na rzecz Koœcio³a lokalnego. Do pracy apostolatu 
zapraszaliœmy wszystkich chorych i zdrowych. Dzisiejszy 
œwiat potrzebuje œwiadków Chrystusa, a najpiêkniejsze 
œwiadectwo mo¿na daæ chorym przez swoj¹ ofiarê cier-
pienia i pomocy chorym. Ojciec Œwiêty, B³ogos³awiony 
Jan Pawe³ II wo³a³: „Pamiêtaj, ¿e Twoje cierpienie ma moc 
ewangelizuj¹c¹. Pamiêtaj, ¿e Twoje cierpienie jest uœwiê-
caj¹ce. Pamiêtaj wreszcie, ¿e Twoje cierpienie jest odku-
pieñcze. Œwiat potrzebuje Prawdy objawionej przez Chrys-
tusa, potrzebuje zbawienia przyniesionego przez Chrys-
tusa. Bez Chrystusa nie ma prawdy ani wiecznego zba-
wienia. A odkupienie dokonuje siê równie¿ przez Kalwariê 
waszego Cierpienia”.  

Cisi Pracownicy Krzy¿a do G³ogowa przybyli dopiero 
w 1997 roku. Budowa Domu „Uzdrowienie Chorych” 
trwa³a do 2003 roku. Dzie³o ks. pra³ata Novarese nabiera³o 
rozmiarów, powoli obejmuj¹c ca³¹ nasz¹ ojczyznê. W na-
szej diecezji apostolat CVS zosta³ zatwierdzony przez 

biskupa ordynariusza Adama Dyczkowskiego. Dokona³o 
siê to w parafii pw. œw. Klemensa w G³ogowie. 

Obecnie w G³ogowie jest 14 grup, które dzia³aj¹ na te-
renie lokalnych parafii (œw. Klemensa, œw. Maksymiliana, 
Bo¿ego Cia³a, Kolegiackiej). Œrednia wieku w grupach to 
50-90 lat. Spotkania odbywaj¹ siê przewa¿nie raz w mie-
si¹cu. Grupa parafii Œw. Klemensa ma spotkania 4 razy 
w miesi¹cu na Adoracji Najœwiêtszego sakramentu oraz 
Eucharystii. Wszyscy nale¿¹cy do Apostolatu Zbawczego 
Cierpienia spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu w „Domu Uzdro-
wienia Chorych” wspólnym dniu skupienia by jeszcze bar-
dziej umocniæ siê w charyzmacie ks. Luigi Novarese i po-
czuæ siê jedn¹ wielk¹ rodzin¹ nale¿¹c¹ do Koœcio³a.
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uroczystoœci, z opraw¹ muzyczn¹ i poczêstunkiem, który 
przygotowa³a firma METRO-GEWERT.

Z okazji jubileuszu swoje s³owo skierowali do wspól-
noty: abp Józef Michalik i bp Pawe³ Socha, którzy byli 
u samych pocz¹tków rodzenia siê dzie³ Czcigodnego pra³. 
Novarese w Polsce.

„Pragnê do³¹czyæ siê do radoœci jubileuszowej i wyra-
ziæ uznanie dla rozszerzaj¹cego siê apostolstwa zbawczego 
cierpienia, maj¹cego wzór i zakorzenienie w Mêce i Krzy¿u 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielka to misja w dzisiej-
szym œwiecie, pomagaj¹ca prze¿ywaæ w godnoœci i z du-
chowym po¿ytkiem ludzkie cierpienie, które Nierzadko 
jest dziœ traktowane jako bezsens lub pora¿ka, a maj¹ce 
przecie¿ moc i si³ê otwieraæ bramy nieba dla grzeszników, 
jeœli jest zjednoczone z Chrystusem. 

Z okazji Jubileuszu wszystkich cz³onków apostolatu 
Centrum Ochotników Cierpienia, osoby cierpi¹ce i ich ro-
dziny Bo¿ej opiece polecam”. Abp Józef Michalik

„Pragnê podziêkowaæ najpierw za³o¿ycielowi Wspól-
noty, s³udze Bo¿emu Don Luigi Novarese za Jego usilne 
plany zorganizowania pracy Cichych Pracowników Krzy-
¿a w Polsce. Wiem, ¿e z nieba nadal przewodzi w realizacji 
wspania³ego dzie³a, które ma swe korzenie w Boskiej mi-
³oœci ofiarnej, która tak g³êboko uobecni³a siê w ¿yciu Za³o-
¿yciela Wspólnoty. Moj¹ wdziêcznoœæ kierujê do niezmor-
dowanej Wspó³za³o¿ycielki Wspólnoty – Siostry Elviry 
Miriam Psorulli, która cieszy³a siê urzeczywistnieniem pla-
nów Za³o¿yciela i towarzyszy³a z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ 
powstawaniu dzie³a Centrum Ochotników Cierpienia w 
G³ogowie.

Realizatorem dzie³a sta³eœ siê Ty, Drogi Ksiê¿e Janu-
szu Malski, wraz ze swoj¹ Siostr¹ Ma³gorzat¹ Tobie przede 
wszystkim nale¿¹ siê podziêkowania i ¿yczenia, by S³u-
ga Bo¿y wyprasza³ dla Ciebie, Twojej Siostry Ma³gorzaty 
i wszystkich cz³onków Dzie³a w Polsce wytrwa³oœæ i moc 
do realizacji planów Boga, pod sta³¹ opiek¹ jego 
Za³o¿ycieli.

Przyrzekam duchow¹ i modlitewn¹ obecnoœæ w Dzie-
le i z pracami, jakie podejmujecie, a jeœli bêdzie potrzeba 
i wystarczy si³, to tak¿e i pomoc duszpastersk¹.

Ju¿ dzisiaj cieszê siê na zapowiedzian¹ na maj przysz-
³ego roku beatyfikacj¹ Za³o¿yciela s³ugi Bo¿ego Don Luigi 
Novarese. Dobrze, ¿e ukaza³o siê s³owo pasterskie Biskupa 
Diecezjalnego na ten temat. Myœlê, ¿e w ten sposób Dzie³o 
Cichych Pracowników Krzy¿a jeszcze bardziej bêdzie pro-
mowane w diecezji.

Z zapewnieniem o pamiêci w modlitwie”. 
ks. bp Pawe³ Socha

MY CVS

ODPOWIEDZIALNI  
Opiekun duchowy: ks. Rados³aw Horbatowski
Lider œwiecki: Stanis³aw Rodzeñ
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Nasz apostolat istnieje od czerwca 1986 roku. Zosta³ 
zainicjowany przez ks. Stanis³awa Starczyñskiego. Pierw-
szym liderem wspólnoty, ju¿ w 1986 roku, by³a Danuta 
Marmela. Po jej œmierci w 1990 roku z wyboru i mianowa-
nia przez ks. Janusza Malskiego liderem zosta³a Lidia Ma-
tuszewska. Na pocz¹tku wspólnota CVS liczy³a 60 osób.

Od pocz¹tku spotkania wszystkich cz³onków wspól-
noty odbywa³y siê przy parafii katedralnej raz w miesi¹cu. 
Natomiast co dwa tygodnie spotykano siê w domowych 
grupach dzielenia licz¹cych do 12-tu osób. Spotkania ogól-
ne z regu³y by³y poprzedzane Msz¹ œw., po czym w salce 
katedralnej kontynuowano je rozpoczynaj¹c modlitw¹, 
czytaniem i dzieleniem siê Pismem œw. Czêsto by³y oma-
wiane sprawy organizacyjne i bie¿¹ce ¿ycia wspólnoty. Pod 
koniec spotkania zasiadano do wspólnego posi³ku (agape) 
zakoñczonego modlitw¹. Spotkania w ma³ych grupkach 
domowych przebiega³y podobnie jak spotkania w salce 
parafialnej.

Obecnie Apostolat Chorych w Gorzowie Wlkp. liczy 
12 osób i tworzy tylko jedn¹  grupê. We wspólnocie uczest-
niczy: 5 osób chorych. Wszyscy cz³onkowie wspólnoty s¹ 
powy¿ej 50-go roku ¿ycia. Zgodnie z charyzmatem za³o-
¿yciela CVS, ksiêdza Luigiego Novarese, pod patronatem 
Matki Bo¿ej z Lourdes i Fatimy s³u¿ymy chory – choremu 
rad¹, dobrym s³owem, rozmow¹ telefoniczn¹, obecnoœci¹ 
na spotkaniu, dzieleniem siê Pismem œw. Ka¿de spotkanie 
s³u¿y pog³êbieniu wiary, dodaje si³ i otuchy do znoszenia 
codziennych trudów i cierpienia, a braciom i siostrom – do 
umocnienia w pos³udze bliŸnim.

CVS GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Lidia Matuszewska

Najwa¿niejszymi wydarzeniami poczynionymi przez 
wspólnotê by³y: trzykrotny udzia³ w pielgrzymce do W³och 
i spotkanie z Ojcem Œw. Janem Paw³em II, udzia³ w piel-
grzymce do Lourdes, udzia³ w rekolekcjach zorganizowa-
nych przez Apostolat Chorych w Gietrzwa³dzie, nawiedze-
nie sanktuarium w Œw. Lipce i Stoczku Warmiñskim, udzia³ 
w wielu pielgrzymkach (do Czêstochowy, Lichenia), co-
roczne uczestnictwo w uroczystoœciach na Dzieñ Chorych 
w sanktuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej w Ro-
kitnie, od 2003 r., kiedy otwarto g³ogowski Dom, regularne 
uczestnictwo w organizowanych tam turnusach rehabili-
tacyjno-rekolekcyjnych.

Nasze ulubione modlitwy to: Koronka do Bo¿ego Mi-
³osierdzia, Ró¿aniec, a obecnie – modlitwa o wyniesienie 
na o³tarze Ksiêdza Za³o¿yciela Apostolatu Chorych

ODPOWIEDZIALNI  Opiekun duchowy: ks. Tomasz Filiczkowski
Lider œwiecki: Lidia Matuszewska
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Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Ar-
chidiecezji Gdañskiej powsta³o na bazie dzia³aj¹cego  od 
1987 roku duszpasterstwa osób chorych i niepe³nospraw-
nych, którego inicjatorem by³ ks. Stanis³aw Orlikowski, 
a nastêpnie kapelanem zosta³ ks. Stanis³aw £ada, osob¹ ak-
tywnie dzia³aj¹c¹ w tym œrodowisku by³a zaœ Maria P³otka. 
Kierunki dzia³ania w œrodowisku osób chorych, cierpi¹-
cych wyznacza³y przes³ania Matki Bo¿ej z Lourdes, do któ-
rej co roku udawa³a siê liczna grupa pielgrzymów prosz¹c 
o opiekê, wsparcie w chorobie i nieustaj¹c¹ obecnoœæ 
w ¿yciu.

24 czerwca 2004 roku w parafii pw. Podwy¿szenia 
Krzy¿a Œwiêtego w Pruszczu Gdañskim spotka³o siê 27 
osób z duszpasterstwa osób chorych i niepe³nosprawnych, 
aby powo³aæ do ¿ycia Centrum Ochotników Cierpienia. 
Na wstêpie odczytano projekt Statutu, który po dyskusji 
i dokonanych poprawkach zosta³ poddany g³osowaniu 
i jednomyœlnie przyjêty. Na podstawie podjêtej uchwa³y 
wybrano Komitet Za³o¿ycielski w sk³adzie: Maria P³otka, 
Jerzy Adamski i Marcin Nowakowski. Osoby te reprezen-
towa³y  Stowarzyszenie w s¹dzie w celu zarejestrowania go 
jako organizacji po¿ytku publicznego. Nastêpnie ukonsty-
tuowa³a siê Rada Stowarzyszenia, której przewodnicz¹c¹ 
zosta³a Maria P³otka, a asystentem koœcielnym ks. Stanis-
³aw £ada.

5 lipca Komitet Za³o¿ycielski zwróci³ siê z proœb¹ do 
Metropolity Gdañskiego ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego 
o nadanie osobowoœci prawnej i zatwierdzenie Statutu Sto-
warzyszenia pod nazw¹ Centrum Ochotników Cierpienia 
Archidiecezji Gdañskiej, które by³oby diecezjalnym œwiec-
kim stowarzyszeniem katolików chorych i niepe³nospraw-
nych i ich opiekunów. Metropolita Gdañski Dekretem 
z dnia 8 lipca zatwierdzi³ Stowarzyszenie Centrum Ochot-
ników Cierpienia jako stowarzyszenie wiernych, które 
pozostaj¹c w duchowej wiêzi z charyzmatyczn¹ wizj¹ 
ks. Luigi Novarese, bêdzie s³u¿yæ w Archidiecezji Gdañs-
kiej cz³owiekowi cierpi¹cemu. 25.10.2004 duszpasterstwo 
osób chorych i niepe³nosprawnych otrzyma³o moc prawn¹ 
i zosta³o zarejestrowane jako Stowarzyszenie Centrum 
Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdañskiej z siedzib¹ 
przy parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Pruszczu 
Gdañskim. Legitymacjê nr 1 Honorowego Cz³onka COC 
otrzyma³ ks. abp Tadeusz Goc³owski, któr¹ osobiœcie wrê-
czyli 18 grudnia cz³onkowie Rady.

Po oœmiu latach istnienia Stowarzyszenie COC liczy 
430 cz³onków. S¹ to osoby chore, niepe³nosprawne, cz³on-
kowie ich rodzin i wolontariusze. Na czele Stowarzysze-
nia stoi Rada, która planuje, koordynuje i realizuje dzia-
³ania podejmowane w celu realizacji zadañ stowarzyszenia, 
w myœl postanowieñ Statutu oraz uchwa³ cz³onków przy-
jêtych zgodnie ze Statutem. Poniewa¿ jest to stowarzysze-

Maria Biernat, Krystyna Marcyñska

CVS GDAÑSK
nie katolickie, to na pierwszym miejscu jest rozwój du-
chowy realizowany poprzez pielgrzymki, rekolekcje, dni 
skupienia, comiesiêczne spotkania na Mszy œw. w koœciele 
Gwiazda Morza w Sopocie i grupy modlitewne.

Aby po³¹czyæ æwiczenia duchowe z fizycznym us-
prawnianiem cia³a (co dla osób niepe³nosprawnych jest 
podstawow¹ spraw¹) organizowane s¹ wiosn¹ i jesieni¹ 
wczasorekolekcje: najpierw by³ to oœrodek w Mauszu, 
Osieku, Sobieszewie, a od kilku ju¿ lat w G³ogowie. Dla 
niepe³nosprawnych od 8 roku ¿ycia do 15 lat organizowane 
s¹ od 5 lat tygodniowe turnusy w Ostrowie k/ Karwi. Dla 
starszej niepe³nosprawnej m³odzie¿y w wieku 14-25 lat 
odbywaj¹ siê 2-tygodniowe rekolekcyjno-integracyjne tur-
nusy w G³ogowie w Domu Uzdrowienie Chorych. W³aœ-
nie z t¹ grup¹ trwale niepe³nosprawnych wi¹¿¹ siê nadzieje 
Rady, ¿e zara¿eni ide¹ ks. Luigiego Novarese bêd¹ aktyw-
nie dzia³aæ w Stowarzyszeniu dla dobra wszystkich jego 
cz³onków.

Do sta³ych punktów planu rocznego wpisa³y siê orga-
nizacje wigilii przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia na 350 
osób i uroczystych obchodów Œwiatowego Dnia Chorego 
dla 700 osób po³¹czonych z koncertem w Pañstwowej Fil-
harmonii Ba³tyckiej. Nie brakuje równie¿ rekreacyjnych 
imprez: jednodniowych wyjazdów „na dzika”, wekendu 
nad morzem czy zabawy karnawa³owej.

