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Czcigodny S³uga Bo¿y Luigi Novarese

Wierzê, ale dopomó¿ mej wierze, o Panie, buduj¹c¹ si³¹ cierpienia.
Amen.

Wierzê w Boga, Ojca Wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi.
Wierzê w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, narodzonego z Maryi,
Niepokalanej Dziewicy, chwalebnie Wniebowziêtej z cia³em i dusz¹.
Wierzê w Najœwiêtsz¹ Trójcê, która sprawia, ¿e stajemy siê œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego.
Wierzê, ¿e przez Chrzest Œw. i Bierzmowanie zostaliœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym.
Wierzê, ¿e Jezus przyszed³ na œwiat, aby mówiæ nam o Ojcu, aby objawiæ Jego mi³oœæ.
Wierzê w ³askê, która zostaje udzielona ka¿demu, kto o ni¹ szczerze prosi.
Wierzê, ¿e Bóg niczego nie czyni przez przypadek. Przeznacza On chorych do specjalnego planu mi³oœci: do tego, by wspó³dzia³ali z Nim dla zbawienia œwiata.
Wierzê, ¿e Krzy¿ rodzi wiarê.
Wierzê, ¿e Jezus wzywa do dowartoœciowania cierpienia ze wzglêdu
na przyjœcie Królestwa Bo¿ego.
Wierzê, ¿e Jezus wzywa cierpienie do wyjœcia ze swojej zdesperowanej nieu¿ytecznoœci.
Wierzê, ¿e ilekroæ jestem s³abszy, tylekroæ jestem mocniejszy.
Wierzê, ¿e Matka Bo¿a zwróci³a siê do nas, prosz¹c o modlitwê
i pokutê dla zbawienia braci.
Wierzê, ¿e Matka Koœcio³a ukaza³a nam jasny i sprecyzowany program,
który czyni nas odpowiedzialnymi za ¿ycie spo³eczne.
Wierzê w nierozerwaln¹ jednoœæ, jaka musi istnieæ pomiêdzy naszym cierpieniem
a cierpieniem Chrystusa, aby nie zosta³a utracona wartoœæ naszej ofiary.
Wierzê w apostolat dowartoœciowania cierpienia zaproponowany
przez Niepokalan¹ w Lourdes i w Fatimie.
Wierzê, ¿e chorzy, najubo¿si i najbardziej dotkniêci kalectwem s¹ najwiêkszym
wsparciem dla CVS i Koœcio³a.
Wierzê w zawierzenie siebie Niepokalanej.
Wierzê w adoruj¹c¹ ciszê, która ustêpuje miejsca dzia³aniu Boga Trójcy.
Wierzê, i¿ torem pokory i pos³uszeñstwa Syn Bo¿y, narodzony z Maryi Dziewicy,
poprzedza cz³owieka, aby doprowadziæ go do Ojca.
Wierzê w przemo¿n¹ si³ê naszego apostolatu.
Wierzê, i¿ nic nie mo¿e nas zatrzymaæ w realizacji naszego programu zdobycia
wszystkich dusz, zbawienia wszystkich grzeszników, poniewa¿ taka jest wola Bo¿a:
aby wszyscy wierzyli w Niego i w Syna, którego On pos³a³, Jezusa Chrystusa.
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FUNDAMENTY

Cieszymy siê, ¿e jego beatyfikacja wpisuje siê w ten b³ogos³awiony czas, jakim jest Rok
Wiary. Jego przyk³ad jest dla nas zachêt¹, a zarazem ma nam pomóc, byœmy i my o¿ywieni
darami Ducha Œwiêtego mogli jeszcze bardziej stawaæ siê aposto³ami i œwiadkami wiary.
Zachêcam Was do organizowania siê na wyjazd do Rzymu w maju 2013 r. na uroczystoœci
beatyfikacyjne. Pobyt w Wiecznym Mieœcie bêdzie równie¿ okazj¹, by na grobach aposto³ów
wyznaæ nasz¹ wiarê, do czego zachêca Benedykt XVI.

Pra³. Luigi Novarese, przysz³y B³ogos³awiony, swoim ¿yciem ukaza³ nam swoje osobiste
przylgniêcie do Jezusa, zawierzaj¹c siê Maryi. „Wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2,1417). W codziennym ¿yciu ju¿ od czasów m³odoœci za³o¿yciel ws³uchiwa³ siê w g³os Bo¿y
i pragn¹³ pe³niæ wolê Bo¿¹. Swoim osobistym doœwiadczeniem wiary dzieli³ siê z innymi
poprzez za³o¿one dzie³a i swoj¹ pracê: apostolat zbawczego cierpienia (Centrum Ochotników
Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych), wspólnotê Cichych Pracowników Krzy¿a, wybudowane domy rekolekcyjne dla chorych, centra rehabilitacyjne, szko³y przysposobienia zawodowego dla niepe³nosprawnych, pielgrzymki do miejsc œwiêtych.

Rozpoczêty 11 paŸdziernika w Koœciele powszechnym Rok Wiary, jak wskazuje papie¿
Benedykt XVI w Liœcie Porta fidei, ma byæ dla nas wszystkich zachêt¹, by przyj¹æ Chrystusa
osobiœcie jako naszego Pana i Zbawiciela. W naszych czasach, w których na margines
zepchniêto sprawy wiary, szerzy siê ateizm i ideologia mówi¹ca, ¿e Bóg nie jest cz³owiekowi
potrzebny do szczêœliwego ¿ycia. Zaskoczy³o nas stwierdzenie ks. prof. Denisa Biju-Duvala,
który podczas Kongresu Ruchów i Stowarzyszeñ Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dla
Nowej Ewangelizacji powiedzia³, ¿e dziœ we Francji ponad po³owa m³odzie¿y nie kojarzy
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia z osob¹ Jezusa.

4 Ks. Remigio Fusi MI£OŒÆ DO CHORYCH
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Drodzy Czytelnicy!

TRWA£E PRZEWODNICTWO

3 Ks. Janusz Malski SOdC DRODZY CZYTELNICY!
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Od zawsze chorzy cieszyli siê szczególn¹ uwag¹
ze strony Koœcio³a. Jezus, nasz Mistrz, okazywa³ im
g³êbokie wspó³czucie. Kocha³ ich, pociesza³, uzdrawia³,
czyni³ dla nich cuda. Wielu œwiêtych Koœcio³a poœwiêci³o siê chorym, czyni¹c ich przedmiotem delikatnej opieki i naj¿ywszej troski duszpasterskiej. Ale intuicja pra³ata Luigiego Novaresego by³a w tym wzglêdzie
chyba najbardziej rewolucyjna i oryginalna. Wywróci³
do góry dnem star¹ wizjê, najczêœciej ograniczaj¹c¹ siê
do asystowania i litowania siê nad „biednym chorym,
którego musi nieœæ na swych plecach dobry Samarytanin”. On uczyni³ z chorego skutecznego aposto³a, rodz¹cego swoich braci ku zbawieniu i nios¹cego im
odkupienie. Wraz z pra³. Novaresem chory i cierpi¹cy
zostali zrehabilitowani jako ludzie, jako cz³onkowie
spo³eczeñstwa, jako chrzeœcijanie.

St¹d wynika prawo i powinnoœæ chorego w ³onie
Koœcio³a: „Œwiêtoœæ parafii, diecezji zale¿y od Chrystusa cierpi¹cego, który kontynuuje swoj¹ mêkê.
Cierpi¹cy powinni zatem byæ tego œwiadomi – chory jest
Ÿród³em nadziei dla Koœcio³a lokalnego, on mo¿e wnieœæ
swój wk³ad i powinien go wnieœæ… ¿aden cierpi¹cy nie

Nie zatrzyma³ siê tylko na rozwa¿aniu cierpienia,
ale przede wszystkim na konsekwencjach cierpienia
prze¿ywanego w ³asce Bo¿ej: „Chrystus zawsze mówi³
o cierpieniu nie jako o problemie samym w sobie, ale za
ka¿dym razem myœl o w³asnej Pasji i Œmierci ³¹czy³
z zapewnieniem o zbawieniu”. To wyznacza zadanie
osoby cierpi¹cej: „Oto i wielkie zadanie cierpi¹cego:
pomagaæ Chrystusowi zbawiaæ dusze”. Z tego powodu
„cierpi¹cy, ¿yj¹c w ³asce Bo¿ej, nie mo¿e nie posiadaæ
tego samego wymiaru, co Chrystus, nie mo¿e nie mieæ
tych samych uczuæ, co Chrystus”.

Swoje przekonanie czerpie z rzeczywistoœci Zbawienia: „Kalwaria Chrystusa nie jest tylko t¹ osobist¹
Kalwari¹ Chrystusa historycznego, ale zosta³a tak¿e
zbudowana z ca³oœci cierpieñ wszystkich chorych
wszystkich czasów i z ka¿dego miejsca, którzy wraz
z Nim prze¿ywaj¹ w³asny dzieñ bólu… tylko Jezus
przekszta³ci³ ból w mistyczny zak³ad pracy, gdzie wszyscy cierpi¹cy maj¹ swoje okreœlone miejsce pracy, gdzie
s¹ na pierwszym planie, dla zbawienia ludzkoœci”.

Pra³at wykrzykuje ca³¹ si³¹ swojej wiary i mi³oœci,
s³owem i czynem, ¿e chory jest synem Bo¿ym, dziedzicem nieba, zaczynem ³aski dla œwiata, potencjaln¹
bomb¹ Koœcio³a. Dziêki niemu chory zaczyna wzrastaæ,
uœwiadamiaæ sobie swoj¹ misjê w Koœciele: z pasywnego biorcy, tolerowanego w koœcielnych strukturach
staje siê podmiotem tego Koœcio³a i jego aktywnym
dzia³aczem, przekazicielem ³aski, czytelnym znakiem
przekonuj¹cym o wartoœciach wiecznych, duszpasterskim epicentrum w ka¿dym lokalnym Koœciele.

MI£OŒÆ DO CHORYCH

Ks. Remigio Fusi, t³um. Izabela Rutkowska

TRWA£E PRZEWODNICTWO

– uczyniæ go osob¹ odpowiedzialn¹ przed Bogiem,
przed Koœcio³em i spo³eczeñstwem – aby odkry³a swoje
powo³anie i ¿y³a nim intensywnie, œwiadoma, ¿e nie
marnotrawi swojego bogactwa, daj¹c go innym i uzale¿niaj¹c od tego swoj¹ ¿ywotnoœæ.

– uczyniæ cierpi¹cego osob¹ odpowiedzialn¹ przed
sam¹ sob¹, osob¹, która odnajdzie cel swojej egzystencji, dziêki czemu nie bêdzie ju¿ tak samotna i niepotrzebna;

– uczyniæ chorego narzêdziem oddanym do dyspozycji Najœwiêtszej Maryi Dziewicy w celu realizowania
Jej programu – aby przypominaæ ludzkoœci, by ¿y³a
w Chrystusie, wed³ug nauczania Ewangelii i Koœcio³a;

mo¿e daæ na u¿ytek braci; gotow¹ wyjaœniæ ka¿demu,
jaki jest sens cierpienia i jak nale¿y je dowartoœciowaæ;
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Cz³owiek odkupiony g³osi misterium paschalne nie tylko
Chrystusa, ale i w³asne, bêd¹c „nowym cz³owiekiem” (por.
Ef 2,15) – umar³ym i zmartwychwsta³ym w sakramencie
Chrztu Œw., co niesie ze sob¹ bardzo precyzyjnie okreœlone
zobowi¹zania, odpowiedzialnoœæ i konsekwencje. Wraz
ze wszystkimi braæmi w wierze stanowi on „jedno cia³o”
(por. EF 2,16), „gdzie g³owic¹ wêg³a jest sam Chrystus
Jezus” (Ef 2,19-20), poniewa¿ wed³ug planu Zbawienia
jesteœmy w³¹czeni w jedn¹ owczarniê i nie jesteœmy ju¿
na tej ziemi „obcymi i przybyszami”, ale Bo¿¹ rodzin¹
(por. Ef 11,18-20). Ks. Luigi Novarese

– uczyniæ chorego „podmiotem dzia³ania”, osobê
œwiadom¹ swoich mo¿liwoœci i swoich darów, które

– przede wszystkim chcia³ ukazaæ godnoœæ i odpowiedzialnoœæ chorego w Mistycznym Ciele i w budowaniu Królestwa Bo¿ego; ukazaæ zbawcz¹ wartoœæ pokuty, pracy i cierpienia;

Co chcia³ uczyniæ dla chorych pra³. Novarese?

Dlatego te¿ zaprasza cierpi¹cych do patrzenia
na œwiat tak, jak patrzy³ na niego Jezus z wysokoœci
Krzy¿a, poniewa¿ tylko z Krzy¿a Boskiego Zbawiciela
cz³owiek czerpie swoje naturalne i nadprzyrodzone wymiary”.

jest niepotrzebny, nie jest ciê¿arem w dzia³alnoœci Koœcio³a w tej posynodalnej epoce, tak pe³nej œwiat³a
i tak p³odnej”.

TRWA£E PRZEWODNICTWO
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Nazwa stowarzyszenia osób konsekrowanych,
których celem jest „urzeczywistnianie w sobie drogi
wzrostu i dojrzewania w wierze, dziel¹c siê tym doœwiadczeniem z ka¿dym cz³owiekiem (...) [by odkry³]
powo³anie do zrozumienia i g³oszenia sensu w³asnego
cierpienia oraz radoœci zbawienia” (Statut Cichych Pracowników Krzy¿a art.2), zainspirowana zosta³a oczywiœcie Ewangeli¹. Pracownicy Krzy¿a to robotnicy win-

Cisi Pracownicy Krzy¿a powstali 1 listopada 1950 r.
Dlaczego ks. pra³. Luigi Novarese wybra³ w³aœnie tak¹
nazwê? Co znaczy byæ pracownikiem krzy¿a?

nicy Pañskiej, to robotnicy, o których mamy prosiæ,
bo „¿niwo jest (...) wielkie” (Mt 9,38), to robotnicy godni
swej zap³aty. Kim jest ten robotnik? Jaki powinien byæ?
Robotnik to przede wszystkim aposto³, który g³osi
swoim ¿yciem Dobr¹ Nowinê, ¿e cierpienie nie jest bez
sensu i mo¿na znaleŸæ w nim wartoœæ. To robotnik, który
troszczy siê, by S³owo Boga zasiane przez tajemnicê
wcielenia w ludzkich sercach nie zosta³o podeptane,
a ptaki nie wydzioba³y go z dróg codziennoœci (£k 8,5).
Swoim s³owem, czynem i obecnoœci¹ przygotowuje
grunt ludzkich serc, by wyda³y plon stokrotny.
Nie jest to w ¿adnym razie proste zadanie. Pan
posy³a Pracowników Krzy¿a „jak owce miêdzy wilki”
(£k 10,3). Jeœli nie zaufaj¹, jeœli bêd¹ siê martwiæ,
co powiedzieæ, a nie mówiæ „to, co im bêdzie dane”
(Mk 13,11), chwasty lêku, pychy, zniechêcenia i rutyny
zag³usz¹ w nich S³owo Bo¿e. Tylko ca³kowita ufnoœæ,
szalona ufnoœæ, ufnoœæ, która ka¿e zostawiæ w domu
pieni¹dze, plecak i buty, wybieraj¹c siê w podró¿ (£k
10,4), sprawia, ¿e podo³aj¹ zadaniu g³oszenia ewangelii
cierpienia.
Pracownik Krzy¿a ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowuje g³oszeniu sensu w³asnego cierpienia oraz radoœci
zbawienia. ¯yje w duchu ubóstwa i nie traci czasu na
rzeczy zbêdne. Nie zajmuje siê pozdrawianiem innych,
lecz g³oszeniem im Dobrej Nowiny, dziel¹c siê z nimi
Pokojem, którym sam zosta³ obdarzony (£k 10, 4b-5).
Pracownik Krzy¿a „godzien jest swojej zap³aty”,
jednak to nie od niego zale¿y jej wysokoœæ i rodzaj. Pan
czyni ze swoim, co chce (Mt 20,15). Rozdziela nagrody
nie wed³ug ludzkiej logiki i zas³ug, ale wed³ug swojej
woli (Mt 20,16). Ten, kto sam sobie wyznacza nagrodê,
jest „nieuczciwym robotnikiem” (2Kor 11,13). £atwo
zarzuciæ mu, ¿e pracuje jedynie dla nagrody, a gdy Pan
dopuœci szatana do niej, zacznie z³orzeczyæ i przypisywaæ Bogu nieprawoœæ (Hi 1, 6-22). Gdy ktoœ wytyka
mu jego interesownoœæ, zaciekle broni swojej nagrody,
swojego dobrego imienia i samopoczucia (Dz 19,25).
Pracownik, który sam troszczy siê o siebie, jest tak
naprawdê niewolnikiem swojej nagrody. Nie uwierzy³,

