4(62)
lipiec/sierpieñ
2012
ISSN 1642-6533

G£OS NIEMÓWI¥CYCH

DUCHOWOŒÆ MISYJNA

LOURDES I FATIMA

Miros³aw R. Kaniecki

Z UŒMIECHEM

Pogodzony z ¿yciem
Troski
To te¿ dar Boski.
Do m³odego ewangelizatora
Najpierw pomó¿
Mamie w domu!

Kry miêdzy ludŸmi
Do duchowych przerêbli
Wci¹gaj¹ ludzie oziêbli.
Niedowiarek
Nie za ka¿dego, kto klêczy,
Gotowy jestem zarêczyæ.

Denominacja
Wiedzie kult pieniêdzy
Do duchowej nêdzy.

Modlitwa starego grzesznika
Aniele Bo¿y, stró¿u mój,
Ciê¿ki twój
Ze mn¹ znój!

Wyzwanie
Istota bytu:
Nie b¹dŸ do kitu.

Po potopie
Niebo z ziemi¹
i cz³owieka z Bogiem
zarêcza Têcza.

Wk³ad Boga
Burz¹c wie¿ê Babel, mieszaj¹c jêzyki
Pan Bóg zosta³ prekursorem lingwistyki.

Modlitwa w parku
Stokrotne niech bêd¹ dziêki
Bogu za stokrotek wdziêki.

Wybór
Chocia¿ diabe³ kusi,
To cz³owiek nie musi.

O nas
W ka¿dym z nas siê czai
Kain.

O nas
Tak jak u wiêkszoœci wiernych w koœciele
Szawe³ i Pawe³ w jednym stali ciele.

Do kaznodziei
Pamiêtaj, gdy mówisz kazanie,
¯e ambona to nie jest szaniec.

Modlitwa przy szachownicy
Proœbê: Pod Twoj¹ obronê,
Niekiedy wype³ni pionek.

Miara wiary
Po tym prawdziw¹ poznasz pobo¿noœæ:
W czynach odwaga, w s¹dach ostro¿noœæ.

Wyznanie
W zdarzeñ ogieñ
Zawsze z Bogiem!
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CISZA I S£OWO

– DROGA EWANGELIZACJI
Ten znacz¹cy tytu³ Benedykt XVI nada³ orêdziu napisanemu na Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu, który
odby³ siê 20 maja. W orêdziu Papie¿a mo¿emy znaleŸæ
wartoœci bliskie naszemu Za³o¿ycielowi, pra³. Luigiemu
Novarese, który przekaza³ nam je swoim ¿yciem i dzia³aniem apostolskim.
Z punktu widzenia charyzmatycznego, milczenie jest
rzeczywistoœci¹ ogromnej wartoœci nie tylko dla Cichych
Pracowników Krzy¿a, którzy je w³¹czyli do swojej duchowoœci, ale równie¿ dla wszystkich przynale¿¹cych do Centrum Ochotników Cierpienia. Ile¿ razy choroba wyciska
swoje piêtno na s³owie, przekazie…, ale te¿ ile razy mogliœmy zobaczyæ, jak trudnoœci zostaj¹ przezwyciê¿one
dziêki œwiadectwu ¿ycia autentycznej wiary, cich¹ moc¹
ewangelizacji p³yn¹cej ze spojrzenia i gestów pozbawionych s³ów, które czêsto s¹ równie, jak nie bardziej skuteczne: „W milczeniu przemawiaj¹ radoœæ, zmartwienia, cierpienie, które w³aœnie w nim znajduj¹ szczególnie intensywn¹ formê wyrazu. Tak wiêc z milczenia wynika komunikacja jeszcze bardziej wymagaj¹ca, przywo³uj¹ca wra¿liwoœæ i tê zdolnoœæ s³uchania, która czêsto ukazuje miarê
i charakter wiêzi”.
Benedykt XVI mówi o sposobie komunikowania, jaki
ma miejsce szczególnie dziêki Internetowi. Podkreœla, i¿
pos³uguj¹c siê nim, ludzie czêsto stawiaj¹ pytania i otrzymuj¹ odpowiedzi. Ale trzeba z ostro¿noœci¹ odró¿niæ pytania prawdziwe i odpowiedzi niepowierzchowne: „Spora
czêœæ obecnej dynamiki komunikacji jest ukierunkowana
na szukanie odpowiedzi. Wyszukiwarki i sieci spo³ecznoœciowe s¹ punktem wyjœcia komunikacji dla wielu osób
szukaj¹cych porad, sugestii, informacji, odpowiedzi. W naszych czasach Internet staje siê coraz bardziej miejscem
pytañ i odpowiedzi. Wiêcej, czêsto wspó³czesny cz³owiek
jest bombardowany odpowiedziami na pytania, których
nigdy sobie nie stawia³ albo potrzebami, których nie odczuwa. Milczenie jest cenne, gdy¿ sprzyja niezbêdnemu
rozeznaniu wœród wielu bodŸców i tak wielu odpowiedzi,
które otrzymujemy, w³aœnie po to, aby rozpoznaæ i sformu³owaæ pytania naprawdê wa¿ne.
W z³o¿onym i zró¿nicowanym œwiecie komunikacji
pojawia siê jednak¿e zainteresowanie wielu osób pytaniami ostatecznymi ludzkiej egzystencji: Kim jestem?
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Co mogê wiedzieæ? Co powinienem czyniæ? Na co mogê
mieæ nadziejê? Wa¿ne jest przyjêcie osób, które formu³uj¹
te pytania, otwieraj¹c mo¿liwoœæ g³êbokiego dialogu,
tworzonego ze s³ów, wymiany myœli, ale równie¿ z zaproszenia do refleksji i milczenia, które czasami mo¿e byæ bardziej wymowne ni¿ pochopna odpowiedŸ. Pozwala temu,
kto stawia sobie pytania, zejœæ w najwiêksz¹ g³êbiê samego
siebie i otworzyæ siê na tê odpowiedŸ, jak¹ Bóg wypisa³
w sercu cz³owieka. Ten nieustanny strumieñ pytañ ukazuje
w gruncie rzeczy niepokój istoty ludzkiej, nieustannie
poszukuj¹cej prawd ma³ych i wielkich, daj¹cy ¿yciu sens
i nadziejê. Cz³owiek nie mo¿e siê zadowoliæ jedynie zwyk³¹ tolerancyjn¹ wymian¹ sceptycznych opinii i doœwiadczeñ ¿ycia: wszyscy poszukujemy prawdy i podzielamy to
g³êbokie pragnienie”.
Papie¿ zaprasza ka¿dego cz³owieka do æwiczenia siê
w cichej kontemplacji. Kontemplacja wydaje siê byæ tak
bardzo niepo¿yteczna i tak odleg³a od ¿yciowych standardów. A jednak „w milcz¹cej kontemplacji ujawnia siê nastêpnie jeszcze silniej to odwieczne S³owo, poprzez które
zosta³ stworzony ca³y œwiat i pojmuje siê ów plan zbawienia, który Bóg realizuje za poœrednictwem s³ów i gestów
w ca³ej historii ludzkoœci”.
„Jak mo¿emy osi¹gn¹æ tê ciszê wewnêtrzn¹?”, zadawa³ sobie pytanie ks. pra³. Novarese. „Jak mo¿emy daæ wiêcej przestrzeni Najœwiêtszej Trójcy, która pragnie ¿yæ
w naszej wewnêtrznej œwi¹tyni? Sposób jest tylko jeden
i tylko Jezus móg³ go nas nauczyæ. Mo¿emy go doskonale
odczytaæ w Jego ¿yciu, a tak¿e w ¿yciu Jego i naszej Matki,
Niepokalanej. Jezus nam go og³asza w zdaniu: czyniæ wolê Ojca. Ewidentnie w tym tkwi ca³a technika, trudnoœæ, co
prowadzi do zwiêkszenia w nas obecnoœci Trójcy Œw., ¿ycia z Bogiem, komunikowania prze¿yæ miêdzy Bogiem
a nami, komunikowania pragnieñ miêdzy Bogiem a nami,
komunikowania planów mi³oœci”.
Jeszcze raz Maryja, milcz¹ca Dziewica, w której cisza
s³ucha i zakwita S³owem, strze¿e naszego milczenia i naszych s³ów, aby przynios³y radoœæ i zbawienie ka¿demu
cz³owiekowi.

TRWA£E PRZEWODNICTWO
Rozwa¿anie na kanwie nauczania S³. Bo¿ego Luigiego Novarese
(w: A.M. Cipriano, Wiej, Duchu, dok¹d chcesz, G³ogów 2010

CISZA W DUCHU ŒWIÊTYM
UŒWIÊCA NASZ¥ DROGÊ
Od dnia chrztu mieszka w nas Duch Œwiêty, by byæ
naszym Mistrzem wewnêtrznym. On kieruje nami na naszej drodze ¿ycia, w naszym zaanga¿owaniu w kroczeniu
za Chrystusem, w dawaniu œwiadectwa zgodnego z zamiarem Bo¿ym i pomaga nam w realizacji naszego powo³ania.
Ale jak s³uchaæ Jego g³osu? Jak iœæ za Jego natchnieniami
i pouczeniami? Jak stworzyæ Mu miejsce w naszym sercu?
Aby pomóc nam w drodze zas³uchania i rozeznania w Duchu, ks. pra³. L. Novarese proponuje wszystkim cz³onkom CVS-u drogê duchow¹, z³o¿on¹ z siedmiu przejœæ,

zwan¹ drog¹ siedmiu stopni ciszy wewnêtrznej, by stworzyæ we wnêtrzu miejsce dla Boga, tak zwany „namiot
wewnêtrzny”. W skrócie s¹ to:
1. zwalczaæ grzech œmiertelny, by zapewniæ sobie
Bo¿¹ obecnoœæ;
2. zwalczaæ grzechy powszednie;
3. utrwalaæ obecnoœæ Boga w nas, sprzeciwiaj¹c siê
osobistym sk³onnoœciom;
4. dzia³aæ w Najœwiêtszej Maryi Pannie
jak S³owo Odwieczne;
5. dzia³aæ w uleg³oœci natchnieniom
Ducha Œwiêtego;
6. iœæ œladami naszego Pana Jezusa Chrystusa
Ukrzy¿owanego;
7. iœæ œladami Jezusa a¿ do ca³kowitej izolacji i opuszczenia przez stworzenia, adoruj¹c wolê Ojca.
Tymi stopniami ks. pra³. Novarese chcia³ wskazaæ drogê, jak¹ mamy przebyæ, aby nauczyæ siê przyjmowaæ Pana
Boga obecnego w przestrzeni naszego serca i naszego ¿ycia, by póŸniej pokazywaæ Jego wolê poprzez konkretne
i widoczne gesty, dzieñ po dniu buduj¹c w ten sposób nasz¹
œwiêtoœæ. Pierwsze trzy stopnie wyznaczaj¹ szlak uwalniania, wprowadzaj¹c nasze ¿ycie w owocn¹ przestrzeñ s³uchania i naœladowania. Dwa ostatnie stopnie ciszy wewnêtrznej charakteryzuj¹ siê naœladowaniem i misj¹, oznaczaj¹c¹ pe³n¹ przynale¿noœæ do nieskoñczonej mi³oœci Boga w Jezusie Chrystusie.
Ks. pra³. Novarese, mówi¹c nam o przyjêciu Ducha
Œwiêtego do naszego serca, tak pisze: „Jesteœmy na drugim
etapie czynnej ciszy, który mówi o wewnêtrznej aktywnoœci, intensywnie dzia³aj¹cego w naszym wnêtrzu naœladowania, wyboru, s³uchania. Chodzi o s³uchanie pos³uszne,
s³uchanie zdecydowane wprowadziæ w czyn to, co Ten,
który kieruje nasz¹ dusz¹, pozwoli nam zrozumieæ jako
swoj¹ wolê. Chodzi o s³uchanie Ducha Œwiêtego, a tym
samym o dzia³anie Ducha Œwiêtego w naszych duszach”.
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Je¿eli Duch Œwiêty jest naszym Mistrzem wewnêtrznym, to cisza, konieczna do przyjêcia Jego obecnoœci, otwiera nas przede wszystkim na s³uchanie pos³uszne, na s³uchanie czynne, s³uchanie uleg³e, gotowe do realizacji konkretnymi czynami tego, co Jego g³os pozwala nam zrozumieæ, aby prowadziæ nas w misjê: bycia œwiadkami Ewangelii s³owem i czynem.
Nie zawsze jest ³atwo nauczyæ siê takiej ciszy. Jedna
z najwiêkszych trudnoœci wywodzi siê z faktu, i¿ nie przyjmujemy do wiadomoœci, ¿e zawsze bêdzie jakaœ osoba, ró¿na od nas samych, która bêdzie mia³a nam coœ do powiedzenia czy pouczenia. Zazwyczaj myœlimy, ¿e wiemy prawie wszystko i nie musimy niczego siê ju¿ uczyæ. Wiêcej
nawet: potrafimy czêœciej dawaæ rady ni¿ je przyjmowaæ.
I nawet posiadanie Mistrza wewnêtrznego niewiele da, jeœli
serce cz³owieka zdecyduje, ¿e nie chce byæ prowadzone,
albo pomyœli, ¿e nie musi siê ju¿ niczego uczyæ. Na nic siê
nie zdadz¹ wtedy jego nauki, bo nie s¹ one wtedy w stanie
ani zmieniæ takiego cz³owieka, ani sprawiæ, by móg³ on
wzrastaæ.
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Zapraszaj¹c nas do nauczenia siê tej ciszy, ks. pra³.
Luigi Novarese wskazuje nam przyk³ad: Maryja, Matka Jezusa, pos³uszna s³u¿ebnica Ducha Œwiêtego, która potrafi³a
uwa¿nie dbaæ o przestrzeñ serca, o tê przestrzeñ, jak¹
ksi¹dz pra³at nazywa „namiotem wewnêtrznym”: „Duch
Œwiêty by³ uœwiêcicielem Najœwiêtszej Dziewicy od samego poczêcia Jezusa. Duch Œwiêty J¹ podtrzymywa³ i towarzyszy³ Jej w ziemskim ¿yciu, a Ona wzrasta³a z dnia
na dzieñ pod Jego dzia³aniem”.
Matka Jezusa, jedyna w historii zbawienia ze wzglêdu
na swoje powo³anie i misjê, poszukiwa³a woli Bo¿ej, otwieraj¹c i poszerzaj¹c ka¿dego dnia przestrzeñ swojego
namiotu wewnêtrznego, ofiaruj¹c ci¹gle nowe miejsce na
obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Tak¿e Ona dzieñ po dniu nauczy³a siê Go s³uchaæ.
„Dzieñ po dniu” to bardzo piêkna i przepe³niona œwiat³em przestrzeñ czasowa dana wierz¹cemu, aby przemieniæ
ka¿dy dzieñ w „dzieñ Pañski”.
Wiemy dobrze, i¿ codzienna rzeczywistoœæ, w swojej
pozornej banalnoœci, jest miejscem, w którym Pan wzywa
nas do konkretnego i praktycznego wykonania tego, o co
prosi, do zmiany naszego sposobu zachowania, do g³oszenia i ¿ycia Ewangeli¹. Ukazujmy wiêc w naszym ¿yciu
praktycznie wartoœci, jakie wyznajemy, stawiaj¹c czo³a
codziennym starciom, spotkaniom z innymi, kiedy modlimy siê i s³uchamy S³owa Bo¿ego, które kieruje nami
w naszych zwyk³ych wyborach i pozwala nam zrozumieæ,
jak byæ aposto³ami.
Ks. pra³. Novarese mówi dalej: „Postêpuj¹c na tej drodze mi³osnego poszukiwania woli Bo¿ej, dokonuj¹cego siê
dzieñ po dniu, jest siê prowadzonym przez Bo¿ego Ducha
do odkrycia, jak piêkne i s³odkie s¹ drogi Bo¿e, w ci¹g³ej,
rozwijaj¹cej siê i zawsze objawiaj¹cej siê w nowy sposób
mi³oœci bliŸniego”.
Ka¿dy dzieñ zostaje nam powierzony, by odkryæ
w nim wolê Bo¿¹ dla zbawienia œwiata, z odpowiedzialnoœci¹ ukierunkowuj¹c na ten cel nasze dzia³ania.
W jaki sposób Duch Œwiêty czyni z nas s³uchaczy
uwa¿nych i pos³usznych? Ks. pra³. Novarese zwraca uwagê na dwa epizody w ¿yciu Maryi: odwiedziny pasterzy
w Betlejem (£k 2, 1-20) i odnalezienie Jezusa w œwi¹tyni
(£k 2, 41-52). Opisuj¹c je, ewangelista zaznacza, i¿ Maryja zachowywa³a w sercu zdarzenia dokonuj¹ce siê na Jej
oczach i s³owa, jakie s³ysza³a, „porównuj¹c je miêdzy sob¹,
by odkryæ ich znaczenie”.
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Równie¿ i nam dane jest codzienne miejsce, gdzie mo¿emy dokonywaæ tej duchowej operacji: to miejsce cichej
modlitwy, rozwa¿ania, modlitewnego s³uchania S³owa Bo¿ego. „To jest podstawowe zachowanie Matki Najœwiêtszej. S³owo Bo¿e w Jej sercu by³o nasieniem ¿ycia, które
pad³o na ¿yzn¹ glebê. Maryja ukazuje swoj¹ duchow¹ gotowoœæ, swego ducha poszukuj¹cego. Postaw¹ zwyczajn¹ by³o dla Niej: podnoszenie wewnêtrznego spojrzenia
na Boga, który J¹ powo³a³. Jako Dziewica uwa¿na przechowywa³a us³yszane S³owo i porównywa³a je z przydarzaj¹cymi siê Jej zdarzeniami. Nie przygoda czy szybka
decyzja by³y drog¹, jaka d¹¿y³a NMP, ale przestrzeñ
poszukiwania cichego i pe³nego medytacji” (ks. pra³.
L. Novarese).
Znacz¹cym jest te¿ czasownik u¿yty przez œw. £ukasza, a oddaj¹cy zachowanie Maryi: zachowywaæ (wersja
bli¿sza ³acinie: konserwowaæ). S³owo to pochodzi od ³aciñskiego servare, co znaczy byæ s³ug¹, stró¿em. S³owo to
wskazuje nam pocz¹tkow¹ deklaracjê Maryi: „Oto ja, s³u-

¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa”
(£k 1,38).
W czasie zwiastowania Maryja przyjê³a proœbê Boga
z pe³n¹ dyspozycyjnoœci¹, bez zastrze¿eñ, aby byæ s³u¿ebnic¹ Jego planu mi³oœci. PóŸniej, dzieñ po dniu, rozumie,
i¿ proœba Boga obecna jest w Jej ¿yciu w ci¹gle nowy sposób i ¿e równie¿ Ona potrzebuje kierownictwa Ducha
Œwiêtego, by zrozumieæ gesty i s³owa Syna, aby odkryæ,
w jaki sposób realizowaæ swoj¹ misjê, specyficzne zadanie naznaczone Jej: byæ Matk¹ Bo¿¹, pierwsz¹ uczennic¹
i œwiadkiem Chrystusa.
Tak równie¿ i my nauczmy siê od Niej czyniæ ciszê
w naszym wnêtrzu, poszerzaæ ka¿dego dnia przestrzeñ naszego serca na mi³osn¹ obecnoœæ Ducha Œwiêtego. On jest
naszym Mistrzem wewnêtrznym, który poprzez S³owo Bo¿e uczy nas przemierzaæ drogi misyjne, drogi g³oszenia
Królestwa, aby mi³oœæ Chrystusa dotar³a do serca ka¿dego
cz³owieka i przemieni³a ca³y œwiat.
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Cisi Pracownicy Krzy¿a