O tym, jak bardzo ceniona i wa¿na jest praca Rady Sto-
warzyszenia, œwiadcz¹ dowody uznania dla jej cz³onków 
w postaci nagród i wyró¿nieñ. W 2002 r. Metropolita Gdañ-
ski ks. T. Goc³owski ustanowi³ nagrodê „Niestrudzony 
Opiekun Chorych i Niepe³nosprawnych”, która przyzna-
wana by³a przez Kapitu³ê i wrêczana podczas uroczystych 
obchodów Œwiatowego Dnia Chorego. Pierwsz¹ laureatk¹ 
tej nagrody zosta³a Maria P³otka, w 2006 r. Zdzis³aw Wasz-
kiewicz, a w 2008 r. ks. Stanis³aw £ada. Ogromnym wyró¿-
nieniem za pe³n¹ poœwiêcenia pracê na rzecz osób chorych 
i niepe³nosprawnych by³o przyznanie przez Marsza³ka Wo-
jewództwa Pomorskiego Medalu Matki Teresy z Kalkuty 
ks. S. £adzie w 2005 r i Marii P³otce w 2007 roku.Grupa istnieje od 1988 r. Inicjatorkami by³y Teresa Lis 

i El¿bieta Ciepiela, które rok wczeœniej odby³y pielgrzym-
kê do Re we W³oszech. Tam spotka³y ks. Janusza Malskie-
go, od którego dosta³y figurkê Matki Bo¿ej Fatimskiej oraz 
propozycjê utworzenia apostolatu w Radomiu. Pocz¹tko-
wo spotkania odbywa³y siê w gronie piêciu osób oraz kl. 
Grzegorza BliŸniaka w naszych domach. Grupa sukcesyw-
nie rozrasta³a siê. Kiedy kl. Grzegorz zosta³ wyœwiêcony 
i odszed³ na parafiê, ksi¹dz proboszcz Marian Œlusarczyk 
przej¹³ rolê opiekuna, przydzielaj¹c nam kolejnych ksiê¿y 
kleryków i tak jest do chwili obecnej.

Grupa sk³ada siê z dwóch mniejszych grup. Animato-
rami s¹: El¿bieta KaŸmierczak oraz Teresa Lis. Cz³onkami 
grup s¹ g³ównie mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej 
Weterana Walki i Pracy. Oficjalne spotkania odbywaj¹ siê 
raz w miesi¹cu w Kaplicy DPSWWiP w Radomiu, zawsze 

CVS RADOM rozpoczynaj¹ siê Msz¹ œw. Nastêpnie rozwa¿amy kolejne 
tematy naszych spotkañ. Spotkanie koñczy siê agap¹. 

 Kiedy tylko jest to mo¿liwe, spotykamy siê w naszych 
domach na wspólnej modlitwie oraz rozmowach wspiera-
j¹cych. Wszyscy cz³onkowie mog¹ na siebie liczyæ o ka¿-
dej porze dnia. Ze wzglêdu na swoje niepe³nosprawnoœci 
czasami nie mo¿emy siê widzieæ osobiœcie, ale zawsze 
mo¿emy wykonaæ telefon z proœb¹ lub wsparciem, kiedy 
wiemy, ¿e ktoœ z nas takowego potrzebuje. Szczególn¹ 
uwagê przywi¹zujemy do Apostolatu wœród osób starszych 
oraz przewlekle somatycznie chorych w DPSWWiP. Co-
dziennie gromadzimy siê w kaplicy na modlitwie (ró¿a-
niec, Droga Krzy¿owa, Gorzkie ̄ ale).

Najwa¿niejsze dzia³ania to: wspieranie dzia³alnoœci 
misyjnej, zarówno duchowe jak i finansowe, Apostolat 
Margaretek (5 grup dla 5 ksiê¿y), tworzenie ¯ywego Ró-
¿añca (ró¿aniec jest ³¹cznikiem grup).

ODPOWIEDZIALNI  Opiekun duchowy: ks. Marian Œlusarczyk
Lider œwiecki: Józef KaŸmierczak 
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Maria Piechowska 

CVS ELBL¥G
12 grudnia 2012 r. minie 20 lat dzia³alnoœci naszego 

Centrum Ochotników Cierpienia. Wszystko zaczê³o siê 
od pielgrzymki do W³och (03-28.09.1992 r.), na któr¹ po-
jechali chorzy i niepe³nosprawni z naszej, nowej ju¿, el-
bl¹skiej diecezji. Zaprosi³ nas tam ks. Janusz Malski, orga-
nizatorem zaœ pielgrzymki by³ ks. Janusz Szymko z archi-
diecezji olsztyñskiej. Uczestniczy³o w niej oko³o 50 osób. 
G³ównym celem wyjazdu by³y rekolekcje w Re, gdzie mo-
gliœmy zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ apostolatu Ochotników 
Cierpienia oraz Braci i Sióstr Chorych. Du¿ym zaskocze-
niem by³ dla nas fakt, i¿ dom rekolekcyjny by³ bez barier 
dla osób niepe³nosprawnych, na wózkach inwalidzkich. 
Po powrocie do kraju postanowi³am w mojej parafii (pw. 
Trójcy Œwiêtej) prosiæ proboszcza ks. Zbigniewa Kulesza, 
by do koœcio³a by³ wykonany podjazd dla wózków. Bez 
zawahania wyrazi³ zgodê na tê propozycjê. Kolejn¹ proœb¹ 
by³o, aby w niedzielê og³osi³, ¿e bêdzie mia³o miejsce spot-
kania modlitewne dla chorych po³¹czone z adoracj¹ Naj-
œwiêtszego Sakramentu, wspóln¹ Eucharysti¹ i agap¹. 

Z czasem powstawa³y nowe grupy w parafiach.  Jak 
mówi przys³owie, „w miarê jedzenia apetyt roœnie”. Pra-
gnêliœmy wiêc, aby nasz apostolat uzyska³ aprobatê legal-
nej dzia³alnoœci w diecezji elbl¹skiej, wyst¹piliœmy z pis-
mem do ówczesnego ks. bp. Andrzeja Œliwiñskiego. 14 
grudnia 1992 r., na mocy Kanonu 312 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego w diecezji elbl¹skiej zosta³ zatwierdzony dek-
retem apostolat Ochotników Cierpienia. Dekret zosta³ po-
tem (29.12.2004) wznowiony przez bp. Jana Styrnê, który 
równie¿ zatwierdzi³ Statut. 2 lutego 2005 r. stowarzyszenie 
uzyska³o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego. Obejmu-
je ono sw¹ dzia³alnoœci¹ mieszkañców diecezji elbl¹skiej, 
którzy zamieszkuj¹ na terytorium dwóch województw: 
warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego.

By³y organizowane dwa razy do roku dwudniowe dni 
skupienia w Gietrzwa³dzie, ponadto wczaso-rekolekcje 
w Mauszu, Stagniewie, Mikoszewie, wyjazdy na ró¿ne 
uroczystoœci do Nidzicy, Kwidzyna, Tolkmicka, spotkania 
op³atkowe, Sylwester, spotkania i Msze œw. w domu cho-
rego. 

Aktualnie mamy spotkania w ka¿d¹ drug¹ sobotê mie-
si¹ca o godz. 11.00 w parafii B³. Doroty na wspólnej mod-
litwie, adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, Eucharystii 
i Agapie, gdzie omawiamy i planujemy programy. Równie¿ 
s¹ spotkania w parafii Œwiêtej Rodziny oraz w Kwidzynie, 
Malborku, Dzier¿goniu. 

W ca³ej diecezji stowarzyszenie liczy oko³o 500 
cz³onków, w tym 144 cz³onków w Elbl¹gu. Œrednia wieku 
od 50 lat wzwy¿. W spotkaniach uczestniczy 50-80 cz³on-
ków. S¹ organizowane ró¿ne spotkania: wyjazdy na pielg-
rzymki zagraniczne (Lourdes, Fatima, Ziemia Œwiêta, 
Rzym). Pielgrzymki po kraju – Œladami Jana Paw³a II, Nie-

Ci¹g dalszy na str. 27

Jednak podstaw¹ istnienia Centrum Ochotników 
Cierpienia s¹ grupy modlitewne. Jest to myœl przewodnia 
za³o¿yciela ks. Luigi Novarese, która przyœwieca nam 
od 2004 roku. Pierwsz¹ osob¹ odpowiedzialn¹ za grupy 
modlitewne by³a Regina Grenda, która niezw³ocznie pod-
jê³a dzie³o i powsta³o pierwszych 5 grup w dzielnicach 
Gdañska: Przymorze, ¯abianka, BrzeŸno, Nowy Port 
i w Rumi. W nastêpnej kadencji opiekê nad grupami mod-
litewnymi przekazano Krystynie Marcyñskiej. Obecnie 
jest 12 grup, z których poza Gdañskiem dzia³aj¹ te¿ So-
pocie, w Pruszczu Gdañskim, w Starogardzie Gdañskim, 
w Pucku. W tych grupach pracuje oko³o 150 osób. Œrednio 
w grupie jest 12 osób, przeciêtna wieku ok. 57 lat. Grupy 
sk³adaj¹ siê z chorych, niepe³nosprawnych, starszych wie-
kiem i wolontariuszy. Przewa¿aj¹ kobiety. Grupy spotykaj¹ 
siê raz w miesi¹cu najczêœciej w salkach przyparafialnych. 
Na spotkaniach wyznacza siê 2-3 osoby, które pójd¹ do 
ciê¿ko chorych niemog¹cych opuszczaæ domu.

Spotkania grup prowadzone s¹ w oparciu o materia³y 
przysy³ane z G³ogowa. Oprawa ka¿dego spotkania zale¿y 
od animatora grupy i jej uczestników. Rozpoczyna siê za-
paleniem œwiecy i modlitw¹ do Ducha Œwiêtego, Koronk¹ 
do Mi³osierdzia Bo¿ego, ró¿añcem lub inn¹ modlitw¹. 
Nastêpnie czytane jest S³owo Bo¿e wyznaczone na dane 
spotkanie i jego rozwa¿anie. Ostatni punkt spotkania to 
wyznaczenia celu na kolejny miesi¹c. Na zakoñczenie s¹ 
rozmowy przy kawie i dzielenie siê myœlami, w¹tpliwoœ-
ciami i problemami oraz wspólne ¿yciowe rady. W grupach 
omawiane s¹ tak¿e bie¿¹ce wydarzenia w ¿yciu Koœ-
cio³a, wa¿ne artyku³y prasy katolickiej, ciekawe ksi¹¿ki 
czy filmy.

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: ks. Stanis³aw £ada
Rada Stowarzyszenia: Przewodnicz¹ca: Maria P³otka; Wiceprze-
wodnicz¹cy: Zdzis³aw Waszkiewicz; Sekretarz: Maria Hojczyk; 
Skarbnik: Barbara Œwi¹tek; animator grup modlitewnych: 
Krystyna Marcyñska; Cz³onkowie: P. Biernat, A. Duzowska, 
G. Laudañska, M. Panczocha, M. Siemionko, M. Trawicki.
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CVS w PolsceCVS w Polsce
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 

Warszawa Mokotów

Odpowiedzialna: Barbara Radecka

Parafia Œw. Andrzeja Boboli (u Ojców Jezuitów) 

Warszawa S³u¿ew

Odpowiedzialni: o. Witold S³abig, Alina Adamska

Aula Ojca Jacka Woronieckiego 

w Klasztorze Ojców Dominikanów

 

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

Gorzów Wielkopolski

Odpowiedzialni: ks. Tomasz Filiczkowski, 

Lidia Matuszewska, Czes³awa Czapliñska

Parafia Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny 

(Katedra) 

 

Zielona Góra

Odpowiedzialny: ks. Piotr Napieralski

Parafia Ducha Œw. 

 

G³ogów

Odpowiedzialni: Stanis³aw Rodzeñ

Dom „Uzdrowienia Chorych”

Stare Kurowo 

Odpowiedzialni: ks. Roman Skar¿yñski, 

Barbara Krygiel

Parafia pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a 

DIECEZJA BYDGOSKA 

Bydgoszcz

Odpowiedzialni: ks. Leszek Chudziñski,  

Jan Polañski

Parafia pw. Œw. Antoniego 

Parafia pw. Polskich Braci Mêczenników 

Parafia pw. Przemienienia Pañskiego (Smukala) 

Kaplica szpitala im. Dr. Jurasza w Bydgoszczy 

 

ARCHIDIECEZJA POZNAÑSKA 

Leszno

Odpowiedzialni: ks. Maciej Grzeœ, 

Anna Niekochañska-Nowicka

Parafia pw. œw. Antoniego 

ARCHIDIECEZJA GDAÑSKA 

Gdynia 

Odpowiedzialni: ks. Stanis³aw £ada, 

Mariola P³otka, Krystyna Marcyñska

Parafia pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.

Parafia pw. Gwiazdy Morza

Sopot, Pruszcz Gdañski, 

Starogard Gdañski, Puck

DIECEZJA ELBL¥SKA

Elbl¹g

Odpowiedzialni: ks. Grzegorz Królikowski, 

Maria Piechowska

Parafia pw. Trójcy Œw.

DIECEZJA WARMIÑSKA 

Olsztyn

Odpowiedzialni: ks. Adam Bielinowicz, 

Teresa Skuza

Parafia pw. MB Ostrobramskiej

Nidzica, Orneta

ARCHIDIECEZJA WROC£AWSKA 

Wroc³aw

Odpowiedzialni: ks. Rafa³ Swatek, 

Bogumi³ Maszewski 

Parafia œw. Maksymiliana Kolbego

Aleksander Pi¹tkowski OFM, 

s. Katarzyna Paw³owska, Maria Czerwiñska

Koœció³ œw. Augustyna (oo. Kapucyni) 

ks. Wojciech Kania, Beata Wawerska, 

br. Roman P³atek

Parafia Œw. Henryka 

ks. Wies³aw Szczêch, s. Wioletta Witkowska

Parafia œw. Wawrzyñca i Antoniego

DIECEZJA RADOMSKA

Radom

Odpowiedzialni: ks. Marian Œusarczyk, 

Józef Kazimierczak

Kaplica DPSWWiP w Radomiu

 

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA 

Warszawa

Odpowiedzialni: ks. Tomasz Wielebski, 

Irena Czapka-Perek

Parafia Œw. Ojca Pio 
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1. Pierwsz¹ i chyba najwa¿niejsz¹ spraw¹ s¹ nasze CHÊCI. Bez tego nie zrobimy nic. 
Musimy chcieæ, musimy uczyniæ ten charyzmat naszym, pokochaæ go, aby nastêpnie g³o-
siæ go innym.

2. MARYJA – NASZ¥ PRZEWODNICZK¥. Nale¿y powierzyæ, zawierzyæ ca³y apostolat 
Matce Najœwiêtszej, która jest dla nas wzorem w kroczeniu za Chrystusem. Ka¿dego dnia 
módlmy siê za to, tak wa¿ne dzie³o, a zw³aszcza za osoby, które nale¿¹ ju¿ do apostolatu, 
jak i wszystkich tych, których Pan skieruje do nas i bêd¹ ¿yw¹ czêœci¹ naszych grup 
przewodnich.

3. OFIAROWANIE – naszych cierpieñ, umartwieñ w intencji apostolatu a tak¿e osób, które 
chc¹ byæ cz³onkami Centrum Ochotników Cierpienia.

4. Podczas pierwszych kontaktów z dan¹ osob¹ staramy siê najpierw POZNAÆ J¥ BLI¯EJ 
I ZAPRZYJA�NIÆ SIÊ. Zaproponujmy wspólne wyjœcie w celach rekreacyjnych, np. spa-
cer lub spotkanie i zwyczajnie porozmawiajmy o ¿yciu, problemach, troskach i rado-
œciach. Pamiêtajmy, ¿e nie wiemy, kogo Pan stawia na naszej drodze, dlatego trzeba byæ 
bardzo delikatnym. 

5. SZCZERE ZAINTERESOWANIE TYM, KIM JEST OSOBA ZNAJDUJ¥CA SIÊ PRZED 
NAMI. Pozwoli nam to na poznanie historii ¿ycia, ¿ycia w chorobie osoby, któr¹ pozna-
jemy. Poka¿e to danej osobie, ¿e jesteœmy autentyczni i rzeczywiœcie chcemy j¹ poznaæ 
i byæ czêœci¹ jej ¿ycia.

6. Przy ka¿dym spotkaniu starajmy siê ukazaæ, ¿e ból jest tylko jednym z problemów, które 
spotykamy na drodze ¿ycia, a tym bardziej wiary. Nie nale¿y byæ zbytnio nachalnym. 
Nale¿y z wyczuciem poruszaæ tematy dotycz¹ce wiary i tylko wtedy, kiedy zauwa¿ymy, 
¿e osoba, któr¹ mamy przed sob¹, chce na ten temat rozmawiaæ. 
NIC NA SI£Ê! Czasami lepiej od³o¿yæ tak¹ rozmowê na inne spotkanie.

7. PODZIELIÆ SIÊ SWOIM ¯YCIEM I SWOIM DOŒWIADCZENIEM BYCIA W CEN-
TRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA. Co mi daje bycie w takim apostolacie? Co ma 
szczególnego to centrum, a czego nie maj¹ inne apostolaty? Pamiêtajmy s³owa klucze: 
„chory przez chorego, przy pomocy osoby zdrowej”; „osoba niepe³nosprawna, chora 
jest podmiotem dzia³ania a nie przedmiotem troski”; nasze cierpienie ma dla Boga 
ogromn¹ wartoœæ.