OD KRZY¯A

Wojciech Grzegorek
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¿e jest dzieckiem Boga, który troszczy siê o swoje dzieci
i daje im wszystko, co jest im potrzebne do ¿ycia w pe³ni.
Wybra³ on Jezusa tylko pozornie. Gdy nadchodzi w jego
¿yciu burza, nie jest w stanie rozpoznaæ w niej Jezusa.
Niby siedzi z Jezusem w ³odzi, ale nie pozwala Mu siê
prowadziæ, tylko mówi Mu, co ma zrobiæ. Gdy polegam
tylko na moich si³ach, Bóg zasypia (£k 8,22-25).
Pan Jezus powiedzia³ œw. Faustynie, ¿e smuci siê,
gdy prosimy go o ma³o. On chce obdarzaæ nas ogromnymi ³askami. Czerpaæ z nich mo¿emy tylko jednym naczyniem: ufnoœci¹. On cieszy siê, gdy ¿¹damy wiele
(Dz 1578). ¯¹dajmy wiêc, by uczyni³ z nas sprawiedliwych i dobrych Pracowników Krzy¿a.
Œw. Pawe³ ma wszystkie powody, by uwa¿aæ siê
za sprawiedliwego. Jednak œwiadomy jest tego, ¿e wszystko, co pozwala mu tak myœleæ, ma wartoœæ w oczach
ludzi, a nie w oczach Boga. W obliczu Boga wszystkie
jego w³asne starania okazuj¹ siê szkodliwe. Jedynym
sensownym celem, do którego warto d¹¿yæ, jest poznanie Chrystusa – zarówno przez doœwiadczenie mocy
zmartwychwstania jak i przez udzia³ w cierpieniach (Flp
3, 4-11).
Droga do zmartwychwstania, do odnalezienia sensu
mojego cierpienia wiedzie tylko poprzez cierpienie. Tylko ca³kowite zaufanie, takie jakim wykaza³a siê Maryja, pozwoli nam zaczerpn¹æ wystarczaj¹co du¿o ³ask,
by wytrwaæ pod Krzy¿em. By nie uciekaæ spod Krzy¿a
do naszych w³asnych pomys³ów na ¿ycie i zbawienie.
Jeœli ktoœ nie odda swego ¿ycia, nie zawierzy siê dobrowolnie Jezusowi, zatraci siê w pogoni za zdrowiem,
szacunkiem i poczuciem wartoœci (Mt 16,24-25).
Tylko zaciskaj¹c pasa ¿¹dzom cia³a, naszym pomys³om na ¿ycie, przejdziemy przez ciasn¹ bramê cierpienia i bêdziemy zbawieni. Wielu chce przez ni¹ przejœæ
wed³ug swojego pomys³u (£k 13, 24). Mówi¹ Bogu,
co ma im daæ, ¿eby jakoœ da³o siê z tym cierpieniem
wytrzymaæ. Troszcz¹ siê o tak wiele, ¿e nie s¹ w stanie
przecisn¹æ siê przez bramê. Bóg dok³adnie wie, czego
potrzebujemy, a co bêdzie nam przeszkadza³o na drodze
do zbawienia.
Nie sk¹pi nam ³ask, jeœli tylko oddajemy mu nasze
cierpienia, jeœli wierzymy, ¿e droga Krzy¿a wiedzie
do zmartwychwstania. Nie szukamy desperacko ucieczki od cierpienia, ale godzimy siê na nie. Akceptujê
KOTWICA
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je dlatego, ¿e kocham Boga i chcê chwaliæ Go ju¿ za to,
¿e jest, a nie tylko za to, ¿e mi b³ogos³awi i po ludzku powodzi mi siê. Najwiarygodniejszymi œwiadkami jesteœmy, gdy cierpimy i chwalimy Boga za Jego mi³oœæ. Na
tym polega „skandal” i „g³upota” Krzy¿a (1Kor 1, 2327). Totalne ogo³ocenie siê z egoizmu na rzecz woli
Ojca. Wobec takiej postawy nie mo¿na przejœæ obojêtnie.
Taka postawa zbawia.
Mi³oœæ Boga jest najwyraŸniej widoczna, gdy po ludzku nie mamy powodów, by byæ radosnymi, by dziêkowaæ Bogu za ka¿dy dzieñ, a my mimo to jesteœmy
wdziêczni, bo wiemy, ¿e Pan Bóg nieustannie siê o nas
troszczy i ma na celu tylko nasze dobro. Cokolwiek siê
nie dzieje w naszym ¿yciu, ma nas doprowadziæ do wiecznego szczêœcia.
Podstawowym zajêciem Cichych Pracowników
Krzy¿a jest naœladowanie milczenia Jezusa ukrzy¿owanego, które On realizuje poprzez zgodê na zupe³ne
opuszczenie, na totalne zdanie siê na wolê Bo¿¹, by móc
kontynuowaæ dzie³o zbawienia. Celem naszej pracy jest
w³aœnie to aktywne milczenie, w którym dokonuje siê
wola Bo¿a, a które czyni nas pracownikami nieulegaj¹cymi zmêczeniu: bez wzglêdu na pogodê, bez wzglêdu
na to, czy Bóg da nam odczuæ swoj¹ obecnoœæ, czy zostawi w ciemnoœciach; „jesteœmy zawsze szczêœliwi, gdy
mo¿emy œwiadczyæ o Nim nasz¹ mi³oœci¹” (To¿samoœæ
naszej wspólnoty, L. Novarese, t³um. I. Rutkowska).

Cisi Pracownicy Krzy¿a, odnowienie œlubów, G³ogów 2011
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W³aœnie takim Pracownikiem Krzy¿a by³ S³uga
Bo¿y Giunio Tinarelli. Pan dokona³ w nim niezwyk³ego
cudu przemiany serca. W wieku 21 lat zacz¹³ odczuwaæ
bóle reumatyczne w nogach i ³opatkach. W przeci¹gu
3 lat choroba zwali³a go z nóg. Zmuszony by³ zrezygnowaæ z pracy mechanika w hucie. W ten sposób pozosta³a mu na utrzymanie tylko mizerna renta inwalidzka. Bóle reumatyczne rozesz³y siê po ca³ym ciele.
Nied³ugo póŸniej by³ ju¿ ca³kowicie przygwo¿d¿ony
do ³ó¿ka, unieruchomiony jak mumia i sztywny jak pieñ
drzewa. Szczêœliwie zosta³a mu pewna w³adza w rêkach.
Dziêki swej pomys³owoœci radzi³ sobie jak móg³: sam
jad³, my³ siê, pisa³, dba³ o higienê osobist¹. Jednak równie¿ i ta minimalna sprawnoœæ zosta³a mu odebrana. To
spowodowa³o, ¿e Giunio siê za³ama³. Nie rozmawia³
z nikim, nie jad³, nie pi³, nie chcia³ nikogo widzieæ. By³
krok od ca³kowitej rozpaczy. Nie by³ w stanie ju¿ nawet
dbaæ o swoj¹ higienê osobist¹. Bardzo mu pomóg³ w tym
czasie jego przyjaciel, ks. Józek. Ukaza³ mu on, ¿e w³aœnie w swoim cierpieniu jest najbardziej podobny do Jezusa. Po sakramencie pojednania do Giunia powraca
pogoda serca.
Tak rozpoczyna siê nowy rozdzia³ jego ¿ycia.
Choæ kolejnych cierpieñ nie brakuje. Choroba sprawi³a,
¿e Giunio straci³ znajomych, kolegów i przyjació³. Od-

Giunio Tinarelli z rodzin¹ na spotkaniu z papie¿em Piusem XII

bi³a siê ona równie¿ na finansach rodziny. Ojciec nie wytrzymywa³ psychicznie w domu z kalek¹ w tak powa¿nym stanie i jak tylko nadarza³a siê okazja, szed³
pocieszaæ siê z kolegami do baru. Giunio jednak, po
chwili zagubienia i buntu, odnajduje w woli Bo¿ej swój
pokój i radoœæ.
Ta akceptacja cierpienia odmienia ¿ycie Giunia. Odczuwa potrzebê czêstej Komunii Œw. Po jej przyjêciu powraca do niego weso³oœæ, otwarty uœmiech. Stawa³ siê
wzorem cierpliwoœci i akceptacji swego stanu. Oddanie
siê Maryi by³o dla niego najwiêkszym wsparciem. Nie
wypuszcza³ z r¹k ró¿añca. Zacz¹³ pielgrzymowaæ do
sanktuariów maryjnych. Pierwsza pielgrzymka do Loreto by³a dla niego tak radosnym doœwiadczeniem, ¿e zacz¹³ organizowaæ w swoim mieœcie oddzia³ Unitalsi,
W³oskiego Krajowego Towarzystwa Transportu Chorych, zaanga¿owa³ siê w organizacjê poci¹gów dla pielgrzymów udaj¹cych siê do Loreto. Zapytany, dlaczego
uczestniczy w pielgrzymkach maryjnych, odpowiada:
z pobo¿noœci i aby podziêkowaæ u stóp Najœwiêtszej
Maryi Panny za wielk¹ ³askê pogodzenia.
Kolejny rozdzia³ w cierpieniu Giunia otwiera siê,
gdy poznaje on Centrum Ochotników Cierpienia. Myœl
przewodnia ksiêdza Novarese, by „pozyskaæ chorego
przez chorego”, sta³a siê dla Giunia bezwzglêdnym obowi¹zkiem. W krótkim czasie uda³o mu siê pozyskaæ tylu
nowych cz³onków Ochotników Cierpienia, i¿ ksi¹dz
pra³at zdecydowa³, aby mianowaæ go odpowiedzialnym
za Ochotników Cierpienia na œrodkowe W³ochy. Trudno
jest naprawdê poj¹æ, jak to by³o mo¿liwe, ¿e przykuty do
³ó¿ka Giunio, mog¹cy zaledwie ruszaæ d³oñmi, pisa³ setki listów i kartek nawo³uj¹cych do dzia³ania i uczestniczenia w inicjatywach Centrum.
W Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1951 roku Giunio
wstêpuje do Stowarzyszenia Cichych Pracowników
Krzy¿a i ca³kowicie poœwiêca siê Bogu przez rêce Maryi, œlubuj¹c czystoœæ, pos³uszeñstwo i ubóstwo. 2 marca
1953 r., po dwóch latach obfituj¹cych w kolejne cierpienia, które Giunio z radoœci¹ przyjmuje jako swoje powo³anie, ks. Novarese wyznaczy³ go na odpowiedzialnego
za mêsk¹ ga³¹Ÿ Cichych Pracowników Krzy¿a. W duchu
pos³uszeñstwa Giunio przyjmuje tê propozycje, pomimo
swojego znikomego wykszta³cenia. Od razu nawi¹za³
kontakt ze wszystkimi Cichymi Pracownikami Krzy¿a.

FUNDAMENTY

S³uga Bo¿y Giunio Tinarelli ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ s³u¿bie cierpi¹cym, którzy nie widz¹ sensu swojego cierpienia. (Mt 20, 6-7). Rozumuj¹c po ludzku, by³
biednym, schorowanym robotnikiem bez wykszta³cenia.
„Tymczasem Bóg wybra³ to w³aœnie, co dla œwiata jest
g³upie, aby zawstydziæ m¹drych i to, co s³abe w oczach
œwiata, aby zawstydziæ mocnych”, bo tak naprawdê nikt
nie jest m¹dry ani mocny. Ka¿dy ma swoje s³aboœci. Jeœli
ich nie przyjmiemy jako nasz krzy¿ i nie pochylimy siê,
by z niego czerpaæ si³y na drogê, to bêdziemy ¿yæ k³amstwem. Nie mo¿emy siê oszukiwaæ, ¿e misja ta bêdzie
³atwa. Krzy¿ jest krzy¿em. Na œwiecie doznacie ucisku,
ale odwagi! Jam zwyciê¿y³ œwiat (J 16,33). Pracownik
Krzy¿a podejmuje siê tej misji, nie spodziewaj¹c siê
innej wyp³aty jak tylko tej od Krzy¿a.
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Ludzie s¹ nierozumni, nielogiczni i samolubni.
Kochaj ich mimo wszystko!
Jeœli czynisz dobro, oskar¿¹ ciê o egocentryzm.
Czyñ dobro mimo wszystko!
Jeœli odnosisz sukcesy, zyskujesz fa³szywych
przyjació³ i prawdziwych wrogów.
Odnoœ sukcesy mimo wszystko!
Twoja dobroæ zostanie zapomniana ju¿ jutro.
B¹dŸ dobry mimo wszystko!
Szlachetnoœæ i szczeroœæ
wzmagaj¹ twoj¹ wra¿liwoœæ.
B¹dŸ szlachetny i szczery mimo wszystko!
To, co budujesz latami,
mo¿e run¹æ w ci¹gu jednej nocy.
Buduj mimo wszystko!
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebuj¹ twej pomocy,
mog¹ ciê jednak zaatakowaæ, gdy im pomagasz.
Pomagaj mimo wszystko!
Daj¹c œwiatu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy.
Dawaj œwiatu najlepsze, co posiadasz
MIMO WSZYSTKO!

Mimo wszystko

B³¹dzi³em, zanim przysz³o utrapienie, *
teraz jednak strzegê Twego s³owa.
Dobry jesteœ i dobrze czynisz, *
naucz mnie ustaw swoich.
Zuchwali knuj¹ przeciw mnie podstêpy, *
lecz ja ca³ym sercem strzegê Twych postanowieñ.
Otêpia³o ich serce od nadmiaru sad³a, *
a ja znajdujê rozkosz w Twoim Prawie.
Dobrze to dla mnie, ¿e mnie poni¿y³eœ, *
bym siê nauczy³ ustaw Twoich.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
ni¿ tysi¹ce sztuk z³ota i srebra.

Psalm 119, 67-72

FUNDAMENT
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Œwiatowy Dzieñ Chorego w Lourdes
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Wiara bez mi³oœci nie przynosi owocu, a mi³oœæ bez
wiary by³aby uczuciem nieustannie zagro¿onym przez
zw¹tpienie. Wiara i mi³oœæ potrzebuj¹ siebie nawzajem,
jedna pozwala bowiem drugiej siê urzeczywistniaæ. Niema³o chrzeœcijan istotnie poœwiêca swoje ¿ycie z mi³oœci¹ osobom samotnym, zepchniêtym na margines lub
wykluczonym, jako tym, którzy jako pierwsi nas potrzebuj¹ i s¹ najwa¿niejsi z tych, których trzeba wesprzeæ,
poniewa¿ w³aœnie w nich odzwierciedla siê oblicze
samego Chrystusa. Dziêki wierze mo¿emy rozpoznaæ
w tych, którzy prosz¹ o nasz¹ mi³oœæ, oblicze zmartwychwsta³ego Pana. «Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili» (Mt 25, 40) — te Jego s³owa s¹ przestrog¹, o której

Rok Wiary bêdzie równie¿ dobr¹ okazj¹ do wzmo¿onego
sk³adania œwiadectwa mi³osierdzia. Œw. Pawe³ przypomina: «Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ — te
trzy: [jednak] najwiêksza z nich jest mi³oœæ» (1 Kor 13,
13). Aposto³ Jakub u¿y³ s³ów jeszcze mocniejszych,
które zawsze pobudza³y chrzeœcijan: «Jaki z tego po¿ytek, bracia moi, skoro ktoœ bêdzie utrzymywa³, ¿e wierzy, a nie bêdzie spe³nia³ uczynków? Czy [sama] wiara
zdo³a go zbawiæ? Jeœli na przyk³ad brat lub siostra nie
maj¹ odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoœ
z was powie im: 'IdŸcie w pokoju, ogrzejcie siê i najedzcie do syta!' — a nie dacie im tego, czego koniecznie
potrzebuj¹ dla cia³a — to na co siê to przyda? Tak te¿
i wiara, jeœli nie by³aby po³¹czona z uczynkami, martwa
jest sama w sobie. Ale mo¿e ktoœ powiedzieæ: Ty masz
wiarê, a ja spe³niam uczynki. Poka¿ mi wiarê swoj¹ bez
uczynków, to ja ci poka¿ê wiarê na podstawie moich
uczynków» (Jk 2, 14-18).

ROK
WIARY
– ŒWIADECTWO MI£OSIERDZIA

Benedykt XVI, fragmenty listu ustanawiaj¹cego Rok Wiary

FUNDAMENTY

«By s³owo Pañskie szerzy³o siê i rozs³awia³o» (2 Tes 3,
1) — oby ten Rok Wiary sprawi³, ¿e nasza wiêŸ z Chrystusem Panem bêdzie siê coraz bardziej umacnia³a, gdy¿
tylko w Nim jest pewnoœæ przysz³oœci i gwarancja
prawdziwej i trwa³ej mi³oœci. S³owa aposto³a Piotra rzucaj¹ ostatni promieñ œwiat³a na wiarê: «Dlatego radujcie
siê, choæ teraz musicie doznaæ trochê smutku z powodu
ró¿norodnych doœwiadczeñ. Przez to wartoœæ waszej
wiary oka¿e siê o wiele cenniejsza od zniszczalnego
z³ota, które przecie¿ próbuje siê w ogniu, na s³awê,
chwa³ê i czeœæ przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy, choæ nie widzieliœcie, mi³ujecie Go; wy w Niego
teraz, choæ nie widzicie, przecie¿ wierzycie, a ucieszycie
siê radoœci¹ niewymown¹ i pe³n¹ chwa³y wtedy, gdy
osi¹gniecie cel waszej wiary — zbawienie dusz» (1 P 1,

15. Bêd¹c ju¿ u kresu ¿ycia, aposto³ Pawe³ prosi swego
ucznia Tymoteusza, by «zabiega³ o wiarê» (por. 2 Tm 2,
22) z tak¹ sam¹ sta³oœci¹, jak kiedy by³ m³odym cz³owiekiem (por. 2 Tm 3, 15). Czujemy, ¿e ta zachêta skierowana jest do ka¿dego z nas, aby nikt nie by³ leniwy
w wierze. Jest ona towarzyszk¹ ¿ycia, pozwalaj¹c¹ nam
dostrzegaæ wci¹¿ na nowo cuda, które czyni dla nas Bóg.
Wiara, która stara siê rozpoznawaæ znaki czasu we
wspó³czesnoœci, zobowi¹zuje ka¿dego z nas do stawania
siê ¿ywymi znakami obecnoœci Zmartwychwsta³ego
w œwiecie. Wspó³czesny œwiat szczególnie potrzebuje
dziœ wiarygodnego œwiadectwa osób maj¹cych umys³
i serce oœwiecone przez S³owo Bo¿e i zdolnych otwieraæ serca i umys³y tak wielu ludzi na pragnienie Boga
i prawdziwego ¿ycia, które nie ma koñca.

nie wolno zapominaæ, i nieustannym wezwaniem, aby
przekazywaæ innym tê mi³oœæ, z któr¹ On troszczy siê
o nas. To wiara pozwala rozpoznaæ Chrystusa, a Jego
mi³oœæ pobudza do tego, aby spieszyæ Mu z pomoc¹ za
ka¿dym razem, kiedy w bliŸnim staje na drodze naszego
¿ycia. Umocnieni wiar¹, patrzmy z nadziej¹ na nasze
zaanga¿owanie w œwiecie, oczekuj¹c «nowego nieba
i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwoœæ»
(2 P 3, 13; por. Ap 21, 1).
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Ten czas ³aski zawierzmy Matce Bo¿ej, nazwanej «b³ogos³awion¹», poniewa¿ «uwierzy³a»
(£k 1, 45).