ODPOCZNÊ W RAJU
Ostatnie dni pra³. Novarese
Pra³. Luigi Novarese odszed³ do Pana 20 lipca 1984 r.
Mia³ 70 lat. Zmar³ w Rocca Priora pod Rzymem, w domu
nowicjatu Cichych Pracowników Krzy¿a. By³ to dom pw.
Matki Bo¿ej Ozdoby Karmelu, ostatni z domów wybudowanych za jego czasów. Nikt nie spodziewa³ siê jego
œmierci.
„Wczeœnie rano obudzi³ siê w bólu – nieprzewidziany
atak spowodowany obrzêkiem p³uc… Œmieræ przysz³a po
godzinnej agonii, podczas której umieraj¹cy nie traci³ do
koñca jasnoœci umys³u. Byli wówczas przy nim siostra Elvira, Armando i Paola. S³yszeli, jak modli³ siê cicho i ¿arliwie, szepcz¹c inwokacje do Matki Bo¿ej” (Felice Moscone, Siewcy nadziei).
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„W przeddzieñ jego œmierci bracia i siostry troszczyli
siê o otoczenie zewnêtrzne. Sam mówi³, ¿e w tych dniach
przybêdzie tu wielu ludzi. Dziwiliœmy siê temu, bo przecie¿
pielgrzymka mia³a ruszyæ do Lourdes dopiero za kilka dni.
Kiedy zmêczony zatrzyma³ siê przy pn¹cej czerwonej ró¿y,
zrobiono mu zdjêcie. Wtedy rzek³, ¿e to bêdzie jego ostatnie. Pra³. Novarese chcia³, aby tego wieczoru by³a adoracja. Nie by³o jednak ¿adnego kap³ana. Zapyta³ siê mnie,
czy ja ju¿ mogê wystawiæ Najœwiêtszy Sakrament. Ucieszy³ siê, ¿e to mo¿liwe i ca³a wspólnota trwa³a na modlitwie. Kiedy przyby³ don Luigino Garosio, udzieli³ b³ogos³awieñstwa i tego wieczoru d³ugo rozmawia³ z pra³atem.
Po œmierci pra³. Novarese dowiedzieliœmy siê, ¿e osobiœcie

S. Elvira Myriam Psorulla w pokoju, w którym odszed³ do Pana
S³uga Bo¿y Luigi Novarese

mianowa³ go swoim nastêpc¹. W Rocca Priora w tych
dniach byliœmy z ró¿nych krajów – tak¿e byli kandydaci
z Afryki. Z ufnoœci¹ patrzy³ przed siebie, widz¹c, ¿e dzie³o
coraz bardziej rozprzestrzenia siê w œwiecie” (ks. Janusz
Malski).
Jak wspomina don Antonio Giorgini, pad³ na polu walki, zmar³ na stoj¹co. „Kilka miesiêcy wczeœniej, kiedy towarzyszy³em mu w drodze na poci¹g z Rzymu do pó³nocnych W³och, na odcinku miêdzy parkingiem przy ul. Marsala a peronem dwa razy prosi³ mnie o zrobienie przystanku, by zaczerpn¹æ tchu, by choæ na kilka minut usi¹œæ
na walizce, któr¹ nios³em. Powiedzia³em mu: Widzi Pra³at?
Pra³at potrzebuje odpoczynku. Niech Pra³at weŸmie choæ
tydzieñ wolnego! Odpowiedzia³: Odpocznê w Raju! Tak¿e
i w okresie choroby, kiedy musia³ zostaæ w ³ó¿ku, nie myœla³ wcale o odpoczynku, nie pozostawa³ nigdy bez zajêcia.
Trzymaj¹c w d³oniach ró¿aniec, który zawsze mia³ na podorêdziu, dyktowa³ artyku³y albo listy, telefonowa³ do ró¿nych wspólnot albo przyjmowa³ wizyty, doœæ anga¿uj¹ce…
Mówi³ nam: Najdro¿si Wspó³bracia, nigdy nie wypuszczajmy broni z r¹k, nawet jeœli bêdziemy wrêcz przymuszeni do nieruchomej pozycji! Wiem coœ o tym, bo doœwiadczy³em tego podczas d³ugich godzin dializy – one mog¹ byæ wype³nione modlitw¹, lektur¹, a nawet apostolatem.
„Umar³ z lask¹ pastersk¹ w d³oni, niczym prawdziwy
pasterz wiod¹cy swój lud do Ziemi Obiecanej. (…) By³ ¿ywy i dynamiczny, anga¿owa³ siê bez reszty, nieustannie
szuka³ nowych sposobów g³oszenia orêdzia o wartoœci cierpienia, poszukiwa³ nowych dziedzin dzia³alnoœci, nowych
wspó³pracowników. Z nies³abn¹c¹ uwag¹ œledzi³ znaki

czasu. Œwiadom swojej roli prorockiej, by³ czujnym zwiadowc¹, który wpatruje siê w widnokr¹g i widzi nadejœcie
nowych czasów. By³ autentycznym piromanem – gdziekolwiek siê znajdowa³, odczuwa³ przymus zapalania ma³ych
p³omyków, pragn¹c, aby po³¹czy³y siê z wielkim ogniem,
który Jezus przyniós³ na ziemiê” (don Giovan Giuseppe
Torre, Kotwica nadziei, 2/1994).
W tym ostatnim roku ¿ycia najwiêkszym chyba prezentem, zwieñczaj¹cym ca³e jego ¿ycie, by³ dla niego List
Apostolski Jana Paw³a II Salvifici Dolores, og³oszony 11
lutego 1984 r. By³ on papieskim potwierdzeniem wszystkich intuicji i natchnieñ, jakie kierowa³y pra³atem w jego
interpretowaniu daru i tajemnicy cierpienia. By³o to te¿ potwierdzenie wszelkich podejmowanych przez niego dzia³añ
na rzecz cierpi¹cych. B³. Jan Pawe³ II, podczas jednego
z jubileuszów wspólnoty, nazwa³ go aposto³em chorych.
Zosta³ pochowany w Rzymie, w koœciele Matki Bo¿ej
od Dusz w Czyœæcu Cierpi¹cych, na via dei Bresciani, gdzie
przez d³ugie lata znajdowa³ siê dom generalny wspólnoty.
Czy rzeczywiœcie odpoczywa w Raju? Czy mo¿emy
wyobraziæ go sobie jako b³og¹ postaæ za¿ywaj¹c¹ niebiañskich rozkoszy? Nie za bardzo. Raczej widzimy go jako
niestrudzonego wstawiennika wszystkich chorych i cierpi¹cych, wszystkich tych, którzy dzia³aj¹ na rzecz dowartoœciowania cierpienia, jako tego, który orêduje za grzesznikami i chce byæ blisko swoich duchowych dzieci. Jego
beatyfikacja, która zaplanowana jest na 11 maja 2013 r.
w Rzymie, przyczyni mu zapewne jeszcze wiêcej pracy.
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Benedykt XVI, Orêdzie na Œwiatowy Dzieñ Misyjny 2012 r. (fragmenty)

BIADA MI, GDYBYM
NIE G£OSI£ EWANGELII
Równie¿ dzisiaj misja ad gentes winna byæ sta³ym horyzontem i wzorem wszelkiej dzia³alnoœci koœcielnej, bowiem sam¹ to¿samoœæ Koœcio³a stanowi wiara w tajemnicê Boga, który objawi³ siê w Chrystusie, aby nam przynieœæ zbawienie, oraz misja dawania o Nim œwiadectwa
i g³oszenia Go œwiatu a¿ do Jego powtórnego przyjœcia. Podobnie jak œw. Pawe³, powinniœmy troszczyæ siê o tych, którzy s¹ daleko, o tych, którzy nie znaj¹ jeszcze Chrystusa
i nie doœwiadczyli ojcostwa Boga; jesteœmy bowiem œwiadomi, ¿e «wspó³praca musi poszerzaæ siê dziœ o nowe formy, obejmuj¹c nie tylko pomoc ekonomiczn¹, ale równie¿
bezpoœrednie uczestnictwo w ewangelizacji»
(por. Jan Pawe³ II, Redemptoris missio, 82).
WIARA I G£OSZENIE
Troska o g³oszenie Chrystusa sk³ania nas tak¿e do obserwowania historii, aby dostrzec w niej problemy, pragnienia i nadzieje ludzkoœci, któr¹ Chrystus musi uzdrowiæ,
oczyœciæ i nape³niæ swoj¹ obecnoœci¹. Jego orêdzie jest bowiem wci¹¿ aktualne, przenika w samo serce historii i mo¿e
daæ odpowiedŸ na najg³êbsze niepokoje ka¿dego cz³owieka. Dlatego Koœció³ – wszystkie jego czêœci – musi byæ
œwiadomy tego, ¿e «ze wzglêdu na bezkresne horyzonty
misji Koœcio³a i z³o¿ony charakter obecnej sytuacji potrzebne s¹ nowe formy skutecznego przekazywania s³owa
Bo¿ego» (Benedykt XVI, Posynodalna adhort. Verbum
Domini, 97). Wymaga to przede wszystkim odnowionego
przyjêcia z wiar¹, osobiœcie i jako wspólnota, Ewangelii
Jezusa Chrystusa «w okresie g³êbokiej przemiany, jaki
ludzkoœæ prze¿ywa obecnie» (List apost. Porta fidei, 8).
Jedn¹ z przeszkód w o¿ywieniu zapa³u ewangelizacyjnego jest bowiem kryzys wiary, nie tylko w œwiecie zachodnim, ale u znacznej czêœci ludzkoœci, która jednak odczuwa
g³ód i pragnienie Boga, i winna byæ zachêcana i prowadzona do chleba ¿ycia i ¿ywej wody, jak Samarytanka, która
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udaje siê do studni Jakuba i rozmawia z Chrystusem. Jak
opowiada Ewangelista Jan, historia tej kobiety jest szczególnie wymowna (por. J 4, 1-30): spotyka Jezusa, który
prosi j¹, by da³a Mu siê napiæ, ale potem mówi jej o nowej
wodzie, która mo¿e na zawsze ugasiæ pragnienie. Kobieta
pocz¹tkowo nie pojmuje, zatrzymuje siê na poziomie materialnym, ale stopniowo Pan kieruje j¹ na drogê wiary, która doprowadza do rozpoznania Go jako Mesjasza. Odnoœnie do tego œw. Augustyn stwierdza: «Po przyjêciu w sercu
Chrystusa Pana có¿ innego mog³aby uczyniæ [ta kobieta],
jak porzuciæ dzban i pospieszyæ, by g³osiæ dobr¹ nowinê?»
(J 15, 30). Spotkanie z Chrystusem jako ¿yw¹ Osob¹, która zaspokaja pragnienie serca, musi rodziæ pragnienie,
by dzieliæ siê z innymi radoœci¹ tej obecnoœci i zapoznawaæ
z ni¹, tak aby wszyscy mogli jej doœwiadczyæ.
Trzeba odnowiæ entuzjazm dla przekazywania wiary,
aby rozwijaæ now¹ ewangelizacjê wspólnot i krajów, maj¹cych d³ug¹ tradycjê chrzeœcijañsk¹, które trac¹ odniesienie do Boga, a¿eby na nowo odkry³y radoœæ wiary. Troska
o g³oszenie Ewangelii nie powinna nigdy pozostawaæ na
marginesie dzia³alnoœci Koœcio³a i ¿ycia chrzeœcijanina, ale
winna wyraŸnie je znamionowaæ, wraz ze œwiadomoœci¹,
¿e jest siê adresatem, a zarazem misjonarzem Ewangelii.
G³ównym elementem g³oszenia jest zawsze to samo: kerygma Chrystusa, który umar³ i zmartwychwsta³ dla zbawienia œwiata, kerygma bezwarunkowej i ca³kowitej mi³oœci Boga do ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety, której
najwy¿szym wyrazem by³o pos³anie odwiecznego i jednorodzonego Syna, Pana Jezusa, który raczy³ wzi¹æ na siebie
ubóstwo naszej ludzkiej natury, umi³owaæ j¹ i odkupiæ od
grzechu i œmierci przez z³o¿enie siebie w ofierze na krzy¿u.
Wiara w Boga w tym planie mi³oœci, urzeczywistnionym w Chrystusie, jest przede wszystkim darem i tajemnic¹, które nale¿y przyj¹æ w sercu i w ¿yciu i za które trzeba
zawsze dziêkowaæ Panu. Ale wiara jest darem, który zosta³
nam dany, abyœmy siê nim dzielili; jest podarowanym talentem, który ma owocowaæ; jest œwiat³em, które nie powinno nigdy pozostawaæ w ukryciu, ale winno oœwietlaæ
ca³y dom. Jest najwa¿niejszym darem, jaki zosta³ nam
uczyniony w naszym ¿yciu, i nie mo¿emy zatrzymywaæ go
dla samych siebie.

G£OSZENIE PRZERADZA SIÊ W MI£OŒÆ
«Biada mi (...), gdybym nie g³osi³ Ewangelii!» – mówi³ aposto³ Pawe³ (1 Kor 9, 16). Te s³owa brzmi¹ z moc¹ dla
ka¿dego chrzeœcijanina i dla ka¿dej wspólnoty chrzeœcijañskiej na wszystkich kontynentach. Równie¿ dla Koœcio³ów na terenach misyjnych, Koœcio³ów w wiêkszoœci m³odych, czêsto niedawno za³o¿onych, misyjnoœæ sta³a siê naturalnym wymiarem, choæ same potrzebuj¹ jeszcze misjonarzy. Bardzo wielu kap³anów, zakonników i zakonnic
ze wszystkich czêœci œwiata, wielu œwieckich, a nawet ca³e
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rodziny opuszczaj¹ rodzime kraje, w³asne wspólnoty lokalne i udaj¹ siê do innych Koœcio³ów, aby dawaæ œwiadectwo i g³osiæ imiê Chrystusa, w którym ludzkoœæ znajduje zbawienie. Jest to wyraz g³êbokiej jednoœci, dzielenia
siê i mi³oœci miêdzy Koœcio³ami, aby ka¿dy cz³owiek móg³
us³yszeæ b¹dŸ ponownie us³yszeæ orêdzie, które uzdrawia,
i przyst¹piæ do sakramentów, bêd¹cych Ÿród³em prawdziwego ¿ycia.
Wraz z tym wielkim znakiem wiary, która przemienia
siê w mi³oœæ, wspominam – i dziêkujê im – Papieskie Dzie³a Misyjne, które s¹ narzêdziem wspó³pracy w powszechnej misji Koœcio³a w œwiecie. Dziêki ich dzia³alnoœci g³oszenie Ewangelii staje siê tak¿e spieszeniem z pomoc¹ bliŸniemu, sprawiedliwoœci¹ wzglêdem najubo¿szych, mo¿li-

FUNDAMENT

woœci¹ oœwiaty w najbardziej zapad³ych wioskach, opiek¹
medyczn¹ w odleg³ych miejscach, uwolnieniem od nêdzy,
przywracaniem do ¿ycia spo³ecznego tych, którzy s¹ zepchniêci na margines spo³eczeñstwa, wspieraniem rozwoju
narodów, przezwyciê¿aniem podzia³ów etnicznych, poszanowaniem ¿ycia w ka¿dej jego fazie.
Drodzy bracia i siostry, modlê siê o wylanie Ducha
Œwiêtego na dzie³o ewangelizacji ad gentes, a w szczególnoœci na tych, którzy j¹ prowadz¹, aby dziêki ³asce Bo¿ej
bardziej zdecydowanie rozwija³a siê w dziejach œwiata.
Pragnê siê modliæ s³owami b³. Johna Henry'ego Newmana:
«Towarzysz, o Panie, Twoim misjonarzom na ziemiach,
które maj¹ ewangelizowaæ, wk³adaj w ich usta odpowiednie s³owa, uczyñ owocnym ich trud».
Niech Maryja Dziewica, Matka Koœcio³a
i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszy wszystkim
misjonarzom Ewangelii.
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Rys. Izabela Sikora

rozpoczynamy
11 paŸdziernika 2012 r.

«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) s¹ dla nas zawsze otwarte. Wiod¹ one do ¿ycia w komunii z Bogiem
i pozwalaj¹ wejœæ do Jego Koœcio³a. Próg ten mo¿na
przekroczyæ, kiedy g³oszone jest S³owo Bo¿e, a serce
poddaje siê kszta³towaniu przez ³askê, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie
w drogê, która trwa ca³e ¿ycie. Zaczyna j¹ chrzest (por.
Rz 6, 4), dziêki któremu mo¿emy wzywaæ Boga jako
Ojca, a koñczy przejœcie przez œmieræ do ¿ycia wiecznego, bêd¹cego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Œwiêtego zechcia³ w³¹czyæ w sw¹ chwa³ê tych, którzy w Niego wierz¹ (por.
J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcê Œwiêt¹ – Ojca,
Syna i Ducha Œwiêtego – oznacza wiarê w jednego
Boga, który jest mi³oœci¹ (por. 1 J 4, 8): Ojca, który
w pe³ni czasów pos³a³ swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej
œmierci i zmartwychwstania odkupi³ œwiat; Ducha
Œwiêtego, który prowadzi Koœció³ przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.
Od pocz¹tku mojej pos³ugi Nastêpcy Piotra przypomina³em o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby
coraz wyraŸniej ukazywaæ radoœæ i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie z Chrystusem. W homilii
podczas Mszy œw. na rozpoczêcie mojego pontyfikatu
powiedzia³em: «Koœció³ jako ca³oœæ, a w nim jego
pasterze musz¹ tak jak Chrystus wyruszyæ w drogê,
aby wyprowadziæ ludzi z pustyni ku przestrzeni ¿ycia,
ku przyjaŸni z Synem Bo¿ym, ku Temu, który daje
nam ¿ycie – pe³niê ¿ycia» (1).
Zdarza siê obecnie doœæ czêsto, ¿e chrzeœcijanie
bardziej troszcz¹ siê o konsekwencje spo³eczne, kulturowe i polityczne swego zaanga¿owania, myœl¹c,
¿e wiara wci¹¿ jest oczywist¹ przes³ank¹ ¿ycia wspólnego. W rzeczywistoœci, za³o¿enie to nie tylko przesta³o byæ oczywiste, ale czêsto bywa wrêcz negowane
(2). Podczas gdy w przesz³oœci mo¿liwe by³o uznanie,
¿e istnieje jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie

akceptowana w swym odniesieniu do treœci wiary
i inspirowanych ni¹ wartoœci, to obecnie wydaje siê,
¿e w znacznej czêœci spo³eczeñstwa ju¿ tak nie jest,
z powodu g³êbokiego kryzysu wiary, który dotkn¹³
wielu ludzi.
Benedykt XVI, List Apostolski w formie «Motu
Proprio» PORTA FIDEI og³aszaj¹cy Rok Wiary, 1-2.
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Ks. Janusz Malski

KAP£ANI W LOURDES
W roku 2013 bêdziemy obchodziæ 70. rocznicê powstania Maryjnej Ligi Kap³anów, za³o¿onej przez pra³. Novarese w roku 1943. Mia³ on wtedy zaledwie 29 lat. Jednym
z g³ównych przedsiêwziêæ organizowanych w ramach dzia³alnoœci tego ruchu by³a pielgrzymka chorych, starszych
i niepe³nosprawnych kap³anów do Lourdes. W tym roku
pielgrzymka ta wyruszy³a ju¿ po raz 61. Pocz¹tki jej siêgaj¹
roku 1952. Pra³. Novarese od pocz¹tku pragn¹³, aby te coroczne kap³añskie wyjazdy powi¹zane by³y z rekolekcjami.
Pra³. Novarese pragn¹³, aby w Lourdes, w szkole Maryi kap³ani umacniali swoj¹ wiarê, wed³ug motta Maryjnej Ligi
Kap³anów: Cum Maria in caritate Christi – Z Maryj¹ w mi³oœci Chrystusa.
W pocz¹tkowych latach bra³o w niej udzia³ ponad 300
kap³anów. Towarzyszyli im klerycy, wolontariusze, bonifratrzy, pe³ni¹c pos³ugê medyczn¹. W pielgrzymce zawsze
brali udzia³ tak¿e kardyna³owie i biskupi. W tegorocznej
pielgrzymce uczestniczy³o kilkudziesiêciu kap³anów, którym g³osi³ rekolekcje bp Douglas Regattieri z diecezji Cesena-Sarsina. Byli te¿ pielgrzymi z ró¿nych diecezjalnych

Centrów Ochotników Cierpienia rozsianych we W³oszech.
Nie zabrak³o te¿ wolontariuszy.
W tamtych latach poci¹g by³ jedynym œrodkiem lokomocji, dziêki któremu tak du¿a grupa osób mog³a dotrzeæ
z Rzymu do Lourdes. Podró¿ d³uga, trwa³a ponad 24 godziny, przebiega³a w du¿ej mierze wzd³u¿ Lazurowego
Wybrze¿a. Dzisiaj do Lourdes mo¿na dotrzeæ innymi œrodkami – samolotem, autobusem, samochodem, ale podró¿
w poci¹gu to okazja do integracji, bli¿szego poznania.
Pod koniec lat 80., jak ju¿ pisaliœmy, w tych pielgrzymkach uczestniczyli tak¿e kap³ani z Polski. W tym roku
cieszyliœmy siê, ¿e do pielgrzymki do³¹czy³ ks. bp Krzysztof Zadarko z diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. Mo¿e
powróci ten czas, by znowu ksiê¿a pracuj¹cy w naszej ojczyŸnie, doœwiadczeni chorob¹ i cierpieniem, w³¹czyli siê
w te maryjne rekolekcje.
Z roku na rok mo¿na zauwa¿yæ w Lourdes spadek
przybywaj¹cych pielgrzymów. Spowodowane to jest nie
tylko dosiêgaj¹cym ró¿ne kraje kryzysem ekonomicznym,
ale równie¿ popularnoœci¹ innych sanktuariów maryjnych.