8. OFIAROWANIE W£ASNEGO CIERPIENIA MARYI, jako odpowiedŸ na jej wezwania 
w Lourdes i w Fatimie.

9. Pomóc zrozumieæ danej osobie, jak bardzo wyzwala wyjœcie z izolacji i jak wiele mi³oœci 
mo¿e przekazaæ osoba cierpi¹ca. Pokazaæ, ¿e wszystkie drogi prowadz¹ce do raju s¹ 
dobre – a droga cierpienia prze¿ywanego w mi³oœci jest t¹ najprostsz¹. 
Jezus jest pierwszym Ochotnikiem Cierpienia.

10. Spe³niamy proœbê B³ogos³awionego Jana Paw³a II: „Niech nie zmarnuje siê ¿adne 
ludzkie cierpienie”.

Misja naszego apostolatu zrodzi³a siê u stóp Krzy¿a, wœród chorych i niepe³nosprawnych. 
Budujmy cywilizacjê Mi³oœci poprzez œwiadectwo naszego ¿ycia i ofiarowywanie 
naszego cierpienia za innych. Dzisiejszy œwiat bardzo potrzebuje naszego œwiadectwa. 

Pamiêtajmy: „Cierpienie jest powo³aniem do wiêkszej mi³oœci”. JPII

10 KROKÓW ROZSZERZANIA APOSTOLATU 
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

pokalanowa, Lichenia. Organizowane wczso-rekolekcje 
w Stagniewie, Mikoszewie, Borsku, Jastrzêbiej Górze, wy-
jazdy na turnusy rehabilitacyjne po³¹czone z rekolekcjami 
w G³ogowie. Uczestniczymy w uroczystoœciach jak: Œwia-
towy Dzieñ Chorego, Dni Papieskie, spotkania op³atkowe, 
tak¿e w Olimpiadach Sportowych dla Osób Niepe³no-
sprawnych. Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji El-
bl¹skiej wspó³pracuje z Warsztatami Terapii Zajêciowej 
w Elbl¹gu i przy wsparciu wolontariuszy. W roku 2011 
z okazji obchodów XI Dni Papieskich Centrum Ochotni-
ków Cierpienia zosta³o laureatem nagrody w kategorii „Jan 
Pawe³ II - Cz³owiek Modlitwy” Statuetkê i kwiaty z r¹k 
ks. bp. Jana Styrny i Prezydenta Miasta Grzegorza Nowa-
czyka odebra³a Maria Piechowska, która 25.03.2004 r. 
otrzyma³a najwy¿sze wyró¿nienie przyznawane przez 
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II „BENEMERENTI” dla osób 
œwieckich zaanga¿owanych w ¿ycie Koœcio³a. 

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: ks. Grzegorz Królikowski
Lider œwiecki: przewodnicz¹ca Maria Piechowska 
(od 20 lat pe³ni tê funkcjê, osoba na wózku inwalidzkim), 
wiceprzewodnicz¹ca Krystyna Kowalczyk 

Ci¹g dalszy ze str. 22

Centrum Ochotników Cierpienia istnieje na terenie 
archidiecezji wroc³awskiej od 1990 r. Inicjatorem by³ Bo-
gumi³ Maszewski, który wczeœniej pozna³ ks. Janusza Mal-
skiego. Pierwsza grupa, jaka wówczas powsta³a, dzia³a na-
dal przy parafii œw. Maksymiliana Kolbego. Do grupy nale-
¿a³o wiele osób i jej sk³ad  zmienia³ siê na przestrzeni lat. 
Obecnie grupa liczy 9 osób. Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿-
d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca. Animatorem jest Bogumi³ 
Maszewski, a zastêpc¹ Maria Zych. Opiekunem ducho-
wym jest ks. Rafa³ Swatek. W roku 2004 powsta³a druga 
grupa, któr¹ zainicjowali s. Katarzyna Paw³owska i br. Ro-
man P³atek, a prowadzenie jej wkrótce przekazali Irenie 
Beker. Miejscem ich spotkañ jest Koœció³ œw. Augustyna 
(oo. kapucyni). Do grupy nale¿y obecnie 19 osób., prowa-
dzi j¹ s. Katarzyna Paw³owska i Maria Czerwiñska. Spotka-
nia odbywaj¹ siê w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca. Opiekunem 
duchowym jest o. Aleksander Pi¹tkowski OFM Cap. Trze-
cia grupa, jaka powsta³a w 2008 r. przy parafii œw. Henryka, 
zosta³a za³o¿ona przez Mariannê Beatê Wawersk¹ i br. Ro-
mana P³atka. Grupa spotyka siê w trzeci¹ niedzielê miesi¹-
ca. Do grupy nale¿y 36 osób, animatorem jest Marian-
na Beata Wawerska, a zastêpc¹ br. Roman P³atek. W roku 
2010 powsta³a czwarta grupa – na terenie Borka Strzeliñ-
skiego, w parafii pw. œw. Wawrzyñca i Antoniego. Pro-
wadzi j¹ jej za³o¿ycielka s. Wioleta Witkowska, a opieku-
nem duchowym jest proboszcz parafii ks. dr. Wies³aw 
Szczêch. Spotkania dobywaj¹ siê raz w miesi¹cu. Do grupy 
nale¿y 10 osób.

Ostatnio byliœmy w Oleœnicy w parafii Matki Bo¿ej 
Mi³osierdzia, gdzie miejscowy proboszcz ks. Zdzis³aw Pa-
duch wyrazi³ wolê zaistnienia grupy COC, planujemy jesz-
cze przed wakacjami zainicjowaæ jej dzia³alnoœæ. Wszyst-
kie grupy s¹ ze sob¹ w sta³ej ³¹cznoœci, nie tylko modli-

CVS WROC£AW
tewnej, ale te¿ poprzez wspólne spotkania integruj¹ce oraz 
wyjazdy na rekolekcje do G³ogowa i pielgrzymki. Byliœmy 
ju¿ w Twardogórskim Sanktuarium Matki Bo¿ej Wspomo-
¿ycielki Wiernych oraz kilkakrotnie w goœcinnych progach 
Trzebnickiego Sanktuarium œw. Jadwigi Œl¹skiej, gdzie 
wspólnie uczestniczyliœmy w posi³ku i modlitwie razem 
z siostrami boromeuszkami. Corocznie uczestniczymy 
w Dniu Chorego w Katedrze Wroc³awskiej. Dawaliœmy te¿ 
œwiadectwo na Dniu Niepe³nosprawnych Archidiecezji 
Wroc³awskiej, w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Chorych 
i Niepe³nosprawnych do Henrykowa czy na integracyjnej 
Drodze Krzy¿owej w Archidiecezji Wroc³awskiej. Wspó³-
pracujemy z Archidiecyzjaln¹ Caritas oraz z Duszpaster-
stwem Osób Niewidomych.

W styczniu tego roku byliœmy w Kurii Arcybiskupiej 
na spotkaniu z ks. bp. Andrzejem Siemieniewskim. Mamy 
juz komplet dokumentów, aby dokonaæ rejestracji Centrum 
Ochotników Cierpienia naszej archidiecezji.
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Apostolat Centrum Ochotników Cierpienia dzia³a 
w diecezji warmiñskiej od jesieni 1989 roku. Na pocz¹tku 
kierowa³ nim ks. Jan Szymko. Kilkunastomiesiêczna dzia-
³alnoœæ pokaza³a, ¿e ten rodzaj apostolatu znajduje pozy-
tywny oddŸwiêk zarówno u chorych, niepe³nosprawnych, 
jak i zdrowych sprawuj¹cych opiekê nad tymi osobami. 
Stwierdzono, ¿e oficjalne zatwierdzenie Diecezjalnego 
Centrum Ochotników Cierpienia mo¿e wydaæ b³ogos³a-
wione owoce tak wœród ludzi dotkniêtych cierpieniem, jak 
i zdrowych. Przy tych czynnoœciach wskazano na potrzebê 
powo³ania moderatora diecezjalnego oraz przewodnicz¹-
cych. Jako Moderatora Diecezjalnego zaproponowano ks. 
Jana Szymkê. Pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ An-
drzej Kwiatkowski, a przewodnicz¹cym Braci i Sióstr Cho-
rych Zofia Letkiewicz. 

27 lutego1991 roku ówczesny biskup pomocniczy 
Wojciech Ziemba zwróci³ siê do abpa Edmunda Piszcza 
z proœb¹ o zezwolenie na dzia³alnoœæ „Ochotników Cier-
pienia” oraz „Braci i sióstr Chorych” w diecezji warmiñ-
skiej. 10 marca 1991 r. abp E. Piszcz wydaje dekret, w któ-
rym zezwala na tê dzia³alnoœæ, a tak¿e zatwierdza Statut 
oraz powo³uje zaproponowanego ksiêdza Jana Szymkê na 
asystenta koœcielnego, a wspomniane osoby na przewod-
nicz¹cych. Po jakimœ czasie zaistnia³a potrzeba zmiany 
statutu, a co za tym idzie, wydania nowego dekretu. Zosta³ 
on wydany w 2005 r. Asystentem koœcielnym zosta³ miano-
wany ks. Adam Bielinowicz, a na przewodnicz¹c¹ wybra-
no Teresê Skuzê. W 2007 r. Centrum Ochotników Cierpie-
nia Archidiecezji Warmiñskiej zostaje wpisane do Krajo-
wego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000275979. 
Od 2008 roku CVS jest równie¿ cz³onkiem Warmiñsko- 
Mazurskiego Sejmiku Osób Niepe³nosprawnych w Olsz-
tynie.

Teresa Skuza

CVS OLSZTYN
Nasze spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ drug¹ niedzielê 

miesi¹ca w koœciele pw. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. Ka¿-
de spotkanie rozpoczyna siê Msz¹ œw. Oprawê Mszy oraz 
agapê przygotowuj¹ kolejno ma³e grupy przewodnie. Po 
Mszy jest spotkanie formacyjne, podczas którego g³oszona 
jest krótka katecheza zgodnie z zeszytem do dzia³alnoœci 
duszpasterstwa. Udzielamy te¿ informacji i porad dotycz¹-
cych osób niepe³nosprawnych. 

Stowarzyszenie liczy 53 cz³onków i kilkunastu sympa-
tyków - œrednia wieku 54 lata. Miejscem formacji osobis-
tej ka¿dego Ochotnika Cierpienia jest grupa przewod-
nia. W naszej wspólnocie dzia³a szeœæ takich grup, cztery 
w Olsztynie, po jednej w Nidzicy i w Ornecie. Ka¿da grupa 
z³o¿ona jest z ok. 10 osób, tak aby mo¿liwe by³o nawi¹-
zanie mocnych wiêzi miêdzyludzkich, w³aœciwych dla ma-
³ych stowarzyszeñ. Cz³onkowie w szczególny sposób mod-
l¹ siê o rych³¹ beatyfikacjê ks. pra³ Luigiego Novarese, 
za kap³anów i kleryków zwi¹zanych z dzia³em naszego 
za³o¿yciela a szczególnie za ks. Janusza Malskiego 
i wszystkich Cichych Pracowników Krzy¿a. Modlimy siê 
te¿ w intencjach za zmar³ych, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce 
i w bie¿¹cych intencjach cz³onków i rodzin. Najczêœciej 
odmawiamy ró¿aniec, rozwa¿amy Pismo Œwiête. Korzy-
stamy tak¿e z modlitw publikowanych w Kotwicy. Spotka-
nia nasze s¹ pe³ne radoœci i ¿yczliwoœci. Zrozumienie apo-
stolatu wyzwala chêæ ofiarowywania cierpienia za Papie¿a 
i na rzecz wspólnoty Koœcio³a.

Uwagê nasz¹ kierujemy na „niesienie wzajemnej po-
mocy”, tworzenie ma³ych grup w parafiach.  Raz w roku 
organizujemy grupowy wyjazd na turnus rekolekcyjno-
rehabilitacyjny do G³ogowa, spotkania noworoczne i z oka-
zji Œwiatowego Dnia Chorego. Bierzemy udzia³ we Mszy 
Œwiêtej w intencji osób niepe³nosprawnych, która od wielu 
lat odbywa siê w Bazylice Konkatedralnej œw. Jakuba 
w Olsztynie, w Eucharystii i majowym festynie w San-
ktuarium Maryjnym w Gietrzwa³dzie, w Archidiecezjalnej 
Pielgrzymce Osób Niepe³nosprawnych do koœcio³a z Reli-
kwiami Œwiêtego Krzy¿a w Klebarku Wielkim i wrzeœnio-
wej pielgrzymce osób niepe³nosprawnych do Gietrzwa³du .

Od kilku miesiêcy Animator Grup Przewodnich spo-
tyka siê z animatorami ma³ych grup, nakreœlaj¹c zadania na 
dany miesi¹c, a animatorzy Ma³ych Grup Przewodnich ma-
j¹ za zadanie spotkania siê w swojej grupie. 

Od wielu lat z nasz¹ wspólnot¹ wspó³pracuj¹ klerycy 
z seminarium duchownego Hozianum. Bior¹ udzia³ w tur-
nusach jako opiekunowie osób niepe³nosprawnych oraz 
pe³ni¹ s³u¿bê o³tarza. Od dwóch lat wspó³pracujemy te¿ 
z Caritas Archidiecezji Warmiñskiej, dziêki czemu mamy 

mo¿liwoœæ zbierania 1 % podatku z przeznaczeniem na tur-

nus rehabilitacyjny dla naszych podopiecznych.

W okresie letnim organizujemy spotkania integracyjne 

np. w Ognisku Kultury Rodzinnej Hubertówka i Arbo-

retum w Kudypach, wyjazd do Stoczka Klasztornego 

(miejsca internowania ks. kard. Stefana Wyszyñskiego). 

Staje siê tradycj¹, ¿e animator grupy z Nidzicy Anna Olsza-

nicka organizujê „majówkê” i spotkanie op³atkowe dla 

cz³onków z Olsztyna i Ornety.

Bierzemy te¿ udzia³ w sympozjach, sesjach i konferen-

cjach organizowanych przez Cichych Pracowników Krzy-

¿a oraz w³adze i instytucje lokalne. Dzia³alnoœæ nasz¹ pro-

mujemy w regionalnej prasie, „Kotwicy” i na stronach

internetowych: www.kapucyni.pl, www.archwarmia.pl, 

www.cisi.pl (zak³adka Olsztyn).

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: ks. dr Adam Bielinowicz
Rada Stowarzyszenia: Przewodnicz¹ca: Teresa Skuza, 
Wiceprzewodnicz¹ca: Danuta Steckiewicz, Animator Grup 
Przewodnich: Iwona Cymerman, Skarbnik: Daniela Szymczyk, 
Sekretarz: Gra¿yna Berent, Cz³onek: Anna Olszanicka; Komisja 
Rewizyjna: Maria Berent, Halina Parzych, Halina Mackiewicz. 

Pocz¹tki dzia³alnoœci Centrum Ochotników Cierpie-
nia Diecezji Bydgoskiej siêgaj¹ roku 2003 i wi¹¿¹ siê 
z pierwszymi rekolekcjami zorganizowanymi w nowo ot-
wartym domu Cichych Pracowników Krzy¿a. By³em tam 
po zakoñczeniu leczenia wraz z córk¹ Dominik¹ i zaraz 
postanowi³em przeszczepiæ tê ideê do swojej diecezji. 
Po powrocie do Bydgoszczy, za aprobat¹ ksiêdza probosz-
cza pra³. Stefana Brylla w czerwcu 2004 r. zorganizowa³em 
wiêc pierwsze parafialne spotkanie informacyjne w mojej 
parafii pw. Przemienienia Pañskiego. W spotkaniu tym 
wziêli udzia³: diecezjalny duszpasterz chorych i s³u¿by 
zdrowia ks. Janusz Tomczak oraz powracaj¹cy z Torunia 
ks. Janusz Malski – moderator krajowy CVS , a wraz z nim 
pan Mieczys³aw Guzewicz, ponadto zainteresowani pa-
rafianie. Na pocz¹tku ju¿ kolejnego roku, a dok³adnie 
w Œwiatowy Dzieñ Chorego 11 lutego 2005 roku odby³o siê 
pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne w parafii 
na temat zorganizowania grupy przewodniej przy naszej 
parafii. 

Na pocz¹tku tego samego roku powsta³ na terenie 
parafii oœrodek dla chorych: Zak³ad Pielêgnacyjno-Opie-
kuñczy. Jako lektor uczestniczê tam w mszach œwiêtych 
i nawi¹zujê pierwsze kontakty z chorymi. Raz w tygodniu 
spotykam siê z kilkoma pacjentami na wspólnej modlitwie 
ró¿añcowej (nie s¹dzi³em wówczas, ¿e bêdzie to trwa³o
a¿ do dzisiaj).