6-9). Chrzeœcijanie w swym ¿yciu zaznaj¹ radoœci oraz
cierpienia. Ilu¿ œwiêtych doœwiadcza³o samotnoœci!
Ilu¿ wiernych, tak¿e w naszych czasach, doœwiadcza
milczenia Boga, podczas gdy chcieliby oni us³yszeæ Jego
pocieszaj¹cy g³os! Doœwiadczenia ¿ycia z jednej strony
pozwalaj¹ zrozumieæ tajemnicê krzy¿a i uczestniczyæ
w cierpieniach Chrystusa (por. Kol 1, 24), a z drugiej s¹
wstêpem do radoœci i nadziei, do których prowadzi wiara: «ilekroæ niedomagam, tylekroæ jestem mocny» (2
Kor 12, 10). Wierzymy z mocnym przekonaniem, ¿e Pan
Jezus pokona³ z³o i œmieræ. Powierzamy siê Jemu z t¹
pewn¹ ufnoœci¹: On, obecny wœród nas, zwyciê¿a moc
z³ego (por. £k 11, 20), a Koœció³, widzialna wspólnota
Jego mi³osierdzia, trwa w Nim jako znak ostatecznego
pojednania z Ojcem.

FUNDAMENT

Olimpiada Victoria i Sportowy
Dzieñ Radoœcito dwa wydarzenia,
które ju¿ na sta³e wpisa³y siê do kalendarza imprez organizowanych dla
osób niepe³nosprawnych w Domu
Uzdrowienie Chorych. W tym roku
odby³y siê one 12 i 13 wrzeœnia,
a wiêc krótko po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Olimpiadzie
Osób Niepe³nosprawnych. Choæ polska telewizja nie stworzy³a nam mo¿liwoœci œledzenia zmagañ tych wyj¹tkowych sportowców, to jednak
same urywki czy krótkie relacje
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Olimpiada Victoria tym razem
nie mia³a wymiaru miêdzynarodowego, jak to by³o w zesz³ym roku.
Odleg³oœci jednak, jakie pokona³y
niektóre zespo³y, aby siê znaleŸæ
w G³ogowie, s¹ imponuj¹ce. Najwiêcej zespo³ów (6) reprezentowa³o gospodarzy zawodów. Tradycyjnie silna, bo licz¹ca 4 zespo³y i w sumie 60
osób, by³a reprezentacja oœrodków
z Zielonej Góry. Za nimi plasowa³a
siê Nowa Sól z trzema zespo³ami
i Wschowa z podwójn¹ reprezentacj¹. Obok grupy oœrodków, które
mo¿na by nazwaæ sta³ymi goœæmi
Olimpiady, by³o te¿ doœæ du¿o zespo³ów, które do G³ogowa zawita³y po
raz pierwszy i to bardzo cieszy. By³y
wœród nich oœrodki z Wroc³awia,
Z³otoryi, Boles³awca, Polanicy
Zdroju, Mikoszowa, Mokrzeszowa,
Brzegu Dolnego, Dobroszyc, Koœciana, Rakoniewic, Rydzyny, Wa³brzycha i, przebywaj¹cych akurat
na turnusie w Domu Uzdrowienie
Chorych, mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej z Tarnowskich
Gór. Wœród nowicjuszy na Victorii
znalaz³y siê oœrodki z odleg³ych
Przygodzic k. Ostrowa Wielkopolskiego i czterdziestoosobowa grupa

z Paraolimpiady mog³y daæ wymowny obraz hartu ducha i samozaparcia wszystkich niepe³nosprawnych
zawodników startuj¹cych w Londynie. Zawody sportowe, jakie odby³y
siê ju¿ po raz czwarty w G³ogowie,
mog³y dostarczyæ obserwatorom podobnych wra¿eñ i refleksji.
Zorganizowanie zawodów
w po³owie wrzeœnia,a wiêc krótko
po zakoñczeniu okresu wakacyjnego, okaza³o siê sporym wyzwaniem.
Na listowne zaproszenia rozes³ane
pod koniec czerwca do szkó³ i oœrodków dla osób niepe³nosprawnych
z trzech województw odpowiedzia³o w sierpniu zaledwie kilka z nich.
Ostatecznie jednak w dniu Olimpiady na liœcie startowej znalaz³o siê
a¿ 38 zespo³ów z ³¹czn¹ liczb¹ 339.

z Konina. Najwiêkszy trud w dotarciu do G³ogowa musia³a pokonaæ
grupa z zaprzyjaŸnionego Oœrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy. Sam dojazd na Olimpiadê zaj¹³ im wiêcej ni¿
trwa³y ca³e zawody.

SPORTOWO
I RADOŒNIE

Andrzej Maciejewski, fot. Adam Stelmach

DOM

W dniu Olimpiady wydawaæ siê mog³o, ¿e kolejn¹
przeciwnoœci¹, która wrêcz uniemo¿liwi przeprowadzenie zawodów, bêdzie pogoda. Od rana nad G³ogowem
wisia³y ciemne chmury. W opóŸniaj¹cej siê ju¿ godzinie
rozpoczêcia zmagañ sportowych pada³ rzêsisty deszcz.
Czêœæ zaplanowanych dyscyplin zosta³a przeniesiona
do przygotowanych namiotów i sali gimnastycznej, jednak samo dojœcie do nich mog³o zniechêciæ ka¿dego
z uczestników. Niepe³nosprawni olimpijczycy pokazali
jednak jeszcze raz, ¿e ich sportowy duch i wola walki s¹
silniejsze ni¿ wszelkie przeciwnoœci. Zawody rozpoczê³y siê pomimo deszczu, który dawa³ siê wszystkim
we znaki jeszcze przez najbli¿sze godziny. Rywalizacja
sportowa wy³oni³a trzy zwyciêskie zespo³y. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e w tej Olimpiadzie wszyscy byli zwyciêzcami. Wszyscy uczestnicy wiêc, jak co roku, otrzymali dyplomy uczestnictwa, sportowe koszulki ze zna-

uczestników, co czyni IV wydanie Victorii najliczniejszym z dotychczas organizowanych.
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kiem Olimpiady, a tak¿e praktyczne nagrody: torby podró¿ne i termiczne kubki, które mo¿e pos³u¿¹ im w czasie kolejnej olimpiady. Po sportowym wysi³ku na naszych zawodników czeka³ ciep³y posi³ek przygotowany
przez miejscow¹ kuchniê. Uroczyste wrêczenie nagród
i medali odby³o siê ju¿ w promieniach przedzieraj¹cego
siê przez chmury s³oñca.

DOM
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Aura okaza³a siê o wiele ³askawsza dla najm³odszych, którzy ju¿ dnia nastêpnego stawili siê w G³ogowie
w liczbie 202 osób na Sportowy Dzieñ Radoœci. Jak sama nazwa wskazuje, impreza ta, podobnie jak w poprzednich latach, mia³a charakter sportowej zabawy,
w której ka¿dy z niepe³nosprawnych uczestników by³
zwyciêzc¹. Po raz kolejny zagoœci³y w G³ogowie dzieci
z Jaszkotli, Ludwikowic K³odzkich, Szklar Górnych,
Wierzbic i Wschowy. W zabawach wziêli udzia³ podopieczni Specjalnych Oœrodków Szkolno-Wychowawczych i innych placówek Oœwiatowych ze Œwiebodzina,
Nowej Soli, Legnicy, Lubina, Oleœnicy i Boles³awca.
Nie mog³o zabrakn¹æ wychowanków Zespo³u Placówek
Szkolno-Wychowawczych z G³ogowa, a tak¿e dzieci
z Przedszkola Integracyjnego nr 20. W odró¿nieniu
od uczestników Olimpiady, wœród uczestników Sportowego Dnia Radoœci, dominowa³a niepe³nosprawnoœæ fizyczna. Wiele z nich porusza³o siê na wózkach inwalidzkich. Dodatkow¹ du¿¹ atrakcj¹ dla dzieci by³y przeja¿d¿ki bryczk¹ oraz na koniu i na oœle.
Obie imprezy, ju¿ tradycyjnie, objêli patronatem
honorowym: ks. bp Stefan Regmunt (Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) oraz w³odarze miasta
i powiatu g³ogowskiego, Prezydent Jan Zubowski oraz
Starosta Rafael Rokaszewicz. Oba urzêdy przeznaczy³y
kwoty pieniê¿ne na nagrody dla zwyciêzców zawodów.
Szczególn¹ atencjê wœród zebranych sportowców mia³
przedstawiciel Prezydenta Miasta, który pomimo padaj¹cego deszczu by³ obecny zarówno na otwarciu Olimpiady, jak i na dekoracji zwyciêzców.

DOM

Olimpiada Victoria odby³a siê dziêki œrodkom przekazanym przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. Fundusze na Sportowy Dzieñ Radoœci przeznaczy³ Dolnoœl¹ski Urz¹d Marsza³kowski.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki wsparciu tych instytucji jeszcze nie raz bêdziemy mogli w G³ogowie ogl¹daæ radoœæ
osób niepe³nosprawnych pokonuj¹cych w³asn¹ s³aboœæ
w przygodzie ze sportem.
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11 paŸdziernika odby³o siê w naszym Domu uroczyste otwarcie g³ogowskiej wystawy w ramach I Dolnoœl¹skiego Przegl¹du Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych Galerion 2012. Nasza wystawa by³a trzeci¹ z cyklu czterech prezentacji regionalnych. Poprzednie odby³y siê w Szczawnie i Jeleniej Górze, ostatnia zaœ bêdzie mia³a miejsce we Wroc³awiu. Idea przegl¹du powsta³a w Urzêdzie Marsza³kowskim z inicjatywy samego Wicemarsza³ka Rados³awa Mo³onia. Ideê tê podjê³y wspólnie: Stowarzyszenie „Motyl” z Wa³brzycha,
„PENTATONIKA” z Jeleniej Góry, Fundacja Rosa
z Wroc³awia oraz Cisi Pracownicy Krzy¿a.

GALERION

Andrzej Maciejewski

Okrêg by³ego województwa legnickiego okaza³ siê
bardzo p³odny artystycznie. Swoje prace zg³osi³y osoby
zwi¹zane 20. oœrodkami dla osób niepe³nosprawnych.
Na wystawê w G³ogowie z³o¿y³o siê w sumie ok. 100
prac plastycznych. W dniu uroczystego otwarcia Dom
„Uzdrowienie Chorych” goœci³ ok. 150 osób niepe³nosprawnych oraz ich opiekunów, którzy przyjechali, aby
przedstawiæ „¿ywe” formy artystyczne: recytacje, piosenki oraz tañce. Artyœci reprezentowali takie miejscowoœci, jak: Jawor, Legnica, Lubin, Szklary Górne, a tak¿e G³ogów. Inne zg³oszone prace pochodzi³y z W¹sosza,
Z³otoryi i Wroniñca. Jak przyzna³a Bogus³awa Kuliñska
(zastêpca dyrektora Wydzia³u ds. Osób Niepe³nosprawnych w Departamencie Spo³ecznym Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Marsza³kowskiego), g³ogowska wystawa okaza³a siê najbogatsz¹ pod wzglêdem iloœci przedstawionych prac, zarówno plastycznych, jak i artystycznych
wœród tych, które ju¿ siê odby³y w ramach Galerionu.
Prezentacjom muzycznym, tanecznym i literackim
towarzyszy³a gor¹ca atmosfera, wspierana przez publicznoœæ gromkimi brawami. Mo¿na bez wahania powiedzieæ, ¿e pomiêdzy wszystkimi uczestnikami przegl¹du
i ich opiekunami zawi¹za³a siê prawdziwa wspólnota.
Swoje wsparcie i szacunek dla pracy w³o¿onej w przygotowania, a tak¿e uznanie w prze³amywaniu w³asnych
barier wyrazili obecni goœcie, wœród których znaleŸli siê:
Wicemarsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego Rados³aw Mo³oñ, Starosta G³ogowski Rafael Rokaszewicz,

Dziêki wsparciu Fundacji POLSKA MIED S.A. mogliœmy sp³aciæ kredyt zaci¹gniêty na kupno nowego busa. Fundacja przekaza³a wspólnocie 50 tysiêcy z³. Uroczyste poœwiêcenie pojazdu odby³o siê podczas olimpiady sportowej Victoria. W celu przekazania przyznanej
kwoty by³a z nami obecna prezes Fundacji, Cecylia Ewa
Stankiewicz. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy tak szybko po
wypadku s³u¿yæ naszym niepe³nosprawnym, u³atwiaj¹c
im dotarcie do naszego oœrodka, organizuj¹c wspólne
wycieczki.

NASZ NOWY BUS

Ks. Janusz Malski SOdC

DOM

Przewodnicz¹cy Rady Miasta G³ogowa Andrzej Koliñski, Pe³nomocnik Starosty G³ogowskiego ds. Osób
Niepe³nosprawnych Agnieszka Dyk, Dyrektor PCPR
G³ogów Krystyna Piasecka-Olejniczak, Radny Powiatu
G³ogowskiego Jeremi Ho³ownia oraz Prezes Stowarzyszenia „Motyl” Jerzy Karmiñski – koordynator przegl¹du. Wyst¹pieniom i zg³oszonym pracom przygl¹da³o siê
jury, które zakwalifikuje najlepsze z nich do wystawy fi-
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na³owej w Szczawnie Zdroju (7 grudnia br.). Prezentacjê
g³ogowsk¹ uwieñczy³ wspólny poczêstunek – obfity
obiad z deserem.
Zachêcamy do ogl¹dania g³ogowskiej wystawy,
która potrwa do 25 paŸdziernika. Zarejestrowane prezentacje i prace z pozosta³ych czêœci Dolnego Œl¹ska
ogl¹daæ mo¿na na stronie www.galerion.pl
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Prowadzimy wiele dzia³añ, które maj¹ rozpropagowaæ dzia³alnoœæ naszej fundacji. Najlepszymi jednak

Teraz prowadzimy projekt dotycz¹cy aktywizacji
zawodowej – dziêki niemu osoba niepe³nosprawna mo¿e
podnieœæ swoje kwalifikacje poprzez bezp³atne szkolenia i kursy, mo¿e zdobyæ prawo jazdy, znaleŸæ jakiœ ciekawy sta¿, zorientowaæ siê na rynku pracy.

Kiedyœ mieliœmy projekt „Pierwszy wózek” – wypo¿yczaliœmy na rok wózek, aby cz³owiek po wypadku
móg³ siê z nim zaznajomiæ, spraktykowaæ. Bo najczêœciej jest tak, ¿e jeœli my nie dotrzemy do takiej osoby,
dostaje ona wózek nieodpowiedni, ma³o funkcjonalny,
który nie pozwala mu na aktywne ¿ycie, a wrêcz przeciwnie, utrudnia je...

Staramy siê stworzyæ pomost miêdzy szpitalem
a domem. Czêsto bowiem ludzie, którzy wychodz¹
po wypadku ze szpitala, nie wiedz¹, co maj¹ ze sob¹ zrobiæ, jaki wybraæ wózek, jak na co dzieñ radziæ sobie z t¹
now¹ sytuacj¹. Docieramy do nich poprzez nawi¹zywanie kontaktu z oddzia³ami szpitalnymi, lekarzami.
Pomoc¹ s¹ dla nas nasi wolontariusze, którzy pracuj¹
w szpitalach. Oni daj¹ nam informacjê, do kogo trzeba
podjechaæ. A czasem to z oddzia³u dzwoni¹ do nas: s³uchajcie, mamy tu cz³owieka po wypadku, wpadnijcie do
nas, pomo¿ecie, doradzicie.

Fundacja przymierza siê projektu dla rodziców
i dzieci. Bo matki najczêœciej zostaj¹ same z tym problemem, jak wychodz¹ ze szpitala. Tak¿e i na tym obozie
mamy dni, kiedy robimy szkolenie dla rodziców. Sadzamy ich na wózkach i przechodz¹ te same zadania

Czasem tytu³ naszej fundacji jest mylnie kojarzony
z rehabilitacj¹ medyczn¹. Natomiast my mamy na celu
nauczyæ, jak ¿yæ z niepe³nosprawnoœci¹ – jak jeœæ widelcem, jak siê ubraæ, umyæ samodzielnie, jak wsi¹œæ
na wózek, przesi¹œæ siê, itp. Naukê tak¹ prowadzimy
m.in. na naszych obozach. I tam instruktorami s¹ tak¿e
osoby na wózku, po wypadkach, z ró¿n¹ niepe³nosprawnoœci¹. I to one najszybciej trafiaj¹ – s¹ ¿ywym przyk³adem tego, co mo¿na osi¹gn¹æ, jak mo¿na ¿yæ, radziæ
sobie na co dzieñ. To s¹ takie nasze wzorce osobowe. I to
oni pokazuj¹ uczestnikom obozu, jak siê ubieraæ, przebieraæ. Na tym obozie jest a¿ siedmiu instruktorów na
wózku, którzy wczeœniej jeŸdzili ze mn¹ jako uczestnicy.
Takie moje dzieci… Kiedyœ „znêca³am siê nad nimi”
i godzinami pracowali nad popraw¹ swojej funkcjonalnoœci. A teraz oni tworz¹ kadrê.

wizytówkami s¹ sami uczestnicy obozów, ich g³os, gdy
wracaj¹ do swoich domów: s³uchaj, by³em na takim
obozie, nauczy³em siê tylu rzeczy, by³a super atmosfera,
fajni ludzie.

FAR W G£OGOWIE-UŒMIECHOWIE :)

NIE PODDAWAJ SIÊ!

Magdalena Piechowska, FAR – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, www.far.org.pl
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Jan Zorychta, instruktor, rehabilitant: Pierwszy raz
o fundacji us³ysza³em na studiach z rehabilitacji. Po-

Joanna Czajko, instruktorka: instruktorzy na wózkach s¹ ¿ywym przyk³adem tego, ¿e mo¿na coœ ze sob¹
zrobiæ, normalnie ¿yæ, czegoœ siê nauczyæ, byæ aktywnym. Staramy siê tê nasz¹ wiedzê przekazywaæ dzieciom, aby mog³y samodzielnie funkcjonowaæ, a potem
aby nas godnie zast¹pi³y w roli instruktora. Ludziom siê
wydaje, ¿e osoba na wózku jest ju¿ do koñca uzale¿niona od osób trzecich, a ona mo¿e tak naprawdê zrobiæ
wszystko, ale musi znaæ pewne techniki. Jako osoba niepe³nosprawna mogê i wejœæ na schody, i tañczyæ, i za³o¿yæ rodzinê – inny jest tylko sposób, w jaki to zrobiê.
Wiem te¿, ¿e jeœli ja pierwsza nie wyjdê do œwiata, to
œwiat siê na mnie sam nie otworzy. I o tym te¿ mówiê
dzieciom – poka¿cie, ¿e te¿ umiecie byæ fajnymi przyjació³mi, zainteresujcie siê innymi, uœmiechnijcie siê do
nich.