ODMAWIAJMY RÓ¯ANIEC
Z BERNADETT¥!
Ró¿aniec jest tegorocznym tematem duszpasterskim w Lourdes.
Tak jak w roku ubieg³ym, w którym tematem by³
krzy¿, pielgrzymi stawiali na placu przed bazylik¹
swoje krzy¿e, tak w tym roku tworz¹ wielkie kolorowe drzewa ró¿añcowe.
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Natalia Byczkowska

Z SERCA I G£OWY
WOLONTARIUSZA
Wolontariusz o wolontariacie dobrowolnie pisze :)
Jeœli nie masz nic innego do dania potrzebuj¹cemu,
daj mu przynajmniej twój uœmiech,
który otwiera i uspokaja duszê.
œw. Franciszek z Asy¿u

A na pocz¹tek (po)wa¿ne znaczenia i definicje...
S³owo wolontariat swoje Ÿród³o ma w ³aciñskim s³owie voluntas oznaczaj¹cym woln¹ wolê. Co tak¿e zachowa³o siê w jêzyku w³oskim – volonta znaczy wola. Natomiast, id¹c dalej, ³aciñskie volontarius to dobrowolny,
chêtny. Wolontariat jest dobrowolnym, œwiadomym i bezp³atnym dzia³aniem (prac¹) na rzecz ludzi spoza krêgu ro-

dzinnego i kole¿eñskiego. Zatem, skrótowo rzecz ujmuj¹c,
wolontariusz to taki ktoœ, kto ochotniczo (i ochoczo) pomaga innym ludziom, nie czerpi¹c z tego zysków materialnych (lecz zyskuj¹c o wiele wiêcej i tak naprawdê „coœ”
o wiele cenniejszego...).
Wolontariat poci¹ga i wci¹ga...
W moim doœwiadczeniu wolontariat to takie doœwiadczenie, którego jak ju¿ nieco posmakujesz, to nie mo¿esz
bez niego ¿yæ. Cz³owiek chce coraz wiêcej i coraz czêœciej,
nie do koñca rozumiej¹c, dlaczego tak jest. To tajemnica
i ³aska. Moje wolontariackie bycie w Cichym Domu w G³ogowie trwa ju¿ (dopiero) cztery lata. Z roku na rok staje siê
coraz intensywniejsze. Inaczej siê nie da, pragnie siê tam
byæ z ludŸmi i dla ludzi.

Wolontariat daje szczêœcie...
Wolontariat daje niesamowicie wiele szczêœcia! Sk¹d
to szczêœcie? Ciekawa jestem, jak to wygl¹da z „zewn¹trz”? Jak to widz¹ nie-wolontariusze? Czy to szczêœcie
w ogóle widaæ? Czy rzuca siê w oczy? Czy zadziwia? Czy
wzbudza jakieœ nurtuj¹ce pytania? Czy porusza? Czy mo¿e
poci¹gn¹æ innych?
Wolontariusz wiêcej czerpie, zyskuje i otrzymuje
ni¿ daje...
Kiedyœ mia³am wra¿enie, ¿e teksty powy¿szego typu
s¹ powszechne. ¯e wszyscy tak mówi¹. ¯e jest to tylko taki
slogan, który siê powtarza, bo piêknie brzmi, jednak nie do
koñca ma pokrycie w rzeczywistoœci. Myœl¹c tak, bardzo
siê mo¿na zadziwiæ i wiele odkryæ. Naprawdê otrzymuje
siê o wiele wiêcej ni¿ daje. A im wiêcej siê daje, tym wiêcej
otrzymuje. Otrzymuje radoœæ, sens. Czerpie si³ê. Zyskuje
mo¿liwoœæ przebywania z niesamowitymi i piêknymi ludŸmi. Czerpiê, zyskujê i otrzymujê OGROM, naprawdê tak
jest! Paradoks? Tajemnica. To jest niesamowite. To zachwyca.
Dla mnie wolontariat to ludzie i relacje...
Najpiêkniejsze, co Bóg mi daje w ostatnim czasie, to
relacje. Relacje s¹ tak niezwykle wa¿ne. Wolontariat jest
doskona³ym œrodowiskiem dla relacji. Wolontariat, jakim
go poznajê, daje mi szansê budowania piêknych relacji
z piêknymi ludŸmi. Kiedy myœlê – wolontariat w G³ogowie, przed oczami ukazuj¹ mi siê twarze i imiona (wiele
twarzy i imion!). Widzê wszystkich, których tu pozna³am,
z którymi by³am, którym mog³am pomagaæ. Przypominaj¹
mi siê historie, zdarzenia z nimi zwi¹zane, przede wszystkim te najradoœniejsze. Wspominam nieustannie razem
spêdzony czas. Ci ludzie ju¿ na zawsze pozostaj¹ w moim
sercu.

chodziæ do nich z trosk¹ i pomoc¹. Uczy siê, jak pocieszaæ,
przytulaæ, uœmiechaæ siê i po prostu byæ przy kimœ. Przestaje przejmowaæ siê drobnostkami, które wczeœniej urasta³y do rangi wielkich problemów. Przestaje myœleæ tylko
o sobie.
Wolontariat daje mo¿liwoœæ poznania siebiesamego, zbli¿a do cz³owieka i Boga...
Tutaj konfrontujesz siê z ró¿nymi trudnymi sytuacjami. Widzisz, jak na nie reagujesz, czy i jak sobie z nimi
radzisz. Dostrzegasz, jak wiele jeszcze przed tob¹. Poznajesz wtedy siebie, swoje talenty i niedoskona³oœci. Mo¿esz
zaakceptowaæ siebie, jakim jesteœ i wtedy pracowaæ nad
sob¹ (a lepiej – wspó³pracowaæ z ³ask¹ Boga). Stajesz siê
dziêki temu bardziej wyrozumia³y dla s³aboœci innych
ludzi. Potrafisz wiêcej zrozumieæ, a dziêki temu kochaæ
i byæ blisko nich. A Bóg... Bóg jest zawsze obok nas, a to
pomaga byœmy dostrzegali Jego obecnoœæ i te¿ pragnêli byæ
blisko Niego. Jezus mówi przecie¿, ¿e jeœli pomagamy
bliŸnim, to Jemu pomagamy.
Wolontariat to wspania³oœæ i cud bycia razem,
uœmiechy, taniec i podskoki z radoœci...
To bycie razem nie tylko na rehabilitacji i pomoc w trudach. To wypady na miasto, na lody (w „ogródkach” na starym rynku w G³ogowie smakuj¹ prawie jak prawdziwe

Wolontariat uczy i czyni cz³owieka lepszym...
Cz³owiek staje siê wra¿liwy na potrzeby drugiego
cz³owieka. Jego oczy staj¹ siê „widz¹ce”, jego serce coraz
bardziej otwarte. Zaczyna bardziej dostrzegaæ ludzi i wyKOTWICA
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5 grudnia – Œwiatowy Dzieñ Wolontariusza i Œwiêty
Saba Jerozolimski...
Przy tej okazji dowiedzia³am siê, kiedy to wolontariusze maj¹ swój œwiatowy dzieñ. Mo¿e warto œwiêtowaæ?
A mo¿e ka¿dego dnia dziêkowaæ Bogu i radowaæ siê, ¿e jest
siê wolontariuszem? Czy jest patron wolontariuszy, wolontariatu? Nie mogê siê doszukaæ... Za to 5 grudnia wspominamy œw. Sabê Jerozolimskiego, prezbitera. By³ on wytrwa³y, wierny, oddany, opiekuñczy, m¹dry, pomys³owy,
bezkompromisowy. Wolontariuszowi siê to przyda, mo¿e
czerpaæ i prosiæ przez jego wstawiennictwo.

w³oskie w Rzymie), na pizze, czy do Mc'Donalda. To
wspólne spacery, wycieczki, ogniska, gry i zabawy sportowe, wypady na basen. To tañce w pe³ni do „bia³ego rana”
(czyli jakoœ do 22.00 czy 23.00;). To wieczory przesiedziane, przegadane i przeradosne.
Wolontariat to te¿ trud i piêkno zarazem, to mi³oœæ
i to ma sens...
Tak jak w ¿yciu. Wszystko wspó³istnieje i przenika siê.
Chwile smutne i radosne. Trud i ³atwoœæ. Uœmiech i ³za.
Cierpienie i szczêœcie. A najwa¿niejsza jest mi³oœæ. Wolontariat pozwoli³ doœwiadczyæ mi mi³oœci.
Wolontariat z miot³¹ i zmywakiem...
To jedne z zajêæ ulubionych – sprz¹tanie na refektarzu
i w kuchni. Tutaj mo¿na uczyæ siê, jak najdrobniejsze rzeczy, jak wszystko czyniæ z mi³oœci¹. Jak zmywaæ, wycieraæ, zamiataæ, uk³adaæ naczynia i sztuæce, sk³adaæ obrusy,
dok³adaæ serwetki, dosypywaæ cukru... A wszystko to tañcz¹c z miot³¹ lub œpiewaj¹c w³oskie przeboje (wedle uznania).
KOTWICA
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Puste rêce, pe³ne wnêtrze i uœmiech...
Trafi³y do mnie bardzo s³owa œw. Franciszka z Asy¿u,
którymi rozpoczê³am pisanie. Myœlisz: „E tam, co ja tam
mogê daæ? Nic nie mam, nic nie potrafiê... Nic nie mogê
daæ. Inni to potrafi¹, inni to mog¹... Ja nie”. To nieprawda,
z pewnoœci¹ ka¿dy ma wiele, by daæ. Czas, uwagê, siebie
ca³ego i swoje wnêtrze. Na pewno ka¿dy mo¿e daæ uœmiech. Mo¿e dla drugiego cz³owieka uœmiech ten (mój uœmiech, twój uœmiech) bêdzie pierwszym od bardzo dawna, który otrzyma. Uœmiech, który trafi wprost do serca,
da ukojenie i bêdzie pocz¹tkiem czegoœ nowego. Uœmiech
wiele mo¿e, niekiedy uœmiech wystarczy. Przypominaj¹ mi
siê s³owa piosenki: „Nigdy nie ¿a³uj uœmiechu. Bo uœmiech
mow¹ jest duszy. Gdy s³owa nie pomog¹. To uœmiech serce
poruszy”.

WOLONTARIUSZE
A oni – nie bacz¹c
na w³asne biedy,
na stany pogody
i notowania gie³dowe
dniem i noc¹
podejmuj¹ dzie³o mi³osierdzia.
Pukaj¹c do drzwi
naszych domów
przychodz¹ z Anio³em
by poœród popio³ów ¿ycia
odnaleŸæ diament istnienia
- ofiaruj¹ w³asn¹ m¹droœæ;
umiejêtnoœci oraz serce.
Czêsto bezimienni,
wzywani do tych,
których Bóg powo³a³.
£agodz¹c ból i cierpienie,
daj¹ przyk³ad zanurzenia
w samarytañskiej przestrzeni
mi³oœci bliŸniego.
prof. Maria Z. Pulinowa,
wolontariuszka hospicjum
w Sosnowcu
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MY CVS

MY CVS

Ks. Przemys³aw Zamojski

Jan Polañski

PIELGRZYMKA CHORYCH
W STUDZIENICZNEJ

Z MARYJ¥ ODKRYWAMY
CIERPIENIE

Jako ludzie chorzy i cierpi¹cy bierzecie udzia³ w rozwoju diecezji e³ckiej i za to dzisiaj wyra¿am wam wdziêcznoœæ – powiedzia³ bp Jerzy Mazur do zgromadzonych
w Studzienicznej grupy osób chorych i cierpi¹cych, którzy
przybyli na doroczn¹ pielgrzymkê. W pierwsz¹ sobotê

Od 15 do 17 czerwca wspólnota bydgoskiego Centrum
zorganizowa³a w sanktuarium maryjnym w Licheniu trzydniowe rekolekcje formacyjne na temat: „Z Maryj¹ odkrywamy cierpienie jako dar powo³ania”. Nauki rekolekcyjne
g³osi³ nam ks. dr Janusz Kumala MIC (marianin) – dyrektor Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu. W rekolekcjach bra³o udzia³ 34 cz³onków z Bydgoszczy oraz 3 cz³onków z Torunia, gdzie tworzy siê nowa grupa CVS. Na te rekolekcje zaprosiliœmy tak¿e braci i siostry z G³ogowa oraz
Wroc³awia.
Mi³o nam by³o codziennie siê spotykaæ z siostr¹ Ew¹
Figur¹, Wiolett¹ Witkowsk¹, Ann¹ Wawrzyniak i bratem
Romanem P³atkiem. Byliœmy wspólnie zakwaterowani
w piêknym domu pielgrzyma ARKA, w pobli¿u bazyliki,
wœród piêknej zieleni i otoczenia. W pierwszy dzieñ przy-
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sierpnia w Studzienicznej k. Augustowa odby³a siê pielgrzymka chorych i niepe³nosprawnych oraz Cichych Pracowników Krzy¿a. Sanktuarium Matki Bo¿ej w Studzienicznej jest jednym z g³ównych sanktuariów diecezji e³ckiej. W roku 1999 sanktuarium to odwiedzi³ papie¿ Jan
Pawe³ II.
W homilii biskup diecezji e³ckiej mówi³ o wielkiej roli,
jak¹ dla Koœcio³a odgrywaj¹ ci, którzy w sposób œwiadomy
ofiarowuj¹ ciê¿ar cierpienia dla zbawienia innych. Mo¿na
o was powiedzieæ, ¿e jesteœcie silni i mocni jak Jezus
na krzy¿u, a jednoczeœnie jesteœcie œwiadkami mi³osiernej
mi³oœci Boga – powiedzia³ hierarcha. Kaznodzieja w przemówieniu nawi¹za³ te¿ do idei Cichych Pracowników
Krzy¿a: niech to dzisiejsze spotkanie jeszcze bardziej nas
umocni, abyœmy stawali siê cichymi wspó³pracownikami
ofiary Jezusa.
Przemówienie zosta³o ubogacone œwiadectwem biskupa: Mam œwiadomoœæ, ¿e nie jestem sam, bo jest ze mn¹
du¿a grupa ludzi cierpi¹cych, którzy ofiarowuj¹ swoje cierpienia w moich intencjach. Tak¹ œwiadomoœæ mia³em, bêd¹c w Afryce czy na Wschodzie, na Syberii. Cierpienie mo¿e byæ darem – o tym mówi³ mi mój wspó³brat, z którym by³em wyœwiêcony na kap³ana. Dzisiaj ma stwardnienie rozsiane, porusza siê na wózku inwalidzkim, ale nie traci nadziei. Jego cia³o jest s³abe – ma ró¿ne rurki, które odprowadzaj¹ wszystko z wnêtrza, zawsze mówi: cierpienie to jest
dar, który otrzyma³em od Boga. Najpierw otrzyma³em
mo¿liwoœæ ewangelizacji w Afryce w Angoli, a dzisiaj poprzez cierpienie wypraszam potrzebne ³aski dla innych.
To jest jego misja i on tê misjê tak odczyta³.
Œwiadectw nie zabrak³o te¿ po Mszy Œwiêtej. Wœród
osób dziel¹cych siê œwiadectwami by³ kap³an, który poprzez doœwiadczenia choroby i nag³ej hospitalizacji odkry³,
jak wielu ludzi modli siê za niego i jak poprzez tê modlitwê
jest w samym centrum Koœcio³a. By³ z nami te¿ ks. Janusz
Malski, aby opowiedzieæ o Cichych Pracownikach Krzy¿a
i Centrum Ochotników Cierpienia.
Program spotkania, oprócz Mszy Œwiêtej, obejmowa³
czas na sakrament pokuty, agapê i drogê krzy¿ow¹.

jazdu nawiedziliœmy las Gr¹bliñski, gdzie w 1850 r. objawi³a siê pasterzowi Miko³ajowi Sikatce Matka Boska.
Znajduje siê tu kamieñ z symbolicznym odciskiem stóp
Matki Bo¿ej. W piêknym lesie Gr¹bliñskim spotkaliœmy
siê w koœciele klasztornym równie¿ z siostrami anuncjatkami, które przyby³y do Lichenia z Francji.
Po powrocie zwiedzaliœmy z przewodnikiem teren
sanktuarium. Wielkim prze¿yciem dla wszystkich by³o
zwiedzenie tzw. apartamentów papieskich. S¹ to pokoje
i pomieszczenia (dziœ muzeum), gdzie przez 3 dni mieszka³
Ojciec œw. podczas wizyty w Licheniu w roku 1999.
Nauki rekolekcyjne odbywa³y siê w kaplicy domu
pielgrzyma. Nauki rekolekcjonisty pozwoli³y nam dotkn¹æ
tematyki cierpienia i uzyskaæ odpowiedzi na wiele drêcz¹cych nas pytañ. Cierpienie bowiem wci¹¿ pozostaje tajemnic¹. Odkryliœmy w naukach rekolekcyjnych takie wartoœci
i odpowiedzi, jak np.: cierpienie prze¿ywane bez mi³oœci
bêdzie niszczyæ cz³owieka; jesteœmy powo³ani do szczêœcia, nawet jeœli doœwiadczamy cierpienia; choroba jest narzêdziem uprzywilejowanym s³u¿¹cym do wzrostu wiary;
cierpi¹cy mo¿e prosiæ Boga o zbawienie drugiego cz³owieka i bêdzie to wys³uchane; Maryja nie lêka³a siê wype³niæ
wolê Boga, my te¿ powinniœmy j¹ wype³niæ z odwag¹; nie
powinniœmy czyniæ z cierpienia najwa¿niejszej sprawy naszego ¿ycia.
Wielkim prze¿yciem dla wszystkich uczestników by³
codzienny Apel Maryjny o godz. 21.00 w bazylice, po którym wyrusza³a procesja maryjna ze œwiat³ami. W ostatnim
dniu rekolekcji zwiedzaliœmy bazylikê Licheñsk¹. W jej
dolnej czêœci znajduje siê kaplica mêczenników II wojny
œwiatowej. Wœród nich by³o te¿ 2 kap³anów z Bydgoszczy.
Na zakoñczenie rekolekcji w niedzielê by³o wspólne spotkanie z Cichymi Pracownikami Krzy¿a. Po zakoñczeniu
zarz¹d CVS diecezji bydgoskiej odby³ swoje zebranie.
Wszyscy szczêœliwi i dowartoœciowani tym trzydniowym
pobytem powróciliœmy do naszych domów.
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Cisi Pracownicy Krzy¿a

Agnieszka Pilch, Joanna Kryszczyñska

US£YSZCIE NASZ G£OS!
W dniach 19-21 kwietnia 2012 r. odby³a siê konferencja „Us³yszcie nasz g³os!”. Jej celem by³o przekazanie
podstawowej wiedzy na temat mo¿liwoœci komunikacji
z osobami niepe³nosprawnymi, u których stwierdza siê powa¿ne problemy w porozumiewaniu siê za pomoc¹ mowy,
pomimo prawid³owego s³uchu. Inicjatorami konferencji
byli: lek. med. Joanna Kryszczyñska, mgr Agnieszka Pilch
oraz ks. dr Jan Szel¹g.
Spotkanie odby³o siê w g³ogowskim domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Paw³a II. G³ównym tematem
konferencji by³a rola komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej, tzw. AAC, w integralnym rozwoju osoby niepe³nosprawnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektu
duchowego i religijnego. Temat okaza³ siê tak wa¿ny,
a przy tym rzadko podejmowany, ¿e ze znalezieniem odbiorców nie by³o problemu. W efekcie do G³ogowa przyjecha³o ponad 100 osób z ca³ej Polski. Uczestnikami byli
nauczyciele (w tym katecheci), logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, osoby konsekrowane, rodzice oraz osoby maj¹ce powa¿ne problemy w porozumiewaniu siê. Wœród prelegentów goœciliœmy nie tylko wysokiej klasy specjalistów zajmuj¹cych siê tym problemem, ale równie¿ osoby,
których ten problem dotyczy bezpoœrednio. Z wyk³adami
przyjechali do nas tak¿e lekarze z W³och.
W trakcie wyk³adów i warsztatów uczestnicy mogli
zapoznaæ siê z podstawowymi metodami i strategiami
AAC, praktycznymi przyk³adami i doœwiadczeniami z w³¹czania osób niemówi¹cych w ¿ycie rodziny i spo³eczeñstwa lokalnego, w tym parafialnego. Bardzo wa¿nym by³
g³os doros³ych osób z t¹ niepe³nosprawnoœci¹. Da³y one
piêkne œwiadectwo swojej wiary, ale mówi³y tak¿e o swoich specyficznych potrzebach, np. przygotowanych do rozmowy z nimi spowiednikach.
Oprócz pog³êbiania wiedzy na temat alternatywnych
i wspomagaj¹cych metod porozumiewania siê, staraliœmy
siê nie zapomnieæ o rozmowie z naszym Panem. Du¿e znaczenie dla uczestników konferencji mia³o wspólne uczestnictwo w codziennej Eucharystii. Nasze Msze œw. celebrowali miêdzy innymi bp Marek Mendyk oraz bp Stefan
Regmunt.
Po ka¿dym z bloków warsztatowych na korytarzach,
w kuluarach toczy³y siê o¿ywione dyskusje. Przyjezdni goœcie podkreœlali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny, licz¹c jednoczeœnie na kolejne tego typu konferencje.