Jan Polañski

CVS BYDGOSZCZ
 W kwietniu tego samego roku podczas kolejnego spot-

kania w parafii pierwsi kandydaci podpisali deklaracjê 
przynale¿noœci do Centrum Ochotników Cierpienia za³o-
¿onego przez ks. pra³. Luigiego Novarese. Jednym z pierw-
szych 4 cz³onków jest pracuj¹ca w tym zak³adzie pielêg-
niarka pani Alicja Bernacka, która z niezwyk³ym entuzjaz-
mem pomaga mi rozpocz¹æ dzia³alnoœæ Centrum.  

Na pocz¹tku w ramach spotkañ organizujemy pierw-
szy wyjazd: pielgrzymkê do sanktuarium B³. Marii Kar-
³owskiej do Jab³onowa Pomorskiego, gdzie zostaje doko-
nany „Akt Zawierzenia Powstaj¹cego Centrum Ochotni-
ków Cierpienia Diecezji Bydgoskiej”. Pod koniec roku 
cz³onkowie powsta³ej grupy przewodniej i ich przyjaciele 
rozpoczynaj¹ spotkania w parafiach bydgoskich informu-
j¹ce o apostolacie poprzez wystawianie inscenizacji s³ow-
no-muzycznej, pt. „Mój Chrystus Po³amany”. Dalsze wa¿-
ne dzia³ania naszego apostolatu:

 - 11 lutego 2006 r.: w Œwiatowy dzieñ chorego zostajê 
zaproszony przez oœrodek Telewizji Bydgoskiej do pro-
gramu na ¿ywo, jako Goœæ Dnia, przedstawiaj¹c telewi-
dzom idee Centrum Ochotników Cierpienia;

 - wrzesieñ 2006 r.: Diecezjalny Duszpasterz S³u¿by 
Zdrowia ks. Leszek Chudziñski wyra¿a zgodê i przyjmuje 
powsta³¹ grupê przewodni¹ pod opiekê duchow¹;

 - sprowadzenie relikwii b³. Marii Kar³owskiej przez 
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cz³onków C.O.C. do kaplicy szpitala wojewódzkiego, 
gdzie maj¹ miejsca spotkania cz³onków i sympatyków 
Centrum;

- 11 lutego 2008 r.: Dekret Biskupa Ordynariusza Die-
cezji Bydgoskiej – Jana Tyrawy, aprobuj¹cy dzia³alnoœæ i 
zatwierdzaj¹cy statut Stowarzyszenia Centrum Ochotni-
ków Cierpienia w Diecezji Bydgoskiej. Ks. L. Chudziñski 
zostaje mianowany przez biskupa Asystentem Koœcielnym 
Stowarzyszenia. 

 - Marzec 2008 r.: przyjêcie Centrum Ochotników 
Cierpienia Diecezji Bydgoskiej do Miêdzynarodowej Kon-
federacji Centrów Ochotników Cierpienia. 

 - Styczeñ 2011 r.: wpisanie do Krajowego Rejestru S¹-
dowego Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia 
Diecezji Bydgoskiej.

Do naszego apostolatu nale¿y 35 osób oraz 12 przy-
jació³. W wiêkszoœci s¹ to osoby starsze. Wszyscy cz³on-

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: ks. Leszek Chudziñski
Rada Stowarzyszenia: przewodnicz¹cy Jan Polañski; 
cz³onkowie: El¿bieta Witucka, Jadwiga Fojucik, Piotr Piechocki, 
Gra¿yna Klimczak, Lech Pawe³kiewicz, Irena Mrozik.

kowie spotykaj¹ siê w ka¿d¹ I niedzielê miesi¹ca na wspól-
nej Mszy œw. w kaplicy szpitala im. Dr. Jurasza w Byd-
goszczy. Jest to Eucharystia sprawowana w intencji roz-
woju naszego apostolatu.

Dzia³alnoœæ apostolska naszego Stowarzyszenia jest 
bardzo szeroka i ró¿norodna. Zasadniczym celem jest do-
wartoœciowanie cz³owieka chorego, cierpi¹cego i niepe³no-
sprawnego. Staramy siê to realizowaæ poprzez organizo-
wanie ró¿nych spotkañ i wyjazdów. Ka¿dego roku w maju 
spotykamy siê na wspólnej majówce w sanktuarium ma-
ryjnym na Piaskach, a przedtem w lutym bardzo uroczyœcie 
obchodzimy œwiatowy dzieñ chorego – bo to jest nasze 
œwiêtowanie. Ka¿dego roku staramy siê wyjechaæ na reko-
lekcje do innego miejsca, najczêœciej sanktuarium. W tym 
roku bêdzie to trzydniowy pobyt w Licheniu. Raz w roku 
spotykamy siê równie¿ na wspólnej adoracji przed Najœw. 
Sakramentem w parafii pw. Przemienienia Pañskiego. 

Bardzo wa¿n¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹ prowadzimy
w Zak³adzie Pielêgnacyjno-Opiekuñczym w Smukale, 
gdzie przebywa 40 chorych. Spotykamy siê tam z nimi raz 
w tygodniu na wspólnej modlitwie. Organizujemy dla nich 
koncerty rozrywkowe, zapraszamy tam zespo³y muzyczno-
wokalne, a ostatnio w karnawale zorganizowaliœmy zaba-
wê z udzia³em profesjonalnej kapeli podwórkowej. Raz 
w tygodniu po Mszy œw. nasi przyjaciele pokazuj¹ tam 
równie¿ filmy o tematyce religijnej, przyrodniczej i pro-
wadz¹ muzykoterapiê. 

Uczestniczymy równie¿ co roku w tygodniu kultury 
Chrzeœcijañskiej, jaki odbywa siê w Bydgoszczy w listopa-
dzie. Najwa¿niejszym naszym dzia³aniem by³o zorganizo-
wanie grup przewodnich w parafiach oraz powo³anie zes-
po³u ds. ewangelizacji oraz informacji. Zespó³ ten ewange-
lizuje poprzez docieranie z czasopismami katolickimi, ta-
kimi jak KOTWICA czy MI£UJCIE SIÊ do ludzi chorych. 
G³ównie rozprowadzamy tê prasê wraz z ulotkami o Cen-
trum do wszystkich szpitali, niektórych przychodni i aptek 
w Bydgoszczy i okolicy. 

Niech nad rozwojem naszej dzia³alnoœci czuwaj¹ 
b³. Jan Pawe³ II, oraz s³. Bo¿y ks. Pra³. L. Novarese, któ-
rych w najbli¿szym czasie obierzemy za naszych patronów. 
Nasza ulubiona modlitwa: Panie Jezu, ³¹czê swoje cierpie-
nie z Twoim cierpieniem. Ca³ego siebie, mój ból fizyczny
i udrêkê duchow¹ sk³adam w Twoich ranach, bo w nich jest 
moje uzdrowienie. Amen

O spotkaniach Ochotników Cierpienia dowiedzieliœ-
my siê od siostry szarytki Teresy Cieœlak. Siostra ta zorga-
nizowa³a pielgrzymkê do Rzymu i tam przypadkowo spot-
ka³a na ulicy ks. Janusza Malskiego z grup¹ osób niepe³no-
sprawnych. Dowiedzia³a siê wtedy, ¿e we W³oszech ist-
nieje dom, w którym przebywaj¹ osoby niepe³nosprawne, 
które za³o¿y³y Wspólnotê Ochotników Cierpienia, aby 
cierpienie osób niepe³nosprawnych ofiarowaæ za grzesz-
ników lub w innych intencjach, o których mówi Matka Bo-
¿a œw. Bernadecie w Lourdes. Po powrocie z Rzymu s. Te-
resa na spotkaniach, które odbywa³y siê wtedy w koœciele 
Wszystkich Œwiêtych przy pl. Grzybowskim, podzieli³a siê 
z nami tymi wiadomoœciami. Zapyta³a siê nas równie¿, kto 
chcia³by nale¿eæ do ochotników cierpienia. Zg³osi³am siê 
ja z Leszkiem i kilka innych osób. Ze wspólnoty w Re ot-
rzymywaliœmy pismo L'Ancora z wk³adk¹ w jêzyku pols-
kim.  Opiekowa³ siê nami ksi¹dz orionista Stefan Bato-
ry. Odprawia³ nam Msze œw., spowiada³, uczestniczy³ 
w spotkaniach, wspiera³ rozmow¹, opowiada³ o prze¿y-

Irena Pyrek

CVS WARSZAWSKO-PRASKA
ciach z czasów wojny.

Przez kilkanaœcie lat spotkania grupy Ochotników 
Cierpienia odbywa³y siê w ró¿nych koœcio³ach Warsza-
wy: we wspomnianym ju¿ koœciele œw. Krzy¿a, nastêpnie 
w koœciele œw. Jakuba przy pl. Narutowicza, w koœciele 
œw. Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu, u œw. Aleksan-
dra przy Placu Trzech Krzy¿y. Oprócz spotkañ w koœciele 
jeŸdziliœmy równie¿ na Dni Skupienia do koœcio³a w We-
so³ej. W koœciele u œw. Krzy¿a zorganizowaliœmy wystawê 
prac osób niepe³nosprawnych. Zorganizowaliœmy równie¿ 
pielgrzymkê do Taize we Francji i do Ars. Organizowaliœ-
my te¿ jednodniowe autokarowe pielgrzymki do ró¿nych 
Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Równie¿ piesza pielgrzymka osób niepe³nosprawnych 
z Warszawy do Czêstochowy to dzie³o Ochotników Cier-
pienia. Powsta³a z inicjatywy Ryszarda Tatarczuka – osoby 
niepe³nosprawnej i jego kolegów – obecnie ksiê¿y i Oazy 
z koœcio³a Nawrócenia œw. Paw³a. Mimo, ¿e nawet niektóre 
osoby duchowne odradza³y nam tak trudne przedsiêwziê-
cie, to dziêki wsparciu ksiêdza prymasa Glempa i biskupa 
Kraszewskiego uda³o siê tak¹ pielgrzymkê zorganizowaæ 
i w zesz³ym roku, w roku 2011 – odby³a siê jubileuszowa, 
ju¿ XX Pielgrzymka Osób Niepe³nosprawnych do Matki 
Bo¿ej Jasnogórskiej.

Po œmierci ks. Batorego spotkania Ochotników Cier-
pienia prowadzi³a Basia Radecka. Odbywa³y siê one w koœ-
ciele œw. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Opieku-
nem naszym by³ wtedy ówczesny proboszcz, ksi¹dz Pa-
ciuszkiewicz. Z chwil¹ powstania w diecezji warszawsko-
praskiej parafii œw. Ojca Pio na Goc³awiu, to w³aœnie ten 
koœció³ (przy ul. Fieldorfa) jest miejscem naszych spotkañ.

Obecnie nasza grupa liczy ok. 30 osób. Spotykamy siê 
regularnie w ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca na Eucharystii o 
godz. 12.00 w naszej kaplicy parafialnej, a potem zbieramy 
siê w naszej bibliotece i pod opiek¹ ks. Tomasza Wieleb-
skiego modlimy siê, rozwa¿amy Pismo Œwiête i teksty 
przygotowane specjalnie na nasze spotkanie. W ma³ych 
grupach jest wiêksza i gorliwsza modlitwa i takie spotkania 
nas umacniaj¹. Mówimy tez o rehabilitacji i wypoczynku 
naszych cz³onków i organizowaniu ich wyjazdów z dofi-
nansowaniem. Na ka¿dym spotkaniu s³uchamy S³owa Bo-
¿ego i rozwa¿amy je. Bogu i Maryi zawierzamy wszystkie 
sprawy i oddajemy Maryi ka¿d¹ osobê, poniewa¿ Ona jest 
Matk¹ i Jej ofiarowujemy modlitwy i cierpienia.

ODPOWIEDZIALNI  Opiekun duchowy: ks. Tomasz Wielebski
Lider œwiecki: Irena Pyrek

Rys. Izabela Sikora
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Ws³uchujemy siê w proœby, zainteresowania wózkowi-

czów i staramy siê, wed³ug ich ¿yczeñ, uatrakcyjniæ im 

czas. Spotkanie koñczy siê poczêstunkiem organizowanym 

przez Grupê Charytatywn¹. Czasem nie trzeba wiele orga-

nizowaæ. Jednym z piêkniejszych spotkañ, mi³o wspomi-

nanych przez wszystkich, jest majowe spotkanie zesz³ego 

roku – by³a wtedy piêkna pogoda, jeden z ojców przygry-

wa³ na elektrycznych organach, a my, zgromadzeni wokó³ 

figury Matki Bo¿ej na dziedziñcu przed klasztorem, przy 

ptasim œwiergocie odœpiewaliœmy Nabo¿eñstwo Majowe.
Spotkania odbywaj¹ siê (oprócz miesiêcy wakacyj-

nych) w ka¿d¹ drug¹ sobotê miesi¹ca w Auli Ojca Jacka 

Woronieckiego w klasztorze dominikanów przy ul. Do-

minikañskiej. Teresa, poruszaj¹ca siê na elektryku, która na 

nasze spotkania przychodzi od chwili ich powstania, uwa-

¿a, ¿e dla niej wa¿nych jest kilka elementów. Przede 

wszystkim mo¿liwoœæ przyst¹pienia do sakramentu spo-

wiedzi – taka bezpoœrednia, bez kratek konfesjona³u, pro-

gów i stopni. Po drugie udzia³ w Eucharystii. Trzecim ele-

mentem jest wspólnota. Mo¿liwoœæ spotkania z innymi 

osobami niepe³nosprawnymi, a tak¿e z tymi, którzy chc¹ 

siê w³¹czyæ we wspólne spêdzenie czasu. Dla chorych bo-

wiem bardzo wa¿na jest obecnoœæ drugiej osoby.

CVS WARSZAWA DOMINIKANIE
Oko³o osiem lat temu trafi³am do grupy Via Speia, któ-

ra od trzydziestu piêciu lat zajmuje siê dowo¿eniem osób 
niepe³nosprawnych na koncerty do Filharmonii Narodo-
wej. Tam uczy³am siê pomagaæ osobom na wózkach, poz-
nawa³am ich problemy. Po pewnym czasie dotar³am rów-
nie¿ do Grupy Charytatywnej dzia³aj¹cej przy klasztorze 
ojców dominikanów na warszawskim S³u¿ewie. W roku 
2008, na proœbê grupy ojcowie podczas kolêdy spisali oso-
by niepe³nosprawne w parafii. Pozna³am wtedy miêdzy in-
nymi Madziê.

Mieszkaj¹ca na VI piêtrze w wie¿owcu Madzia, z po-
wodu remontu windy nie mog³a uczêszczaæ na zajêcia reha-
bilitacyjne. Kolega mojej córki zorganizowa³ wtedy grupê 
kilkunastu ch³opców, którzy na zmianê, przez kilka tygodni 
codziennie o 7.00 i o 15.00 przychodzili, znosili Madziê do 
samochodu i wnosili potem do domu. To by³a piêkna akcja. 
Madzia pozna³a wiele osób i by³ to mi³y czas. Najlepszym 
tego dowodem jest fakt, ¿e po skoñczonym remoncie Ma-
dzia stwierdzi³a: ,,Ja chyba teraz tê windê popsujê”.

Po roku tego rodzaju prób otaczania opiek¹ osób nie-
pe³nosprawnych w parafii, proboszcz o. Witold zapropono-
wa³ zorganizowanie spotkañ dla osób chorych i niepe³no-
sprawnych. Pierwsze z nich odby³o siê w lutym 2009 r., 
przy okazji Miêdzynarodowego Dnia Chorych. Oprócz  
osób z parafii przysz³y równie¿ osoby, które wczeœniej ju¿ 
pozna³am w Via Spei. Teraz jest nas oko³o 20 osób na wóz-
kach, a wszystkich nas na spotkaniu jest 50-70 osób. Nie-
które osoby na wózkach elektrycznych doje¿d¿aj¹ same, 
inne s¹ dowo¿one przez rodzinê, dla jeszcze innych organi-
zujemy wolontariuszy.

Spotkania rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Œwiêt¹, potem zwy-
kle jest ,,coœ ciekawego” – koncert, prelekcja, wyk³ad. 