Aleksandra Œlusarczyk, instruktorka: staramy siê
jak najbardziej usamodzielniæ dzieci na obozie, wzmocniæ miêœnie, nauczyæ technik poruszania siê. Dzieci
maj¹ zapewnion¹ pe³n¹ asekuracjê.

G³os instruktorów

Jesteœmy u Cichych, bo w Polsce jest naprawdê problem ze znalezieniem odpowiedniego oœrodka. Ich po
prostu za wiele nie ma. No a poza tym… tutaj jest magicznie… Ca³e otoczenie, a teraz jeszcze te konie…

Tak komentuje ten pomys³ mama Mateusza, Sabina
Bronowicka: pierwszy raz doœwiadczy³am, jak to jest
poruszaæ siê na wózku. Mieliœmy maraton z dzieæmi.
Widzê, jak œwietnie Mateusz sobie radzi, z czym ma problem. Wiem, jak mu pomóc, czego mogê wymagaæ, czego nie. By³o to super doœwiadczenie. Cieszê siê, ¿e pozna³am innych rodziców. Ju¿ planujemy kolejne spotkania.

treningowe, co dzieci. Najczêœciej wychodz¹ z p³aczem
– bo nagle rozumiej¹, ile to wszystko wymaga wysi³ku
i ¿e czêsto trzeba przemyœleæ swoje wymagania. Nie
chodzi jednak o to, by oni zaczêli swoje dzieci wyrêczaæ
i jeszcze bardziej siê nad nimi u¿alaæ, ale by zrozumieli
ten rodzaj wysi³ku i umieli dopingowaæ dzieci w dalszym rozwoju: widzisz, jest trudno, ale jak bêdziesz æwiczy³, bêdzie ci ³atwiej, osi¹gniesz jeszcze wiêcej.

Instruktorzy: Joanna Czajko i Pawe³ Kamiñski
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myœla³em wiêc, ¿e mo¿e mi siê to przydaæ. I nie myli³em
siê. Praca tutaj jest bardzo wymagaj¹ca, ale bardzo fajna.
Pojecha³em na jeden obóz, drugi, kolejny. Dzisiaj to jest
moj¹ prac¹.
Mariusz Laszczowski, instruktor: Ludziom jest rudno zrozumieæ, ¿e nie zawsze takiemu cz³owiekowi na
wózku trzeba od razu pomagaæ i patrzeæ na niego tylko
jak na obiekt do litowania siê i wyrêczania. Ktoœ z boku
powie: jak mo¿esz dziecku krzywdê robiæ, no czemu nie
pomo¿esz mu ubraæ tej skarpetki? A przecie¿ ono kiedyœ
zostanie samo i bêdzie musia³o sobie kiedyœ tê skarpetkê
ubraæ. Te æwiczenia s¹ po to, by nauczyæ technik i pomóc
w jak najwiêkszym usamodzielnieniu. I tego te¿ uczymy
rodziców – by nie wyrêczali swoich dzieci. Ludzie jednak tego nie rozumiej¹, oskar¿aj¹ potem rodziców, ¿e s¹
okrutni, bo nie u³atwiaj¹ im ich i tak trudnego ¿ycia.
Dziecko np. jedzie na wózku, a matka idzie obok i zaraz
pada komentarz – no dlaczego ona temu dziecku nie pomo¿e, nie popcha tego wózka.
Pawe³ Kamiñski, instruktor: Taka fundacja jak FAR
jest niezbêdna. Szpital poskrêca pacjenta, wypisze i ma

fot. Adam Stelmach
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go z g³owy. Jeœli nie dotrze do niego w porê FAR, zaraz
znajduj¹ siê firmy, które chc¹ wypchn¹æ swoje wózki.
A zasada jest taka, ¿e jak dostaniesz taki wózek, to przez
pierwsze 5 lat nie mo¿esz staraæ siê o nowy, bo NFZ tego
nie zrefunduje. Ten pierwszy wózek, jaki w ten sposób
dosta³em, wa¿y³ ze 30 kg – nie da siê nim przejechaæ nawet powierzchni o gruboœci p³ytki, o schodach zapomnij. O ubikacji te¿...
Instruktorzy stwierdzaj¹ jednym g³osem: nauczyliœmy siê g³ównie cierpliwoœci. Dzieci maj¹ bardzo du¿¹
chêæ zabawy, chêæ ¿ycia, poznawania. I to nas fascynowa³o. Nie ogarniemy ich nieziemskich pomys³ów… Nauczyliœmy siê te¿ poczucia humoru. I du¿ej wspó³pracy.
Apeluj¹ do swoich podopiecznych: nie poddawajcie
siê, starajcie siê d¹¿yæ do celu. Miejcie du¿o cierpliwoœci i wytrwa³oœci. Nie zawsze bêdzie z wami ktoœ, kto
wam pomo¿e. Zadbajcie wiêc o swoj¹ samodzielnoœæ!
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Dzieci apeluj¹: chcia³abym, aby ludzie mijaj¹cy
mnie na ulicy nie traktowali mnie jak niepe³nosprawn¹,
ale jak normaln¹, równ¹ im osobê; aby bardziej otworzyli siê na kontakt z niepe³nosprawnymi, nie bali siê podejœæ, nie bali siê pomagaæ, nie odsuwali siê od nich.

Magdalena Piechowska
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4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych
obiektów do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób
niepe³nosprawnych;

2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy
do potrzeb osób niepe³nosprawnych

1. aktywizacja spo³eczna i zawodowa osób
niepe³nosprawnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upoœledzeniem
narz¹du ruchu;

Celem Fundacji jest:

W 1976 roku, na Igrzyskach Paraolimpijskich
w Kanadzie niepe³nosprawni sportowcy ze
Szwecji zauwa¿yli, ¿e ich koledzy ze Stanów
Zjednoczonych, z tymi samymi dysfunkcjami,
s¹ sprawniejsi i bardziej samodzielni od nich
dziêki specjalnym treningom sportowym. Postanowili wprowadziæ takie treningi w swoim
kraju. Zaczêli organizowaæ obozy. Wkrótce powsta³a formalna organizacja pozarz¹dowa
– grupa rekrutuj¹ca do aktywnej rehabilitacji.
W latach osiemdziesi¹tych myœl, ¿e powrót do
spo³eczeñstwa jest kwesti¹ woli osoby niepe³nosprawnej i ¿e ludziom z uszkodzonym rdzeniem krêgowym trzeba stworzyæ warunki do
samodzielnego decydowania o sobie, dotar³a
równie¿ do Polski. W sierpniu 1988 roku odby³
siê pierwszy w Polsce obóz wprowadzaj¹cy.
Prowadzi³o go 12 instruktorów szwedzkich oraz
18 instruktorów polskich. Uczestniczy³o w nim
30 Polaków, dobranych tak, by w przysz³oœci
sami mogli zostaæ instruktorami. Osoby obecne
na tym obozie by³y inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce. W tym samym roku powsta³a te¿ Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR.

Trochê historii…
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W dniach 21-23.IX. 2012 r. uczestniczy³am wraz
z ca³¹ grup¹ z Elbl¹ga w spotkaniu dla animatorów CVS,
czyli w „Szkole animatorów”. Przede wszystkim by³ to
czas wspólnej modlitwy oraz poszerzania wiedzy dotycz¹cej apostolatu – jego pocz¹tków, aktualnych dzia³añ,
a tak¿e wizji dalszego rozwoju. Udzia³ w tych dniach
formacyjnych wziêli delegaci niemal z ca³ej Polski (Elbl¹g, Gdañsk, Bydgoszcz, Toruñ, Warszawa, Wroc³aw,
Czêstochowa, Zawada, Stare Kurowo, G³ogów). Pierwszym tematem konferencji by³o: „¯ycie i dzie³o S³ugi
Bo¿ego ks. Pra³. Luigiego Novarese”. Wyg³osi³a nam go
s. Ma³gorzata Malska, która osobiœcie mia³a okazje poznaæ ks. Luigiego. Jego ¿yciorys, dzie³o i apostolat przybli¿y³a nam te¿ po to, aby jeszcze lepiej przygotowaæ nas
do beatyfikacji, która zbli¿a siê szybkimi krokami.

Temat kolejnej konferencji brzmia³: „Grupy przewodnie i ich dynamika”. Wyg³osi³a go s. Beata Dyko.
Siostra przypomnia³a nam, ¿e dzia³alnoœæ apostolatu

Przysz³y B³ogos³awiony, jak obieca³ Niepokalanej, poœwiêci³ ca³e ¿ycie chorym, tworz¹c Maryjn¹ Ligê Kap³anów, Centrum Ochotników Cierpienia, Cichych Pracowników Krzy¿a i Braci i Siostry Chorych. Ide¹ jego apostolatu jest dobrowolne ofiarowanie cierpienia, w myœl
orêdzia Niepokalanej z Lourdes i Fatimy, w którym Matka Bo¿a prosi o modlitwê, pokutê i zadoœæuczynienie
za grzeszników. Wieczorem zaœ mieliœmy okazjê pos³uchaæ ks. Novaresego, który osobiœcie opowiedzia³
o swoim doœwiadczeniu choroby. Us³yszeæ jego g³os
choæ z p³yty – to robi niema³e wra¿enie.

W SZKOLE ANIMATORÓW

Maria Piechowska z Elbl¹ga

MY CVS

Nasuwa siê pytanie: co daj¹ takie spotkania, przyjazdy do „Domu Uzdrowienie Chorych”? Przede
wszystkim ten Dom ma duszê. Tu panuje atmosfera
rodzinna. Tu mogê ubogacaæ siê wci¹¿ na nowo charyzmatem za³o¿yciela S³ugi Bo¿ego L. Novarese. Wiem,
jak mogê dotrzeæ do chorego, pomóc prze³amaæ bariery
lêku, jak wspieraæ chorych, którzy borykaj¹ siê z problemem choroby i cierpienia. Tu mogê daæ œwiadectwo
o sobie, ¿e cierpienie mo¿e byæ drog¹ chrzeœcijañskiej
mi³oœci. Tu uczê siê, jak walczyæ o akceptacjê w swoim
œrodowisku, jak byæ czynnym aposto³em w Koœciele
na miarê swoich mo¿liwoœci. Za ka¿dym razem powracam po takich spotkaniach bardziej wzmocniona Bo-

Podczas tego spotkania powsta³y ma³e grupy dzielenia, gdzie jeszcze bardziej mogliœmy wymieniæ siê
w³asnym doœwiadczeniem apostolskim, pos³uchaæ, jak
rozwija siê apostolat w innych regionach Polski, z czym
siê boryka i jak mo¿emy wspólnie sobie pomóc, poszerzaj¹c to dzie³o, oparte na ofiarowaniu swojego cierpienia i zjednoczeniu go z Krzy¿em Chrystusa. Przekonaliœmy siê, ¿e problemy, z którymi siê borykamy, nie s¹
tylko nasze, ale dotycz¹ i innych diecezji, np.: brak zainteresowania i pomocy ze strony niektórych kap³anów,
ma³a aktywnoœæ cz³onków apostolatu i ma³e nag³oœnienie o tym apostolstwie. By³y równie¿ pozytywne relacje:
wspólnie prze¿ywane Msze œw. dla chorych, odwiedzanie chorych, wspólna modlitwa, dzielenie siê s³owem
Bo¿ym i wspólnie prze¿ytym doœwiadczeniem ¿ycia,
cierpienia. Pokaza³y, ze jesteœmy wspólnot¹, która dŸwigaj¹c swój krzy¿, wraz z Maryj¹ chce kroczyæ za Chrystusem.

CVS oparta jest w du¿ym stopniu na dwóch zasadach:
chory Ÿród³em czynu, chory pomoc¹ choremu. Oznacza
to, ¿e chory pozyskuje chorych do apostolatu, by czynnie
w³¹czyæ siê w ¿ycie i misjê Koœcio³a. G³ówn¹ osi¹ dzia³alnoœci CVS s¹ tzw. „grupy przewodnie”, które jako
pierwsze powsta³y w Lourdes w 1952 r. Grupy te maj¹
za zadanie, oprócz wspólnej modlitwy, za pomoc¹ dialogu i dzielenia siê wartoœciami wspieraæ tych, którzy
zmagaj¹ siê z trudem cierpienia. Takie spotkania formacyjne w grupach nie tylko wspomagaj¹ duchowo, ale poszerzaj¹ horyzonty.

KOTWICA

23

5 / 2012

¿ym duchem i wielkim baga¿em nowych wiadomoœci,
którymi siê dzielê na naszym comiesiêcznym spotkaniu
w parafii b³. Doroty w Elbl¹gu.

fot. Adam Stelmach

MY CVS
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Wroc³awskie Centrum Ochotników Cierpienia ma
powody do radoœci i dumy. Po wielu d³ugich przygotowaniach i perturbacjach uda³o siê doprowadziæ do koñca
sprawê zatwierdzenia statutu. Dokona³o siê to w Œwiêto
Matki Bo¿ej Bolesnej (15 wrzeœnia br.), we wroc³awskim koœciele pw. œw. Augustyna, bêd¹cym jednoczeœnie Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia. Aktu zatwierdzenia Statutu Apostolatu Zbawczego Cierpienia
– Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Wroc³awskiej dokona³ abp Marian Go³êbiewski. To bardzo
istotne dla dalszej dzia³alnoœci apostolatu, gdy¿ nie tylko
potwierdza nasz¹ podmiotowoœæ, ale nadaje te¿ kszta³ty

strukturalne i prawne. Zatwierdzony statut, w swoim
kszta³cie jest oficjalnym dokumentem i potwierdza nasze istnienie i prawo do dzia³ania na terenie archidiecezji.
Wiele trzeba by³o starañ, aby dosz³o do powstania
tego dokumentu, wiernie sekundowa³ nam przy tym nasz
moderator ks. Janusz Malski, prawnik Bogumi³ Maszewski i szereg innych osób. Cieszyliœmy siê te¿ poparciem bpa Andrzeja Siemieniewskiego. Radoœæ nasza
z faktu zatwierdzenia statutu by³a tak wielka, i¿ postanowiliœmy uroczyœcie œwiêtowaæ to wydarzenie. Z tej okazji zosta³a odprawiona Msza Œwiêta, podczas której s³owo wyg³osi³ ks. Janusz Malski. Po Mszy mia³a miejsce
wspólna agapa, w której uczestniczyli niemal wszyscy
cz³onkowie apostolatu i zaproszeni goœcie (w sumie ponad 60 osób).W trakcie wspólnego biesiadowania towarzyszy³a nam muzyczna oprawa zapewniona przez
grupê muzyczn¹, na co dzieñ dzia³aj¹c¹ na rzecz Schroniska Brata Alberta we Wroc³awiu pod kierunkiem Aleksandra Kowalskiego. Bardzo to siê nam wszystkim podoba³o, a szczególnie wspania³e wykonanie naszego
hymnu: „Pozwól mi uwierzyæ, Panie”.
Podczas agapy zosta³y uroczyœcie wrêczone nowym cz³onkom legitymacje, natomiast ks. J. Malski
przybli¿y³ uczestnicz¹cym cele statutowe, a tak¿e sam
statut i jego znaczenie. G³os zabra³a te¿ s. Ewa Figura
i poszczególni animatorzy. W naszym œwiêcie uczestniczyli zaproszeni kap³ani z parafii naszej archidiecezji,
w których obecny jest ju¿ apostolat parafia pw. œw. Maksymiliana Marii Kolbego, parafia pw. œw. Augustyna,
parafia pw. œw. Henryka). Na terenie archidiecezji dzia³a
tak¿e grupa w Borku Strzeliñskim i w Oleœnicy. Centrum
Ochotników Cierpienia – Apostolat Zbawczego Cierpienia Archidiecezji Wroc³awskiej, tak bowiem brzmi oficjalna nazwa naszego apostolatu, jest ju¿ na sta³e wpisany w dzieje wroc³awskiego koœcio³a, od nas samych
zale¿y jego dalszy rozwój i dzia³anie z pomoc¹ Bo¿¹!
Lidia Matuszewska (83 lata) – osoba niewidoma
i poruszaj¹ca siê na wózku, która pomimo swojej niepe³nosprawnoœci czynnie dzia³a w apostolacie CVS od pocz¹tków jego istnienia w Polsce (czyli od 25 lat). Nie tylko regularnie jeŸdzi na spotkania formacyjne i turnusy
organizowane przez wspólnotê, ale sama pomaga organizowaæ grupy pielgrzymkowe. Zachêci³a ju¿ wiele osób
do udzia³u w rekolekcjach i uczestnictwa w grupie CVS.
Jest zawsze dyspozycyjna, czynnie ewangelizuje, dbaj¹c o kontakt z innymi niepe³nosprawnymi, chorymi.
Jak napisa³ w uzasadnieniu przyznania nagrody jej proboszcz, ks. Zbigniew Kobus, „pomimo swojej trudnej
sytuacji ¿yciowej zachowa³a zawsze pogodê ducha.
Poprzez dar swego ¿ycia zawsze pragnê³a wspieraæ
Koœció³”.

Uroczystoœæ odby³a siê 7 paŸdziernika w parafii pw.
Najœwiêtszego Zbawiciela w Zielonej Górze. W kategorii kandydaci indywidualni wyró¿nione zosta³y cztery
panie: Dorota Hryncewicz z Ogardów, Lidia Matuszewska i Ludmi³a Zaj¹c z Gorzowa Wielkopolskiego oraz
Stanis³awa T³uczek z Nowej Soli; w kategorii darczyñcy: Fundacja Polska MiedŸ oraz g³ogowski Zak³ad Karny. Statuetki wrêcza³ bp Stefan Regmunt. W tym roku
dzieñ ten by³ wiêc szczególnie radosny dla wspólnoty
Cichych Pracowników Krzy¿a. A¿ trzy statuetki trafi³y
do osób bezpoœrednio zwi¹zanych ze wspólnot¹.