Tomasz Grabowski

Prof. Wojciech Otrêbski

AAC
S¹ wœród nas osoby, które nie s¹ w stanie mówiæ lub
mówi¹ na tyle niewyraŸnie, ¿e utrudnia to lub niekiedy
uniemo¿liwia porozumiewanie siê z drug¹ osob¹. Zaburzenia mowy maj¹ ró¿n¹ etiologiê i zró¿nicowany obraz
kliniczny. Objawy, które obserwujemy, mog¹ wynikaæ
z zaburzeñ funkcji narz¹du s³uchu, uszkodzenia ró¿nych
obszarów oœrodkowego uk³adu nerwowego, nieprawid³owej budowy aparatu artykulacyjnego i fonacyjnego, zaburzeñ funkcjonowania obwodowego uk³adu nerwowego.
Ka¿da z osób, u której wystêpuj¹ problemy z mówieniem,
wymaga pomocy, która bêdzie indywidualnie dostosowana do jej potrzeb. Wspomagaj¹ce i alternatywne sposoby
porozumiewania (AAC – Augmentative and Alternative
Communication) to pojêcie u¿ywane do opisania niektórych metod komunikacji, które mog¹ byæ wykorzystywane
jako pomoc w³aœnie dla takich osób.
AAC to systemy oparte na znakach i gestach oraz pomocach u³atwiaj¹cych porozumiewanie siê, pocz¹wszy od
najprostszych tablic papierowych do urz¹dzeñ opartych na
technologii komputerowej. Dla u³atwienia komunikacji
mo¿emy pos³u¿yæ siê miêdzy innymi: zdjêciami, obrazkami, symbolami, w tym Picture Communication Symbols
(tzw. PCS), piktogramami, symbolami Widgit i Bliss lub
pismem oraz gestami (np. Makaton). AAC mo¿e byæ pomocne w rozumieniu mowy i nadawaniu czytelnych komunikatów (ekspresji jêzykowej). Z graficznych symboli lub
zapisanych s³ów mo¿emy tworzyæ tablice tematyczne lub
ksi¹¿ki do komunikacji, które pomagaj¹ w porozumiewa-

niu siê na dowolny temat. By mo¿na by³o w ¿yciu codziennym korzystaæ z AAC musimy przygotowaæ osobom z powa¿nymi problemami w porozumiewaniu siê partnerów do
konwersacji w najbli¿szym œrodowisku. Wymaga to wielu
lat specjalistycznych zajêæ z osobami niepe³nosprawnymi, ale tak¿e przekazania praktycznych wskazówek na

temat wykorzystania AAC rodzinie, nauczycielom,
przyjacio³om, s¹siadom i pozosta³ym osobom, które
maj¹ z nimi stycznoœæ.

Od lewej: Krzysztof Lausch, Beata Dyko

Od lewej: Wirginia Loebl, Joanna Lis, Agnieszka Bal
Od prawej: Joanna Kryszczyñska, Agnieszka Pilch
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Fr. Hubert Pilarczyk OMI, WSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze.
Refleksja pokonferencyjna z perspektywy osoby, która po raz pierwszy
spotyka siê z tego typu problemem, G³ogów 19-21.04.2012.

LEKCJA KOMUNIKACJI

Bp Stefan Regmunt, za nim ks. dr Grzegorz Cyran, obok fr. Hubert Pilarczyk

Poni¿sze opracowanie przybierze formê duchowego sprawozdania, podzielenia siê przemyœleniami
i uczuciami, które towarzyszy³y mi podczas poznawania wspó³czesnych metod komunikowania siê. Tekst
ten nie bêdzie dostarcza³ informacji naukowych, lecz,
mam tak¹ nadziejê, pozwoli na zrozumienie pewnych
reakcji, które jako ¿e s¹ wpisane w nasz¹ ludzk¹ naturê, nie zawsze s¹ konieczne i pomocne w procesie komunikowania siê.
Wspó³czesny nam œwiat pe³en jest paradoksów.
Z³o przybiera starannie dobran¹ sukniê dobra, dobro
jest niszczone przez ró¿nego rodzaju formy szeroko
rozumianego postêpu – zjawiska te s¹ przez nas dostrzegane w mediach i na wielkich reklamowych bilbordach, ale czy jest tak w szaroœci dnia codziennego?
Czy jest tak wszêdzie? Czy paradoks jest identyfikowany z przewrotem, zmian¹, czymœ, co wprowadza
nie³ad? Czêsto mamy sk³onnoœci, aby tak myœleæ, jednak nie zawsze tak jest. Przekona³em siê o tym w ci¹gu
ostatnich dwóch dni. Us³yszeæ g³os niemówi¹cego, zobaczyæ to, co niewidzialne… Paradoksalne, prawda?
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– ale mo¿liwe, szlachetne, potrzebne i jak¿e piêkne!
Ostatnie kilka dni spêdzi³em w miejscu wyj¹tkowym – Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Paw³a II w G³ogowie, którego gospodarzami s¹ Cisi Pracownicy Krzy¿a. Podejrzewam, ¿e nigdy bym tu nie
trafi³, gdyby nie mój wyk³adowca pedagogiki, ks. dr
Grzegorz Cyran, który na jednym z wyk³adów prowadzonych w naszym seminarium, poœwiêconym relacjom miêdzyludzkim i przekazowi informacji z perspektywy pedagogiki, wspomnia³ o organizowaniu
konferencji po³¹czonej z warsztatami, która swoim
zakresem tematycznym obejmowaæ ma podstawowe
metody i strategie komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej, a któr¹ w skrócie, jak siê póŸniej dowiedzia³em, nazywa siê AAC.
Mow¹ pos³ugujemy siê na co dzieñ i dopiero, kiedy spotkamy kogoœ, kto nie mówi lub mówi niezrozumiale, uœwiadamiamy sobie, jak wa¿nym i precyzyjnym narzêdziem jest mowa. Dopiero póŸniej rozumiemy, ¿e jesteœmy bez niej bezradni. Myœlê, ¿e te s³owa,
które wypowiedzia³a kiedyœ pani Anna Lechowicz,
najlepiej odzwierciedlaj¹ sytuacjê, w której siê znalaz³em. By³a to dla mnie lekcja cierpliwoœci, duchowej
pokory, czas zatrzymania siê i refleksji… Zacznijmy
jednak od pocz¹tku. Wybieraj¹c siê na sympozjum,
nie mia³em nawet pojêcia o tym, ¿e istnieje coœ takiego
jak komunikacja wspomagaj¹ca i alternatywna, nie
zna³em jej metod, struktur, funkcjonowania, zastosowania – jednym s³owem w zakresie tematycznym tego
zagadnienia by³em na etapie zerowym. Ju¿ w kilka
chwil po przybyciu na miejsce zrozumia³em, ¿e czas,
który spêdzê w Domu „Uzdrowienie Chorych”, bêdzie czasem wyj¹tkowym.
Pierwszym obrazem, który ujrza³em, by³ widok
m³odej dziewczyny, która komunikowa³a siê ze œwiatem za pomoc¹ tablicy alfabetycznej, literuj¹c s³owa,

które chcia³a przekazaæ rozmówcy. Oczywiœcie, gdyby nie szczegó³owa instrukcja tego rodzaju komunikacji – Ona wskazuje ³okciem litery, które nale¿y g³oœno wymówiæ, poczekaæ na potwierdzenie i z³o¿yæ z nich
wyraz – na pewno „tak szybko” nie zrozumia³bym,
co Agnieszka, bo tak ma na imiê moja pierwsza nauczycielka komunikacji alternatywnej, ma mi do powiedzenia. By³o to dla mnie bardzo wartoœciowe odkrycie – nawet najbardziej szczegó³owe wyk³ady nie
dadz¹ tego, co daje bezpoœredni kontakt z drugim cz³owiekiem. Strach i podziw – kolejny paradoks. Strach
przed tym, ¿e zostanê Ÿle zrozumiany lub co wiêcej,
¿e zostanê Ÿle odebrany przez moj¹ rozmówczyniê
i jednoczesny podziw za jej chêæ nawi¹zania kontaktu
z kimœ, kogo widzia³a po raz pierwszy.
Drugim nauczycielem na drodze poznawania komunikacji alternatywnej by³ Micha³, nota bene mój
wspó³lokator. Micha³ potrafi mówiæ, lecz jego mowa
jest niewyraŸna – znów pojawi³ siê strach, mniejszy
ni¿ poprzednio, ale jednak: bêdê potrzebowa³ wiele
czasu, aby siê przyzwyczaiæ i bêdê musia³ bardzo siê
koncentrowaæ, aby zrozumieæ to, co ma do powiedzenia. Takie by³y moje pierwsze wnioski, jak siê potem
okaza³o – b³êdne. Wystarczy³o zaledwie kilka godzin,
abym zrozumia³, w jaki sposób Micha³ rozmawia.
Po dwóch dniach komunikowaliœmy siê bez problemu, on pozna³ mnie, a ja jego. Tak¿e w tym przypadku
z pomoc¹ przysz³a mi osoba znaj¹ca Micha³a, a mianowicie jego kuzynka Marlena. To od niej, patrz¹c na
ni¹, uczy³em siê cierpliwoœci, tego, w jaki sposób nale¿y s³uchaæ tego, co mówi drugi cz³owiek, ale przede
wszystkim jak „chcieæ” zrozumieæ to, co do nas mówi.
Marleno, dziêkujê.
Kolejny dzieñ konferencji poœwiêcony by³ stronie
czysto teoretyczno-wyk³adowej. Mo¿e nie brzmi to
zbyt zachêcaj¹co, szczególnie dla osób m³odych, ale
proszê mi wierzyæ na s³owo, pozwoli³ on zrozumieæ
ewolucjê komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej, a co za tym idzie wskaza³ drogê i kierunek, w którym powinna siê ona rozwijaæ. Osobiœcie nie mam dobrej pamiêci do nazwisk, postanowi³em jednak wy-

mieniæ osoby referuj¹ce z imienia i nazwiska (na wypadek, gdyby ten krótki i nienaukowy tekst poruszy³ do zg³êbienia tematu): Wojciech Otrêbski, Joanna Kryszczyñska, ks. Jan Szel¹g, Wirginia Loebl,
Aleksandra Wnuk, Agnieszka Pilch, Angelo Cortile,
Eduardo Ammendola, Krzysztof Lausch, Katarzyna
Sadowska, Beata Tomaszewska, Ewa Cieœliñska, Katarzyna Gawiñska. Dziêki tym osobom, a ka¿da z nich
specjalizuje siê w innej dziedzinie naukowej, moim
oczom ukazany zosta³ problem, z którego wczeœniej
nie zdawa³em sobie sprawy, a mianowicie, jak wa¿na
jest komunikacja miêdzyludzka. Cz³owiek bowiem
z natury jest osob¹ biologiczn¹, psychiczn¹, spo³eczn¹
i duchow¹, a jak powiedzia³ Tomasz Merton: cz³owiek
nie jest samotn¹ wysp¹. Moim oczom ukazany zosta³
obraz osoby niepe³nosprawnej jako partnera w codziennym ¿yciu, a nie tylko odbiorcy pewnych zjawisk i fuzji, jakie powinny zachodziæ pomiêdzy rozwojem osoby i rozwojem osobowym zarówno osoby
pe³nosprawnej, jak i niepe³nosprawnej czy ewolucji,
która powinna przebiegaæ trójtorowo: „ku innym”,
„ku œwiatu”, „ku sobie samemu” i zmierzaæ do tego,
aby odnaleziony zosta³ sens ¿ycia w samym ¿yciu
(Victor Frankl).
Nie wspomnia³em jeszcze o dwóch prelegentach:
Agnieszce Bal i Tomaszu Grabowskim. Uczyni³em
to jednak nie z powodu przeoczenia, lecz z powodu
wyj¹tkowoœci wyk³adów, które przeprowadzili. Pani
Agnieszka, o której wspomnia³em we wstêpie, mówi¹c o mojej pierwszej nauczycielce komunikacji
wspomagaj¹cej i alternatywnej, podzieli³a siê ze
wszystkimi zebranymi œwiadectwem swojego ¿ycia,
prezentuj¹c temat: Moja spowiedŸ wczoraj i dziœ.
By³ to moment, w którym wszyscy pochyliliœmy siê
nad potrzebami duchowymi osób z upoœledzeniem
ruchowym i maj¹cymi problem z komunikowaniem
siê. Uwa¿am, ¿e ta czêœæ by³a niezwyk³¹ chwil¹ refleksji, szczególnie dla osób duchownych, które maj¹
prowadziæ do Boga wszystkich ludzi, bez wzglêdu na
stan zdrowia, narodowoœæ czy inne przymioty. Mnie
osobiœcie sk³oni³a do pog³êbiania zagadnieñ i umiejêtnoœci zwi¹zanych z sakramentem pokuty i pojedKOTWICA
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nania, którego szafarzem mogê staæ siê w przysz³oœci
oraz niejednemu z nas poruszy³a sumienie do g³êbokiego rachunku zwi¹zanego z podejœciem do sakramentu pokuty i pojednania. Pan Tomasz jest naznaczony stygmatem cierpienia w postaci dzieciêcego pora¿enia mózgowego cztero-koñczynowego. Do przedstawienia tematu Ewolucja moich metod komunikacji
wykorzysta³ techniki komputerowe oraz swoje zdolnoœci informatyczne. Wyk³ad w postaci przygotowanego wczeœniej filmu pozwoli³ nam zaobserwowaæ
ewolucjê metod komunikacyjnych od zastosowania
symboli Blissa do nowoczesnych technik komputerowych, których ambasadorami s¹ przedstawiciele firmy HARPO, trudni¹cej siê doborem odpowiednich
urz¹dzeñ multimedialno-interaktywnych do potrzeb
osób chorych. Firma ta przez ca³y czas trwania sympozjum przeprowadza³a prezentacjê sprzêtu, dziêki
któremu funkcjonowanie osób niepe³nosprawnych
staje siê prostsze oraz pomaga w edukacji tych ludzi,
by³ to kolejny piêkny obraz – ludzie, którzy przyjechali z ramienia firmy nie byli tylko jej reprezentantami, ale prawdziwie zaanga¿owanymi w to wszystko,
co dzia³o siê podczas konferencji. Razem z nami modlili siê podczas Eucharystii, w ich postepowaniu by³o
widaæ chêæ niesienia pomocy, s³u¿by drugiemu cz³owiekowi.
Kolejnym wa¿nym elementem zajêæ by³y warsztaty tematyczne, którym przewodzili zarówno specjaliœci, jak i osoby z problemami ruchowymi i trudnoœciami w komunikowaniu siê. Na zajêciach tego typu
mogliœmy przedyskutowaæ i podzieliæ ciê doœwiadczeniami np. w kwestii katechezy osób z problemami
w porozumiewaniu siê (Katarzyna Gawiñska i Anna
Maria Nowak), podejmowania prób porozumiewania
siê (Micha³ WoŸniak) czy strategii u³atwiaj¹cych porozumiewanie siê z osobami z powa¿nymi problemami
w komunikacji w czasie spowiedzi (Agnieszka Pilch).
Uwa¿am, ¿e warsztaty by³y czasem niezwykle istotnym, poniewa¿ odnosi³y siê bezpoœrednio do praktyki,
a ta wi¹¿e siê z komunikacj¹ bezpoœredni¹ drugiej osoby. Jak wspomnia³em we wstêpie, jest to fundamentem budowania wiêzi miêdzyludzkich, to w³aœnie dla
KOTWICA

26

4 / 2012

WIADOMOŒCI

ich tworzenia zebraliœmy siê w Domu „Uzdrowienie
Chorych”.
Wieczorem zasiedliœmy wspólnie, aby podzieliæ
siê i rozwa¿yæ Mo¿liwoœci propagowania komunikacji
alternatywnej i wspomagaj¹cej w œrodowiska osób
niemówi¹cych oraz przedstawiæ propozycjê dalszych
dzia³añ. Ta swoista „burza mózgów” pozwoli³a na
stworzenie ramowego planu dzia³añ na rzecz propagowania podstawowych zagadnieñ AAC. Ukaza³a te¿
problemy, które stoj¹ na przeszkodzie ku temu rozwojowi, oraz przynios³a wiele innowacyjnych pomys³ów. S¹dzê, ¿e si³¹ przewodni¹ tego spotkania by³
zró¿nicowany wiek i profesje uczestników. Wierzê,
¿e ta ¿arliwa dyskusja nie pozostanie tylko wspomnieniem, ale przerodzi siê w konkretne czyny i inicjatywy.
Reasumuj¹c, pragnê stwierdziæ, ¿e inicjatywy takie, jak konferencja Us³yszcie nasz g³os. Wspomagaj¹ce metody komunikowania siê warunkiem pe³nej integracji spo³ecznej osób niemówi¹cych, s¹ Ÿród³em
wielu pozytywnych zjawisk. Pozwalaj¹ osobom maj¹cym pierwszy kontakt z AAC na poznanie idei z ni¹
zwi¹zanych, s¹ miejscem spotkañ ludzi pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych, a co za tym idzie czasem
wzajemnego ubogacania siê, okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz zaplanowania dalszych dzia³añ zwi¹zanych z propagowaniem i rozwojem wspomagaj¹cych i alternatywnych metod komunikacji interpersonalnej.
Œwiat jest pe³en paradoksów – podczas jednej
z rozmów Micha³ powiedzia³ mi: nigdy nie przypuszcza³em, ¿e kiedykolwiek ktoœ bêdzie mnie prosi³, abym
przemawia³ publicznie do ludzi, abym prowadzi³ konferencje i zajêcia, ¿e „moja mowa” pos³u¿y do tego,
aby mówiæ o tym, ¿e s¹ ludzie z problemami mowy.
Jestem bardzo szczêœliwy, ¿e mog³em wzi¹æ
udzia³ w tego rodzaju inicjatywie. Jednoczeœnie mam
nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek mojej przygody z metodami komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej.
Z wielk¹ wdziêcznoœci¹ w sercu Bogu i ludziom dobrej woli – niech bêd¹ dziêki!
KOTWICA
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Micha³ WoŸniak