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: o. Witold S³abig OP
Lider œwiecki: Alina Adamska

Anna Niekochañska-Nowicka

CVS LESZNO
W styczniu 2006 roku ks. Janusz  Malski zapropono-

wa³ leszczyñskim uczestnikom rehabilitacyjnego turnusu 
w Domu Uzdrowienia Chorych w G³ogowie wspó³pracê w 
zakresie dzia³añ na rzecz osób chorych i niepe³nospraw-
nych. Propozycja spotka³a siê z ¿ywym zainteresowaniem 
i ju¿ w styczniu pod przewodnictwem El¿biety Bogackiej 
odby³o siê u niej w mieszkaniu pierwsze spotkanie organi-
zacyjne i tak powsta³a pierwsza grupa przewodnia. Rów-
nie¿ w styczniu w Fundacji „Odzew” Organizacji Po¿ytku 
Publicznego zawi¹za³a siê nastêpna grupa przewodnia, któ-
ra w pomieszczeniu fundacji spotyka³a siê do 2010 roku. 
Z momentem braku udostêpnienia pomieszczenia grupa 
rozwi¹za³a siê.

W 2006 roku wy³oni³y siê nastêpne dwie grupy prze-
wodnie, które spotyka³y siê w mieszkaniach cz³onków apo-
stolatu. Od 2007 roku po pielgrzymce do G³ogowa zaczê³y 
funkcjonowaæ dwie grupy przewodnie COC przy parafii 
œw. Antoniego. W latach 2010-2011 by³y podejmowane 
dzia³ania zorganizowania grup przewodnich w trzech para-
fiach leszczyñskich, jednak nie da³y one owoców. Od 2012 
roku na terenie parafii œw. Antoniego spotykaj¹ siê cztery 
grupy przewodnie w pierwsze œrody miesi¹ca. Animator-
kami s¹: Anna Niekochañska-Nowicka, Teresa Nabzdyjak,  
Ma³gorzata Sieracka i Maria Ratajczak.

Obecnie na terenie Leszna i okolic funkcjonuje 5 grup 
przewodnich, licz¹cych 39 osób. Dzia³alnoœæ apostolska 
skupia siê na: g³oszeniu osobom chorym i niepe³nospraw-
nym zbawczej mocy cierpienia, nadziei zbawienia, uczest-
niczenia w wolnoœci i chwale dzieci Bo¿ych; trosce o stan 
duchowy wszystkich, których Pan stawia na naszej drodze 
¿ycia poprzez modlitwê osobist¹ i wspólnotow¹; dawaniu 
œwiadectwa ¿ycia w Duchu Œwiêtym. Podczas miesiêcz-
nych spotkañ odbywa siê modlitwa wspólnotowa przepla-
tana œpiewem w intencji chorych, cierpi¹cych, niepe³no-
sprawnych, samotnych, zagubionych duchowo; rozwa¿a-
nie S³owa Bo¿ego; dzielenie siê œwiadectwami osobistych 
spotkañ z Panem w drugim cz³owieku i w nas samych; usta-
lanie postanowieñ apostolskich na nastêpny miesi¹c.

Najwa¿niejsze nasze dzia³ania to: towarzyszenie nie-
pe³nosprawnym, chorym, cierpi¹cym, w ich codziennych 
zmaganiach w domach, szpitalach, domach pomocy spo-
³ecznej; wspomaganie potrzebuj¹cych i obdarowywanie 
ich czasem, si³¹ fizyczn¹, nasz¹ duchowoœci¹, nadziej¹, fi-
nansami; pomoc w robieniu zakupów, przynoszeniu obia-
dów ze sto³ówek, wspólne spacery; dostarczanie czaso-
pism, ksi¹¿ek, i innych materia³ów wg rozeznania i pot-
rzeb; umo¿liwianie osobom niepe³nosprawnym dotarcie na 
Mszê œw., na spotkania; organizowanie pielgrzymek, spot-

kañ formacyjno-integracyjnych dla wszystkich cz³onków 
grup przewodnich, w tym: czuwanie ró¿añcowe, Msza œw., 
agapa.

Cz³onkowie grup przewodnich wspieraj¹ modlitwami 
kap³anów w „Margaretkach”. Jedna z grup w³¹czy³a siê 
do Jasnogórskiej Rodziny Ró¿añcowej. Podczas naszych 
spotkañ modlimy siê do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Du-
cha Œw. Odmawiamy jedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca. Zaczêliœmy 
te¿ modliæ siê wg polecanych nam Psalmów. Zawsze œpie-
wamy hymn „Pozwól mi uwierzyæ” oraz pieœñ „PrzyjdŸ 
Duchu Œw.”. Od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku 
Lucyna Bebech i Anna Niekochañska Nowicka by³y wo-
lontariuszkami na Oddziale Onkologii w leszczyñskim 
szpitalu. W marcu tego roku nawi¹za³am wspó³pracê 
z Fundacj¹ Jesienny Uœmiech, która rozpoczê³a dzia³alnoœæ  
na rzecz osób starszych w Lesznie.

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: ks. Maciej Grzeœ
Lider œwiecki: Anna Niekochañska Nowicka
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Wszystko zaczê³o siê od mojego wyjazdu na Turnus 
rehabilitacyjny (29.03-12.04.2011) do G³ogowa. 
Namówili mnie moi znajomi (Ewa i Staszek), którzy byli 
tam w 2007 r. W Domu ,,Uzdrowienie Chorych” prowadzo-
nym przez Cichych Pracowników Krzy¿a spêdzi³am cu-
downe dwa tygodnie. Program turnusu by³ bardzo bogaty 
i ciekawy. Miêdzy innymi: filmy, spotkania z ciekawymi 
ludŸmi, konferencje i rozmowy na temat: Apostolatu Cen-
trum Ochotników Cierpienia, rekolekcje i pielgrzymka 
do Grodowca. Bardzo cenne by³y rozmowy na temat dzia-
³alnoœci CVS. Ju¿ po paru dniach zrozumia³am, ¿e trzeba to 
przenieœæ na nasz teren. Tyle jest u nas osób starszych, cho-
rych i cierpi¹cych. Sama te¿ jestem osob¹ chor¹ i mam dru-
gi stopieñ niepe³nosprawnoœci. 

W³aœnie w G³ogowie otrzyma³am wsparcie duchowe
i postanowi³am zainicjowaæ dzia³anie CVS w Starym Ku-
rowie. Tak wiêc, bêd¹c jeszcze na turnusie, zadzwoni³am 
do ksiêdza proboszcza R. Skar¿yñskiego o zgodê i udostêp-
nienie salki przy plebanii. Po powrocie 14 kwietnia 2011 r. 
odby³o siê pierwsze spotkanie. Zaprosi³am znajomych (sa-
ma wybra³am ludzi, którym zaufa³am i wiem, ¿e bêd¹ po-
magaæ osobom chorym w cierpieniu) oraz ksiêdza pro-
boszcza i wikariusza. Na spotkaniu podzieli³am siê swoimi 
wra¿eniami i spostrze¿eniami z G³ogowa. Apostolat Cen-
trum Ochotników Cierpienia ma przede wszystkim na celu 
w³¹czenie osób chorych, cierpi¹cych i niepe³nosprawnych 
w duszpastersk¹ aktywnoœæ Koœcio³a lokalnego. Na pierw-
szym spotkaniu by³o 20 osób. 

Obecnie grupa przewodnia liczy 12 osób, sam zaœ apo-
stolat 25 osób. Najstarsz¹ osob¹ jest pani Emilia, która 
skoñczy 97 lat, a najm³odsz¹ wolontariuszka Justyna
– 18 lat. Ochotnicy spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu na wspól-

nej modlitwie, œpiewie, czytaniu Ewangelii, rozwa¿aniach 
i omówieniu spraw organizacyjnych. W spotkaniach 
uczestnicz¹ tak¿e nasi ksiê¿a. Najwa¿niejszym elementem 
pracy grupy s¹ odwiedziny chorych parafian w ich do-
mach. Rozmawiamy z nimi, wspólnie prze¿ywamy ich uro-
dziny i imieniny, razem œpiewamy pieœni religijne i mo-
dlimy siê, chorzy mówi¹ o swoich k³opotach i bol¹czkach. 

W ubieg³ym roku uda³o nam siê zorganizowaæ trzy 
pielgrzymki: do Rokitna, do Sanktuarium Matki Bo¿ej Bo-
lesnej w Oborach, do Sanktuarium Góreckiej Pani Matki 
Pocieszenia. W pielgrzymkach uczestniczyli wszyscy chêt-
ni parafianie bez wzglêdu czy nale¿¹ do apostolatu czy nie. 
Po pielgrzymkach mówili: jestem zmêczona, ale szczê-
œliwa (Ewa); pielgrzymka by³a bardzo dobrze przygo-
towana (Maria); dziêkujemy, ¿e pani o nas pamiêta³a (Zosia 
i Ania). 

Nasze spotkanie w grupie, pielgrzymki, odwiedziny 
chorych parafian w ich domach daj¹ nam wiele radoœci, 
chêci do ¿ycia i zadowolenia. Ludziom chorym i cierpi¹-
cym tak niewiele potrzeba, ¿eby sprawiæ im radoœæ. 

27- 30 listopada 2011 r. do naszej parafii przyby³ Obraz 
Jezusa Mi³osiernego. Nasz Apostolat pomaga³ przy deko-
racji koœcio³a.  Nasze motto: ,,Spieszmy siê kochaæ ludzi, 
bo tak szybko odchodz¹” (ks. J. Twardowski); ,,Cz³owiek 
jest wielki , nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi” 
(Jan Pawe³ II).  Nasze ulubione pieœni to: Barka i Z dawna 
Polski tyœ Królow¹…; modlitwy: ró¿aniec, za chorego, 
za Ojczyznê, do Matki Bo¿ej Rokitniañskiej.   

CVS STARE KUROWO

Barbara Krygiel

Istniejemy od paŸdziernika 2011 r. Nasz¹ dzia³alnoœæ 
zainicjowa³ Tomek ¯¹d³o. Zgodê na rozwój naszego apo-
stolatu otrzymaliœmy od bpa Krzysztofa Nitkiewicza.
Na pocz¹tku na spotkania przychodzi³o 8 osób. Obecnie 
spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w koœciele œw. Bar-
bary. Œrednia wieku to 25 lat. Opiekun duchowy: ks. kan. 
Edward Zieliñski. Lider œwiecki: Tomasz ̄ ¹d³o.

Anna Grosicka: Mam 38 lat . Od 30 lat jestem nie-
pe³nosprawna. Mieszkam w Staszowie z rodzicami. Od kil-
ku miesiêcy nale¿ê do apostolatu CVS. Do zaanga¿owania 
siê zachêci³a mnie postawa Tomka, który jest jej za³o¿y-
cielem i który swoim zachowaniem motywuje do modlitwy 
i wiêkszego oddania siê Bogu. Postanowi³am swoje cier-
pienie ofiarowaæ Bogu. Modl¹c siê za potrzebuj¹cych. 
Mam nadziejê, ¿e dziêki przynale¿noœci do Apostolatu 
Zbawczego Cierpienia i dzieleniu siê troskami z jej cz³on-
kami, bêdzie mi ³atwiej nieœæ krzy¿, który Bóg na³o¿y³ 
na me ramiona, a moje oddanie stanie siê pe³niejsze.

Bartosz Górnicz: Jest mê¿czyzn¹ w wieku 31 lat z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Obecnie jest uczestnikiem 

Warsztatów Terapii Zajêciowej. Mieszka z rodzicami. Co-
dziennie doje¿d¿a na zajêcia busem razem z kolegami. 
Z wielk¹ radoœci¹ przyj¹³ wiadomoœæ o powstaniu Aposto-
latu Ochotników Cierpienia. Ucieszy³ siê, ¿e bêdzie grupa, 
do której bêdzie nale¿a³ i z któr¹ bêdzie siê identyfiko-
wa³. Najwa¿niejsze by³o to, ¿e bêdzie Tomek, którego zna
i z którym z przyjemnoœci¹ zawsze spêdza swój wolny czas. 
Razem te¿ byli na kilku wakacyjnych turnusach. Chêtnie 
wybra³ siê na spotkanie op³atkowe, gdzie by³y wszystkie 
grupy formacyjne dzia³aj¹ce przy naszej parafii. Wybra³ siê 
te¿ chêtnie na spotkanie z ksiêdzem Biskupem Ordynar-
iuszem w czasie wizytacji biskupiej w parafii œw. Barbary, 
na którym byli te¿ inni cz³onkowie COC. Uczestniczy
w Eucharystii w ka¿dy trzeci pi¹tek miesi¹ca, sprawowanej 
w intencji Ochotników Cierpienia, w której uczestnicy sta-
j¹ siê aktywnym podmiotem w parafii. Bartosz jest bardzo 
zwi¹zany z Tomkiem, który jest animatorem naszego apo-
stolatu. Wspieraj¹ siê wzajemnie. Jeden jest sprawny inte-
lektualnie, drugi pomaga swoj¹ tê¿yzn¹ fizyczn¹. Odwie-
dzaj¹ siê wzajemnie, chadzaj¹ na spacery. Bartosz korzysta 
z wiedzy Tomka na temat komputera, Internetu, telefonu i 
korzystania z tych zdobyczy. Ufamy, ¿e dobry Bóg ma 
dla naszej grupy wspania³y plan, a cierpienie, które nios¹ 
z Tob¹, Bo¿e, bêdzie przemienione w pozytywne dzia³anie.

CVS SANDOMIERZ
Tomasz ¯¹d³o

ODPOWIEDZIALNI Opiekun duchowy: ks. Grzegorz Ko³odziejczyk 
Lider œwiecki: Barbara Krygie
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W 1980 r. uleg³am wypadkowi. Przesz³am dwie trepa-
nacje czaszki. Przesz³am wielokrotne i ¿mudne rehabili-
tacje z nadziej¹ wyzdrowienia. W koñcu zapad³ wyrok, 
¿e resztê ¿ycia spêdzê na wózku inwalidzkim. By³ to naj-
czarniejszy dzieñ w moim ¿yciu. ¯al i gorycz, i pytanie do 
Pana Boga: dlaczego ja? Nie uzyska³am odpowiedzi. D³u-
go to trwa³o, nim pogodzi³am siê z moim losem. Z czasem 
powróci³am do modlitwy ró¿añcowej, do s³uchania Mszy 
œw. w radiu. Nastêpnie zapragnê³am uczestniczyæ we Mszy 
œw. w koœciele. Po 10 latach mojej choroby po raz pierwszy 
opuœci³am mury mojego domu przy pomocy drugich osób. 
By³a to wtedy pierwsza pielgrzymka do Gietrzwa³du, gdzie 
dowiedzia³am siê o wyjeŸdzie do Rzymu ludzi chorych 
i niepe³nosprawnych. By³o to wielkim marzeniem spotkaæ 
siê z Ojcem Œwiêtym – Rodakiem. Dziêki Ks. Proboszczo-
wi Zbigniewowi Kuleszowi i Pani Rossi z Niemiec marze-
nie moje zosta³o zrealizowane 3.11.1992 r. Podczas tej piel-
grzymki pozna³am historiê za³o¿yciela stowarzyszenia 
Ochotników Cierpienia Luigiego Novarese. Wtedy uczest-
niczy³am w rekolekcjach w Re, gdzie prze¿y³am niezapom-
niane chwile. Re i ca³y ten dom ¿y³ sta³¹ obecnoœci¹ Pana 
Boga w Jego majestacie i potêdze. Wtedy najwiêksz¹ dla 
mnie radoœci¹ by³a sta³a obecnoœæ Najœwiêtszego Sakra-
mentu w kaplicy. By³ to czas duchowego ukojenia i spo-
koju. Nie wstydzi³am siê swoich ³ez. Dziœ czêsto wracam 
do tego miejsca. Jest ono dla mnie bardzo szczególne. 
Tu zbli¿y³am siê do Ÿróde³ £ask Bo¿ych. Tu nauczy³am siê, 
jak dobrze prze¿yæ swoje ¿ycie, by nie zmarnowaæ cier-
pienia. Nauczy³am siê dzieliæ mi³oœci¹ z braæmi i siostrami 
w cierpieniu. Tu powierzy³am swoje ¿ycie na wózku. Tu, 
w Re, powierzy³am mój lêk i niepewnoœæ jutra. Tu pozna-
³am cel i dzia³alnoœæ Ochotników Cierpienia. Choæ ¿ycie 
nie szczêdzi³o dodatkowych cierpieñ, to wiem, ¿e g³êboka 
wiara ³agodzi ból i cierpienie. Minê³o ju¿ 30 lat mojej nie-
pe³nosprawnoœci. A¿ trudno w to uwierzyæ, ¿e to ju¿ tyle 
lat. Ju¿ myœla³am, ¿e w moim codziennym ¿yciu na wózku 
inwalidzkim nie bêdzie niczego, co mog³o zapowiadaæ 
jak¹kolwiek negatywn¹ zmianê w zdrowiu. Jednak pewne-
go dnia wyczu³am guz piersi. Wówczas wykonane wszel-

WSZYSTKO 
ZACZÊ£O SIÊ W RE

kie badania potwierdzi³y to, czego najbardziej siê obawia-
³am: nowotwór. Myœla³am, ¿e jestem silna, ¿e ka¿de cier-
pienie, które mnie dotknie, przyjmê z pokor¹ i ufnoœci¹. 
Jednak potrzebowa³am wsparcia duchowego poprzez mod-
litwy przyjació³ i bliskich. Walczê ju¿ trzeci rok z rakiem, 
ale uda³o mi siê zaakceptowaæ na nowo moje ¿ycie, ³¹czyæ 
moje kolejne cierpienie z cierpieniem Jezusa, który daje mi 
si³ê do ¿ycia, bo z Bogiem ¿ycie jest ³atwiejsze i ³atwiej 
pokonuje siê trudy.