Od czternastu lat has³o to staje siê zaszczytn¹ nazw¹
statuetki przyznawanej osobom poœwiêcaj¹cym siê dzia³alnoœci dobroczynnej. I choæ ³aciñska sentencja ma wydŸwiêk negatywny, poetycka wersja autorstwa Edwarda
Stachury wykorzystana przez organizatorów tego œwiêta
budzi ju¿ dziœ tylko pozytywne emocje.

Edward Stachura

Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem
Lecz ty siê nie daj zwilczyæ
Cz³owiek cz³owiekowi bliŸnim
Z bliŸnim siê mo¿esz zabliŸniæ
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GRATULUJEMY!

Zak³ad Karny w G³ogowie – dziêki przychylnoœci
jego dyrektora, pp³k. Ryszarda Kêdzi, od 2008 r. osadzeni mog¹ wykonywaæ prace wolontariackie na rzecz
domu „Uzdrowienie Chorych”. Pomagaj¹ w pracach
gospodarczo-porz¹dkowych, ogrodniczych i budowlanych. Niektórzy z nich pe³ni¹ tak¿e rolê wolontariuszy,
s³u¿¹c osobom niepe³nosprawnym podczas turnusów
rehabilitacyjno-rekolekcyjnych (w ubieraniu, karmieniu, toalecie, podczas rehabilitacji). Praca ta jest œwietn¹
form¹ resocjalizacji – osadzonym pozwala odbudowaæ
system wartoœci i lepiej przygotowaæ siê na czas wolnoœci, a osobom przybywaj¹cym na turnusy pozwala
inaczej spojrzeæ na cz³owieka z zak³adu karnego.

Fundacja Polska MiedŸ – dziêki jej pomocy wspólnota mo¿e realizowaæ wiele dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Do najwa¿niejszych nale¿y dofinansowanie organizacji olimpiad sportowych dla dzieci i m³odzie¿y, pomoc przy adaptacji sali gimnastycznej, zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego i sportowego dla osób niepe³nosprawnych, dofinansowanie zakupu nowego samochodu s³u¿¹cego do przewozu osób niepe³nosprawnych.

CZ£OWIEK CZ£OWIEKOWI

Cisi Pracownicy Krzy¿a, fot. Krzysztof Król, Goœæ Niedzielny

Br. Roman P³atek

CVS WROC£AW
– MAMY STATUT!

MY CVS

MY CVS

Jerzy Liebert
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Po Mszy œw., która by³a t¹ pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹
lekcj¹, rozpoczê³y siê wyk³ady przygotowane przez zespó³ prowadzony przez ks. prof. Stanis³awa Warzeszaka
– Krajowego Duszpasterza S³u¿by Zdrowia. W gronie
prelegentów byli: ks. dr Piotr Krakowiak (Krajowy
Dusz-pasterz Hospicjów), ks. Arkadiusz Zawistowski
(cz³onek Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by

Wszyscy z wyk³adowców okazali siê praktykami,
którzy od lat s³u¿¹ chorym, niepe³nosprawnym, cierpi¹cym, dla których pomoc w odkrywaniu sensu cierpienia, sensu ¿ycia z chorob¹, pomoc w radzeniu sobie
z odchodzeniem sta³a siê ¿yciowym powo³aniem, prac¹
i misj¹. Lekcje, jakich udzielili, nie by³y wiêc ksi¹¿kow¹
teori¹, ale bogactwem treœci zaczerpniêtych z doœwiadczeñ i obserwacji. Lekcje te by³y jednoczeœnie œwiadectwem ich ¿ycia. Miêdzy wierszami odczytaæ mo¿na
by³o ich osobiste zaanga¿owanie, pastersk¹ troskê i potrzebê dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i pomys³ami.
Szkolenie to by³o wa¿ne z tego powodu, i¿ jego
tematem by³ cz³owiek cierpi¹cy – nie jako przedmiot
specjalistycznych badañ, ale jako osoba duchowa, któr¹
nale¿y odczytywaæ w kontekœcie Ewangelii. Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II w homilii na Placu Zwyciêstwa
w roku 1979: „Cz³owieka bowiem nie mo¿na do koñca

Zdrowia), mgr Anna Janowicz (Prezes Fundacji Lubiê
Pomagaæ, pielêgniarka) oraz Stanis³awa T³uczek (wolontariuszka, która w tym roku zosta³a wyró¿niona statuetk¹ „Cz³owiek Cz³owiekowi”).

Uczê siê ciebie i uczê
I wci¹¿ ciê jeszcze
nie umiem –
Ale twe ranne wesele,
Tw¹ troskê wieczorn¹
rozumiem.

Sanktuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej
sta³o siê 27 wrzeœnia szko³¹ dla kapelanów szpitali, hospicjów i domów opieki spo³ecznej z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W spotkaniu formacyjnym uczestniczy³ Biskup Ordynariusz Stefan Regmunt, który jednoczeœnie sprawuje funkcjê przewodnicz¹cego Zespo³u KEP ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia. Jego
Ekscelencja przewodniczy³ porannej Mszy œw., wyg³aszaj¹c homiliê, w której ukazywa³, jak wa¿na jest ³¹cznoœæ kap³ana z Jezusem, jego codzienna formacja modlitewna. Tylko dziêki tej sta³ej czujnoœci, tylko dziêki
nieustannemu rozwojowi bliskiej relacji z Bogiem mo¿liwa jest pe³na poœwiêcenia i mi³oœci praca na rzecz drugiego cz³owieka, szczególnie cz³owieka cierpi¹cego.

O œwicie nadziej¹ zakwita
Pod wieczór niczemu nie wierzy
Czy w¹tpi, czy ufa – jednako –
Do ciebie, cz³owieku nale¿y.

Uczê siê ciebie, cz³owieku
Powoli siê uczê, powoli
Od tego uczenia trudnego
Raduje siê serce i boli.

Szkolenie formacyjne dla kapelanów szpitali,
hospicjów i Domów Opieki Spo³ecznej

UCZÊ SIÊ CIEBIE,
CZ£OWIEKU…

Izabela Rutkowska, fot. ks. Mariusz Ko³odziej

WIADOMOŒCI

Dyrektywy w powo³aniu kapelana szpitalnego – odpowiedzieæ na nowe koncepcje rozumienia zdrowia

Idziemy przez sale szpitalne – jedna osoba siê spowiada, przyjmuje Komuniê, reszta siê tylko przygl¹da.
Ale ta reszta tak¿e musi nas zainteresowaæ – do nich
tak¿e jesteœmy pos³ani. Wielu ludzi twierdzi dzisiaj,
¿e nie potrzebuje Boga. I nasz¹ rol¹ jest wzbudzanie
w nich tego g³odu Boga.

Chrystusowa pos³uga kap³ana to te¿ pos³uga uzdrawiania. Ksiê¿a czêsto pytaj¹ z lêkiem o tê kwestiê. Abp
S. G¹decki na jednym ze spotkañ powiedzia³: jeœli my,
kap³ani, nie bêdziemy w stanie poprowadziæ pos³ugi
uzdrawiania w sposób prawid³owy, wymknie nam siê
spod kontroli ta praktyka, tak jak sta³o siê to w przypadku
wielu wspólnot, które w efekcie sta³y siê grupami
sekciarskimi. Nie bójmy siê modliæ nad chorymi z na³o¿eniem r¹k, miejmy odwagê byæ uzdrowicielami.

Powo³anie kapelana w relacji do funkcji Chrystusa.
Kap³an jako S³owo – wezwany do g³oszenia s³owa i sprawowania sakramentów, zw³aszcza sakramentów w s³u¿bie zdrowiu i w s³u¿bie zbawienia. Kap³an jako Pasterz
– jako pos³uguj¹cy, otwarty na cz³owieka w jego zdrowiu i chorobie – pos³ugiwanie to powinno obejmowaæ
konkretne okolicznoœci chorego, komunikacjê spo³eczn¹, pos³ugê sakramentaln¹, pos³uszeñstwo wobec biskupa i Koœcio³a oraz otwartoœæ na potrzeby pacjentów.
Kap³an jako S³uga (tak¿e jako s³uga Jahwe z pieœni
Izajasza) – ten, który s³u¿y w cierpieniu (tak¿e w³asnym
cierpieniu) dla zbawienia innych, ten, który pomaga odkrywaæ sens cierpienia s³owem i œwiadectwem, którego
cechuje szczególna pokora wobec cierpienia i œmierci.

Ks. prof. Stanis³aw Warzeszak
(Krajowy Duszpasterz S³u¿by Zdrowia)
KAP£AN JAKO ALTER CHRISTUS

zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e
siebie sam do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e
zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest jego w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie. Nie mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ bez
Chrystusa”. Koœció³, a szczególnie sanktuarium maryjne, jest wiêc najlepszym miejscem do tego, by uczyæ siê
cz³owieka – uczyæ siê cz³owieka cierpi¹cego, patrz¹c
na mêkê Syna Cz³owieczego i Jego Matki.
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Ks. Arkadiusz Zawistowski (cz³onek Krajowej Rady
Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia, kapelan szpitalny
w szpitalu bródnowskim w Warszawie)
TWÓRZMY ZESPO£Y
Wa¿ne jest, abyœmy byli ludŸmi zaufania. Œrodowisko szpitalne to sieæ skomplikowanych relacji – tytu³y,
stopnie, zale¿noœci, rywalizacja, przy tym ogólna spo³eczna niechêæ do Koœcio³a. Bardzo wiele wiêc zale¿y
od œwiadectwa, jakie da w³aœnie kap³an. Trzeba pamiêtaæ, ¿e kapelan szpitalny jest pos³any do ca³ego szpitalnego œrodowiska – nie tylko do pacjentów, ale i do personelu medycznego. To bardzo wa¿ne, aby umia³ zjednaæ sobie tak¿e lekarzy, pielêgniarki, salowe. I nie
ukrywam, jest to bardzo trudne. St¹d powsta³ te¿ pomys³
– aby pracowaæ w zespole. Kap³an w pojedynkê wiele
nie zrobi, o czym przekona³em siê bardzo szybko. Zacz¹³em wiêc szukaæ ludzi do pomocy. Dzisiaj jest ju¿ grupa
odpowiedzialna za liturgiê, za œpiew. S¹ wolontariusze,
którzy roznosz¹ prasê katolick¹ po oddzia³ach, rozeznaj¹, kto potrzebuje spowiedzi, Komunii œw. Mamy
szafarzy, którzy roznosz¹ Komuniê œw., aby kap³an mia³

i choroby; towarzyszyæ osobistemu chrzeœcijañskiemu
wzrostowi cz³owieka; podejmowaæ wyzwania stawiane
przez bioetykê, by umieæ wyjaœniæ pojawiaj¹ce siê kwestie, typu in vitro, eutanazja, itp. Dyrektywy dla proboszcza – tworzenie duszpasterstw dla chorych i z chorymi, wspó³praca z ca³¹ rodzin¹ chorego, zaanga¿owanie œwieckich w pos³ugê na rzecz chorych.

WIADOMOŒCI

Ks. Arkadiusz Zawistowski
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czas na spowiedzi i rozmowy duchowe z pacjentami.
Teraz chcemy jeszcze dodatkowo zatrudniæ siostrê zakonn¹, która jednoczeœnie jest te¿ szafarzem. Wszyscy
maj¹ bardzo konkretnie wyznaczone role, za które bior¹
odpowiedzialnoœæ. Od niedawna mamy tak¿e wolontariat studentów oraz skautów. Œwietnie jako wolontariusze sprawdzaj¹ siê tak¿e osoby w wieku emerytalnym.
To wszystko nie jest proste – zaj¹æ siê ka¿dym z wolontariuszy, zaj¹æ siê ich formacj¹, skoordynowaæ wszystkie dzia³ania. To wszystko wymaga wiele poœwiêcenia,
cierpliwoœci i modlitwy.
Prowadzimy apostolstwo formacyjne i akcyjne.
Apostolstwo formacyjne prowadzi wspólnota Odnowy
w Duchu Œwiêtym – jej cz³onkowie id¹ po salach, aby
modliæ siê nad chorymi, którzy tego pragn¹. Jest te¿
wspólnota ró¿añcowa, od tzw. cudownego medalika,
która szczególnie owocnie pracuje na oddziale dla osób
psychicznie chorych.

Praca kapelana jest miêdzy innymi prac¹ nad integracj¹ œrodowiska, nad doskonaleniem interakcji osobowych ca³ego œrodowiska. Kap³an, podobnie jak Matka
Bo¿a Cierpliwie S³uchaj¹ca z tego sanktuarium, musi
mieæ „wielkie ucho”. Wys³uchania potrzebuje nie tylko

Trzeba tylko umieæ znaleŸæ tych ludzi, zachêciæ, odpowiednio rozdzieliæ im zadania i przygotowaæ ich do tej
pracy. Jak pokazuj¹ badania statystyczne, jakie wykona³a dla nas Pracownia Badañ Spo³ecznych, która przebada³a ponad 100 placówek hospicyjnych, prawie dwukrotnie wzros³a jakoœæ opieki ogólnej nad pacjentem,
trzykrotnie polepszy³a siê wspó³praca ze sponsorami,
relacja z mediami, wzros³a te¿ opieka nad osieroconymi
rodzinami. Trzyletni projekt rozwoju wolontariatu hospicyjnego przyniós³ wymierne efekty w hospicjach, powsta³y tak¿e podrêczniki dla koordynatorów, wolontariuszy i ucz¹c praktycznie jak mo¿na otoczyæ zespo³ow¹ opiek¹ osoby u kresu ¿ycia (publikacje dostêpne
na: www.lubiepomagac.eu)

Do pracy z osobami chorymi, cierpi¹cymi potrzeba niew¹tpliwie szczególnego charyzmatu. Ale trzeba
umieæ te¿ dobrze zagospodarowaæ ten charyzmat. Jest
naprawdê wiele ludzi, którzy mog¹ i chc¹ wspó³pracowaæ z kapelanem szpitalnym: uczniowie, studenci,
emeryci. Tak¹ grup¹ wolontariuszy mog¹ byæ tak¿e
wiêŸniowie – coraz czêœciej podejmuje siê takie praktyki
i one daj¹ niezwyk³e owoce resocjalizacyjne.

ODPOWIEDNIO ZAGOSPODAROWAÆ
CHARYZMAT

Ks. dr Piotr Krakowiak (Krajowy Duszpasterz
Hospicjów, Dyrektor Podyplomowej Szko³y
Zespo³owej Opieki Duszpasterskiej „Szko³a
Œw. Jana Bo¿ego” w Krakowie)

Rola kap³ana jest rol¹ rybaka i pasterza, który najpierw ³owi ludzi, aby potem ich prowadziæ.

W apostolstwo akcyjne zaanga¿owani s¹ g³ównie
skauci, studenci. Prowadz¹ np. akcje z okazji Bo¿ego
Narodzenia, Dnia Chorego, Œwi¹t Wielkanocnych. Chodz¹ w pochodzie Trzech Króli, rozdaj¹ kartki z ¿yczeniami, s³odycze, czytaj¹ poezjê. W czasie op³atka klerycy organizuj¹ koncert kolêd. Gdy jest Œwiêto Bo¿ego
Cia³a, robimy wewn¹trz szpitala o³tarze i idziemy po oddzia³ach w procesji z Najœwiêtszym Sakramentem.
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pacjent zmagaj¹cy siê z chorob¹, ale i nierzadko lekarz.
Pamiêtam sytuacjê, jak po operacji, w której nie uda³o siê
uratowaæ ¿ycia m³odego cz³owieka, ordynator, który na
co dzieñ wygl¹da³ jak twardziel, p³aka³ mi na ramieniu.
Jeden z ksiê¿y opowiada³, ¿e gdy przyszed³ na s³u¿bê
kapelana do pewnego szpitala, w³aœnie szpital ten rozwi¹zano. Jego rol¹ nagle sta³y siê rozmowy duchowe
z personelem medycznym, który straci³ pracê – bo
wspieranie zespo³u to te¿ jeden z elementów pos³ugi
kapelana.
Jak pokazuje praktyka hospicyjna, duszpasterska
praca zespo³owa jest koniecznoœci¹ i mo¿na j¹ z powodzeniem realizowaæ. To najczêœciej œwieccy wolontariusze przygotowuj¹ chorych do rozmowy z kap³anem,
do przyjêcia sakramentów. Aby kap³an mia³ czas spotkaæ
siê z ka¿dym potrzebuj¹cym, szafarze rozdaj¹ Komuniê
œw., wolontariusze dbaj¹ o kaplicê i oprawê liturgiczn¹,
nie unikaj¹c tak¿e rozmów z pacjentami i ich bliskimi.
Dzisiaj rzeczywistoœæ szpitalna wygl¹da tak, ¿e jest
coraz wiêcej papierów i biurokracji, a na wielorakie
aspekty bólu totalnego jest zastrzyk lub tabletka. Uœmierzyæ ból, uœpiæ, wyciszyæ. Czêsto zamykaj¹c usta pacjentowi, pomija siê problemy duchowe, nie dopuszczaj¹c
do najwa¿niejszych pytañ egzystencjalnych – o sens,
o cel ¿ycia, o Boga, o ¿ycie wieczne. Potrzeba zespo³owej opieki w ochronie zdrowia i pomocy spo³ecznej
– aby u³atwiæ pacjentom dostêp do kap³ana, do wierz¹cego i otwartego na sprawy wiary cz³owieka, umo¿liwiæ
rozmowê, wspóln¹ modlitwê. My wszyscy – lekarze,
pielêgniarki, wolontariusze, ksiê¿a mamy jeden cel – dobro pacjenta. I ¿eby dobrze, owocnie s³u¿yæ, musimy
wspó³pracowaæ, pamiêtaj¹c o tym, ¿e cz³owiek to jednoœæ psycho-fizyczno-duchowa.
Po to miêdzy innymi powsta³a Szko³a œw. Jana
Bo¿ego (www.bonifratrzy.pl/szkola). Tematyka studiów
podyplomowych dla duchownych i œwieckich obejmuje
takie dzia³y, jak: duchowoœæ osób chorych i umieraj¹cych; psychologia i komunikacja z pacjentem, rodzin¹
i zespo³em terapeutycznym; podstawy medycyny, pielêgniarstwa i opieki spo³ecznej; teologia pastoralna; bioetyka; nowy model zespo³owej opieki duszpasterskiej
z udzia³em kap³anów, osób konsekrowanych, œwieckich
wspó³pracowników i wolontariuszy. Zapraszam do tej
szko³y i zachêcam do w³¹czania siê w zespo³ow¹ opiekê
duszpastersk¹ na rzecz cierpi¹cych.