MOJE DROGI
KOMUNIKACJI
Nazywam siê Micha³ WoŸniak i od urodzenia, czyli
ju¿ od ponad 24 lat, posiadam Mózgowe Pora¿enie
Dzieciêce. MPD jest to „choroba” stwarzaj¹ca problemy w codziennym ¿yciu, poniewa¿ zaburza precyzyjn¹ kontrolê w³asnych ruchów. Chocia¿ jestem m³odym, pe³nym ¿ycia cz³owiekiem, to niestety w moim
¿yciu towarzyszy mi wózek, który pozwala mi poruszaæ siê po tym œwiecie. Wózek to moje nogi, lecz niekiedy owe „nogi” ograniczaj¹… nie, mo¿e bardziej spowalniaj¹ zdobycie pewnych celów ¿yciowych. Mimo
tych „ograniczeñ” w poruszaniu siê mogê z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, i¿ spe³niam siê ¿yciowo.
Tak jak dla niektórych ludzi, tak i dla mnie, jednym
z wa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych moj¹ osobê,
by³o harcerstwo. Przynale¿noœæ do 40 Warszawskiej
Dru¿yny Harcerskiej wiele mi da³a. Przez 10 lat, mimo
wózka, by³em czynnym cz³onkiem dru¿yn, w których
by³em jedynym harcerzem z niepe³nosprawnoœci¹. Moi
zwierzchnicy nie dawali mi ¿adnych „taryf ulgowych”,
tak jak wszyscy mia³em warty, robi³em pompki… Harcerstwo, oprócz hartu cia³a, wyrzeŸbi³o we mnie hart
ducha oraz ca³y system wartoœci na ca³e ¿ycie.
Kolejnym wa¿nym czynnikiem mej historii oraz teraŸniejszoœci jest wiara i s³u¿ba Bogu przy o³tarzu. ¯ycie, które wiodê oprócz towarzystwa wózka, mo¿e zdawaæ siê proste. Niestety, to nie jest do koñca prawda,
chocia¿ ograniczenia ruchowe w dzisiejszym œwiecie
mo¿e zniwelowaæ otaczaj¹ca nas i ci¹gle rozwijaj¹ca
siê technologia, istniej¹ inne ograniczenia, które niekoniecznie wynikaj¹ ze stanu fizycznego. Ludzie z „mobilnymi” ograniczeniami zawszê maj¹ ze sob¹ swoj¹
ostatni¹ „deskê” ratunku, czyli proœbê o pomoc. Ka¿dy
cz³owiek wie, i¿ prosiæ o pomoc jest trudno. Proœba
ujawnia nasz¹ niemoc oraz bezradnoœæ w danej czynnoœci, a przecie¿ ka¿dy z nas chce, aby inni go postrzegali jak najlepiej. Dodatkowe k³opoty powstaj¹, jeœli cz³owiek nie mo¿e poprosiæ o pomoc, nie przez
wstyd przed ujawnieniem swych s³aboœci, ale poniewa¿
KOTWICA

28

4 / 2012

choroba na to nie pozwala. Mowa jest podstawowym
czynnikiem ¿ycia spo³ecznego. Trudno sobie wyobraziæ, jak to jest nie mówiæ, przecie¿ to odruch. W harcerstwie wraz z zuchami mo¿na siê o tym przekonaæ,
jak g³êboko w nas zakorzeniona jest potrzeba komunikacji. Tak jak pisa³em, harcerstwo rozwija cia³o i ducha
poprzez miêdzy innymi zdobywanie sprawnoœci. Istnieje sprawnoœæ milczka, polega ona na 24 godzinnym
milczeniu. To wcale nie jest proste, wiele osób odruchowo coœ komuœ po kilku godzinach odpowie i nie
zdobywa sprawnoœci milczka. Jak widaæ, trudno jest nie
mówiæ.
Na pocz¹tku wspomnia³em, i¿ posiadam MPD.
Oprócz towarzystwa wózka w moim ¿yciu, MPD powoduje tak¿e wadê mowy. Z ca³¹ pewnoœci¹ mogê
stwierdziæ, ¿e w ¿yciowym realizowaniu siê wiêkszym
k³opotem jest dla mnie brak komunikacji ni¿ posiadanie ograniczeñ ruchowych. Choæ mówiê i znajomi bez
k³opotu s¹ w stanie mnie rozumieæ, jednak zupe³nie
inaczej to wygl¹da w kontaktach z osobami, które mnie
nie znaj¹. W pierwszej klasie szko³y podstawowej zaczêto mnie uczyæ BLLISA. Jest to rodzaj komunikacji
polegaj¹cy na pokazywaniu symboli, które s¹ zebrane
w segregatorze. Mój rozmówca nie musia³ znaæ jêzyka BLLISA, poniewa¿ ka¿dy symbol by³ podpisany,
tak ¿e ka¿dy móg³ odczytaæ jego znaczenie. Moi koledzy, którzy byli znacznie bardziej uszkodzeni ruchowo, nie byli w stanie wskazywaæ symboli rêk¹, wiêc pokazywali je oczami. Dla takich osób dzisiejszy œwiat
oferuje komputery z syntezatorami mowy, które dziêki
technologii mo¿na obs³ugiwaæ za pomoc¹ oczu. W tamtych czasach takie coœ mo¿liwe by³o tylko w filmach.
Co przyniesie przysz³oœæ, obs³ugê komputera myœl¹?
Niemo¿liwe? Ale¿ nie! Ju¿ to siê testuje… nawet
na mojej uczelni trwaj¹ nad tym prace. Mówi¹c szczerze, wi¹¿ê z neuroinformatyk¹ plany na dalszy etap
studiów.
Dobrze, ale ju¿ doœæ gdybania o przysz³oœci. Mam
tutaj za zadanie opisaæ moje doœwiadczenia zwi¹zane
z komunikacj¹. Po nauce BLLISA segregator poszed³
na pó³kê, poniewa¿ zmieni³em szko³ê, a nowe otoczenie po jakimœ czasie bez trudu rozumia³o moj¹ mowê.
I tak to trwa³o, poniewa¿ mowa jest szybsz¹ i pe³n¹ form¹ komunikacji, zapomnia³em ju¿ o BLLISIE. Szkolny
wiek zacz¹³ siê koñczyæ i trzeba by³o powoli wchodziæ

w normalne ¿ycie, ju¿ nie tylko w zamkniêtym znajomym otoczeniu. Zawsze lubi³em poznawaæ nowych ludzi, lecz moja mowa by³a i jest ogromn¹ barier¹. Niekiedy nieznajoma osoba od pierwszego s³owa wie,
co mówiê, lecz inni potrzebuj¹ czasu, aby w pe³ni mnie
rozumieæ. Niestety, nie wiedz¹c o ruchu AAC (czyli
Augmentative and Alternative Communication – Komunikacja Wspomagaj¹ca i Alternatywna), nie mia³em
dostêpu do technik wspomagaj¹cych takich, jak syntezatory mowy. Jestem jednak cz³owiekiem pomys³owym, dysponuj¹c telefonem komórkowym wykorzystywa³em i wykorzystuje go jako pomoc w komunikacji. Jeœli ktoœ czegoœ nie rozumie, to wtedy piszê dane
s³owo w edytorze sms i pokazujê to s³uchaczowi. MeKOTWICA
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toda ta nie jest doskona³a, poniewa¿ jest ryzyko kradzie¿y komórki, a po drugie czasem ludzie nie maj¹
pojêcia, ¿e maj¹ spojrzeæ na ekran. Z t¹ metod¹ pewnie
bym wiód³ ¿ycie, poniewa¿ by³a i jest w pe³ni wystarczaj¹ca. Jednak Bóg ma dla mnie jak¹œ drogê. Myœlê,
¿e tak jak czynne harcerstwo by³o pewnym etapem tej
drogi, to rok temu zacz¹³ siê kolejny etap.
W lipcu 2011 zosta³em poproszony o wyg³oszenie
mowy na VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy
Œrodkowej i Wschodniej – Komunikacja Wspomagaj¹ca i Alternatywna: „Porozmawiajmy razem – AAC
w Europie”. By³em zaskoczony tak¹ propozycj¹. Kurcze, osoba z wad¹ mowy ma byæ prelegentem? Chore…
lecz jako absolwent Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 109,
który by³ wspó³organizatorem tej konferencji, nie wypada³o mi odmówiæ. Lubiê wyzwania, wiêc wyg³osi³em
pierwsz¹ w ¿yciu prelekcjê pt. „Moja droga do samodzielnoœci”. Przed t¹ konferencj¹ by³em jakby obok
tego ca³ego ruchu AAC, przecie¿ mówiê sam… takie
by³o moje myœlenie. By³em zaskoczony, poniewa¿ prelekcja okaza³a siê moim ma³ym sukcesem. Pe³en pozytywnych emocji postanowi³em bardziej odwa¿nie
stawiaæ i realizowaæ swe wyzwania. Ju¿ w sierpniu
postanowi³em zrobiæ coœ szalonego. Z Warszawy pojecha³em na 3 dni do Lwówka Œl¹skiego poci¹giem (korzystaj¹c z ciê¿kiego wózka o napêdzie elektrycznym).
Bêd¹c sam w obcym mieœcie, udowodni³em sobie,
¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych. Pomimo wady mowy
uda³o mi siê za³atwiæ nocleg, jedzenie i szczêœliwie
wróciæ do domu. Nasz Pan szykowa³ ju¿ mi now¹ rzecz
do zrobienia, która by³a jak ironiczny dowcip. Po wakacjach odezwa³a siê do mnie pani, która by³a na mojej
pó³godzinnej prelekcji, proponuj¹c mi, abym zorganizowa³ ponadgodzinne warsztaty. Szok! Ktoœ z wad¹
mowy powoli zostaje wyk³adowc¹… i do tego na umowê. Ironia losu, moje ograniczenie sta³o siê narzêdziem
do zarobienia pierwszych w ¿yciu pieniêdzy. W kwietniu tego roku w G³ogowie zorganizowa³em, podczas
konferencji „Us³yszcie nas g³os!” warsztaty, pt. „Próba
odbudowy wie¿y Babel”. Cieszê siê ¿e mogê robiæ coœ,
co przyniesie w przysz³oœci inn¹ ocenê osób z wad¹
mowy.

MOJA DROGA
PRZEZ KONFESJONA£
Pragnê ukazaæ ewolucjê w metodzie i technice
spowiedzi: od spowiedzi we trójkê, nie licz¹c Pana
Boga, do spowiedzi przy pomocy tablicy z alfabetem.
W pierwszych latach moje spowiedzi wygl¹da³y
w nastêpuj¹cy sposób: prosi³am mamê, ¿eby umówi³a
mnie do spowiedzi, a potem przychodzi³ ksi¹dz do domu i mama siada³a z nami, by t³umaczyæ ksiêdzu to,
co mówi³am. Drugi wariant by³ taki, ze przychodzi³am
z mam¹ do zakrystii i mama zostawia³a mnie z ksiêdzem, który od razu, bez rozmowy dawa³ mi rozgrzeszenie. Kolejnym sposobem odprawiania tego sakramentu by³o mówienie ksiêdzu grzechów. Ksi¹dz oczywiœcie nie rozumia³, wiêc i tak nie mog³am poradziæ
siê i nawi¹zaæ z nim kontaktu. Rozgrzeszenie dostawa³am. Wszystkie omówione przeze mnie metody nie
dawa³y mo¿liwoœci wypowiedzenia grzechów i ewentualnie skorzystania z rad ksiêdza.
Wreszcie pozna³am ksiêdza Wojciecha, który
przygotowywa³ mnie do sakramentu bierzmowania
i jako pierwszy spowiada³ mnie przy pomocy alfabetycznej tablicy. Dziœ sporadycznie zdarza siê, ¿e
dostajê rozgrzeszenie bez rozmowy, „wypowiedzenia” grzechów, od razu.
Z biegiem lat zobaczy³am, ¿e niektórzy ksiê¿a
po prostu boj¹ siê i nie wiedz¹, jak spowiadaæ osoby
niemówi¹ce. Chcê im powiedzieæ: nie trzeba siê baæ,
nawet jeœli osoba taka ma ksi¹¿kê z symbolami, to nad
symbolami s¹ podpisy, mo¿na przeczytaæ i w ten sposób dowiedzieæ siê, co ona „mówi”. Z mojego doœwiadczenia wiem, ¿e najlepiej powtórnie pokazaæ
symbol albo literê, niekoniecznie j¹ wymawiaj¹c, ze
wzglêdu na tajemnicê spowiedzi, ale ¿eby utwierdziæ
siê w dok³adnoœci przekazu. Taka spowiedŸ, co oczywiste, musi d³u¿ej trwaæ.
Bp Marek Mendyk oraz Agnieszka Bal z mam¹
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Tomasz Grabowski

EWOLUCJA MOJEJ
KOMUNIKACJI

Nazywam siê Tomasz Grabowski. Przyszed³em
na ten dziwny œwiat w 1984 r. w G³ogowie, w którym
mieszkam do dziœ. Od urodzenia mam pora¿enie mózgowe dzieciêce, cztero-koñczynowe, czyli niania prawie non stop. Obecnie, ¿e tak to ujmê, mam status bezrobotnego studenta na drugim roku kulturoznawstwa
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w G³ogowie. Chcê przybli¿yæ Pañstwu kilka metod komunikacji alternatywnej z punktu widzenia u¿ytkownika
tych¿e metod. Na potrzeby tego mini wyk³adu, pozwolê siê z Pañstwem bardziej spoufaliæ i przejœæ na Ty,
bo tak bêdzie mi po prostu ³atwiej.
MPD cztero-koñczynowe sprawi³o, ¿e nie mówiê,
no mo¿e trochê czasem w gronie najbli¿szych, bo tylko przy nich nie wstydzê siê be³kotaæ. Na co dzieñ komunikujê siê z otoczeniem za pomoc¹ kompa, lecz zanim to nast¹pi³o, przeby³em dosyæ d³ug¹ drogê, tote¿
aby by³o wszystko jasne i ³atwe do zrozumienia, podzielê j¹ na kilka etapów ewolucji.
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Etap pierwszy
Kiedy dzieci siê rodz¹, prawie wszyscy rodzice
w krótkim czasie zdobywaj¹ umiejêtnoœæ rozumienia
ich bez s³ów. Nie inaczej by³o w moim przypadku.
Z ma³ym wyj¹tkiem: ten czas by³ nieco wyd³u¿ony.
No wiecie..., normalna rodzina, dwie zdrowe córki,
a tu niespodzianka! Mówi¹c w skrócie: mia³em k³opot
z jedzeniem, konkretnie z ssaniem, non stop wrzeszcza³em, ogólnie, zrobi³em im z ¿ycia niez³e piekie³ko.
Z czasem rodzice obeznali siê trochê z moj¹ chorob¹,
tym samym wiedzieli ju¿, jak mnie obs³ugiwaæ, co
równie¿ spowodowa³o, i¿ nasza wzajemna komunikacja sta³a siê lepsza.
W miarê up³ywu kilku lat nauczy³em siê nieporadnie gestykulowaæ g³ow¹ oraz lew¹ rêk¹. Nie by³a to jakaœ wymyœlna metoda komunikacji, jednak pozwoli³a
ju¿ mi na swobodne porozumiewanie siê z rodzin¹,
z kolegami na podwórku. Ba, z nimi mia³em lepszy
kontakt ni¿ ze swoimi kuzynami, mo¿e dlatego, ¿e
przebywaliœmy ze sob¹ praktycznie codziennie. Dopiero teraz uzmys³owi³em sobie, ile nas ³¹czy³o, ile
razem prze¿yliœmy ró¿nych akcji i to pomimo braku
mojej mowy… Z perspektywy czasu trochê zaskakuj¹ce jest to, i¿ teraz tylko na tyle ich staæ, aby powiedzieæ; czeœæ Tomeczku, z naciskiem na Tomeczka.
Oczywiœcie, ja to rozumiem, ka¿dy ma ju¿ swoje ¿ycie, nie czyniê z tego tytu³u ¿adnych wyrzutów, ale
chocia¿ odpuœciliby sobie tego Tomeczka. Ale wróæmy do tematu. Krótko rzecz ujmuj¹c, ten etap mojej
komunikacji by³ zdominowany g³ównie przez mowê
cia³a (no mo¿e Ÿle siê wyrazi³em, nie o tak¹ zwyk³¹
mowê cia³a chodzi, ale to chyba jasne dla wszystkich).
Jednoczeœnie przez ca³y okres dorastania rodzice
próbowali reanimowaæ moje gadanie, jak i równie¿
ca³y stan fizyczny, je¿d¿¹c po Polsce do ró¿nych specjalistów. Co z tego wysz³o, to chyba widaæ na za³¹-

czonym obrazku… No nie, tak na serio, coœ na pewno
da³o, choæby to, ¿e teraz siedzê w miarê prosto albo
poruszam siê po domu samodzielnie na czworakach
czy te¿, jak wspomnia³em na pocz¹tku, ¿e coœ tam
umiem wybe³kotaæ.
Etap drugi
By³ pocz¹tek lat 90., kiedy nadszed³ okres szko³y
podstawowej. W tamtych czasach wiedza wiêkszoœci
spo³eczeñstwa o osobach niepe³nosprawnych by³a
bardzo uboga, a co dopiero o moim stopniu MPD.
W zwi¹zku z tym przyznali mi tylko cztery godziny
tygodniowo nauczania indywidualnego, które odbywa³em w oœrodku rehabilitacyjnym. Nauka ta, delikatnie mówi¹c, by³a dziwna, ale mniejsza z tym. Gdy
wreszcie pozna³em ca³y alfabet, kiedy wypracowa³em
umiejêtnoœæ ³¹czenia liter w pojedyncze wyrazy,
póŸniej w zdania, w ten oto sposób zyska³em nowe
narzêdzie komunikacji: pismo. To da³o mi mo¿liwoœæ
skonkretyzowania, bardziej przejrzystego wyra¿enia
swoich myœli, potrzeb, jak i równie¿ ta moja komunikacja mog³a przebiegaæ ju¿ w szerszym gronie ni¿
dotychczas. Rzecz¹ oczywist¹ jest to, ¿e tak normalnie
nie mog³em pisaæ, wiêc tato z takiej cienkiej sklejki
powycina³ kwadraty 10 na 10 cm, na których z kolei
namalowa³ ka¿d¹ z osobna literê alfabetu. To by³o
optymalne rozwi¹zanie, gdy¿ nie by³y podatne na moje gniecenia itp., mog³em swobodnie je uk³adaæ, czym
tylko da³em radê, tj. g³ow¹, nosem, lew¹ rêk¹. Naturalnie, ka¿da metoda ma plusy i minusy, w tej do minusów mo¿na zaliczyæ to, ¿e wymaga³a od mojego potencjalnego rozmówcy anielskiej cierpliwoœci.
W pi¹tej klasie pozna³em wspania³¹ kobietê, nauczycielkê ze szko³y specjalnej, która nauczy³a mnie
metody Blissa. Nie rozwodz¹c siê zbytnio, Bliss jest
niewerbalnym systemem komunikacji, w którym
wszystkie s³owa i pojêcia przedstawione s¹ za pomoc¹ umownego symbolu – rysunku. Dziêki tym symbolom mo¿na budowaæ zdania, opisywaæ pewne prze¿ycia i zdarzenia, generalnie pomaga w komunikacji
osobom niemówi¹cym, nawet gdy ktoœ nie zna jêzyka
symboli, mo¿e siê porozumieæ bez ¿adnego problemu,
poniewa¿ nad wszystkimi symbolami napisane jest
ich znaczenie. Jednym s³owem, system symboli Blissa

usprawni³ moj¹ komunikacjê, bowiem nie musia³em
ju¿ uk³adaæ liter, tylko wskaza³em dany znak lub kilka
znaków i wszystko by³o jasne! Ten etap by³ bardzo
wa¿ny w moim ¿yciu. Oczywiœcie potem, jak dorwa³em komputer, Bliss poszed³ w k¹t, jednak myœlê,
i¿ gdyby nie metoda Blissa i Pani El¿bieta Stêpieñ oraz
Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Szansa w G³ogowie, nie by³bym tu, gdzie teraz jestem.
Etap trzeci
U kresu szko³y podstawowej zupe³nie przypadkowo pojawi³ siê w moim ¿yciu komputer. Sposób jego
obs³ugi w³aœciwie nasun¹³ siê sam, albowiem wczeœniej obs³ugiwa³em ju¿ pilota od telewizora nosem.
Tote¿ pomyœla³em, dlaczego by tego patentu nie zastosowaæ pod k¹tem komputera i tak to siê zaczê³o.
W tym miejscu muszê wspomnieæ o goœciu, który jako
pierwszy pokaza³ mi, jak ustawiæ mysz na klawiaturze. Drogi Pawle oraz Pani Jadziu, wielkie dziêki!
Zatem od tego czasu moim g³ównym narzêdziem komunikacji sta³ siê komputer. Fakt, ten sposób obs³ugi
nie by³ ³atwy ani wygodny, bo naciskaj¹c klawisz nosem, zaraz musia³em podnosiæ g³owê znad klawiatury,
aby zerkn¹æ na monitor. Innymi s³owy, by³o to mêcz¹ce dla mojego karku i krêgos³upa, niemniej tym sposobem przeszed³em ca³e liceum, ³¹cznie z egzaminem
dojrza³oœci.
Po maturze zdecydowa³em siê pos³aæ swój biedny nos na zas³u¿on¹ emeryturê i za³o¿yæ headpointer.
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El¿bieta Polkowska, Papieskie Dzie³a Misyjne, Warszawa. Fotografie: Anna Sobiech