ŒWIADECTWO

Maria Piechowska Stanis³aw Rodzeñ

ZAMIENI£EM ZWI¥ZEK 
NA APOSTOLAT

Mam 72 lata. Jestem ojcem trojga dzieci. Pracowa³em 
jako kierowca. Z Cichymi Pracownikami Krzy¿a jestem 
zwi¹zany od 1987 roku. Ten kontakt rozpocz¹³ siê pod-
czas obchodów 40-lecia Centrum Ochotników Cierpienia 
w Rzymie. Wtedy te¿ prze¿y³em pierwsze rekolekcje dla 
chorych i niepe³nosprawnych – w Re, w domu za³o¿onym 
przez S³ugê Bo¿ego ks. Luigiego Novarese. Tam zawi¹za³a 
siê pierwsza polska wspólnota.

Ta wspólnota jest mi bliska ze wzglêdu ma moje oso-
biste cierpienie. W 1976 roku uleg³em wypadkowi, w któ-
rym zosta³ uszkodzony krêgos³up powoduj¹cy niedow³ad 
koñczyn dolnych. Pomimo 5 operacji krêgos³upa dolegli-
woœci i ca³a niepe³nosprawnoœæ pozosta³y nadal. W roku 
1989 kolejny raz uleg³em wypadkowi (na mój samochód 
najecha³ tir). Wtedy zosta³em poparzony (27% poparzeñ 
III stopnia), co jeszcze wzmog³o moj¹ niepe³nosprawnoœæ. 
D³ugo nie umia³em siê znaleŸæ w tej nowej sytuacji, znaleŸæ 
sensu tej choroby. JeŸdzi³em na wózku. Jako niepe³no-
sprawny zacz¹³em dzia³aæ najpierw w Zwi¹zku Inwalidów 
Narz¹du Ruchu, który spotyka³ siê w parafii œw. Klemensa, 
potem w parafii NMP Królowej Polski. 

W maju 1987 roku ks. Ryszard Dobro³owicz zorgani-
zowa³ wyjazd do W³och na 40-lecie Centrum Ochotników 
Cierpienia i zaprosi³ nas na ten wyjazd. Z G³ogowa poje-
cha³o wówczas 100 osób – w tym wielu niepe³nospraw-
nych. Dopiero podczas tych w³oskich rekolekcji zrozu-
mia³em, ¿e ja z moj¹ chorob¹ i niepe³nosprawnoœci¹ mogê 
byæ potrzebny – moja choroba mo¿e mieæ sens, a nawet 
nieœæ innym pomoc. Wypisa³em siê wiêc ze Zwi¹zku i za-
mieni³em go na Apostolat Zbawczego Cierpienia. Postano-
wi³em siê w pe³ni zaanga¿owaæ w dzia³alnoœæ Centrum 
Ochotników Cierpienia – organizuj¹c pielgrzymki, turnu-
sy, rekolekcje, dni skupienia, spotkania w grupach. Dzia³a-
liœmy wed³ug zasady pra³. Novarese: chory pomoc¹ chore-
mu przy udziale osoby zdrowej. A trzeba dodaæ, ¿e pocz¹-
tki tworzyliœmy sami. Potem apostolat ten zacz¹³ powsta-
waæ tak¿e w innych diecezjach. W miêdzyczasie powsta-
wa³ te¿ dom Uzdrowienie Chorych przy g³ogowskiej kole-
giacie, gdzie obecnie wspomaga nas w apostolacie wspól-
nota Cichych Pracowników Krzy¿a. 

Ta pos³uga sprawia mi du¿a radoœæ i satysfakcjê 
– ¿e mogê pomóc drugim cierpi¹cym, podzieliæ siê swoim 
losem i poprzez to nieœæ im pociechê. Moja choroba zaczê³a 
promieniowaæ dobrem. Dziêki tej pos³udze wzbogaci³a siê 
te¿ moja wiara. To ona jest g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ wszel-
kich dzia³añ. Wychodzê do drugiego cz³owieka, by ³¹czyæ 
siê z innymi w ich doœwiadczeniu bólu. To te¿ sprawia, 
¿e jednoczeœnie lepiej siê czujê, Pan Bóg jakby zwiêkszy³ 
moje si³y. Dziêki temu te¿ moja rodzina nie odczuwa mojej 
niepe³nosprawnoœci, nie jestem kimœ, kto tylko siedzi i na-
rzeka, ale kto dzia³a i pomaga. 

Chcê powiedzieæ tak¿e, jak wa¿na jest wspólnota. 
Dziêki grupie, wspólnocie ³atwiej jest coœ tworzyæ, dzia³aæ, 
to dzia³anie ma wtedy wiêksz¹ moc, ³atwiej docieraæ do in-
nych. Dzisiaj w G³ogowie jest ju¿ 14 ma³ych grup apostol-
skich. 

Ta pos³uga jest rodzajem powo³ania. Tak jak ja otrzy-
ma³em od Boga pomoc poprzez drugiego cz³owieka, tak 
teraz czujê siê w obowi¹zku iœæ i pomagaæ podobnie innym. 
Razem nieœæ z pokor¹ mój krzy¿ cierpienia. Bo Chrystus 
przychodzi do cz³owieka w³aœnie pod postaci¹ drugiego 
cz³owieka – Samarytanina. O to w³aœnie prosi³a Matka 
Bo¿a w Lourdes i Fatimie.  
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Od wczesnego dzieciñstwa chorujê na reumatoidalne 
zapalenie stawów skutkuj¹ce utrat¹ wzroku oraz zwyrod-
nieniem stawów, w konsekwencji czego nast¹pi³o unieru-
chomienie nóg i niesprawnoœæ r¹k. Ca³e dzieciñstwo by³o 
pasmem bólu i cierpienia. W sytuacji moich wielu dysfun-
kcji w owym czasie nie by³o mo¿liwe zdobycie zawodu 
i niezbêdnych umiejêtnoœci, nie by³o ¿adnego wsparcia 
w rozwoju. Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³am pod wy³¹cz-
n¹ opiek¹ i trosk¹ moich rodziców. Ich równie¿ bardzo 
dotknê³o moje cierpienie i odciêcie od normalnego trybu 
rozwoju dzieci i m³odzie¿y.

Od 25-ciu lat, po œmierci rodziców, gdy zosta³am poz-
bawiona ich opieki, ca³y czas pozostajê sama w moim ro-
dzinnym domu, stale ufaj¹c Bogu i polegaj¹c na zsy³anej 
przez Niego ludzkiej pomocy. I to jest przedmiotem mojego 
œwiadectwa: Bóg sprawia, ¿e nie jestem pozostawiona sa-
ma sobie i ka¿dego dnia jest ktoœ, kto niesie niezbêdn¹ dla 
mnie pomoc we wszystkich czynnoœciach ¿yciowych. Nad-
to, jestem czynnym cz³onkiem wspólnoty Apostolatu Cho-
rych, doœwiadczam w niej relacji z wieloma osobami, znaj-
dujê wsparcie we wzroœcie duchowym. 

Lidia Matuszewska 

UFAM

D³ugo myœla³am nad decyzj¹ napisania mojego œwia-
dectwa. Nigdy nikomu nie zwierza³am siê ze swoich  prze-
¿yæ, poniewa¿  uwa¿a³am, ¿e nie ma siê czym chwaliæ. 
Mam 57 lat. Jestem szczêœliw¹ matk¹ szeœciorga dzieci 
i babci¹ siedmiorga wnucz¹t. Dzisiaj mogê powiedzieæ, 
¿e jestem szczêœliwa, ale jeszcze cztery lata temu nie wie-
dzia³am, ¿e tak moje ¿ycie siê odmieni. Traumatyczne prze-
¿ycia moich lat nie wnios³y nic dobrego w moim ¿yciu, jak 
tylko ciê¿k¹ depresjê, dwa zawa³y serca, chor¹ w¹trobê
i cukrzycê. To s¹ moje cierpienia, które od pewnego czasu 
zawierzam i ofiarowujê Bogu. W³aœnie ja, która po dwu-
dziestu latach powróci³am do Boga jak córka marnotrawna. 

Pewnego dnia na ulicy przed moim domem pozna³am 
pana Macieja, mieszkaj¹cego w pobli¿u, który zapropo-
nowa³ mi, abym przysz³a na majówkê organizowan¹ przez 
Centrum Ochotników Cierpienia. By³am zafascynowana t¹ 
majówk¹ i ludŸmi, których tam spotka³am. Po zapoznaniu 
siê z materia³ami i czasopismem KOTWICA, które otrzy-

El¿bieta Witucka

WARTOŒÆ CIERPIENIA
ma³am, postanowi³am zostaæ cz³onkiem Apostolatu Zbaw-
czego Cierpienia w Bydgoszczy. 

Jestem uradowana, ¿e mogê pomagaæ ludziom chorym 
takim jak ja i to, ¿e mogê liczyæ na pomoc od innych. To, 
¿e jestem komuœ potrzebna, jest dla mnie nowym doœwiad-
czeniem. Odmawiaj¹c codziennie ró¿aniec, proszê Boga 
o szczêœliwy nastêpny dzieñ lub noc, powierzaj¹c swój los 
Bogu. Praca w Stowarzyszeniu, w jego sekretariacie po-
zwala mi na dowartoœciowanie mojego ¿ycia, przede 
wszystkim jest dla mnie wsparciem duchowym. Wiem te¿, 
¿e nic nie dzieje siê bez przyczyny, Duch  Œwiêty stan¹³ 
na mojej drodze i pomóg³ mi obraæ w³aœciwy kierunek 
ci¹gle tej samej podró¿y, wiem tylko, ¿e daru, jaki otrzyma-
³am powtórnie od Boga, nigdy nie zmarnujê. W  Stowarzy-
szeniu Centrum Ochotników Cierpienia  jestem od 2010 r. 
Pomaga mi ono odkryæ wartoœæ cierpienia, które prze¿y-
wam. Uczê siê codziennie ¿yæ w stanie ³aski Chrystusowej 
i nieœæ codzienny krzy¿, aby doczekaæ zbawienia.

W mojej codziennej ufnej modlitwie dziêkujê Panu 
Bogu i proszê, aby da³ mi si³y  i bezgraniczn¹ ufnoœæ w s³o-
wa dane przez Jezusa: „Kto chce iœæ za mn¹, niech weŸmie 
swój krzy¿ na ka¿dy dzieñ i niech mnie naœladuje”.

Od kilku lat chorujê na nieuleczaln¹ chorobê, która ob-
jawia siê niedow³adem koñczyn, zaburzeniami równowagi 
oraz chroniczn¹ mêczliwoœci¹. Wiele razy zadawa³em so-
bie pytanie: dlaczego ja? Dlaczego w³aœnie mnie spotka³o 
to straszne cierpienie? Z czasem zrozumia³em, ¿e nie jest 
ono nadaremne. ¯e dziêki niemu moje ¿ycie zmieni³o siê 
diametralnie. Zmieni³ siê nie tylko mój system wartoœci, 
ale i wra¿liwoœæ na cierpienie drugiego cz³owieka. Rok 
temu odwiedzi³em pewn¹ samotn¹ pani¹, która zmaga siê 
z tym samym problemem, co ja. Wtedy dowiedzia³em siê 
o Centrum Ochotników Cierpienia, ich spotkaniach, Mszy 
odprawianej raz w miesi¹cu, wzajemnym wspieraniu 

Bogus³aw

RAZEM £ATWIEJ 
D�WIGAÆ KRZY¯

w trudnych chwilach oraz pielgrzymkach do miejsc œwiê-
tych. Po tej rozmowie postanowi³em przyjechaæ do So-
potu na comiesiêczn¹ Mszê odprawian¹ przez ks. £adê. 
To, co wówczas zauwa¿y³em, a w³aœciwie odczu³em, to to, 
¿e wszyscy stanowi¹ jakby jedn¹ wielk¹ rodzinê, ¿e nikt nie 
jest osamotniony w swoim cierpieniu. Od tamtej chwili 
systematycznie uczestniczê w spotkaniach ko³a CVS 
w Gdyni i jest mi o wiele ³atwiej zmagaæ siê z chorob¹ 
i trudami dnia codziennego, poniewa¿ czujê, ¿e nie jestem 
sam i ¿e razem o wiele ³atwiej dŸwigaæ swój w³asny krzy¿ 
i zmagaæ siê z cierpieniem.  

BYÆ ZACZYNEM £ASKI 
DLA ŒWIATA

Daniela Szymczyk

W Stowarzyszeniu CVS razem z synem jestem od 
oœmiu lat. Pocz¹tkowo czu³am siê doœæ obco w tej grupie. 
Nie rezygnowa³am, bo Piotrowi od razu spe³ni³o siê 
marzenie bycia ministrantem, na co nie mia³ przyzwolenia 
w swojej parafii. Ju¿ po pierwszym wyjeŸdzie na turnus do 
G³ogowa wiedzia³am, ¿e we wspólnocie pozostanê. Ale 
pe³ne zrozumienie idei apostolatu ks. pra³. L. Novarese 
nast¹pi³o po nawiedzeniu miejsc, gdzie ¿y³ nasz za³o¿yciel. 
Mia³am tê ³askê byæ tam, gdzie pracowa³ i zmar³, modliæ siê 
przy jego grobie Na Mszy Œwiêtej w tym¿e koœciele 
zawierzy³am za wstawiennictwem ksiêdza pra³ata swoje 
cierpienie i ¿ycie z niepe³nosprawnoœci¹ swego syna Marii 
Niepokalanie Poczêtej. Ju¿ w drodze powrotnej z W³och 
czu³am, ¿e wracam z uzdrowion¹ i radosna dusz¹. Z uwag¹ 
czyta³am bie¿¹ce i stare egzemplarze Kotwicy. Coraz 
czêœciej wracam do lektury „Siewców Nadziei”. Teraz 
wiem na pewno, ¿e warto i trzeba koniecznie rozwijaæ 
dzie³o pra³ata L. Novarese. Zrozumia³am s³owa, ¿e chory 
jest „zaczynem ³aski dla œwiata”. Przyjmujê wiêc cierpienie 

z godnoœci¹ i wiar¹, aby mieæ swój udzia³ w „Boskim 
zamiarze odkupienia œwiata”. Chcê byæ maleñk¹, ale 
aktywn¹ cegie³k¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz koœcio³a, aby 
odkrywaæ z innymi zbawcz¹ moc cierpienia.
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Spotkania dla osób chorych i niepe³nosprawnych daj¹ 
mi wiele si³y i radoœci. Fakt, ¿e mogê pomagaæ przy ich 
organizowaniu, ¿e czujê siê potrzebna, nadaje g³êbszy sens 
mojemu ¿yciu. Piêkne, choæ nieraz trudne s¹ spotkania 
z ludŸmi na co dzieñ dŸwigaj¹cymi jak¿e ciê¿ki krzy¿, 
a potrafi¹cymi mimo swoich problemów pamiêtaæ o innych 
i ich wspieraæ. Lubiê pomagaæ, uczê siê pomagaæ, czasem 
kogoœ podwiozê, wys³ucham, potowarzyszê. Osoby na 
wózkach uœmiechaj¹ siê, dziêkuj¹. W pewien sposób 
jestem ich chyba pomocna, ale z ca³¹ pewnoœci¹ to ja od 
nich otrzymujê du¿o wiêcej. A mo¿e na tej drodze pomocy 
³atwiej spotkaæ Zmartwychwsta³ego Pana?