Ks. Piotr Krakowiak

Ks. Stanis³aw Warzeszak

Ks. Andrzej Piela

Anna Janowicz

wiary z pokolenia na pokolenie.
Przekazywanie wiary jest przekazywaniem ¿ycia. Ka¿dy chrzeœcijanin
ma potrzebê bycia nieustannie ewangelizowanym – aby Chrystus by³
dla niego wydarzeniem stale nowym
i ¿ywym; aby grzesznik móg³ stale
rozwijaæ siê ku œwiêtoœci. Wszystko
jest polem ewangelizacji, ka¿dy
aspekt ¿ycia, tak¿e œmieræ”. Sytuacjê
wspó³czesnej Europy przyrówna³, za
Romanem Guardinim, do syna marnotrawnego, który postanowi³ wzi¹æ
maj¹tek ojca i korzystaæ z tego dziedzictwa, ale z dala od ojca. W efekcie
maj¹tek ten zosta³ zmarnotrawiony.
„Dziœ coraz mniej ludzi pamiêta, ¿e
wszelkie zdobycze kultury, szacunek
do osoby ludzkiej, geniusz rozumu,
zasady moralne, dzia³alnoœæ charytatywna maj¹ swoje korzenie
w chrzeœcijañstwie” – powiedzia³
ks. Biju-Duval.

„Jak wiêc przejêliœcie naukê o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim
postêpujcie: zapuœæcie w Niego korzenie i na Nim dalej siê budujcie,
i umacniajcie w wierze, jak was nauczono, pe³ni wdziêcznoœci. Baczcie, aby kto was nie zagarn¹³ w niewolê przez tê filozofiê bêd¹c¹ czczym oszustwem, opart¹ na ludzkiej
tylko tradycji, na ¿ywio³ach œwiata,
a nie na Chrystusie” (Kol 2, 6-8).
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Koœció³ istnieje po to, by w ka¿dym
czasie nieœæ Ewangeliê ka¿demu
cz³owiekowi, niezale¿nie od miejsca. Przykazanie Jezusa jest tak
przejrzyste, ¿e nie dopuszcza ¿adnego rodzaju niezrozumienia, ani
¿adnego alibi. Ci, którzy wierz¹ Jego
s³owu, s¹ pos³ani na drogi œwiata,
aby g³osiæ, ¿e obietnica zbawienia
sta³a siê rzeczywistoœci¹. G³oszenie „Czas nocy œwiata jest marnym czamusi byæ po³¹czone z takim stylem sem, gdy¿ marnieje coraz bardziej.

SIEWCY NOWEJ
EWANGELIZACJI
¿ycia, który pozwoli na rozpoznanie
uczniów Pana, gdziekolwiek siê
znajd¹. Tak d³ugo, jak sercem chrzeœcijañstwa pozostanie Jezus Chrystus, spotkanie z Nim bêdzie zawsze
wstrz¹sem, który pozwoli na pe³ne
zrozumienie treœci tego, co siê g³osi.
Droga nowej ewangelizacji jest wyznaczona, my jesteœmy wezwani do
tego, aby odnowiæ g³oszenie Jezusa
Chrystusa, tajemnicy Jego œmierci
i zmartwychwstania, aby na nowo
wzbudziæ wiarê w Niego poprzez
przemianê ¿ycia.

Abp Rino Fisichella, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, fragmenty konferencji wyg³oszonej
podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odr¹, 29.07.2012 r., t³um. Ma³gorzata Edwards

Trzy dni modlitw, wyk³adów
i œwiadectw. Centralne miejsca wydarzeñ stanowi³o Sanktuarium Matki
Bo¿ej w Rokitnie i parafia pw. Ducha
Œwiêtego w Zielonej Górze, symbolicznie wyznaczaj¹c przewodników
wszelkich ewangelizacyjnych za-

mierzeñ. Tak rozpocz¹³ siê Rok Wiary w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – Kongresem Ruchów, Stowarzyszeñ i Wspólnot dla Nowej
Ewangelizacji. Specjalnym goœciem
by³ cz³onek francuskiej wspólnoty
Emmanuelle, ks. prof. Denis BijuDuval, który przedstawi³ g³ówne
problemy wspó³czesnego œwiata
i wynikaj¹ce z nich cele oraz zadania
dla nowej ewangelizacji.
Jak stwierdzi³, kwestia ewangelizacji nie mo¿e byæ jednorazow¹
akcj¹, ale sta³ym obowi¹zkiem ludzi
Koœcio³a. „Nie mo¿na ¿adnego cz³owieka czy kraju uznaæ jako tego raz
na zawsze zewangelizowanego.
Ewangelizacja to sta³e zadanie Koœcio³a polegaj¹ce na przekazywaniu

KONGRES NOWEJ
EWANGELIZACJI

Cisi Pracownicy Krzy¿a
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Zmarnia³ a¿ tak, ¿e nie potrafi ju¿ rzyæ komu innemu g³oszenia Ewanrozpoznaæ, i¿ brak Boga jest w³aœnie gelii, wrêcz przeciwnie, wymaga ono
brakiem”. Martin Heidegger
od ka¿dego wierz¹cego œwiadomoœci, ¿e jest on nosicielem Chrystusa
„Sedno problemu jest nastêpuj¹ce: gdziekolwiek by siê nie uda³. Œwiaczy cz³owiek kulturalny, Europej- dectwo tego przekonania mo¿emy
czyk naszych czasów, mo¿e jeszcze odnaleŸæ tak¿e w najstarszych tewierzyæ w bóstwo Jezusa Chrystusa, kstach, biskup Jerozolimy, Œwiêty
Syna Bo¿ego? Gdy¿ w gruncie rze- Cyryl, tak mówi³ w swoich katecheczy ca³a wiara na tym polega”.
zach: „Przyj¹wszy Cia³o i Krew
Fiodor Dostojewski
Pañsk¹, stajemy siê nosicielami
Nie mo¿na realizowaæ nowej ewan- Chrystusa”.
gelizacji bez nowych ewangelizaChrzeœcijanin jest ze swej natury
torów. W liœcie œw. Paw³a do Rzychristoforo, nios¹cym Chrystusa,
mian jest napisane: „Albowiem kai tylko w ten sposób mo¿e zrozumieæ
¿dy, kto wezwie imienia Pañskiego,
g³êboko znacz¹ce s³owa Pana: „Webêdzie zbawiony. Jak¿e maj¹ jednak
Ÿcie moje jarzmo na siebie i uczcie
wzywaæ Tego, w którego wczeœniej
siê ode mnie, bo jestem cichy i ponie uwierzyli? Jak¿e mieliby uwiekorny sercem, a znajdziecie ukojenie
rzyæ, gdyby o Nim nie us³yszeli?
dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
A jak¿e mieliby us³yszeæ, gdyby nikt
moje jest s³odkie, a moje brzemiê
im Go nie g³osi³? I jak¿e mogliby im
lekkie” (Mt 11, 29-30). Jarzmo,
g³osi³, jeœliby nie zostali pos³ani? Jak
o którym mówi Jezus, nie jest niczym
to jest napisane: Jak piêkne stopy
innym, jak tylko zaproszeniem do
tych, którzy zwiastuj¹ dobr¹ nowistania siê Jego uczniami i do tego,
nê!” (Rz 10, 13-15). Fundamentem
aby dzieliæ Jego ¿ycie, a w konsetej misji jest powo³anie, od momentu
wezwania imienia Pana a¿ po misjê, kwencji, mieæ udzia³ w Jego misji
poniewa¿ uznaje Jezusa jako Pana zbawienia.
wszystkiego i wszystkich. Bycie Obecnoœæ chrzeœcijanina ma byæ
ewangelizatorem zatem to powo³a- „siewem” i „zaczynem”, co poci¹ga
nie do tego, aby wszyscy mogli us³y- za sob¹ aktywn¹ obecnoœæ w ró¿nych
szeæ Ewangeliê Jezusa, uwierzyæ œrodowiskach kultury bez obawy
w Niego i wzywaæ Jego imienia. Po- przed silnymi zakusami tendencji
wo³anie to rodzi siê w dniu chrztu objawiaj¹cej siê jako „kontrola jêi wzywa ka¿dego wierz¹cego zyka”, która staje siê przeszkod¹ dla
w Chrystusa do tego, aby sta³ siê naszych dzia³añ. Formacja dotyczy
wiarygodnym nosicielem dobrej no- szerokiego pola katechezy i dotyka
winy zawartej w Jego nauczaniu. równie¿ kwestii przygotowania
Pos³anie jest zatem nierozerwalnie przysz³ych prezbiterów oraz g³oszezwi¹zane z powo³aniem chrzciel- nia przez kap³anów.
nym, powo³anie to oznacza dla ka¿dego chrzeœcijanina koniecznoœæ Na kilka dni przed wyborem na Pawziêcia na siebie osobistej odpowie- pie¿a, Benedykt XVI wyg³osi³ w Sudzialnoœci, bez mo¿liwoœci oddania biaco wyk³ad na temat kondycji Eujej komu innemu. Nie mo¿na powie- ropy: „W tej historycznej chwili

DUCHOWOŒÆ

przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy za pomoc¹ oœwieconej
i prze¿ywanej wiary uczyniliby Boga
wiarygodnym w tym œwiecie… Potrzebujemy ludzi, którzy mieliby
spojrzenie skierowane ku Bogu,
ucz¹c siê od Niego prawdziwego
cz³owieczeñstwa. Potrzebujemy ludzi, których umys³ by³by oœwiecony
œwiat³em Bo¿ym i którym Bóg
otwiera³by serce, tak aby ich intelekt
móg³ przemówiæ do intelektu innych, a ich serce mog³o otworzyæ
serca innych. Tylko poprzez ludzi,
którzy zostali dotkniêci przez Boga,
Bóg mo¿e na nowo przyjœæ do ludzi”.

Matka Bo¿a Siewna

Drzewa ró¿añcowe na placu w Lourdes
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Cisi Pracownicy Krzy¿a, Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary
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Duchowoœæ Cichych Pracowników Krzy¿a opiera
siê przede wszystkim na orêdziach Matki Bo¿ej przekazanych œwiatu w Lourdes i Fatimie. W obu g³ówn¹
proœb¹ Maryi by³o odmawianie ró¿añca. Ró¿aniec zajmuje wiêc wa¿ne miejsce w modlitewnej formacji tej
wspólnoty. Jest obowi¹zkow¹ modlitw¹ ka¿dego dnia.
Swego czasu by³o nawet zalecenie, aby cz³onkowie
Cichych Pracowników Krzy¿a odmawiali codziennie
wszystkie czêœci.
W ten sposób duchowoœæ ta zbli¿ona jest bardzo
do duchowoœci stowarzyszenia za³o¿onego przez Paulinê Jaricot. Jednym z pierwszorzêdnych celów ¯ywego
Ró¿añca, podobnie jak i Cichych, jest bowiem wynagradzanie Bogu za pope³nione z³o i wezwanie do nawrócenia. Charyzmat obu wspólnot odpowiada tak¿e duchowi nabo¿eñstwa pierwszych sobót miesi¹ca, polecanego
przez Maryjê w Fatimie.
Za³o¿ycielka ¯ywego Ró¿añca, oprócz modlitwy
ró¿añcowej, zobowi¹zywa³a wszystkich cz³onków ¯ywego Ró¿añca tak¿e do rozpowszechniania dobrej ksi¹¿ki i prasy katolickiej. Mia³a ona œwiadomoœæ, ¿e wiara
musi byæ wspierana przez wiedzê. Chrzeœcijanin ma
obowi¹zek stale formowaæ swoj¹ duchowoœæ, aby umia³
m¹drze rozeznawaæ znaki czasu. ¯ywy Ró¿aniec by³
w jej zamyœle wspólnot¹ stanowi¹c¹ modlitewno-formacyjne zaplecze nie tylko dla misji zagranicznych,
ale i tych najbli¿szych – œrodowiskowych, parafialnych.
Podobn¹ trosk¹ kierowa³ siê pra³. Luigi Novarese
– obok fundamentu sakramentów i modlitwy ró¿añcowej, pragn¹³ on zadbaæ o sta³¹ formacjê cz³onków swoich wspólnot. W tym te¿ celu za³o¿y³ czasopismo
L'Ancora (Kotwica), organizowa³ sympozja naukowe,
spotkania teologów i lekarzy z chorymi, dba³ o wysoki
poziom duszpasterskiego przepowiadania. Z biegiem
czasu wspólnota za³o¿y³a wydawnictwo, poprzez które
rozpowszechnia idee duchowoœci swego za³o¿yciela,

„Szukam przed Bogiem œrodka zapobiegaj¹cego
zniechêceniu, niemoralnoœci, rozpaczy...”.
S³. Bo¿a Pulina Jaricot

KOTWICA

33

5 / 2012

W rozpoczynaj¹cy siê Rok Wiary niech obie te postaci bêd¹ nam drogowskazem – aby w Maryi szukaæ
umocnienia i rozpalenia swojej wiary.

wydaje materia³y formacyjne, ksi¹¿ki poœwiêcone problemowi cierpienia prze¿ywanego w kontekœcie wiary.
Tak siê sk³ada, ¿e rok 2012 jest zarówno Rokiem
Pauliny Jaricot, jak i Rokiem Luigiego Novarese. Rok
Novarezjañski, og³oszony przez bpa Stefana Regmunta
dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej potrwa do czasu
beatyfikacji pra³. Novaresego w roku 2013. W wydarzeniach tych mo¿na doszukiwaæ siê opatrznoœciowych
znaków – ci ró¿añcowi ludzie, oddani w pe³ni Matce
Bo¿ej, rozwinêli apostolaty siêgaj¹ce po krañce œwiata.
Oba przecie¿ dzie³a maj¹ charakter misyjny, a jednoczeœnie bardzo wroœniêty w lokalne parafialne duszpasterstwa. Zapraszaj¹ do wspó³pracy ludzi wszystkich
mo¿liwych stanów, ka¿dego wieku i o ka¿dym statusie spo³ecznym, chorych i zdrowych. Ich cel jest jeden
– zdobyæ dla Jezusa jak najwiêcej dusz, jak najwiêcej
sióstr i braci ocaliæ przed potêpieniem, przywracaj¹c im
godnoœæ dziecka Bo¿ego.
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„Stowarzyszenie pokornej Panny Maryi uznaje
za swych najwa¿niejszych cz³onków tych ma³ych, których œwiat odrzuca, oraz tych, którzy
w dobrobycie i bogactwie posiadaj¹ prawdziwego ducha ubóstwa. Liczy bardziej na b³ogos³awieñstwa Pana dla powodzenia tego dzie³a ni¿
na si³ê mo¿nych œwiata i wp³yw fortuny”.

„Najwa¿niejsze to g³osiæ Chrystusa”.

„Wszelkie ³aski, wszelkie œwiat³o czerpa³am z tajemnic ró¿añcowych i one uczyni³y moje ¿ycie
owocnym”.

„Niew¹tpliwie jesteœ tak jak i my przera¿ona nieustannym rozwojem wszelkich zbrodni, zalewem
z³ych ksi¹¿ek i doktryn, które atakuj¹ wszelkie
prawdy zbawienia. Czy¿ nie nadszed³ czas, aby
w wierze szukaæ jakichœ œrodków, aby za¿egnaæ tê
burzê i odczuwaj¹c s³uszny niepokój, zwróciæ nasze spojrzenia ku GwieŸdzie wêdrowców, wezwaæ
Maryjê? Oto jest cel ¯ywego Ró¿añca, który tak
zosta³ nazwany, gdy¿ ci, którzy go odmawiaj¹
(…), tworz¹ ¿ywy wieniec, w piêkny sposób przypominaj¹cy Maryi dar ró¿añca (…). Któ¿ wie, czy
mimo naszej niegodnoœci nie uzyskamy od Serca
Maryi tego, aby rozproszy³a bezbo¿noœæ, która
nieustannie obra¿a Jej Boskiego Syna i przeœladuje Koœció³? W tej nadziei tworzy siê to dzie³o
gorliwoœci, które rozszerzy³o siê ju¿ bardzo bez
wielkiego szumu, ukryte w ranach poni¿onego
Jezusa”.

S³owa s³ugi Bo¿ej
Pauliny Marii Jaricot:

„Otoczmy nasze umys³y i serca ró¿añcem jak puklerzem nie do przebicia; niech nas zjednoczy œciœlej ni¿ kiedykolwiek mi³oœci¹ Jezusa Chrystusa”.

„Prostota umys³u, prostota serca, kierowanego ku
Bogu, prostota wobec bliŸnich, prostota charakteru, dzia³ania i wygl¹du, a przede wszystkim
prostota modlitwy”.

„Silni nasz¹ niemoc¹, wiemy, ¿e Bóg wybiera
w³aœnie to, co jest niczym dla œwiata, aby nikt nie
móg³ siê che³piæ w Jego obecnoœci”.

DUCHOWOŒÆ

„Ko³a ró¿añcowe sk³adaj¹ siê z ludzi dobrych,
œrednich i takich, którzy maj¹ tylko dobr¹ wolê
(…). Piêtnaœcie wêgli: jeden p³onie, trzy lub cztery
tl¹ siê zaledwie, a pozosta³e s¹ zimne. Ale zbierzcie je razem, a wybuchn¹ ogniem! Oto w³aœciwy charakter twojego ¯ywego Ró¿añca” – podsumowywa³ idee wspólnot ró¿añcowych jezuita,
o. Henri Ramiere w liœcie do Pauliny. W górê
serca! Nie roñmy ³ez nadaremno, nie zajmujmy
zbytnio naszych serc ma³ymi sprawami osobistymi, ale obejmijmy nimi œwiat (...). Jezus umar³
za wszystkich ludzi – po có¿ os³abiaæ nasze serca
przez przyziemnie pragnienia?”.