Jest to metalowy wskaŸnik, mocowany za pomoc¹
specjalnego stela¿u na g³owie. Ruchy g³owy umo¿liwiaj¹ skuteczne operowanie urz¹dzeniem, tj. precyzyjne trafianie w wybrany punkt, w moim przypadku,
to akurat klawisze klawiatury. Pocz¹tek by³ ciê¿ki,
d³ugo mi zajê³o przejœcie z postawy prawie le¿¹cej na
biurku do postawy pó³wyprostowanej. Potem, jak ¿ycie pokaza³o, by³o to dobre posuniêcie, gdy¿ znalaz³em pracê, w której dniówka trwa³a 6 godzin. Obs³uguj¹c komputer nosem, w tej sytuacji pad³bym po paru
dniach, jednak¿e wskaŸnikiem dawa³em radê (chocia¿
dziadostwo pi³o mnie w g³owê jak jasny szlag).
Etap czwarty
Oko³o czterech lat temu firma, w której pracowa³em, wyposa¿y³a mnie w SMARTNAV AT 4. Urz¹dzenie zastêpuje tradycyjn¹ myszkê komputerow¹ i bez
u¿ycia r¹k pozwala obs³ugiwaæ komputer wy³¹cznie
przy pomocy ruchów g³owy. Kamera obserwuje ruch
srebrnej kropki umieszczonej na czole u¿ytkownika
lub na okularach. Zgranie siê z tym urz¹dzeniem przy
moich ruchach mimowolnych wiele mnie kosztowa³o.
Zreszt¹, co tu obwijaæ w bawe³nê, by³a to ciê¿ka harówa. Po paru dniach wszystkie miêœnie bola³y, spastyka i atetoza tak wzros³y, ¿e nie mog³em w miarê normalnie jeœæ ani piæ. W koñcu uda³o mi siê poskromiæ tê
bestiê, z czego jestem dumny. Teraz ten sposób obs³ugi komputera to jak muœniêcie palcem po tablecie.
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Fakt, w sytuacjach, gdy emocje bior¹ górê (bodaj¿e
na egzaminach semestralnych czy te¿ kiedy chcê coœ
komuœ szybko napisaæ), atetoza nasila siê (czyli ruchy
mimowolne), co skutecznie utrudnia i spowalnia moj¹
ca³¹ obs³ugê. No ale có¿, nie mo¿na mieæ wszystkiego…
Reasumuj¹c, wolno przyj¹æ, ¿e komputer sta³ siê
nijako protez¹ mojego jêzyka, bez której trudno mi ju¿
¿yæ. Oczywiœcie, jeœli jednak nie mam dostêpu do
niego, a chcê jakiemuœ znajomemu akurat coœ powiedzieæ, to piszê litery g³ow¹ w powietrzu albo te¿ rêk¹
na ziemi. Dla przypadkowego rozmówcy te metody
komunikacji s¹ czarn¹ magi¹, lecz wystarczy trochê
d³u¿ej ze mn¹ poprzebywaæ i ciut w³asnej inwencji,
a oka¿e siê, ¿e nie taki diabe³ straszny.
Moi drodzy, myœlê, i¿ ka¿dy z etapów ewolucji
mia³ swój niema³y wk³ad w poszczególne rozdzia³y
mojego ¿ycia. Tworz¹c podstawy do tego, abym móg³
w miarê normalnie funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie,
jak i równie¿ do tego, ¿e mogê Wam o tym opowiedzieæ, bo mój osobisty lektor Jan czyta tekst, który napisa³em. Niemniej jednak wszystkie powy¿sze metody nie daj¹ jeszcze mo¿liwoœci komunikacji bezpoœredniej z przypadkowo napotkan¹ osob¹. Ot tak gdzieœ
w kinie wymieniæ refleksje na temat filmu… Nad
czym bardzo ubolewam, ale przecie¿ to nie koniec tej
drogi ewolucji, wiêc jestem dobrej myœli.
Zapraszam na mój g³ówny kana³ w Youtubie,
gdzie czasem komentujê ten dziwny œwiat. K³aniam
siê nisko!

http://www.youtube.com/user/tomgrabal

SZKO£A OTWARCIA
SERC
Szko³a Animatorów Misyjnych jest szczególn¹
inicjatyw¹ Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzie³ Misyjnych. Nie ma w niej uczniów i nauczycieli, poniewa¿ ka¿dy z uczestników wymienia siê z innymi swoimi doœwiadczeniami niesienia Chrystusa wspó³czesnemu cz³owiekowi i wspólnie poszukuje siê sposobów otwarcia serc na potrzeby sióstr i braci w krajach
misyjnych – ks. Tomasz At³as, dyrektor krajowy PDM.

wowe informacje na temat Papieskich Dzie³ Misyjnych i ich form dzia³ania, drugi stopieñ to poszerzenie
tej wiedzy, warsztaty i praca w grupach. Wa¿na jest
równie¿ formacja duchowa animatora. Obydwóm etapom towarzysz¹ filmy misyjne, spotkania z misjonarzami, pogodne wieczory. Klimat zawsze tworz¹
wspólnie uczestnicy, organizatorzy i prowadz¹cy. Od
wszystkich zale¿y, czy o szkole powiemy, ¿e by³a udana. A czy owocna – to okazuje siê po d³u¿szym czasie.

Szko³a z tradycjami
Inicjatywa kszta³cenia animatorów misyjnych
w ramach Papieskich Dzie³ Misyjnych (PDM) w obecnej formie pojawi³a siê 15 lat temu. Po raz pierwszy
w Polsce Szko³a Animatorów Misyjnych (SAM) odby³a siê w 1997 r. w Skorzeszycach k. Kielc. Ale jej
geneza siêga Boliwii w Ameryce Po³udniowej, sk¹d
taka w³aœnie forma zosta³a przejêta i zaadoptowana
w Polsce. Przez kolejne lata zmienia³ siê kszta³t Szko³y Animatorów Misyjnych i czas trwania. Ideê przejê³y równie¿ niektóre diecezje, w których SAM organizuj¹ dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzie³ Misyjnych.
W tym roku SAM odby³ siê dniach 1-4 lipca
w Warszawie i wziê³o w nim udzia³ 36 osób: 12 sióstr
zakonnych, 7 kleryków, 3 ksiê¿y i 14 osób œwieckich.
Przez ostatnie 15 lat Szko³a wykszta³ci³a ok. 700 animatorów misyjnych, wskazuj¹c drogê wspó³czesnej
ewangelizacji i zapraszaj¹c do wspó³pracy misyjnej.
SAM gromadzi ludzi z ca³ej Polski – pocz¹wszy od
gimnazjalistów a¿ po emerytów. O najró¿niejszych
zainteresowaniach, z ró¿nych stanów i zawodów– pojawiaj¹ siê nauczyciele, katecheci, pielêgniarki, ksiêgowe, górnicy, gimnazjaliœci, licealiœci, studenci,
ksiê¿a, siostry zakonne, seminarzyœci...
Jest to forma szkolenia sk³adaj¹ca siê z dwóch
stopni. Na pierwszym uczestnicy otrzymuj¹ podsta-
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U siebie
Przygotowani przez SAM animatorzy misyjni podejmuj¹ nowe zadania w swoich œrodowiskach: w parafiach, szko³ach, klasztorach i seminariach, a wielu
z nich – jak pokazuj¹ ostatnie lata – poszerzy³o grono wspó³pracowników sekretariatów krajowych poszczególnych Dzie³.
Po ukoñczeniu SAM-u wielu uczestników jest poruszonych sprawami misji i zapalonych do dzia³ania.
Jednak¿e zdarza siê, ¿e w trudnej codziennoœci zapominaj¹ o tym, co us³yszeli. Jak jedno z ewangelicznych ziaren – zostaj¹ przyt³umieni i zag³uszeni przez
otaczaj¹cy œwiat. Wielu z nich utrzymuje kontakt
z Papieskimi Dzie³ami Misyjnymi. Niektórzy anga¿uj¹ siê w pisanie tekstów do naszych materia³ów liturgicznych czy naszych czasopism – „Misji Dzisiaj”
czy „Œwiata Misyjnego”. Wielu z nich „umisyjnia” istniej¹ce w ich parafiach ró¿e ¯ywego Ró¿añca. Niektórzy tworz¹ nowe ogniska misyjne czy anga¿uj¹
w sprawy misji grupy istniej¹ce w parafiach, organizuj¹ nabo¿eñstwa misyjne, szczególnie w czasie Tygodnia Misyjnego w paŸdzierniku, ale te¿ w innych
okresach liturgicznych – praktycznie przez ca³y rok.
To wszystko, aby rozpowszechniaæ misje i uczuliæ
na ich potrzeby.
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Z myœl¹ o chorych
Jednym z takich okresów cennych dla Papieskich
Dzie³ Misyjnych jest okres wielkanocny i uroczystoœæ
Zes³ania Ducha Œwiêtego. Ten dzieñ jest wa¿ny nie
tylko dlatego, ¿e Aposto³owie nape³nieni Duchem
Œwiêtym id¹ na ca³y œwiat, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê.
Jest wa¿ny, poniewa¿ w³aœnie wtedy obchodzony jest
Dzieñ Cierpienia w Intencji Misji.
Idea zaanga¿owania chorych w misyjne dzie³o
Koœcio³a zrodzi³a siê w Holandii, a jej inicjatorem by³
ks. Jakub Willenborg. Kiedy w roku 1925 kanonizowano œw. Teresê od Dzieci¹tka Jezus, patronkê misji,
zorganizowa³ dla swoich chorych parafian dzieñ poœwiêcony misjom. Chorzy zapragnêli w³¹czyæ swoje
ludzkie cierpienia w zbawcze misterium Chrystusa,
ofiaruj¹c je za misje i misjonarzy. W tym samym roku
odbywa³ siê w Rzymie Kongres Misyjny. Postanowiono wówczas, by równie¿ ludziom chorym zaproponowaæ wspieranie misji. Wkrótce we W³oszech powsta³o Misyjne Apostolstwo Chorych. W roku 1931,
z inicjatywy Unii Misyjnej Duchowieñstwa, z okazji
Zielonych Œwi¹t zorganizowano w Rzymie Dzieñ
Chorych dla Misji Katolickich. Cztery lata póŸniej,
za aprobat¹ papie¿a Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzie³ Misyjnych uchwali³a, ¿e w dniu Zielonych
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Œwi¹t obchodzony bêdzie Dzieñ Cierpienia w Intencji
Misji.
PDM i Misyjne Apostolstwo Chorych pragn¹,
aby ci, którzy doœwiadczaj¹ cierpienia, ofiarowali je
za misje, a je¿eli maj¹ si³y, aby polecali poprzez swoj¹
modlitwê wszystkie sprawy misji i misjonarzy Panu
Bogu – modlitwa cz³owieka cierpi¹cego ma ogromn¹
wartoœæ.
Podczas Szko³y jednym z zaproszonych goœci by³
ks. Arkadiusz Zawistowski, odpowiedzialny za duszpasterstwo chorych w diecezji warszawsko-praskiej
i kapelan w szpitalu na warszawskim Bródnie. Uczuli³
s³uchaj¹cych na kruchoœæ i delikatnoœæ w pracy z chorymi, którzy czêsto nie widz¹ ¿adnego sensu w swoim
cierpieniu, ale bardzo potrzebuj¹ naszej obecnoœci.
Bardzo pragniemy prosiæ chorych, aby w³¹czyli
siê w misyjn¹ dzia³alnoœæ Koœcio³a, chocia¿ wiemy,
¿e jest to proœba ogromna.

Modlitwa cierpi¹cego
Bo¿e, Ojcze mój.
Stworzy³eœ mnie do mi³oœci.
Proszê Ciê, bym o tym pamiêta³
w chwilach cierpienia.
Proszê Ciê, by ból nie czyni³ mego serca
zamkniêtym na Ciebie i innych.
Pragnê Tobie wierzyæ
I ufaæ nawet w najciê¿szych
godzinach utrapieñ.
Pomó¿ mi w bólu osi¹gn¹æ dojrza³oœæ,
By moje serce by³o zawsze
wra¿liwe na bliŸnich.
Spraw, proszê, aby przez moje cierpienie
Umocnili siê w wierze i mi³oœci
Moi bracia na ca³ym œwiecie.
Powo³aj wielu m³odych
ze wszystkich narodów
Do Twojej misyjnej s³u¿by.
Umacniaj tych, którzy na ca³ym œwiecie
g³osz¹ Ewangeliê.
W mojej drodze do Ciebie b¹dŸ ze mn¹.
Amen.
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Cisi Pracownicy Krzy¿a

O MI£OŒCI DO KOÑCA
MI£OŒÆ I CIERPIENIE
„Ksi¹¿ka jest owocem wieloletniej modlitwy
i zadumy nad tajemnic¹ krzy¿a Jezusa Chrystusa.
Dzielê siê moimi refleksjami z nadziej¹, ¿e pomog¹ one Czytelnikom dostrzec w mêce, œmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa najpe³niejsze objawienie mi³oœci Boga, jak równie¿ Ÿród³o nadziei
i mocy, których ka¿dy z nas potrzebujedo ¿ycia
autentyczn¹ mi³oœci¹” Bogus³aw Nowak SVD

Myœli wziête z ksi¹¿ki: Jeœli dziecko bêdzie mia³o zaspokojone wszystkie inne potrzeby, ale nie bêdzie kochane, istnieje bardzo du¿e niebezpieczeñstwo, ¿e bêdzie boryka³o siê z przeró¿nymi psychicznymi problemami. Takie dziecko nie bêdzie zna³o swojej wartoœci,
nie bêdzie w stanie kocha siebie ani innych ludzi. W rezultacie nie bêdzie w stanie prawid³owo siê rozwijaæ,
a niekiedy nie bêdzie mia³o wogóle si³ potrzebnych do
¿ycia.
Wszyscy ludzie doœwiadczaj¹ mi³oœci jako najwiêkszego szczêœcia. W rzeczywistoœci tylko mi³oœæ jest w stanie
doskonale zaspokoiæ najistotniejsze potrzeby cz³owieka
i w pe³ni go uszczêœliwiæ. W³aœnie z tego powodu mi³oœæ
jest naszym najg³êbszym i najmocniejszym pragnieniem. Jednak¿e z tym uczuciem wi¹¿e siê wielki problem. Ka¿dy, kto w swoim ¿yciu chocia¿ trochê kocha³
drugiego cz³owieka, z ca³¹ pewnoœci¹ dobrze zna ten
problem i doskonale wie, jak trudno jest wytrwaæ w mi³oœci do koñca.
Jednym z najtrudniejszych, ale jednoczeœnie najistotniejszych wymagañ Jezusa jest to, abyœmy kochali tak,
jak On sam kocha³, a co wiêcej – abyœmy byli tak doskonali w mi³oœci, jak doskona³y jest sam Bóg. To wymaganie, czy te¿ pragnienie Jezusa wobec cz³owieka objawia nasz¹ najwiêksz¹ zdolnoœæ. Ka¿dy cz³owiek jest
zdolny kochaæ, jak kocha³ sam Jezus, nasza mi³oœæ mo¿e
byæ tak doskona³a, jak mi³oœæ samego Boga. Wierzyæ
Jezusowi, oznacza wierzyæ we w³asn¹ zdolnoœæ do ¿ycia
tak¹ mi³oœci¹, jak¹ ¿y³ sam Jezus.
Kiedy obowi¹zek ratowania swojego ¿ycia stoi w konflikcie z obowi¹zkiem ratowania mi³oœci, zawsze powinniœmy wybieraæ mi³oœæ!

Bogus³aw Nowak SVD,
Mi³oœæ i cierpienie.
Mêka i zmartwychwstanie Chrystusa
Ÿród³em uzdrowienia cz³owieka,
Kraków 2007, Wydawnictwo SALWATOR
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NIEBO MI£OŒCI
Historia niezwyk³ego ma³¿eñstwa Marcina i Ma³gosi, które trwa³o zaledwie trzy dni. Poznali siê przypadkiem. W hospicyjnej kaplicy… Dziêki tej historii
³atwiej nadaæ sens temu, co nas spotyka. Opowieœæ
o cierpieniu, o sensie ¿ycia i œmierci – bez fa³szu i upiêkszeñ – a tak¿e o mi³oœci, na któr¹ nigdy nie jest za póŸno.
„Kocham Ciê dla samej Ciebie. Nie lubiê, gdy jesteœ
daleko. Widzia³em dziœ, jak okropnie wygl¹daj¹ moje
guzy, mam zniszczone cia³o, a Ty jesteœ blisko, dotykasz
mnie. Nigdy ani przez chwilê nie odwraca³aœ wzroku.
Dotykasz ka¿dej rany, ka¿dego otarcia, zajmujesz siê
nim, leczysz. Pamiêtasz o tylu rzeczach, co, gdzie i jak.
Nauczy³aœ siê, jaka maœæ na co, jaki lek i kiedy. Dbasz
o mnie, troszczysz siê, odgadujesz, czego chcê. Podajesz
potrzebne mi przedmioty. Nie skar¿ysz siê, nie widzê
znudzenia, zmêczenia na Twojej twarzy. Zastanawiam
siê, czy wszystkie kobiety s¹ zdolne tak byæ, tak ¿yæ.
Patrzê na Ciebie i widzê wci¹¿ tê intryguj¹c¹ kobietê,
która wesz³a do mojego pokoju.
Przyjmujê to wszystko, co mi dajesz, choæ ja sam
niewiele mogê Ci daæ. Mo¿e jestem g³upi, ale jestem
szczêœliwy, i gdy wychodzisz nawet do ³azienki, to têskniê za Tob¹, a gdy wracasz, to czujê tak¹ radoœæ, jakbyœ
wróci³a z dalekiej podró¿y.
Czu³em dziœ lêk. Poprosi³em, ¿ebyœ mnie przytuli³a,
objê³a i to pomog³o. Obsypujesz mnie poca³unkami
i czujê spokój, radoœæ. Chcia³bym umrzeæ w Twoich
ramionach. Chcê, ¿ebyœ by³a jak najbli¿ej, nie czujê
wtedy strachu.
Nie mogê Ci pomóc w tylu rzeczach, w tylu czynnoœciach, które dla mnie wykonujesz. Jestem z³y, gdy
coœ sobie robisz, uderzasz siê o mój wózek, potykasz siê,
masz zniszczone rêce od ró¿nych maœci, plastrów, leków. Czêsto milczê, gdy patrzê na Ciebie, bo nie wiem,
czego jest wiêcej we mnie, w moim sercu, mi³oœci,
uwielbienia i podziwu dla Ciebie czy z³oœci na siebie, ¿e jestem beznadziejny. A ty denerwujesz siê,
gdy mówiê, ¿e jestem beznadziejny, bo dla Ciebie nie
ma problemu”.
Marcin
„… a mo¿e urodzi³am siê po to tylko, aby Ciê
kochaæ, aby przepe³niæ Tob¹ œwiat, aby wzi¹æ w d³onie
resztê Twojego ¿ycia i przenieœæ na drugi brzeg…”.
Gosia

Marcin Janicki,
Niebo za tymi drzwiami,
Kraków 2010
Wydawnictwo SALWATOR
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S. Anna Siudak FMM, Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, www.pdrw.missio.org.pl