Ala

LUBIÊ POMAGAÆ

Jestem uczestniczk¹ WTZ-tu w Mikoszowie. Od 10 
lutego 2011 r. uczestniczê w spotkaniach Apostolatu Zbaw-
czego Cierpienia, które prowadzi u nas s. Wioletta Wit-
kowska ze Wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a 
w G³ogowie. Siostra mówi nam o znaczeniu cierpienia, 
o walce z chorob¹, niepoddawaniu siê w trudnych chwi-
lach, poprzez ogl¹danie ciekawych filmów z ¿ycia ludzi 
œwiêtych. Spotkania te daj¹ nam wskazówki, jak sobie ra-
dziæ w trudnych chwilach naszego ¿ycia i jak pokonywaæ 
ró¿ne trudnoœci, i jaka si³a jest w modlitwie, jak cenny jest 
charyzmat ks. Luigiego Novarese w ¿yciu ka¿dej cierpi¹cej 
osoby. Ze spotkañ z siostr¹ wyci¹gam wa¿ne wskazówki: 
jak sobie radziæ i mieæ cierpliwoœæ, walcz¹c ze swoimi 
trudnoœciami fizycznymi, a czasami zwi¹zanymi z moim 
nastawieniem psychicznym. Si³ê w walce z chorob¹ daje 
mi te¿ terapia zajêciowa WTZ, rehabilitacja, grupa warsz-
tatowa i terapeuci, z którymi siê spotykam i wspó³pracujê 
na co dzieñ. 

Walka z chorob¹ nie jest ³atwa, czasem ból i cierpienie 
wywo³uj¹ smutek. Jest jednak pewne, ¿e mo¿na go prze-
zwyciê¿yæ. Dlatego nawet w trudnych chwilach siê nie 
poddajê i twardo idê do celu, realizuj¹c siê poprzez w³asn¹ 
aktywnoœæ ruchow¹ i spo³eczn¹ w grupie. Uzupe³nieniem 
naszego ¿ycia jest Apostolat Zbawczego Cierpienia i to m¹-
dre przes³anie Za³o¿yciela Ksiêdza Luigiego Novarese: 
,,chory przez chorego za pomoc¹ brata zdrowego''.  

Monika Stempniak

CENNE NAUKI
Niepe³nosprawnoœæ jest wielk¹ prób¹ dla chorych, ich 

rodzin, ale i dla wszystkich, którzy pragn¹ ich dobra. 

Chciejmy zrozumieæ, ¿e Bóg nie chce, nie mo¿e nas zbawiæ 

bez Krzy¿a. Im bardziej poci¹ga do siebie jak¹œ duszê, tym 

bardziej oczyszcza j¹ przez Krzy¿. Niech nas nie przera¿a 

ani ciê¿ar Krzy¿a, który trzeba przejœæ, ani stroma góra, 

na któr¹ trzeba wejœæ. IdŸmy wiêc obci¹¿eni Krzy¿em 

na Kalwariê i nigdy nie ustawajmy. Jan Pawe³ II mówi³, 

¿e choæby nikt od was nie wymaga³, to sami od siebie musi-

cie wymagaæ. I tu wy³ania siê Apostolat Zbawczego Cier-

pienia, który ponagla osoby starsze, cierpi¹ce i niepe³no-

sprawne, by stawa³y siê misjonarzami w swoich parafiach, 

œrodowiskach zamieszkania. 

Wdziêczna jestem Bogu za dar mojej niepe³nospraw-

noœci, bo dziêki charyzmatowi ks. Luigiego Novarese mo-

g³am dowartoœciowaæ swoje cierpienie i poznaæ wielu ludzi 

pod¹¿aj¹cych t¹ sam¹ drog¹ krzy¿ow¹. Zanim opiszê moj¹ 

historiê za³o¿enia grup apostolskich, podzielê siê, jak i co 

mnie zmobilizowa³o. 

W latach 1994 -2005 pracowa³am w Stowarzyszeniu 

Œw. Celestyna w Mikoszowie jako opiekun osób niepe³no-

sprawnych. Pewnego razu, uczestnicz¹c we Mszy œw., 

Wioletta Witkowska

MOJA MISJA W WIELKIM 
PLANIE BO¯YM

us³ysza³am takie s³owa z Pisma Œwiêtego (1Kor1,27): 
„Bóg wybra³ to, co g³upie w oczach œwiata, aby zawstydziæ 
mêdrców, wybra³ to, co niemocne, aby mocnych poni¿yæ”. 
Poczu³am jak Bóg przygarnia mnie i ma wobec mnie plany. 
Wtedy jeszcze nie zna³am charyzmatu ks. Novarese. Ale 
teraz wiem, jak Bóg dzia³a poprzez ludzi. W tym Stowa-
rzyszeniu pozna³am ks. Frankowskiego, kapelana chorych, 
który przyje¿d¿a³ raz w miesi¹cu odprawiaæ Msze œw. 
Pewnego razu ten ksi¹dz da³ mi adres grupy modlitewnej 
we Wroc³awiu. Wspomnê, ¿e by³ to czas poszukiwania 
i rozumienia sensu mojej niepe³nosprawnoœci. Pojecha³am 
do Wroc³awia autobusem – by³am jeszcze wtedy osob¹ sa-
modzielnie chodz¹c¹. Nie zna³am Wroc³awia i tego koœcio-
³a, wiêc skorzysta³am z taryfy i w ten sposób dojecha³am 
pod wskazany adres: Parafia Maksymiliana Kolbego. Do-
tar³am do salki, gdzie by³a modlitewna grupa Centrum 
Ochotników Cierpienia. To tam pozna³am Bogumi³a Ma-
szewskiego, który jest animatorem. I tu zaskoczenie, bo 
okaza³o siê, ¿e Bogumi³a ju¿ pozna³am w Mikoszowie na 
jednym ze spotkaniu, w którym opowiada³ o mo¿liwoœ-
ciach dofinansowania na turnusy i sprzêty  rehabilitacyjne. 
Na tym spotkaniu równie¿ pozna³am s. Katarzynê i br. Ro-
mana. 

Moje œwiadectwo jest bogate w cierpieniu. Siedem 

razy by³am pod narkoz¹, w obu biodrach mam wstawione 

endoprotezy, jestem niepe³nosprawna, chodzê przy pomo-

cy kuli. Chorowa³am na depresjê. Z siostr¹ Wiolett¹ spot-

ka³am siê w koœciele, powiedzia³a mi o spotkaniu Aposto-

latu Zbawczego Cierpienia. Dziêki naszemu wspania³emu 

proboszczowi Wies³awowi te spotkania odbywaj¹ siê re-

gularnie. Na spotkania przychodzi  ok. 10 osób. Du¿o siê 

modlimy, s. Wioletta czyta nam fragmenty Ewangelii, 

piêkne œwiadectwa, œpiewamy pieœni Maryjne, odmawia-

Kazia Kodyra

BOGACTWO CIERPIENIA
my ró¿aniec. Te spotkania du¿o mi pomog³y w chorobie, 

teraz jestem zdrowsza i czekam, kiedy bêdzie nastêpne 

spotkanie. S. Wioletta przywozi nam czasopismo Kotwicê, 

bardzo du¿o jest do czytania ciekawych wydarzeñ, dowia-

dujemy siê, jak wiele jest osób cierpi¹cych, to nam pomaga 

w dalszym ¿yciu. Dlatego postanowi³am chodziæ codzien-

nie do koœcio³a i modliæ siê za innych chorych, oczywiœcie 

za s. Wiolettê, aby mia³a si³ê fizyczn¹ i duchow¹, aby z na-

mi siê spotykaæ. To wszystko jest dla mnie bardzo wa¿ne 

i jeszcze bardziej pog³êbia moj¹ wiarê.
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Po spotkaniu we Wroc³awiu powoli nabiera³am si³ du-

chowych. Równie¿ w tym samym roku 2005, po nieprzes-

panej nocy z powodu bólu krêgos³upa, przesta³am samo-

dzielnie chodziæ. Zmieni³o siê wiele w moim ¿yciu, nie mo-

g³am ju¿ pracowaæ. Na szczêœcie moja wiara nie zgas³a, 

czu³am siê zaproszona przez Boga na jak¹œ now¹ drogê. 

Teraz wiem, ¿e to droga powo³ania w cierpieniu. Pozna³am 

kolejn¹ grupê CVS na Sudeckiej i wspania³e osoby, miêdzy 

innymi animatorkê Irenê Beker. Potem by³y rekolekcje 

w Domu Uzdrowienie Chorych w G³ogowie. Wa¿ne i moc-

ne dla mnie s³owa: „Niepe³nosprawni maj¹ wiele mo¿li-

woœci i s¹ zdolni do niezwyk³ej aktywnoœci parafialnej”. 

Pamiêtam jak ks. Janusz Malski na spotkaniu podsumowu-

j¹cym rekolekcje powiedzia³: „a teraz pojedziecie do swo-

ich domów, swoich parafii i tam za³o¿ycie takie ma³e grupy 

przewodnie”. By³a pe³na aula ludzi, ale ksi¹dz wywo³a³ 

wtedy w³aœnie moje imiê: „prawda, Wioletka?”. A ja mo¿e 

trochê wystraszona odpowiedzia³am: „oczywiœcie!”. 

Wróci³am do domu nape³niona odwag¹ i wiar¹, ¿e po-

do³am temu wyzwaniu. Przedstawi³am propozycjê za³o¿e-

nia grupy u nas w parafii. Ks. Proboszcz og³osi³ tê infor-

macjê w koœciele. I tak we wrzeœniu 2007 r. rozpoczê³am 

misjê w mojej parafii œw. Wawrzyñca i œw. Antoniego 

w Borku Strzeliñskim w diecezji wroc³awskiej. Nasze spot-

kania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w trzeci¹ sobotê o 12. 

Spotykam siê z dziesiêcioma paniami w wieku 45-85 lat, 

w tym dwie odwiedzam indywidualnie w ich domach. Na-

szym opiekunem jest ksi¹dz proboszcz Wies³aw Szczêch, 

który udostêpnia nam  kancelariê na plebanii. 

Teraz wracam znowu do Stowarzyszenia œw. Celesty-

na, ale tym razem nie do pracy, lecz do aposto³owania 

wœród chorych, cierpi¹cych i niepe³nosprawnych. I tak 

10.02.2011 odby³o siê pierwsze spotkanie. Spotykamy siê 

raz w miesi¹cu we wtorek lub w czwartek. W Stowa-

rzyszeniu odprawiane s¹ Msze Œwiête, w których uczest-

niczy wiele osób: pani dyrektor, podopieczni, rodzice 

i opiekunowie. 

Czujê, ¿e wype³niam wielk¹ misjê w planie u³o¿onym 

przez Boga. Moje panie z parafii, podopieczni oraz ich 

opiekunowie ze Stowarzyszenia s¹ moim duchowym 

wsparciem, odkryciem sensu cierpienia, daj¹ mi poczucie 

dowartoœciowania.

Poznane osoby odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w naszym ¿yciu, 

spotykamy siê z nimi i czêsto pod¹¿my t¹ sam¹ drog¹, jak 

w Ewangelii o dwóch uczniach z Emaus. Ta nasza droga 

powinna byæ rozumiana w kontekœcie naszych wspólnot. 

Niech doœwiadczenie tych uczniów uspokaja, zachwyca 

i przenosi na nas radoœæ. „Zaprawdê Pan Zmartwych-

wsta³!”. IdŸmy i g³oœmy Ewangeliê w naszych œrodowis-

kach, grupach i parafiach.

Ekscelencjo, Ksiê¿e Biskupie Stefanie,
Umi³owani w Chrystusie Bracia i Siostry Cisi Pracownicy Krzy¿a z Ks. Moderatorem Januszem Malskim na czele; 

drodzy Uczestnicy XXV Diecezjalnej Pielgrzymki Chorych i Niepe³nosprawnych do Sanktuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie 
S³uchaj¹cej w Rokitnie,

Na twoje rêce ks. Biskupie Stefanie, ordynariuszu Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie znajduje siê Centrum 
Ochotników Cierpienia w Polsce oraz ³askami s³yn¹ce rokitniañskie Sanktuarium, kierujê serdeczne pozdrowienia z Waty-
kanu, zapewniaj¹c o bliskoœci Ojca Œwiêtego Benedykta XVI wobec ka¿dego z Was. W sercu Papie¿a zajmujecie szczególne 
miejsce. Codziennie wspiera Was gor¹c¹ modlitw¹ i ze swej strony prosi o modlitwê, aby móg³ wiernie wype³niæ misjê 
powierzon¹ mu przez Chrystusa.

Na mocy Chrztu œw. wszyscy jesteœmy powo³ani do uczestnictwa w misji Chrystusa, jednak¿e chorzy i niepe³nosprawni 
poprzez osobiste cierpienia fizyczne i duchowe otrzymuj¹ dodatkowe narzêdzie do realizacji tej misji. W waszym Statucie 
znajduje siê potwierdzenie tej prawdy: „Centrum Ochotników Cierpienia realizuje charyzmatyczn¹ wizjê ksiêdza pra³ata 
Luigiego Novarese, wed³ug której cierpienie z³o¿one w ofierze przez cz³owieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym 
misterium Chrystusa i czyni go aposto³em, to znaczy przyk³adem i proroczym znakiem pomagaj¹cym odkryæ wartoœæ 
wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim ¿yciu" (art. 2).

W przeddzieñ Jubileuszu 25-lecia istnienia Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce, w oczekiwaniu na wielk¹ 
uroczystoœæ beatyfikacji Waszego Za³o¿yciela, S³ugi Bo¿ego ks. Luigiego Novarese, 11 maja 2013 r., proszê was s³owami 
B³ogos³awionego Jana Paw³a II z Salvifici doloris. b¹dŸcie nadal ochoczymi "uczestnikami cierpieñ Chrystusa"! Nie usta-
wajcie w modlitwach za Koœció³ „który nieustannie czerpie z nieskoñczonych zasobów Odkupienia" i „jest tym wymiarem, 
w którym odkupieñcze cierpienie Chrystusa stale mo¿e byæ dope³niane cierpieniem cz³owieka [...] I dlatego te¿ cierpienie 
posiada w obliczu Koœcio³a szczególn¹ wartoœæ. Jest takim dobrem, nad którym Koœció³ pochyla siê ze czci¹ poprzez ca³¹ 
g³êbiê swej wiary w Odkupienie" (SD, n.23)

Koœció³ ma zatem prawo nazywaæ siê, jak g³osi has³o waszej 25. Pielgrzymki do Rokitna, „domem dla niepe³nospraw-
nych i chorych", wiêcej, „w imiê Chrystusa Koœció³ zobowi¹zuje siê, ¿e bêdzie siê stawa³ dla Was coraz bardziej 'goœcinnym 
domem', w którym doœwiadcza siê nie tylko opieki, ale przede wszystkim mi³oœci". Ta mi³oœæ, mówi³ Jan Pawe³ II podczas 
Jubileuszu w roku 2000, „wyra¿a siê przez akceptacjê, szacunek i d¹¿enie do integracji od chwili narodzin przez okres 
dojrzewania a¿ po wiek doros³y, a¿ do trudnego momentu, którego wielu rodziców oczekuje z lêkiem jako chwili rozstania 
z dzieæmi, które zostan¹ «bez nas». Moi drodzy, chcemy siê czuæ uczestnikami waszych trudów i nieuniknionych chwil 
smutku, aby rozjaœniaæ je œwiat³em wiary i nadziei p³yn¹cych z solidarnoœci i mi³oœci".

W imieniu Ojca Œwiêtego pragnê wyraziæ najg³êbsz¹ czeœæ i wdziêcznoœæ za ofiarê waszej modlitwy i cierpienia za 
Koœció³, za Polskê, za Europê i za œwiat. Niech rozwija siê w kraju i za granic¹ dzie³o Cichych Pracowników Krzy¿a! Niech 
wstawia siê za Wami u Boga Matka Koœcio³a; ta cierpliwie s³uchaj¹ca w rokitniañskim Sanktuarium, która zna prawdziw¹ 
wartoœæ ludzkiego cierpienia przyjêtego z mi³oœci¹!

Pozdrawiam od grobów apostolskich i obiecujê modlitwê w Waszych intencjach przy o³tarzu B³ogos³awionego Jana 
Paw³a II.

Z serca Wam b³ogos³awiê: w imiê Ojca, i Syna, i Ducha Œwiêtego!