„Wyznajê, ¿e mam naturalny lêk, ¿e wzdrygam siê
bardzo przed cierpieniem. Przyjmujê jednak Twój
kielich goryczy. Uznajê siebie za niegodn¹ go,
ale oczekujê od Ciebie, Panie, pomocy, przemiany, dojœcia do zjednoczenia z Tob¹ i dope³nienia
go w ofierze na Twoj¹ jak najwiêksz¹ chwa³ê i dla
zbawienia moich braci”.

„Nie to, co my, ale to, co Bóg wybra³ na swoj¹
chwa³ê, jest dla nas najlepsze”.

„Wyjednaj mi, abym szczerze, wspania³omyœlnie
i z ca³ego serca przebaczy³a tym wszystkim, którzy mnie zranili, zasmucili, doœwiadczyli i tym,
którzy mnie zasmucaj¹ i zasmuc¹: je¿eli moje
krzywdy s¹ jakimikolwiek zas³ugami, to niech oni
bêd¹ pierwszymi, którzy zbior¹ tego owoce na
swoje zbawienie, jak równie¿ szczêœcie doczesne.
(…) Mój Bo¿e, wybacz im i obdarz ich b³ogos³awieñstwem na miarê cierpieñ, jakie mi zadaj¹”.
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„Kocha³am Jezusa Chrystusa ponad wszystko
na ziemi i z mi³oœci ku Niemu bardziej ni¿ sam¹
siebie kocha³am wszystkich, którzy byli obci¹¿eni
prac¹ lub cierpieniem”.
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Ka¿da cywilizacja poszukuje odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania. Wœród nich s¹ te bezpoœrednio dotycz¹ce cz³owieka. Sk¹d siê wzi¹³, jaki jest cel jego ¿ycia, co w ¿yciu jest najwa¿niejsze, co to znaczy byæ
szczêœliwym? Z udzielonych odpowiedzi rodzi siê mo-

Przemyœlenia nad powy¿szymi informacjami i moja
osobista sytuacja ¿yciowa, cz³owieka ze zdiagnozowan¹
chorob¹ Bechterewa, doprowadzi³y mnie do przekonania, ¿e mo¿na mówiæ o ¿a³obie po zdrowiu. Dlaczego?
Zacznijmy od prostego pytania. Któ¿ z nas nie lubi otrzymywaæ ¿yczeñ i prezentów? Czekamy na nie z radoœci¹
i niecierpliwoœci¹ w dniu imienin, urodzin, rocznicy œlubu, przyjêtych œwiêceñ i wielu innych okazji. Sytuacja
odwraca siê, gdy to my sami mamy z³o¿yæ komuœ ¿yczenia. Napiêcie i odpowiedzialnoœæ wzrasta, gdy jest
to osoba nam bliska lub z jakiegoœ powodu wa¿na dla

W czasach Starego Testamentu szczêœliwym by³ ten,
komu Bóg b³ogos³awi³. A znakiem owego b³ogos³awieñstwa by³o np. posiadanie potomstwa. Ksiêga Sêdziów
podaje znamienn¹ historiê Jeftego i jego córki. Autor
natchniony ukazuje sytuacjê, w której ten przywódca
Narodu Wybranego sk³ada nierozwa¿ny œlub. Postanawia z³o¿yæ w ca³opalnej ofierze osobê (chocia¿ Prawo
tego zabrania³o), która jako pierwsza wyjdzie od drzwi
jego domu, gdy w pokoju bêdzie wraca³ z pola walki
z Ammonitami. Ku jego rozpaczy osob¹ t¹ by³a jego
jedyna córka. Jefte i jego ukochane dziecko pragn¹ wype³niæ z³o¿ony œlub, ale ta m³oda kobieta prosi ojca, aby
zanim siê to dokona, pozwoli³ jej razem z towarzyszkami pójœæ w góry na dwa miesi¹ce i op³akiwaæ swoje
dziewictwo, czyli wyraziæ ból kobiety, która nie zazna
radoœci macierzyñstwa. Zatem proœba ta by³a zwi¹zana
z powszechnym przekonaniem o tym, ¿e posiadanie potomstwa jest znakiem Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Córka
Jeftego mia³a œwiadomoœæ utraty czegoœ powszechnie
uwa¿anego za bardzo wa¿ne.

del – idea³, który ludzie pragn¹ osi¹gn¹æ. U ludów germañskich najwa¿niejsze by³y si³a, mêstwo, odwaga. Kto
je posiada³, stawa³ siê bohaterem, by³ na prostej drodze
do osi¹gniêcia doskona³oœci. M¹droœæ, wiedza, poznanie
to wartoœci, które by³y powszechnie cenione w staro¿ytnej Grecji. W tej kulturze to ich posiadanie by³o wyznacznikiem pozycji cz³owieka.

¯A£OBA PO ZDROWIU

Ks. Pawe³ Wiatrak, ojciec duchowny WSD Diecezji Siedleckiej
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Na czym polega prze¿ywanie ¿a³oby po zdrowiu?
Spróbujê to ukazaæ, wykorzystuj¹c jako „szkielet” roz-

S³ownik jêzyka polskiego pod has³em „¿a³oba” podaje, ¿e jest to okres po œmierci bliskiej osoby lub uczucie ¿alu, smutku, rozpaczy po jej œmierci, a tak¿e okreœlony zwyczajem strój lub jego element, noszony przez
pewien czas po œmierci bliskiej osoby. Specjalistyczna
literatura podaje etapy prawid³owo przebiegaj¹cego procesu ¿a³oby: szok, trudne i intensywne emocje, powolna
akceptacja, ozdrowienie, zamkniêcie procesu ¿a³oby.
Mianem ¿a³oby po zdrowiu mo¿emy nazwaæ uczucie
¿alu, smutku, a czasem rozpaczy spowodowane œwiadomoœci¹, ¿e choroba zabiera nam coœ bardzo cennego.

Moje pobyty w szpitalu na rehabilitacji, nawi¹zane
znajomoœci, przyjaŸnie, prowadzone d³ugie rozmowy,
pos³uga duszpasterska uprawniaj¹ mnie do postawienia
tezy, ¿e osoba niepe³nosprawna, szczególnie w stopniu
umiarkowanym czy znacznym, potrzebuje dobrze prze¿ytego procesu ¿a³oby po zdrowiu.

We wspó³czesnym œwiecie – gdzie dla wielu na szacunek zas³uguje tylko taka osoba, która jest kreatywna,
wytwarza najró¿niejsze dobra – osoba chora, a tym bardziej niepe³nosprawna staje siê nieu¿yteczna. Pewne
podobieñstwo miêdzy sytuacj¹ córki Jeftego a osoby
niepe³nosprawnej widzê w fakcie utraty tego, co dla
spo³eczeñstw, w których przysz³o im ¿yæ, jest jedn¹
z najwa¿niejszych wartoœci.

nas. Czêsto d³ugo zastanawiamy siê, jakich s³ów u¿yæ,
by wyraziæ nasze uczucia. Gdy przyjrzymy siê sk³adanym ¿yczeniom, tym wypowiadanym po starannym
przygotowaniu i tym improwizowanym, zobaczymy,
¿e nigdy nie brakuje w nich ¿yczenia zdrowia. I przewa¿nie jest ono na pierwszym miejscu: „Du¿o zdrówka
¿yczê”, „¯yczê zdrowia”, „Najwa¿niejsze, aby by³o
zdrowie. Jak ono bêdzie to i wszystko inne bêdzie”.
S³ysz¹c od najm³odszych lat tak formu³owane ¿yczenia,
czy tego chcemy czy nie, rodzi siê w nas przekonanie,
¿e zdrowie jest najwa¿niejsz¹ spraw¹ w ¿yciu cz³owieka,
a przynajmniej jedn¹ z najwa¿niejszych. Dlatego gdy
przychodzi d³uga, nieuleczalna choroba lub niepe³nosprawnoœæ, jesteœmy wystraszeni, bo czujemy siê odarci
z najwa¿niejszej rzeczy, jak¹ jest zdrowie.
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Drugie zadanie to pe³ne doœwiadczenie bólu straty. Jest to czas na ca³¹ gamê trudnych emocji (ból, poczucie winy, z³oœæ), bo bez nich proces ¿a³oby wyd³u¿a
siê. Ból straty objawia siê poprzez p³acz, bunt, agresjê.
Ludzie prze¿ywaj¹cy smutek bardziej potrzebuj¹ wys³uchania tego, co czuj¹ ni¿ mówienia im, jak powinni

I wtedy nieoczekiwan¹ odpowiedzi¹ jest spotkanie
z Bogiem, które pozwoli³o Hiobowi doœwiadczyæ obecnoœci Boga w nowy sposób i jednoczeœnie by³o potwierdzeniem Jego mi³oœci. Bóg nie odpowiedzia³ Hiobowi na ¿adne pytanie, ale wszystko jasnym uczyni³o
samo spotkanie z Nim. W blasku spotkania zrozumia³,
¿e w Bo¿ym dzia³aniu to, co nieraz wydaje siê pozbawione sensu, mo¿e byæ w planach Boga bogate w sens
niezg³êbiony; a miêdzy ludzkimi spekulacjami i doœwiadczeniem bezpoœredniego spotkania z Bogiem istnieje ogromna przepaœæ.

Pierwszym zadaniem dla osoby prze¿ywaj¹cej
¿a³obê jest akceptacja straty i nastêpuj¹cej po niej
rzeczywistoœci. Konieczne jest dopuszczenie do œwiadomoœci faktu, ¿e utraciliœmy pe³ne zdrowie. Rozpoczêcie procesu ¿a³oby uwarunkowane jest od akceptacji
straty, potem konieczne jest zrozumienie przyczyn i okolicznoœci. Starotestamentalny Hiob po stracie bogactw
i po œmierci wszystkich swoich dzieci powiedzia³: „Nagi
wyszed³em z ³ona matki i nagi tam wrócê. Da³ Pan i zabra³ Pan. Niech bêdzie imiê Pañskie b³ogos³awione”(Hi
1,21). A po dotkniêciu jego cia³a tr¹dem doda³: „Dobro
przyjêliœmy z rêki Boga. Czemu z³a przyj¹æ nie mo¿emy?” (Hi 2,10). S³owa te padaj¹ na pocz¹tku ksiêgi,
a jej dalsza czêœæ to g³êboka refleksja nad tajemnic¹
cierpienia. Hiob akceptuje stratê, jakiej doœwiadczy³,
ale poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak siê
sta³o. Pojawia siê nawet ¿¹danie, aby Bóg usprawiedliwi³ przed nim swoje postêpowanie. To ¿¹danie w pewnym momencie bliskie jest bluŸnierstwu.

wa¿añ teoriê belgijskiego psychologa Manu Keirse'a,
który porównuje prze¿ycie straty do „pracy”, w czasie
której osoba w ¿a³obie powinna wype³niæ kolejne „zadania”. „Cia³em” bêd¹ wybrane s³owa Pisma œwiêtego,
które jest przeogromn¹ skarbnic¹ ukazuj¹c¹ œwiat ludzkich prze¿yæ.
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siê czuæ i zabraniania im wyra¿ania bardzo intensywnych emocji. Dla Hioba okazj¹ do wypowiedzenia ¿alu
ogarniaj¹cego jego wnêtrze by³a rozmowa z trzema
przyjació³mi: Elifazem z Temanu, Bildadem z Szuach
i Sofarem z Naaman. Ogromn¹ pomoc¹ w prze¿ywaniu
tego etapu jest Ksiêga Psalmów. Chcê zwróciæ szczególn¹ uwagê na psalm 22, w którego centrum jest d³uga
modlitwa ciê¿ko chorego (wersety 13-22). Po straszliwym obrazie cierpienia pojawia siê element pe³en
œwiat³a – jest nim dziêkczynienie wys³awiaj¹ce Boga.
Gianfranco Ravasi w ksi¹¿ce „Jak d³ugo, Panie?”, która
jest wêdrówk¹ przez tajemnicê cierpienia i z³a, proponuje dokonanie refleksji tak¿e nad psalmami: 6, 38, 39,
71, 88, 90, 91, 92, 102.

Ostatnim, czwartym zadaniem jest utworzenie
nowego planu dla w³asnego ¿ycia. Realizuje siê to
przez wyjœcie do œwiata, nawi¹zanie nowych relacji, co
jest najtrudniejsze do wype³nienia i mo¿e trwaæ przez
wiele lat. O. Amedeo Cencini proponuje, by na chorobê
patrzeæ jako na tajemnicê, jako œrodek, poprzez który

Trzecim zadaniem jest przystosowanie do rzeczywistoœci. Na tym etapie potrzebne jest uznanie mo¿liwoœci ¿ycia w nowej sytuacji. Potrzeba na to czasu,
co w du¿ej mierze wynika z faktu, jak du¿a jest utrata
zdrowia i sprawnoœci. Wskazane jest dostrze¿enie pozytywnych elementów nowych uwarunkowañ. Na tym etapie bardzo wa¿na jest rola osób wspieraj¹cych.
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Osoba niepe³nosprawna, maj¹c
nowy plan dla w³a-snego ¿ycia, mo¿e
staæ siê niezwykle czytelnym znakiem obecnoœci mi³uj¹cego Boga.

W czasie jednego z pobytów
w szpitalu na rehabilitacji zosta³em
poproszony o rozmowê przez osobê chor¹ na stwardnienie rozsiane.
Rozmowa na szpitalnym korytarzu
trwa³a bardzo d³ugo. Skoñczy³a siê
po pó³nocy. W trakcie jej trwania powiedzia³em, ¿e zdrowie nie jest najwa¿niejsze w ¿yciu cz³owieka. Wywo³a³o to spore zdziwienie, ale gdy
wyt³umaczy³em, ¿e chrzeœcijanin to
cz³owiek, który zosta³ zaproszony
w sakramencie chrztu œwiêtego do
¿ycia w przymierzu z samym Bogiem, i ¿e Bóg w tej relacji jest zawsze wierny i nigdy nie wycofuje
swojej mi³oœci, a choroba nie jest
oznak¹ kary lub zapomnienia z Jego
strony, rozpocz¹³ siê proces przemiany myœlenia. Pomog³em odkryæ
tej osobie, ¿e mo¿na ¿yæ, maj¹c s³abe
zdrowie, ale niemo¿liwe jest ¿yæ bez
mi³oœci. Po kilku tygodniach, w dniu
moich imienin, osoba ta przys³a³a
mi sms z piêknymi ¿yczeniami. By³o
i o mi³oœci i o zdrowiu. O mi³oœci Boga na pocz¹tku, a o zdrowiu na koñcu ¿yczeñ.

Bóg proponuje mi nowe podobieñstwo do swojego Syna, aby moje ¿ycie sta³o siê zbawieniem jak ¿ycie
Jego Syna.
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„Król panuj¹cy w dawnym chiñskim królestwie zarz¹dzi³, by wszystkich starszych ludzi straciæ, gdy¿ stanowi¹
niepotrzebny balast dla pañstwa i s¹ nieu¿yteczni. Rodziców zabiæ mieli ich najstarsi synowie. W królestwie
zapanowa³a rozpacz, ale wykonano pos³usznie rozkaz
okrutnego króla. Jeden ze stra¿ników nie potrafi³ jednak
zamordowaæ swoich rodziców. Ukry³ ich wiêc starannie
w nadziei, ¿e kiedyœ król zmieni zdanie na temat starszych. W³adcy pañstw oœciennych, oburzeni rzezi¹ w królestwie, postanowili zg³adziæ wszystkich jego mieszkañców. Mia³a to byæ kara za nieszanowanie tradycji i przodków. Wojska potrzebowa³y jednak pretekstu, by móc
wkroczyæ na teren suwerennego królestwa. Wymyœlono,
by król bezzw³ocznie odda³ ukrêcony z piasku bicz, po¿yczony przed laty przez jego przodków. Wojna zdawa³a
siê byæ nieunikniona. Król nie móg³ bowiem spe³niæ tego
absurdalnego ¿yczenia. W tym samym czasie ukrywaj¹cy
swych rodziców zrozpaczony stra¿nik zapyta³ ich o radê.
Doœwiadczeni i m¹drzy rodzice polecili, by król przechytrzy³ wrog¹ armiê tym samym sposobem. Poproszono
zatem o wzorzec bicza z piasku, który ma byæ zwrócony,
t³umacz¹c, ¿e na przestrzeni wieków wiele takich biczów
zosta³o po¿yczonych, a król chcia³by oddaæ ten w³aœciwy.
Po otrzymaniu takiej odpowiedzi wojska koalicji zrezygnowa³y z ataku, uznaj¹c, ¿e ojcobójstwo w królestwie
by³o jedynie plotk¹. Król natomiast, widz¹c, ¿e doœwiadczenie starszych jest nieocenion¹ wartoœci¹, anulowa³
okrutne rozporz¹dzenie. Postanowi³ czerpaæ od nich
wiedzê i korzystaæ z ich umiejêtnoœci.
Bajka chwali doœwiadczenie i umiejêtnoœci osób
starszych. Pokazuje, ¿e m³odym ludziom trudno by³oby
poradziæ sobie bez wsparcia i rady doœwiadczonych starszych osób. S¹ oni doskona³ym Ÿród³em wiedzy, potrafi¹
równie¿ skutecznie wykorzystywaæ nabyte w trakcie ¿ycia umiejêtnoœci”.

Bardzo czêsto ludzie starsi czuj¹ siê zbêdni. Po d³ugich latach, kiedy to pe³nili swoje role w spo³eczeñstwie,
z czasem przestaj¹ pracowaæ i czuj¹ siê odstawieni na
margines ¿ycia. Kolejnym bardzo wa¿nym problemem
jest samotnoœæ. Brakuje nam czasu na zatrzymanie siê
i porozmawianie z osobami starszymi. Równolatkowie
odchodz¹, a m³odzi ich nie rozumiej¹ i wtedy w ¿ycie
tych osób wlewa siê gorycz.