DUCHOWOŒÆ MISYJNA
W przek³adach Ewangelii wed³ug œw. Mateusza nakaz
misyjny Jezusa bywa przedstawiany jako ostatni rozkaz.
Jednak znacznie lepsze jest okreœlanie go mianem ostatniego przykazania, poniewa¿ wymowê i rangê s³ów Zbawiciela mo¿na porównaæ do starotestamentowych przykazañ. Ró¿nica polega na tym, ¿e o ile Dekalog jest darem Bo¿ym dla ca³ej ludzkoœci, o tyle przykazanie misyjne wyznacza zadania tych, którzy uwierzyli w Jezusa, czyli chrzeœcijan. Przypomina im i podkreœla, ¿e wszyscy ludzie s¹ powo³ani do Chrystusowej owczarni, urzeczywistnianie zaœ tego powo³ania nale¿y do niezbywalnych
obowi¹zków tych, którzy ju¿ siê w niej znajduj¹ (ks. prof.
Waldemar Chrostowski).
Duchowoœæ chrzeœcijañska jest globaln¹ wizj¹ wszystkich elementów rzeczywistoœci: Boga, cz³owieka, œwiata;
wizj¹, w któr¹ cz³owiek siê w³¹cza i która wyra¿a siê przez
pewien sposób ¿ycia. Ta wizja i ten sposób ¿ycia wywodz¹ siê i znajduj¹ oparcie w objawianiu siê Boga, którego
szczytem jest przyjœcie w ciele Syna, S³owa Ojca oraz przenikniêcie ca³ego œwiata przez Bo¿e tchnienie, Ducha œwiêtoœci. Duchowoœæ chrzeœcijañska to ¿ycie w Duchu; ten dar
Bo¿y jest wizj¹ i doœwiadczeniem, do których mamy dostêp poprzez wiarê, sakramenty i osobisty wysi³ek. Opiera
siê na pe³ni objawienia zawartego w Piœmie Œwiêtym i Tradycji Koœcio³a, a wyra¿a siê w nowym ¿yciu, które powstaje w nas dziêki dzia³aniu Ducha.
Kiedy mówi siê o duchowoœci misyjnej, akcent spoczywa na Chrystusie – misjonarzu Ojca, który przyszed³
wype³niæ plan zbawienia dla ca³ego rodzaju ludzkiego.
Chocia¿ duchowoœæ chrzeœcijañska posiada wymiar misyjny, duchowoœæ misyjna – w ca³ej swojej specyfice – jest
prze¿ywaniem tajemnicy Chrystusa jako „tego, który zos-
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ta³ pos³any, by ewangelizowaæ” (RMis, 88). Wed³ug niektórych, duchowoœæ misyjna jest ¿yciem ca³kowicie skierowanym na niechrzeœcijan, a g³ówn¹ jej trosk¹ jest przeprowadzanie ludzi z niewiary do wiary w Jezusa Chrystusa.
W³aœnie takie zorientowanie ¿ycia okreœla duchowoœæ misyjn¹ i odró¿nia j¹ od duchowoœci chrzeœcijañskiej w sensie
ogólnym. W sensie ogólnym zaœ ka¿dy chrzeœcijanin jest
misjonarzem, a wiêc duchowoœæ ka¿dego posiada wymiar
misyjny, jako ¿e ka¿dy ma swój udzia³ w budowaniu Królestwa Bo¿ego.
Po drugie, misjonarze to ci, których ¿ycie wewnêtrzne,
modlitwa i asceza s¹ ukierunkowane na szerzenie Ewangelii wœród niechrzeœcijan. Taka by³a np. duchowoœæ misyjna œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus. Po trzecie, misjonarzami s¹ ci, którzy anga¿uj¹ siê w animacjê misyjn¹, wspieraj¹c¹ szerzenie Ewangelii wœród niechrzeœcijan. Jest to inny typ duchowoœci misyjnej, której przyk³adem jest ¿ycie
i dzia³alnoœæ Paulina Jaricot, Jeanne Bigard i wielu innych.
W koñcu duchowoœci¹ misyjn¹ odznaczaj¹ siê równie¿ ci, którzy oprócz modlitwy, ascezy i animacji misyjnej
zostali obdarzeni specyficznym powo³aniem misyjnym i s¹
zaanga¿owani w dzia³alnoœæ misyjn¹ poprzez przepowiadanie Ewangelii wœród niechrzeœcijan i zak³adanie nowych
wspólnot chrzeœcijañskich. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ duchowoœæ misyjn¹ jest szczególne powo³anie misyjne otrzymane, przyjête i radoœnie prze¿ywane przez chrzeœcijanina naœladuj¹cego Jezusa-misjonarza w modlitwie, apostolacie,
samozaparciu i stosownej do misyjnego ¿ycia i dzia³ania
ucznia ascezie. Takie powo³anie misyjne nie ogranicza siê
do kap³anów i zakonników, ale jest otwarte dla wszystkich
chrzeœcijan.
ród³em misyjnej duchowoœci jest kontemplacja Trójcy Œwiêtej (RM, 87). (…) Mo¿na powiedzieæ, ¿e misyjna
duchowoœæ jest „rzek¹” wydobywaj¹c¹ siê z wewnêtrznego ¿ycia Trójcy Œwiêtej i porywaj¹c¹ do ca³kowitego oddania siê w s³u¿bie Królestwu na wzór wcielonego S³owa.
Trójca Œwiêta, która zamieszkuje w ka¿dej duszy ludzkiej

w momencie chrztu, czyni sobie w niej œwi¹tyniê i sprawia,
¿e ¿ycie osoby ochrzczonej staje siê nieprzerwanym aktem
wiary, nadziei i mi³oœci. W Trójjedynym Bogu, który jest
niewyczerpanym Ÿród³em mi³oœci, bierze swój pocz¹tek
mi³oœæ apostolska misjonarzy, która promieniuje radoœci¹ i pokor¹, wspó³czuciem i ³agodnoœci¹ oraz prowadzi
do trwania w stanie ofiary i zjednoczenia z tajemnic¹ Odkupienia.
Duchowoœæ prawdziwie misyjna, czyli w duchu misji
Chrystusowej, rodzi siê przede wszystkim z kontemplacji
tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿ego, bo to w³aœnie ona jest
wyznacznikiem pe³ni czasów oraz pocz¹tkiem Bo¿ej misji
wœród ludzi i pocz¹tkiem nowej ery w dziejach ludzkoœci.
To w³aœnie ci¹g³a kontemplacja tej wznios³ej tajemnicy
winna kszta³towaæ ducha misyjnego. Misyjna duchowoœæ
ma za podstawê zjednoczenie z Chrystusem. Tak jak Aposto³owie misjonarze s¹ powo³ani przede wszystkim do osobistego spotkania z Jezusem, które prowadzi do naœladowania Go i kontynuowania Jego pos³annictwa. Misjonarze nie
mog¹ byæ wiarygodnymi g³osicielami Chrystusa bez stawania siê prawdziwymi Jego uczniami. Prawdziwy zaœ
uczeñ Chrystusa naœladuj¹c swego Mistrza, upodabnia siê
do Niego w Jego ogo³oceniu i pos³uszeñstwie Ojcu, by wype³niæ plan zbawienia œwiata.
Jezus bowiem nie tylko unicestwi³ siebie na krzy¿u,
by zbawiæ ludzkoœæ, ale chce krzy¿a dla tych, którzy id¹
za Nim. Dlatego proponuje: „Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹,
niech siê zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój
i niech mnie naœladuje” (Mk 8, 34). Misjonarze, podejmuj¹c swój krzy¿ i naœladuj¹c Chrystusa, który siê wyda³ Ojcuna zbawienie œwiata w tajemnicy Wcielenia, Œmierci
i Zmartwychwstania, jednoczeœnie dope³niaj¹ w swoim
ciele braki udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a, którym
jest Koœció³. ¯yj¹c czynn¹ obecnoœci¹ Chrystusa zmartwychwsta³ego, która wymaga sta³ej wiêzi z Nim i dawania
o Nim œwiadectwa, misjonarze praktykuj¹ rady ewangeliczne, które czyni¹ mo¿liwym przyci¹ganie innych do Jezusa.
Miejsce szczególne w ¿yciu misjonarzy zajmuje Eucharystia, która o¿ywia w nich Bo¿e ¿ycie i uczy unicestwienia na wzór Jezusa Hostii. Z Ofiary i adoracji eucharystycznej czerpi¹ kontemplatywny i misjonarski dynamizm swojego ¿ycia. Eucharystia bowiem uobecnia tajemnicê zbawienia i zaspokaja wielkie pragnienie Boga. Jest
ona Ÿród³em, którego œwie¿oœæ koi pragnienie nawet wtedy,
gdy nie mo¿na z niego piæ. Z tego nigdy niewyczerpuj¹cego siê Ÿród³a Bo¿ej mi³oœci czerpi¹ moc mi³owania, gdy¿

poprzez Komuniê œw. Jezus najpe³niej udziela tych ³ask,
które uzdalniaj¹ do ¿ycia mi³oœci¹. Jezus przyjmowany
w Komunii œw. i zamieszkuj¹cy w sercach misjonarzy sprawia, ¿e spe³niaj¹ siê Jego s³owa: „Ten, kto Mnie spo¿ywa,
¿yje we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). ¯yæ mi³oœci¹ nie znaczy tylko kochaæ, ale te¿ czuæ siê kochanym przez Jezusa.
Misjonarze najpierw sami musz¹ poznaæ i doœwiadczyæ
wielkoœci daru Eucharystii w swoim ¿yciu, by daæ Go poznaæ innym oraz naœladowaæ Jezusa eucharystycznego w Jego uni¿eniu i pokorze.
Jezus w Eucharystii, choæ ukryty i milcz¹cy, dzia³a na
sposób boski, poci¹gaj¹c do siebie wszystkich. On sprawia,
¿e Eucharystia podtrzymuje œwiat, choæ na zewn¹trz jej niezrównana moc jest dla ludzi niedostrzegalna. Eucharystia
jest tym dla dusz, czym s³oñce dla ca³ego stworzenia. St¹d
te¿ misjonarze powinny staraæ siê przyprowadzaæ wszystkich do tego Boskiego S³oñca, by mogli czerpaæ z niego
¿ycie nadprzyrodzone. Eucharystia to skarb ukryty, ale
w dziele zbawiania narodów bezcenny. Dlatego misjonarze, ukazuj¹c potêgê Eucharystii w zdobywaniu narodów
dla Chrystusa, ucz¹ jak czerpaæ z niej moc do owocnej
pracy dla misji. Dlatego tak wa¿na dla ¿ycia duchowego
misjonarzy jest adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Ona
poszerza serca i spojrzenie, st¹d te¿ u misjonarzy pojawia
siê pragnienie, by powierzaæ Jezusowi ca³y œwiat i wszelkie
pola swego apostolatu. Tylko osoby o szerokim spojrzeniu
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i sercu czyni¹ owocn¹ pracê na misjach. Dziêki niej doœwiadczaj¹, ¿e najwiêkszym Misjonarzem jest Jezus wystawiony i adorowany w Najœwiêtszym Sakramencie.
Uleg³oœæ Duchowi Œwiêtemu jest kolejn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla duchowoœci misyjnej. Podobnie jak
u Aposto³ów, nape³nienie Duchem Œwiêtym i sta³e prowadzenie przez Ducha jest najwa¿niejsze w wyborze zarówno osób, jak i dróg dla ewangelizacji (por. RMis, 24).
Misja jest owocem „dynamicznego impulsu samego Ducha” (RMis, 23), który wpierw zaprasza misjonarza, by siê
nawróci³, to znaczy przyj¹³ Jezusa z wiar¹ i przyzwoli³ Mu,
by zosta³ przez niego przekszta³cony w Duchu Œwiêtym
(por. RMis, 24).

i œwiat³ych g³osicieli Jego S³owa. Ten sam Duch Œwiêty,
który sprawi³, ¿e bojaŸliwi i pe³ni w¹tpliwoœci Aposto³owie
stali siê pe³nymi mocy i odwagi œwiadkami zmartwychwsta³ego Jezusa, gotowymi ponieœæ dla Niego œmieræ mêczeñsk¹, sprawia, ¿e stajemy siê s¹ zdolni, by przez przyk³ad odwa¿nego i ofiarnego ¿ycia oraz ¿ywej wiary poci¹gaæ innych do Chrystusa. Duch Œwiêty wzbudza nowe
powo³ania misyjne i uzdalnia misjonarzy do realizacji ich
misyjnego powo³ania. Sprawia, ¿e jak niegdyœ Aposto³owie otwieraj¹ siê oni na powszechn¹ misjê Koœcio³a.
Maj¹c udzia³ w ³askach Zes³ania Ducha Œwiêtego,
s¹ oni pos³ani, by g³osiæ zmartwychwsta³ego Jezusa wszêdzie i we wszystkich jêzykach oraz œwiadczyæ o powszechnej mi³oœci, która jest ponadnarodowa i odzwierciedla mi³oœæ samego Boga. By temu sprostaæ, misjonarze potrzebuj¹ do wype³nienia swojej misji darów Ducha Œwiêtego.
Pierwszym jest dar rozumu, o którym œw. Pawe³ pisze,
¿e „Duch przenika wszystko, nawet g³êbokoœci Boga samego” (1 Kor 2, 10). Otwiera on drogê kontemplacji, daj¹cej przedsmak nieba. Oœwieca i umacnia wiarê, objawia
piêkno Trójjedynego Boga i daje wewnêtrzny ogl¹d prawdy. Dziêki niemu nastêpuje rozwój nadziei i mi³oœci, gdy¿
dar ten przenika wolê misjonarza i rozpala w nim ogieñ
mi³oœci. Pozwala on poznawaæ Boga w sposób nadprzyrodzony oraz stworzenia, które s¹ Jego obrazem. Dar rozumu, daj¹cy najdoskonalsze poznanie Boga i rzeczywistoœci nadprzyrodzonych, jest jednoczeœnie krzy¿em. Z jednej strony wzmaga on wielkie i nigdy niezaspokojone pragnienie Boga, z drugiej zaœ ukazuje, jak wielkie spustoszenie
czyni z³o na ziemi, sprawiaj¹c tym trudne do wypowiedzenia cierpienie. Dar rozumu nie jest zarezerwowany
tylko dla „mistycznej elity”, ale do jego przyjêcia s¹ zaproszone wszyscy, by mogli poznawaæ to, czego uczeni nie
potrafi¹ dociec.

Tylko wtedy mo¿e zapraszaæ innych, aby uczynili to
samo. Jeœli Duch Œwiêty jest „rzeczywiœcie nadrzêdnym
podmiotem” dzia³alnoœci misyjnej (por. RMis, 21), misjonarz jest naznaczony tak¹ duchowoœci¹, która w ka¿dym
czasie „zachêca do zwracania uwagi na ró¿ne charyzmaty misyjne oraz ró¿ne warunki œrodowiskowe i ludzkie”
(RMis, 23) i zachowuje zarazem fundamentaln¹ jednoœæ
dzia³alnoœci misyjnej w przepowiadaniu Jezusa Chrystusa.
Uleg³oœæ Duchowi Œwiêtemu jest nieodzowna, byœmy
mogli siê przekszta³caæ w odwa¿nych œwiadków Chrystusa
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Z kolei dar m¹droœci uzdalnia do dawania pierwszeñstwa w ¿yciu Bogu oraz do szukania jak siê Jemu podobaæ
i kochania Go z ca³ych si³. Jest on kosztowaniem, smakowaniem mi³oœci Boga. Dar m¹droœci sprawia, ¿e misjonarze osi¹gaj¹ duchow¹ moc i z ³atwoœci¹ d¹¿¹ do zjednoczenia z Bogiem. On czyni je wolnymi wewnêtrznie i zdolnymi do przyjêcia cierpienia. Pod jego wp³ywem s¹ oni przekonani, ¿e mimo swojej nêdzy, mog¹ dokonaæ wielkich rzeczy w Duchu Œwiêtym. Jest on potrzebny, by mogli kierowaæ siê prawd¹, mieæ s³uszny os¹d ró¿nych ¿yciowych
sytuacji oraz móc wype³niaæ Bo¿e zamiary wobec siebie
i innych.
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Dar rady jest czymœ wiêcej ni¿ cnota roztropnoœci oraz
czymœ wiêcej ni¿ wiedza, utwierdzaj¹ca roztropnoœæ. Pomaga w wielkich trudnoœciach ziemskiej pielgrzymki,
ucz¹c misjonarzy, co maj¹ czyniæ, a czego unikaæ i sprawia,
¿e ich wybory maj¹ charakter nadprzyrodzony. Przyk³adem
daru rady jest œwiat³o udzielone Danielowi w sprawie Zuzanny i Józefowi egipskiemu, by wyjaœniæ sny Faraona.
Misjonarze otrzymaj¹ ten dar na miarê odrywania siê od
czysto ludzkiego patrzenia na rzeczy i rodzenia siê w nich
przekonania o swojej kruchoœci i niewystarczalnoœci.
Otrzymanie tego daru i pos³ugiwanie siê nim wymaga pogardy dla samych siebie, odrzucenia mi³oœci w³asnej i kierowania siê w ¿yciu namiêtnoœciami. Tylko ten, kto umar³
sobie, mo¿e w jasny sposób rozpoznawaæ wolê Bo¿¹
wzglêdem siebie i innych.
Dar umiejêtnoœci sprawia, ¿e misjonarze posiadaj¹c
znajomoœæ prawd wiary i ¿ycia duchowego, tê wiedzê
wprowadzaj¹ w ¿ycie. Ich pobo¿noœæ staje siê wtedy solidna i œwiat³a oraz s¹ zdolne do prawid³owego kszta³towania swego sumienia. Jest to dar, który wprowadza ich
w tajemnice Jezusa, Drogi, Prawdy i ¯ycia, oraz uzdalnia
do odró¿niania prawdy od fa³szu, tego, co sprawiedliwe
od niesprawiedliwoœci. Dziêki niemu posiadaj¹ oni proste
i jasne spojrzenie, które pozwala widzieæ siebie, swoje
dzia³anie, swoje pragnienia i myœli w œwietle Ducha Œwiêtego. Ten dar wnosi w ich ¿ycie wypoczynek w niepokojach
duszy, a jego œwiat³o pomaga oddalaæ moc szatana i nie ulegaæ z³u. Sprawia, ¿e staj¹ siê oni zdolni uczyæ innych szczególnie poprzez w³asny przyk³ad, ¿yj¹c wiar¹ ¿yw¹, która
przemawia i dzia³a.
Dar mêstwa uzdalnia misjonarzy do dzia³ania wbrew
opinii ludzkiej i do ponoszenia ofiar na rzecz œwiêtych wyborów. Uœwiadamia on, ¿e ten, kto chce siê ludziom
podobaæ, nie mo¿e byæ s³ug¹ Jezusa. Dar mêstwa wspomaga mêczenników, dlatego jest tak bardzo potrzebny misjonarzom, by byli zdolni oddawaæ swoje ¿ycie za innych.
Podejmuj¹c bowiem pracê misyjn¹, s¹ oni wystawieni
na podwójne niebezpieczeñstwo. Mog¹ siê daæ ponieœæ naturalnej, niekontrolowanej aktywnoœci albo poddaæ zniechêceniu. Dlatego potrzebuj¹ daru mêstwa, który bêdzie je
wspiera³ w ich s³aboœci i w ¿yciowych walkach.
Dar pobo¿noœci jest nieodzowny dla misjonarzy, gdy¿
jego g³ównym przedmiotem jest sam Bóg, jako nieskoñczenie dobry Ojciec i nieskoñczenie godny mi³oœci. Poprzez dar pobo¿noœci Duch Œwiêty odradza w nich dzieciêc¹ mi³oœæ do Stwórcy i sprawia, ¿e realizuje siê ich duchowa adopcja, jako przybranych dzieci Bo¿ych. Z drugiej

strony dar pobo¿noœci pomaga w postêpie w mi³oœci bliŸniego oraz braterskiej mi³oœci do wszystkich stworzeñ.
On wyzwala z egoizmu, z obojêtnoœci, z nienawiœci, a usposabia do czu³ej mi³oœci. Dar pobo¿noœci pomna¿a siê poprzez wiernoœæ modlitwie, która pozwala nawi¹zaæ i podtrzymywaæ dzieciêce relacje z Bogiem Ojcem oraz przez
intensywne ¿ycie sakramentalne.
Dar bojaŸni Bo¿ej usposabia misjonarzy do okazywania wielkiego szacunku Bogu i do upodobania w Jego ojcowskiej dobroci. Dziêki temu darowi misjonarze s¹ zdolni
oddawaæ Bogu nale¿n¹ czeœæ i byæ Mu pos³uszni. Jest
czymœ naturalnym, ¿e obawiamy siê piek³a z powodu kary,
dlatego w darze bojaŸni Bo¿ej otrzymujemy pomoc, by
dostrzec koniecznoœæ Bo¿ej sprawiedliwoœci, a jednoczeœnie pok³adaæ ufnoœæ w Bo¿ym mi³osierdziu. Dar bojaŸni
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œciœle zwi¹zane z powszechnym powo³aniem do dzia³alnoœci misyjnej: ka¿dy wierny powo³any jest do œwiêtoœci
i do dzia³alnoœci misyjnej” (RM 90). Opieraj¹c siê na powy¿szych stwierdzeniach mo¿na by powiedzieæ, ¿e duchowoœæ chrzeœcijañska jest ze swej natury duchowoœci¹ misyjn¹”.
Œwiêtoœæ zak³ada postawê ca³kowitego otwarcia na
Boga i nawi¹zanie bliskiej wiêzi z Nim. Powstanie wiêzi
jest nastêpstwem i owocem daru Boga, który wzywa cz³owieka na spotkanie. Ten z kolei s³uchaj¹c g³osu Boga otrzymuje od Niego ¿ycie z Ducha. Jednoczeœnie Bóg przekazuje cz³owiekowi zadania i misjê kontynuowania Jego
dzie³a stworzenia i zbawienia. Dlatego pod tym wzglêdem
nie ma napiêcia miêdzy ¿yciem wewnêtrznym a dzia³aniem
zewnêtrznym i zaanga¿owaniem apostolskim.