Przes³anie J.E. Ks. Abp. Zygmunta Zimowskiego 
Przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. S³u¿by Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych 

z okazji Jubileuszu 25-lecia Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce 
i XXV Diecezjalnej Pielgrzymki Chorych i Niepe³nosprawnych 

do Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny Cierpliwie S³uchaj¹cej w Rokitnie

Rokitno, 9 czerwca 2012

P O N T I F I C I O  C O N S I G L I O
P E R  G L I  O P E R A T O R I  S A N I T A R I

( P E R   L A   P A S T O R A L E   D E L L A   S A L U T E )

CITTA DEL VATIC ANO

Zygmunt Zimowski
Arcybiskup

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. S³u¿by Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych
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KOŒCIÓ£ DOMEM DLA 
NIEPE£NOSPRAWNYCH 
I CHORYCH 

W maju w Telewizji Polskiej pokazano film o niepe³-
nosprawnej kobiecie i jej córce. W obrazie tym pokazano 
osobê, która po utracie nóg musia³a rozpocz¹æ nowe ¿ycie 
jako cz³owiek niepe³nosprawny, poruszaj¹cy siê na wózku 
inwalidzkim. W zmaganiu z now¹ rzeczywistoœci¹ towa-
rzyszy³a jej córka, uczennica szko³y œredniej. 

Ka¿dy, kto ogl¹da³ ten film, móg³ zobaczyæ jak trud-
no by³o tej dotkniêtej niepe³nosprawnoœci¹ kobiecie prze-
orientowaæ swoje ¿ycie. Podobnie, obserwuj¹c zachowanie 

jej córki, bez trudu da³o siê zauwa¿yæ, ¿e równie ciê¿ko 
by³o jej przychodziæ z pomoc¹ niepe³nosprawnej mamie, 
i to pomimo bliskiego pokrewieñstwa i g³êbokich wzajem-
nych relacji. 

Podziwia³em postawê córki, która na ró¿ny sposób sta-
ra³a siê ul¿yæ swojej mamie w cierpieniu. Nakrêci³a nawet 
film o swojej mamie, który zyska³ pierwsz¹ nagrodê w kon-
kursie filmowym dla m³odzie¿y. 

Dla wielu osób fakt bycia cz³owiekiem niepe³no-
sprawnym lub chorym oraz zaakceptowanie tej rzeczywis-
toœci staje siê wielkim problemem. 

Dlaczego cierpiê ja albo dlaczego cierpi moje dziec-
ko? Dlaczego nie mogê funkcjonowaæ tak, jak inni, zdrowi 
ludzie? Co zrobiæ, aby moje ¿ycie mia³o sens i by³o szczê-

Czcigodny Ksiê¿e Giovan Giuseppe Torre,
Drodzy Ksiê¿a, Siostry zakonne,
Kochani chorzy i niepe³nosprawni wraz z rodzinami,
Kochani Pielgrzymi, 
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Bp Stefan Regmunt, Homilia wyg³oszona podczas Pielgrzymki Osób Chorych i Niepe³nosprawnych 
do Rokitna, 9 czerwca 2012 r. 

œliwe? Jak nawi¹zaæ autentyczny kontakt z Bogiem, który 
jest Panem ¿ycia, zdrowia i naszej kondycji duchowej? 

Oto niektóre tylko pytania, które rodz¹ siê w sercach 
i umys³ach ludzi chorych i niepe³nosprawnych albo te¿ 
w sercach ich bliskich, którzy siê nimi opiekuj¹. 

Podczas Mszy œw. wys³uchaliœmy czytania z II listu 
œw. Paw³a Aposto³a do Koryntian. Œw. Pawe³ pisa³ do wier-
nych w Koryncie, ¿e w naszych cierpieniach nie jesteœmy 
sami. Bóg daje nam swoj¹ pociechê, abyœmy i my z po-
cieszeniem spieszyli do innych. Pisze w liœcie: „B³ogos³a-
wiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 
mi³osierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas po-
ciesza w ka¿dym naszym utrapieniu, byœmy sami mogli po-
cieszaæ tych, co s¹ w jakiejkolwiek udrêce, pociech¹, której 
doznajemy od Boga”. 

Z kolei œw. Marek Ewangelista napisa³ o cz³owieku 
dotkniêtym parali¿em cia³a. Ewangelista pokazuje, jak 
mi³oœæ drugiego cz³owieka pomaga doprowadziæ do spot-
kania siê chorego z Jezusem. Widzimy te¿, ¿e Jezus na 
pierwszym planie stawia uzdrowienie duchowe chorego. 
Pragnie uwolniæ go z grzechów. On, Zbawiciel œwiata, wie 
najlepiej, które cierpienie jest najbardziej dotkliwe dla 
cz³owieka i zamyka mu drogê do nowego ¿ycia. Ludzie 
przygl¹daj¹cy siê temu niezwyk³emu spotkaniu chorego 
z Jezusem prosz¹ jednak o uzdrowienie cielesne. Zbawiciel 
przychyla siê do tej proœby, ale ka¿e nam pamiêtaæ o pierw-
szeñstwie sfery duchowej oraz o tym, by staraæ siê nie tyl-
ko o zdrowie cia³a, ale o pe³ne zdrowie ca³ego cz³owieka, 
a wiêc tak¿e o zdrowie jego duszy.

Od 25 lat Rokitno, gdzie znajduje siê diecezjalne sank-
tuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej, jest miejscem 
pielgrzymki osób chorych i niepe³nosprawnych. Duszpas-
terze i osoby œwieckie, rodzice i liderzy grup, instytucji 
i stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê osobami niepe³nospraw-
nymi i chorymi przybywaj¹, aby na modlitwie, wœród ludzi 
¿yczliwych i rozumiej¹cych sytuacjê osób niepe³nospraw-
nych, zawierzaæ wstawiennictwu Maryi wszystkie ich spra-
wy i szukaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania. 

Przez 25 lat, tu, na tym wzgórzu rokitniañskim wie-
lu chorych i niepe³nosprawnych otrzymywa³o duchowe 
wsparcie w prze¿ywaniu swojej niepe³nosprawnoœci i cho-
roby. Ten miniony czas pokazuje, ¿e przezwyciê¿enie przy-
zwyczajenia do izolowania siê od spo³ecznoœci ludzi 
sprawnych i zdrowych nie przychodzi ³atwo. Trudno by³o 
– zw³aszcza na pocz¹tku – zaprosiæ rodziny niepe³nospraw-
nych i chorych na pielgrzymi szlak. 

Dzisiaj trzeba wyraziæ wdziêcznoœæ wolontariuszom, 
opiekunom, cz³onkom stowarzyszeñ i ruchów, lekarzom 
i pielêgniarkom, pracownikom domów opieki spo³ecznej, 
a tak¿e ksiê¿om kapelanom, duszpasterzom, siostrom za-
konnym za ich wysi³ek i pomoc w organizowaniu rejono-
wych i diecezjalnych spotkañ, które daj¹ osobom niepe³no-
sprawnym mo¿liwoœæ s³uchania S³owa Bo¿ego, uczest-
niczenia we Mszy œw., skorzystania z sakramentu pojed-
nania, jak równie¿ uczenia siê przebywania w gronie in-
nych osób niepe³nosprawnych i chorych, ubogacania siê 
wzajemn¹ obecnoœci¹ i wspólnego œwiêtowania. 

Tematem naszej tegorocznej pielgrzymki s¹ s³owa 
nawi¹zuj¹ce do programu duszpasterskiego realizowanego 
przez Koœció³ w Polsce. Brzmi¹ one: „Koœció³ domem dla 
niepe³nosprawnych i chorych”. Oznacza to, ¿e w Koœciele 
jest miejsce i s¹ zadania przeznaczone dla wszystkich, 
w tym dla osób niepe³nosprawnych i chorych. W planach 
Bo¿ych to w³aœnie niepe³nosprawni i chorzy s¹ dla wszyst-
kich nas – cz³onków Koœcio³a – darem i wezwaniem do 
budowania prawdziwego domu, którego znakiem roz-
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poznawczym jest mi³oœæ, poczucie bezpieczeñstwa, umie-
jêtnoœæ przebaczania sobie nawzajem, w którym jest miejs-
ce dla wszystkich: dla s³abych i b³¹dz¹cych, samodzielnych 
i potrzebuj¹cych pomocy. 

W czasie tegorocznej pielgrzymki dziêkujemy tak¿e 
Bogu za 25 lat istnienia w Polsce Centrum Ochotników 
Cierpienia.  Oddzia³ takiego Centrum  znajduje siê równie¿ 
na terenie naszej diecezji – w G³ogowie. Prowadz¹ je 
wspólnie osoby chore i zdrowe, które poœwiêcaj¹ siê dru-
giemu cz³owiekowi i dostrzegaj¹ w nim obecnoœæ Jezusa, 
a tak¿e wypraszaj¹ orêdownictwo Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny. Centrum to wspomaga Wspólnota „Cichych Pracowni-
ków Krzy¿a”, która w sposób szczególny wskazuje na war-
toœæ cierpienia i zachêca chorych i niepe³nosprawnych 
do udzia³u w apostolstwie, a wiêc do pos³ugi na rzecz 
innych osób. Cisi Pracownicy Krzy¿a modlitw¹, pokut¹, 
ofiarowaniem cierpienia dla zbawienia œwiata i innymi ini-
cjatywami s³u¿¹ bliŸniemu. Pokazuj¹, ¿e równie¿ cz³owiek 
chory i niepe³nosprawny jest pe³noprawnym cz³onkiem 
wspólnoty braci i sióstr ¿yj¹cych w Koœciele. 

Dzisiaj chcemy te¿ wyraziæ radoœæ i dziêkowaæ Bogu 
za maj¹c¹ odbyæ siê 11 maja przysz³ego roku beatyfikacjê 
ks. pra³ata Luigiego Novarese, twórcy Centrum Ochotni-
ków Cierpienia. 

Ks. pra³at Luigi Novarese to prawdziwy aposto³ 
cierpi¹cych, chorych i niepe³nosprawnych. Urodzi³ siê 
29 VII 1914 r. w Casale Monferrato w Piemoncie. By³ dzie-
wi¹tym, najm³odszym dzieckiem w rodzinie. Maj¹c 9 lat 
¿ycia, zachorowa³ na nieuleczaln¹ wówczas chorobê (gru-
Ÿlica stawu biodrowego). Kiedy mia³ lat 17 dozna³ uzdro-
wienia przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej. Odkry³ powo-
³anie do kap³añstwa. Jako wykszta³cony prawnik, a tak¿e 
teolog zosta³ wyœwiêcony na kap³ana i zatrudniony w jed-
nym z urzêdów Stolicy Apostolskiej: w Sekretariacie Sta-
nu. Praca, któr¹ podejmowa³ jako urzêdnik watykañski, 
nigdy nie od³¹czy³a go od chorych, cierpi¹cych i niepe³-
nosprawnych. Za³o¿y³ wspólnotê Cichych Pracowników 
Krzy¿a sk³adaj¹c¹ siê z osób chorych, niepe³nosprawnych
i zdrowych podejmuj¹cych drogê ¿ycia konsekrowanego. 
Powo³a³ do ¿ycia Apostolat cierpi¹cych, zak³ada³ grupy 
apostolskie, których liderami by³y osoby niepe³nosprawne 
i chore. Organizowa³ rekolekcje, wydawa³ czasopismo 
„Kotwica”, zak³ada³ szko³y dla niepe³nosprawnych, Ma-
ryjn¹ Ligê dla kap³anów, organizowa³ sympozja poœwiê-
cone niepe³nosprawnoœci i cierpieniu oraz pielgrzymki 
do Lourdes. W 1982 r. odwiedzi³ Polskê i nasz¹ diecezjê. 
Zna³ osobiœcie S³ugê Bo¿ego bpa Wilhelma Plutê. 

Kongregacja ds. Œwiêtych, po przeprowadzeniu pro-
cesu beatyfikacyjnego, og³osi³a ju¿ heroicznoœæ cnót S³ugi 
Bo¿ego, a Ojciec Œwiêty Benedykt XVI zatwierdzi³ cud 
przypisywany wstawiennictwu ks. pra³ata Luigiego Nova-
rese opisany przez komisjê lekarsk¹. 

Nasza diecezja, wdziêczna za pracê Cichych Pracow-
ników Krzy¿a podejmowan¹ w duchu S³ugi Bo¿ego ukie-
runkowan¹ na chorych i niepe³nosprawnych, og³asza ten 
rok Rokiem ks. pra³ata Luigiego Novarese. Chcemy 
w tym czasie poznawaæ ¿ycie przysz³ego b³ogos³awionego. 
Uczyæ siê od niego pracy z chorymi i niepe³nosprawnymi. 
Chcemy te¿ modliæ siê o to, aby jego dzie³o by³o coraz 
bardziej upowszechniane w naszej OjczyŸnie i poza jej 
granicami. 

Podczas tego eucharystycznego spotkania stawiamy 
sobie pytanie: Co uczynimy, aby jeszcze bardziej wspó³-
pracowaæ z chorymi i niepe³nosprawnymi w dziele ewan-
gelizacji?

Jan Pawe³ II podczas audiencji dla Ochotników Cier-

pienia 23 maja 1987 r. w Watykanie wyrazi³ nastêpuj¹ce 

pragnienie: „Drodzy Bracia i Siostry, a¿eby tajemnica na-

szego odkupienia poprzez krzy¿ Chrystusa by³a obecna 

i owocowa³a na naszej polskiej ziemi miêdzy rodakami, 

bardzo liczê na owoce waszego apostolatu, tak wielkiego 

i zasadniczego; powierzam Pani Czêstochowskiej, która 

sta³a pod krzy¿em swojego Syna Jezusa Chrystusa, cier-

pienia wszystkich moich rodaków, ¿yj¹cych w OjczyŸnie 

i poza jej granicami…”

Podejmijmy wysi³ek, aby w naszych para-

fiach nawi¹zaæ kontakt i wspó³pracê z osoba-

mi chorymi i niepe³nosprawnymi. Stwórzmy 

w tym celu okazje do spotkañ w œwietlicach pa-

rafialnych lub innych oœrodkach zwi¹zanych 

z parafi¹ i podejmujmy wspólne dzia³ania, któ-

re ubogac¹ ¿ycie mieszkañców. Bêdzie to oka-

zja do odkrywania talentów, zdolnoœci i wra¿-

liwoœci, którymi obdarowani s¹ chorzy i nie-

pe³nosprawni. Uczestniczmy razem w Eucha-

rystii, starajmy siê umo¿liwiæ chorym i niepe³-

nosprawnym aktywne zaanga¿owanie w li-

turgiê. Starajmy siê coraz dojrzalej, w duchu 

chrzeœcijañskim prze¿ywaæ cierpienie i choro-

bê, aby przez nie wypraszaæ dobra duchowe 

dla naszych bliŸnich. I wreszcie podejmijmy 

wspó³pracê z Centrum Ochotników Cierpienia 

w G³ogowie, gdzie odbywaj¹ siê rekolekcje, 

konferencje, rehabilitacja i inne formy pracy. 

Po prostu – podejmijmy konkretne dzia³ania, 

które osobom chorym i niepe³nosprawnym 

pozwol¹ poczuæ siê naszymi umi³owanymi 

braæmi i siostrami i uczyni¹ nasz Koœció³ miejs-

cem, gdzie ka¿dy czuje siê chciany, kochany 

i potrzebny. 

Krzy¿ z groty w Lourdes



Oddaæ siê Maryi oznacza zaopatrzyæ siê w ¿ycie wieczne i przej¹æ 
na siebie tê œwiêtoœæ, jak¹ Bóg dla nas zaplanowa³ od wieków. Praco-
waæ z Ni¹ i dla Niej oznacza prowadziæ wszystko do bezpiecznego 
portu, poniewa¿ gdy Ona przewodzi, znikaj¹ trudnoœci, miêkn¹ serca. 
Program Najœwiêtszej Dziewicy dla nas to program modlitwy, po-
kuty, œwiadectwa oraz misji dla Koœcio³a. 

AKT ZAWIERZENIA 
MATCE BOSKIEJ

Najœwiêtsza Panno Maryjo,

Najs³odsza nasza Matko,

która w Lourdes i w Fatimie 

tak uporczywie przypomina³aœ nam 

o obowi¹zku modlitwy i pokuty 

dla lepszego œwiata, 

wspomó¿ nas w dziele budowania 

nowej cywilizacji mi³oœci.

Aby nasz apostolat zbawczego cierpienia

oraz misja g³oszenia Twego orêdzia 

nie by³ bezowocny, 

postanawiamy wobec Ciebie, 

o Matko nasza, 

czyniæ wszystko, 

by nie straciæ przez grzech Bo¿ej ³aski 

i naœladowaæ Ciebie w naszym ¿yciu, 

a tak¿e wspó³pracowaæ zawsze z Tob¹ 

dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej. 

Amen
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