Bo¿ej winniœmy wiêc godziæ z pokojem i radoœci¹, mimo
swego ska¿enia grzechem. Pokój i radoœæ s¹ owocami Ducha Œwiêtego dzia³aj¹cego w nas, który zaprasza, by na ten
dar patrzeæ w sposób nadprzyrodzony, gdy¿ prowadzi on
do dzieciêcego lêku przed utrat¹ kochanego ponad wszystko Boga.
Duchowoœæ misyjna posiada równie¿ wymiar maryjny. Misjonarze kontynuuj¹ misjê Maryi na ziemi, tê, któr¹ pe³ni³a towarzysz¹c w wyprawach apostolskich Jezusa
i w pierwotnym Koœciele. Maryja uczestniczy³a w Odkupieniu œwiata, daj¹c mu Jezusa.
Duchowoœæ misyjna zak³ada, ¿e „Misjonarz jest cz³owiekiem B³ogos³awieñstw” (RM 91). Jan Pawe³ II zwraca
uwagê, ¿e „znamiennym rysem autentycznego ¿ycia misjonarza jest radoœæ wewnêtrzna p³yn¹ca z wiary” i ¿e „winien
[on] byæ cz³owiekiem modlitwy kontemplacyjnej i czynu”,
albowiem „misjonarz, który nie oddaje siê kontemplacji,
nie mo¿e g³osiæ Chrystusa w sposób wiarygodny” (RM,
91). Aposto³ Jezusa moc¹ swego powo³ania jest wezwany,
aby by³ kontemplatywnym w dzia³aniu. W jego wewnêtrznym zjednoczeniu z Chrystusem ¿ycie modlitwy i dzia³alnoœæ apostolska powinny tworzyæ niepodzieln¹ jednoœæ.
W Encyklice Redemptoris missio, na samym pocz¹tku
VIII rozdzia³u poœwiêconego w sposób szczególny duchowoœci misyjnej, Jan Pawe³ II pisze: „Powo³anie misyjne
ze swej natury wyp³ywa z powo³ania do œwiêtoœci”, a nieco
dalej czytamy: „Powszechne powo³anie do œwiêtoœci jest
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Duchowoœæ misyjna cechuje siê duchem inkulturacji
i dialogu. Chrystus przyjmuj¹c na siebie ludzkie cia³o sta³
siê wszystkim dla wszystkich. Wcielenie Jego orêdzia
w konkretn¹ kulturê jest istotne dla duchowoœci misyjnej.
Duchowoœæ misyjna prowadzi do autentycznej inkulturacji
(RMis, 88). Misjonarz jest powo³any do tego, by staæ siê
„bratem wszystkich” (por. RMis, 89). Chrystus, przyjmuj¹c ludzkie cia³o, usun¹³ wszelkie bariery i ograniczenia pomiêdzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Dziêki Niemu
ludzkoœæ nie jest ju¿ obca Bogu, ale jest potomkiem i dziedzicem Jego obietnic (por. Gal 4, 4-7), nie jest ju¿ niewolnikiem opanowanym przez grzech (por. J 8, 36).
Dzielenie ludzkiej kondycji z tymi, do których siê zosta³o pos³anym, jest procesem, który nigdy siê nie koñczy.
Jest to nieustanny exodus z samego siebie poprzez wyrzeczenia, pora¿kê i niezrozumienie, jakie siê napotyka
w wype³nianiu misji – tak jak to siê sta³o z Jezusem. Prawdziwy misjonarz to nie turysta, który doznaje niezwyk³ych
prze¿yæ poœród obcokrajowców. Ka¿dy, kto naprawdê
wcieli siê w now¹ spo³ecznoœæ, musi umrzeæ dla siebie.
Chrzeœcijañska dzia³alnoœæ misyjna nie opiera siê na
ludzkich si³ach, dlatego istotnym fundamentem duchowoœci misyjnej jest modlitwa i kontemplacja. Misjonarz
– podobnie jak Jezus – jest cz³owiekiem modlitwy kontemplacyjnej i czynu (por. RMis, 91). Przepowiadanie misyjne
jest wynikiem doœwiadczenia Boga w Jezusie Chrystusie.
Z kolei to doœwiadczenie czyni gotowymi do prowadzenia
dialogu, do rezygnowania z ambicji, rywalizacji i zazdroœci, dzielenia siê bogactwem kulturowym i ekonomicznym.
„Przysz³oœæ misji (pisze Jan Pawe³ II w RMiss, 91) w du¿ej
mierze zale¿y od kontemplacji. Misjonarz, który nie oddaje
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siê kontemplacji, nie mo¿e g³osiæ Chrystusa w sposób wiarygodny”.
Duchowoœæ misyjna wzywa do specyficznego apostolatu i pos³ugi. W sercu apostolatu misyjnego jest mi³oœæ pasterska. Naœladuj¹c Chrystusa, mi³oœæ ta przybiera ró¿ne
formy: „troskliwoœæ, godnoœæ, wspó³czucie, otwarcie na innych, zainteresowanie ludzkimi problemami” (RMis, 89).
Mi³oœæ pasterska jest misyjn¹ drog¹ do Boga i bliŸniego. Jak czytamy w Pastores dabo vobis: „Mi³oœæ pasterska jest tym przymiotem, dziêki któremu naœladujemy
Chrystusa w Jego darze z siebie i w Jego s³u¿bie. Mi³oœæ
pasterska okreœla nasz sposób myœlenia i dzia³ania, nasz
sposób odnoszenia siê do ludzi oraz uzdalnia do przezwyciê¿enia niepotrzebnego przywi¹zania do osób oraz rzeczy, barier i podzia³ów rasowych kastowych lub ideologicznych, tak, by staæ siê ¿ywym sakramentem Bo¿ej mi³oœci wobec wszystkich, a zw³aszcza ubogich (por. RMis,
88,89; DM, 24).

za Koœció³ dla dobra wszystkich ludzi (por. RMis, 89).
Umi³owanie Koœcio³a mo¿e nawet doprowadziæ misjonarza do mêczeñskiej œmierci (RMis, 89).
Ka¿dy rodzaj duchowoœci chrzeœcijañskiej zak³ada
przyjêcie swoistej drogi do Boga, ludzkiej dojrza³oœci
i chrzeœcijañskiego jej dope³nienia. Dla misjonarza ca³kowite zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹ Koœcio³a oraz w to wszystko, co siê z ni¹ ³¹czy, prowadzi do
ludzkiej dojrza³oœci i œwiêtoœci. Tak jak to wyrazi³ Jan Pawe³ II w Redemptoris Misssio (90): „Duchowoœæ misyjna
Koœcio³a prowadzi do œwiêtoœci”.

Duchowoœæ misyjna wymaga pod¹¿ania do Boga
i œwiêtoœci specyficzn¹ drog¹. Tê drogê stanowi¹: Pismo
Œwiête, celebracja sakramentów i liturgia. S³owo Bo¿e
i liturgiê zawsze uznajemy za podstawowe œrodki s³u¿¹ce
do prowadzenia prawdziwego ¿ycia duchowego, tym bardziej wiêc s¹ one istotne dla misjonarza, który przepowiada
s³owo i celebruje liturgiê.
Wyrzeczenie, samozaparcie i asceza stanowi¹ istotne
elementy ka¿dej formy duchowoœci chrzeœcijañskiej. Jednak¿e rodzaj ascetyzmu, do którego praktykowania zostaliœmy wezwani, jest podyktowany szczególn¹ drog¹ naœladowania Jezusa Chrystusa. Tak wiêc misjonarz, który naœladuje Jezusa w przepowiadaniu Królestwa Bo¿ego, musi
praktykowaæ ascezê w szczególny sposób. Po pierwsze misjonarz musi siê pilnie wystrzegaæ wszelkiej pokusy szukania samego siebie i stawiania siebie na pierwszym miejscu oraz poszukiwania samozadowolenia. Musi dostosowaæ swoj¹ wolê do woli Boga i we wszystkim szukaæ Jego
chwa³y.
Druga forma ascezy jest zwi¹zana z pos³ugiwaniem
innym. Niedogodnoœci wypraw misyjnych, niezrozumienie ze strony wspó³pracowników itd. – to swoiste formy
samozaparcia, wymagane od misjonarza. Musi on zawsze byæ gotów s³u¿yæ wszystkim ludziom i uczyniæ siebie
wszystkim dla wszystkich (por. RMis, 88). W koñcu duchowoœæ misyjna charakteryzuje siê g³êbokim umi³owaniem Koœcio³a. Jak Chrystus ukocha³ Koœció³ i odda³
za niego samego siebie, tak misjonarz pragnie oddaæ siebie
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Izabela Rutkowska

FATIMA

– PRZYKAZANIE
MI£OŒCI

„To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie
mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich. Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli
czynicie to, co wam przykazujê. Ju¿ was nie nazywam
s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam
wszystko, co us³ysza³em od Ojca mego. Nie wyœcie Mnie
wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was
na to, abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³
– aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje. To wam przykazujê, abyœcie siê wzajemnie mi³owali”. J 15, 12-17
„Mi³ujcie waszych nieprzyjació³; dobrze czyñcie
tym, którzy was nienawidz¹; b³ogos³awcie tym, którzy
was przeklinaj¹, i módlcie siê za tych, którzy was oczerniaj¹. (…) czyñcie dobrze i po¿yczajcie, niczego siê za to
nie spodziewaj¹c. A wasza nagroda bêdzie wielka, i bêdziecie synami Najwy¿szego; poniewa¿ On jest dobry
dla niewdziêcznych i z³ych. B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi³osierny”. £k 6, 27-28. 35-36
KOTWICA

46

4 / 2012

13 lipca 1917 mia³o miejsce trzecie objawienie siê
Matki Bo¿ej w Fatimie. W Cova da Iria, tak jak poprzednio,
dzieci – £ucja, Hiacynta i Franciszek – ujrza³y nad skalnym
dêbem znany ju¿ im blask œwiat³a zwiastuj¹cy pojawienie
siê Matki Bo¿ej.
Ka¿de z objawieñ fatimskich jest znakiem szczególnej
troski Maryi jako Matki wszystkich ludzi – tak¿e Matki
grzeszników, tych, którzy odchodz¹ z Koœcio³a, gubi¹ sens
¿ycia, ¿yj¹ w grzechu, nie umiej¹c znaleŸæ drogi do Jezusa,
a tak¿e tych, którzy programowo przeœladuj¹ chrzeœcijan,
pal¹ koœcio³y i bluŸni¹ Bogu. Na ka¿dego z ludzi patrzy
Ona z mi³oœci¹ i wspó³czuciem, otwieraj¹c przed nim swe
Serce – ten najbezpieczniejszy port naszych ziemskich tu³aczek. Ona, jako pierwsza, w sposób doskona³y wype³ni³a
Jezusowe przykazanie mi³oœci i Ona tak¿e zaprasza nas
do wype³niania tego najwiêkszego z przykazañ.
Bo czym¿e innym s¹ Jej nadprzyrodzone wizyty
– w Lourdes, La Salette, Fatimie? S¹ g³osem mi³oœci Boga,
który chce nas t¹ mi³oœci¹ zaraziæ. Maryja odwiedza swoje
dzieci, prosz¹c je o wspó³pracê w ratowaniu tych, których
¿ycie jest zagro¿one potêpieniem. W Jej s³owach s³ychaæ
g³os Jej Syna: Mi³ujcie siê wzajemnie! Mi³ujcie waszych
nieprzyjació³, nieprzyjació³ Koœcio³a œwiêtego! Zróbcie
wszystko, co w waszej mocy, by ratowaæ swoich braci
i siostry! Wszystko mo¿e staæ siê przedmiotem ofiary w tej
intencji – ka¿da modlitwa, ka¿de cierpienie, trud, ka¿de
cierpliwe znoszenie niedogodnoœci tego œwiata, niesprawiedliwych oskar¿eñ, upokorzeñ. Znaj¹ ten rodzaj poœwiêcenia szczególnie ci, którzy z mi³oœci dr¿eli o czyjeœ ¿ycie:
rodzice, których dziecko by³o œmiertelnie chore albo wpl¹tane w sektê, narkotyki czy grupê przestêpcz¹; zakochani
w chwili zagro¿enia ¿ycia ukochanej po³owy; dzieci zatroskane o stan zdrowia rodziców; rodzeñstwo czuwaj¹ce przy
³ó¿ku swego brata, siostry.

Maryja jest t¹, która nieustannie wstawia siê za grzesznikami jak za swoimi niedomagaj¹cymi dzieæmi. Nie tylko
u Boga, ale i u ludzi. Jeœli bowiem mamy byæ mi³osierni
„jak Ojciec jest mi³osierny” (£k 6,36), naszym powo³aniem
jest przede wszystkim s³u¿ba na rzecz uœwiêcenia naszych
braci i sióstr. Maryja przychodzi do nas jako matka marnotrawnych synów, znaj¹ca ich stan upodlenia i nêdzy – przychodzi zanim oni sami siêgn¹ dna i odwa¿¹ siê na powrót
do domu. Przychodzi do nas jako do ich braci, prosz¹c:
zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by u³atwiæ swemu rodzeñstwu powrót do rodzinnego gniazda.
Objawienie z 13 lipca zdaje siê podkreœlaæ ten cel maryjnych wizyt w sposób wyj¹tkowo dobitny. To w tym dniu
Maryja pokaza³a dzieciom stan potêpionych. Spotkanie
z Maryj¹ rozpoczyna siê rozmow¹ z £ucj¹:
– „Czego sobie Pani ode mnie ¿yczy?” – zapyta³am.
„Chcê, ¿ebyœcie przyszli tutaj 13 przysz³ego miesi¹ca, ¿ebyœcie nadal codziennie odmawiali ró¿aniec na czeœæ Matki
Boskiej Ró¿añcowej, dla uproszenia pokoju na œwiecie
i o zakoñczenie wojny, bo tylko Ona mo¿e te ³aski uzyskaæ.
(…) Ofiarujcie siê za grzeszników i mówcie czêsto,
zw³aszcza gdy bêdziecie ponosiæ ofiary: O Jezu, czyniê
to z mi³oœci dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników
i na zadoœæuczynienie za grzechy pope³nione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Po tym dialogu Maryja ukaza³a dzieciom piek³o i stan
dusz, które przez ca³¹ wiecznoœæ bêd¹ cierpieæ niewyobra¿alne mêki. Dzieci by³y przera¿one widokiem stanu tych
ludzi: pogr¹¿onych w bezgranicznej rozpaczy, przeraŸliwie
krzycz¹cych i wij¹cych siê z bólu, którym ustawicznie towarzyszy³y postaci szatanów, podobnych do najstraszniejszych bestii.
Po tej wizji Maryja, pe³na smutku, rzek³a: „Widzieliœcie piek³o, do którego id¹ dusze biednych grzeszników.
¯eby je ratowaæ, Bóg chce rozpowszechniæ na œwiecie nabo¿eñstwo do mego Niepokalanego Serca. Je¿eli siê zrobi
to, co wam powiem, wielu przed piek³em zostanie uratowanych i nastanie pokój na œwiecie. (…) Je¿eli moje ¿yczenia
zostan¹ spe³nione, Rosja nawróci siê i zapanuje pokój,
je¿eli nie, bezbo¿na propaganda rozszerzy swe b³êdne nauki po œwiecie, wywo³uj¹c wojny i przeœladowanie Koœcio³a, dobrzy bêd¹ mêczeni, a Ojciec Œwiêty bêdzie musia³

wiele wycierpieæ. Ró¿ne narody zgin¹. Na koniec jednak
moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Œwiêty poœwiêci mi Rosjê, która siê nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na œwiecie.
Kiedy odmawiacie ró¿aniec, mówcie po ka¿dej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadŸ wszystkie
dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebuj¹ Twojego mi³osierdzia”.
Fatima uczy nas mi³oœci bliŸniego, uczy postaw mi³osierdzia. Maryja stawia przed nami swoje najbardziej cierpi¹ce i chore dzieci – zagro¿one potêpieniem. Pokazuje je
nam pe³na smutku, chc¹c sprawiæ, byœmy i my tak¿e wzruszyli siê ich losem. Zbiera je z dróg tego œwiata i wk³ada je
w nasze ramiona. Jest jak samarytanin z Jezusowej przypowieœci, który zabra³ pobitego i umieraj¹cego biedaka
z drogi do Jerycha i zawióz³ do gospody, by tam siê nim
zaopiekowano. „Oddam ci, jak bêdê wraca³” – powiedzia³
do gospodarza (por. £k 10,35). Jezus mówi te s³owa tak¿e
nam – zrób wszystko, co w twojej mocy i pomó¿ temu
pó³¿ywemu bratu, pobitemu przez grzech – wynagrodzê
twój trud, gdy wrócê w chwale.
Taka jest nasza wiara – siêgaj¹ca wiecznoœci i ¿yj¹ca
ju¿ tu, na ziemi, wiecznoœci¹. Taka jest nasza mi³oœæ – pe³na
ziemskiej i nadprzyrodzonej troski o drugiego cz³owieka.
Taka jest nasza nadzieja – na wspólne rodzinne œwiêtowanie w niebie u naszego ukochanego Ojca.
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NASZ BUS MIA£ WYPADEK
DUCHOWOŒÆ
............................................

27 kwietnia bus, który 5 lat temu mogliœmy nabyæ
dziêki dofinansowaniu ze œrodków PFRON, mia³ wypadek w G³ogowie, niedaleko Zamku Ksi¹¿¹t G³ogowskich i mostu. Wióz³ wtedy osoby niepe³nosprawne na zabiegi rehabilitacyjne. Dziêkujemy Bogu za to,
¿e pomimo ca³ego tragizmu sytuacji nikt z pasa¿erów
nie odniós³ obra¿eñ. Nasz pojazd zatrzyma³ siê w korku przed du¿¹ ciê¿arówk¹, niestety, jad¹cy za nim samochód ciê¿arowy nie zd¹¿y³ zahamowaæ, w konsekwencji czego przód i ty³ naszego samochodu zosta³ powa¿nie uszkodzony. Rzeczoznawca stwierdzi³, i¿ auto
nadaje siê do kasacji.
Od kilku miesiêcy pozbawieni jesteœmy wiêc cennego œrodka lokomocji. Dziêki odszkodowaniu i deklaracji z fundacji Polska MiedŸ zebraliœmy ju¿ wiêkszoœæ potrzebnych œrodków na zakup nowego busa.
Potrzeba nam jednak jeszcze ok. 40 tysiêcy z³otych, by
móc zrealizowaæ ten niezbêdny zakup.
Dzielê siê z Wami t¹ informacj¹, licz¹c na Wasz¹
wra¿liwoœæ i wsparcie.

Dziêkujê przy okazji za wszystkie dowody Waszej ¿yczliwoœci wobec wspólnoty i Domu Uzdrowienie Chorych, która wyra¿a siê w modlitwie, jak równie¿ w pomocy materialnej.

Zapraszamy do

DOMU
UZDROWIENIE
CHORYCH
im. Jana Paw³a II
w G³ogowie!
Mo¿e i CIEBIE
Jezus powo³uje
do ¿ycia w naszej
wspólnocie Cichych
Pracowników Krzy¿a
– do s³u¿by dla chorych
i cierpi¹cych
– do s³u¿by z chorymi
i cierpi¹cymi,
aby wspólnie g³osiæ
Dobr¹ Nowinê
i ukazywaæ ka¿demu
zbawczy sens cierpienia.
CZEKAMY NA CIEBIE!
www.cisi.pl
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