W dzisiejszym œwiecie potrzebujemy osób starszych. Od razu nasuwa siê obraz babci lub dziadka, który
doradza lub wys³uchuje z cierpliwoœci¹, pe³ny mi³oœci
i wolnego czasu…

„Rol¹ osoby starszej w rodzinie jest doradzaæ i wychowywaæ, strzec moralnego porz¹dku i wdra¿aæ go
m³odym”. Jan Pawe³ II podkreœla³, ¿e „osoby starsze
u³atwiaj¹ zdanie sobie sprawy z panuj¹cej hierarchii
wartoœci: ukazuj¹ ci¹g³oœæ pokoleñ i przedstawiaj¹ wzajemn¹ zale¿noœæ miêdzy ludŸmi. Wiele razy dzieci odnajduj¹ zrozumienie i mi³oœæ w oczach, s³owach i pieszczotach osób starszych”.

Dzisiejszy œwiat sk³ada siê z wielu paradoksów. Jednym z nich jest to, ¿e chcemy ¿yæ do póŸnej staroœci,
ale nikt z nas nie chce byæ starym. Staroœæ bowiem postrzegana jest najczêœciej jako schy³ek ¿ycia, gdzie trzeba
szykowaæ siê ku nieuchronnej œmierci. A przecie¿ osoba
starsza to tak naprawdê skarbnica wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego, który mo¿e nam pomóc w codziennoœci.

Rozpoczê³am moje rozwa¿ania na temat m¹droœci
¿yciowej osób starszych od bajki, która mówi nam o tym,
¿e osoby starsze, dziêki swoim ju¿ prze¿ytym latom, posiadaj¹ doœwiadczenie i umiejêtnoœci bardzo potrzebne
m³odszym pokoleniom.

M¥DROŒÆ ¯YCIOWA
OSÓB STARSZYCH

Beata Dyko SOdC
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Bajka, pt. M¹droœæ starych ludzi, pochodzi ze strony:
www.treco.pl/inspiracje/bajki szczegoly/id/1235/ page/27.
Inne wykorzystane materia³y: Norbert Piku³a, M¹droœæ ¿yciowa
osób starszych paradygmatem wychowawczym wspó³czesnej
rodziny, w: www.pulib.sk/ elpub2/FF/Balogova1/pdf_doc/7.pdf;
Ks. Adam Boniecki, M¹droœæ ludzi starych, w:
http://tygodnik.onet.pl/0,48608,madrosc_ludzi_starych,
komentarz.html.

Powinniœmy ceniæ takie wartoœci, jak doœwiadczenie i m¹droœæ, a wtedy osoby starsze zaczn¹ byæ otaczane
szacunkiem i ¿yczliwoœci¹. Niestety, w dzisiejszym
œwiecie coraz bardziej widoczny jest kult cia³a m³odego
i piêknego, kult osoby, która jest u¿yteczna. W takiej
sytuacji osoby starsze wyklucza siê z ¿ycia spo³ecznego
i traktuje siê je jako zbêdny ciê¿ar. Nie mo¿emy zapominaæ o tym, ¿e to w³aœnie osoby starsze, ci nasi dziadkowie, babcie, s¹ najlepszymi naszymi powiernikami,
przyjació³mi, którzy przemycaj¹ ze skarbca ¿yciowej
m¹droœci porady i wskazówki wp³ywaj¹ce na nasze dalsze ¿ycie.

Osoby starsze potrafi¹ ubogaciæ swoj¹ rad¹ i m¹droœci¹. Jednak my sami musimy byæ otwarci na ten cenny
dar. Bardzo czêsto to oni w³aœnie s¹ tymi, którzy przekazuj¹ wartoœci patriotyczne i kulturowe. Jednak bez naszego otwarcia siê na te dary nawet oni po pewnym czasie zrezygnuj¹, poniewa¿ „g³ow¹ muru siê nie przebije”.

W naszym ¿yciu potrzebujemy osób, które kochaj¹
tak po prostu, nie rywalizuj¹ z nikim, nie zagra¿aj¹ nikomu, nie potrzebuj¹ niczego udowadniaæ, ciesz¹ siê
sukcesem z innymi i s¹ bliskie w bólu z tymi, którzy tego
potrzebuj¹. S¹ nimi w³aœnie osoby starsze, które dziêki
swojej m¹droœci potrafi¹ wielokrotnie pokazaæ nam drogê, któr¹ powinniœmy pójœæ i potrafi¹ znaleŸæ dla nas lekarstwo na nasze dolegliwoœci… fizyczne, psychiczne
i duchowe.

Czuj¹ siê oni równie¿ zu¿yci, bo s³uch, wzrok nie
domaga i pojawia siê problem z poruszaniem siê. Jan
Pawe³ II ¿artowa³, ¿e ma szczêœcie, „bo jego starzenie
zaczyna siê od nóg, a nie od g³owy”.
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Z pomoc¹ w znalezieniu odpowiedzi przyszed³ mi
sêdziwy, ale jak¿e doœwiadczony Hiob – postaæ biblijna,
która z ludzkiego punktu widzenia zosta³a przez Pana
Boga doœwiadczona, powiedzieæ by mo¿na, „ponad lu-

Z lekk¹ nutk¹ inspiracji i ciekawoœci rozpocz¹³em
przeszukiwanie rega³ów naszej seminaryjnej czytelni.
Przebijaj¹c siê przez g¹szcz ksi¹¿ek psychologicznych,
pedagogicznych, antropologicznych czy ró¿nego rodzaju czasopism traktuj¹cych o ¿yciu cz³owieka, uzna³em,
¿e praktycznej odpowiedzi na nurtuj¹ce mnie zagadnienie nale¿y szukaæ w zupe³nie innym miejscu i w zupe³nie
inny sposób.

Przytoczone powy¿ej s³owa s¹ tekstem piosenki,
na któr¹ natrafi³em zupe³nie przypadkowo, odwiedzaj¹c
stronê internetow¹ Cichych Pracowników Krzy¿a. Dlaczego o tym mówiê? Poniewa¿ w³aœnie ta „wizyta” niejako zmusi³a mnie do przeprowadzenia wewnêtrznej,
pog³êbionej refleksji zwi¹zanej z tym, co tak naprawdê
jest Ÿród³em szczêœcia w ¿yciu cz³owieka, co tak w³aœciwie stanowi centrum i punkt odniesienia dla tego stanu psychicznego. Pojawi³o siê pytanie, co jest czynnikiem wywo³uj¹cym szczêœcie? – pieni¹dze, zdrowie,
przyjaciele, wspó³ma³¿onek, dzieci, rodzina, a mo¿e…
Bóg?

dzkie si³y”. Starotestamentalna Ksiêga Hioba nale¿y do
izraelickich ksi¹g m¹droœciowych o charakterze utworu
dydaktyczno-religijno-filozoficznego. Chc¹c zag³êbiæ
siê w jego ¿ycie, nale¿a³oby poznaæ Hioba nieco bli¿ej.
Dlatego teraz w kilku s³owach scharakteryzujê tê postaæ, co pozwoli nam na nawi¹zanie relacji z nim, a mo¿e nawet odnalezienie wspólnych elementów naszego
¿ycia z ¿yciem tej w³aœnie postaci. Miejsce, w którym
¿y³, pracowa³ i w którym odgrywaj¹ siê losy Hioba, to
staro¿ytny Wschód. By³ cz³owiekiem pobo¿nym, mia³
du¿¹ rodzinê, licznych przyjació³ i spory maj¹tek. Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e cieszy³ siê opatrznoœci¹
i Bo¿ym b³ogos³awieñstwem. Pan Bóg pozwoli³ jednak
na to, aby szatan, „wypróbowa³” wiernoœæ i pobo¿noœæ
Hioba. W jednym momencie z cz³owieka zamo¿nego
sta³ siê biedakiem; z cz³owieka, który cieszy siê swoj¹
rodzin¹, licznymi dzieæmi, sta³ siê cz³owiekiem samotnym; z cz³owieka wp³ywowego, szanowanego i otaczanego przez przyjació³ sta³ siê odtr¹conym, wyklêtym,
naznaczonym, wyrzuconym poza margines spo³eczny;
z cz³owieka zdrowego i ciesz¹cego siê si³ami witalnymi
sta³ siê trêdowatym. Z ludzkiego punktu widzenia jest to
pocz¹tek prawdziwego ¿yciowego dramatu. Po ludzku
patrz¹c, zanika wszelki sens, ogarnia wewnêtrzna pu-

Pozwól mi uwierzyæ, Panie, ¿e w cierpieniu si³a, aby mi³oœæ nieœæ.
Tam, gdzie przysz³oœæ jest zamkniêta na nadziejê, tam gdzie cz³owiek poszukuje Ciebie.
Pozwól mi nie widzieæ mego bólu, tej przeszkody do doskona³oœci.
Pozwól mi zrozumieæ, ¿e cierpienie mo¿e staæ siê monet¹ do zdobycia.

Drog¹ do szczêœcia jest wiernoœæ!

SZCZÊŒCIE W ¯YCIU
CHRZEŒCIJANINA

Fr. Hubert Pilarczyk OMI, Wy¿sze Seminarium Duchowne
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
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Szczêœliwi ubodzy w duchu, poniewa¿ do nich nale¿y królestwo niebieskie. Szczêœliwi, którzy cierpi¹ udrêkê, poniewa¿ bêd¹ pocieszeni. Szczêœliwi ³agodni, poniewa¿ oni posi¹d¹ ziemiê. Szczêœliwi, którzy s¹ g³odni
i spragnieni sprawiedliwoœci, poniewa¿ oni bêd¹ nasyceni. Szczêœliwi mi³osierni, poniewa¿ oni dost¹pi¹ mi³osierdzia. Szczêœliwi, którzy maj¹ czyste serce, poniewa¿
oni bêd¹ ogl¹daæ Boga. Szczêœliwi, którzy zabiegaj¹
o pokój, poniewa¿ oni zostan¹ nazwani synami Bo¿ymi.
Szczêœliwi, którzy s¹ przeœladowani za sprawiedliwoœæ,
poniewa¿ do nich nale¿y królestwo niebieskie. Jesteœcie
szczêœliwi, gdy was zniewa¿aj¹, przeœladuj¹ i oczerniaj¹

Bo¿e plany i zamiary oraz ich realizacja czêsto nie
pokrywaj¹ siê z czysto ludzkim sposobem myœlenia.
Bo¿a logika jest odmienna. Zag³êbiaj¹c siê w kolejne
rozdzia³y Pisma Œwiêtego, znajdujemy chocia¿by taki
oto fragment Ewangelii:

Jaka zatem by³a dusza Hioba…? Ogólnie rzecz ujmuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e pomimo przeciwnoœci
losu Hiob pozostaje cz³owiekiem wiernym Panu Bogu
(wnioski te mo¿na wysnuæ po lekturze chocia¿by fragmentów Ksiêgi Hioba), co wiêcej – w trudnoœciach ¿ycia potrafi wychwalaæ swego Stwórcê, dziêkowaæ mu
za to, ¿e jest, ¿e czuwa, ¿e troszczy siê o niego, choæ
w dziwny i nielogiczny dla cz³owieka sposób. W³aœnie
tak¹ postawê Bóg poczyta³ Hiobowi za sprawiedliwoœæ.
Wytrwa³oœæ, mêstwo i poddanie siê woli Pana Boga ma
w ¿yciu Hioba niezwyk³y, szczêœliwy fina³: Pan przywróci³ Hioba do dawnego stanu, gdy¿ modli³ siê on
za swych przyjació³. Pan odda³ mu ca³¹ majêtnoœæ w
dwójnasób. Teraz Pan b³ogos³awi³ Hiobowi, tak ¿e mia³
czternaœcie tysiêcy owiec, szeœæ tysiêcy wielb³¹dów, tysi¹c jarzm wo³ów i tysi¹c oœlic. Mia³ jeszcze siedmiu
synów i trzy córki. I ¿y³ jeszcze Hiob sto czterdzieœci lat,
i widzia³ swych potomków - w ca³oœci cztery pokolenia.
Umar³ Hiob stary i pe³en lat (Hi 42, 10.12-13.16).

stka, poczucie bezsilnoœci i wewnêtrznego buntu, lecz…
Bóg patrzy inaczej: Ja znam sprawy waszej duszy (Ez
11,5), mówi Pan.
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Po raz kolejny moglibyœmy zastanowiæ siê, dlaczego akurat ludzie ubodzy w duchu, dlaczego ci, którzy siê
smuc¹, dlaczego ci, którzy cierpi¹ i s¹ przeœladowani,
dlaczego oni…? Zauwa¿my, ¿e w obydwu przypadkach
(Ksiêga Hioba i Ewangelia wg œw. Mateusza) ludzie s¹
poddawani swego rodzaju próbom, które dotycz¹ ich
rodzin, œrodowisk, w których ¿yj¹, oraz bezpoœrednio ich
samych, dotykaj¹c jednoczeœnie ca³ego ich ¿ycia, a wiêc
sfer psycho-spo³eczno-religijno-duchowych. Chciejmy
zauwa¿yæ jednoczeœnie, ¿e w ka¿dym z powy¿szych
przypadków, pomimo licznych niepowodzeñ czy przeciwnoœci losu, Bóg jest obecny z tymi, których doœwiadcza – z tymi, których obdarza brzemieniem choroby,
nieszczêœcia czy osamotnieniem ze strony ludzi. Z jednej
strony przypomina mi siê powiedzenie, ¿e Pan Bóg doœwiadcza tego, kogo kocha, a z drugiej niejako obietnica,
¿e nie obdarza cz³owieka ciê¿arem, który jest ponad jego
si³y. Czy zatem choroba, cierpienie, sytuacje ¿yciowe,
z którymi nie potrafimy sobie poradziæ, s¹ oznak¹,
¿e Pan Bóg siê nami nie interesuje, ¿e jesteœmy Mu obojêtni…? Wrêcz przeciwnie, w³aœnie te sytuacje ukazuj¹
nam zainteresowanie Pana Boga nasz¹ osob¹. Niejednokrotnie ludzie chorzy s¹ drog¹ do nieba dla tych, którzy z nimi przebywaj¹. Niekiedy trudna i wymagaj¹ca
wysi³ku opieka nad chorymi pozwala na kszta³towanie
charakteru i cnót osób, które siê nimi opiekuj¹ – i odwrotnie, postawa pielêgniarki, lekarza, wolontariusza jest
buduj¹ca dla chorego. Patrz¹c z boku na tego typu
sytuacje, trudno odnaleŸæ szczêœcie, ale ono jest ukryte
w czynach, gestach, spojrzeniach, s³owach… Czasami
zwyczajny uœmiech, drobny gest czy zwyk³e Dziêkujê!
ma moc przemiany ¿ycia drugiego cz³owieka. To ¿ycie
w „Bo¿ej obecnoœci”, bo przecie¿ w Bogu ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy (Dz 17,28), pozwala cz³owiekowi
na osi¹gniêcie stanu szczêœcia, czucia siê potrzebnym,
kochanym i docenionym, to obecnoœæ drugiego cz³o-

z mojego powodu. Cieszcie siê i radujcie, bo wielka jest
wasza zap³ata w niebie. (Mt 5,3-12; najnowszy przek³ad
Towarzystwa Œwiêtego Paw³a).

Ostatecznym podsumowaniem moich rozwa¿añ
niech bêdzie opowiadanie, które swego czasu przeczyta³em w jednej z ksi¹¿ek religijnych. Mam nadziejê,
¿e pobudzi ono Twoje serce do refleksji, weryfikacji
i wdziêcznoœci Bogu za dar Twojego, mo¿e nie zawsze
pouk³adanego i piêknego, ale jak¿e chcianego przez Boga ¿ycia.

Wniosek, jaki wysnuæ mo¿na na koniec tego krótkiego rozwa¿ania, jest nastêpuj¹cy: Drog¹ do szczêœcia
jest wiernoœæ! Tyczy siê to zarówno ¿ycia kap³añskiego,
zakonnego, ma³¿eñskiego, jak i ¿ycia w samotnoœci.
Wiernoœæ podjêtym decyzjom i konsekwentne ich realizowanie s¹ cenne i mi³e Panu Bogu. Niech przyk³ad biblijnego Hioba oraz „Szczêœliwych” z kart Ewangelii bêdzie dla nas zachêt¹ do zawierzenia Bogu pomimo choroby, cierpienia i przeciwnoœci, jakie staj¹ na naszej ¿yciowej drodze.

ród³em prawdziwego szczêœcie w ¿yciu cz³owieka
jest Bóg. Dlaczego? – bo On, jako kochaj¹cy Ojciec,
chce naszego dobra, pomaga nam na drogach naszego
ziemskiego ¿ycia i pragnie, abyœmy ka¿dego dnia przybli¿ali siê do Niego, nawi¹zywali z Nim coraz silniejsz¹
relacjê. Pan Jezus œwiadectwem swego ¿ycia oraz licznymi naukami zapewni³ nas o tej Bo¿ej mi³oœci wzglêdem nas niejednokrotnie, chocia¿by w tych oto s³owach
przypowieœci: Je¿eli którego z was, ojców, syn poprosi
o chleb, czy poda mu kamieñ? Albo o rybê, czy zamiast
ryby poda mu wê¿a? Lub te¿ gdy prosi o jajko, czy poda
mu skorpiona? Jeœli wiêc wy, choæ Ÿli jesteœcie, umiecie
dawaæ dobre dary swoim dzieciom, o ile¿ bardziej Ojciec
z nieba da Ducha Œwiêtego tym, którzy Go prosz¹ (£k 11,
11-13). Fragment ten jest jednym z wielu, jakie spotkaæ
mo¿emy na kartach Pisma Œwiêtego. Mówi o wyj¹tkowej i pe³nej mi³oœci postawie Boga wzglêdem cz³owieka.

wieka, którego cia³o jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego, który w nim mieszka (1 Kor 6,19), niejednokrotnie ukazuje
nam Bo¿e oblicze, pozwala patrzeæ ponad to, co jest tylko pozorem, mrzonk¹, przywidzeniem.
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We œnie szed³em brzegiem morzaDUCHOWOŒÆ
z Panem, ogl¹daj¹c na ekranie nieba
ca³¹ przesz³oœæ mego ¿ycia. Po ka¿dym z minionych dni zostawa³y na
piasku dwa œlady: mój i Pana. Czasem jednak widzia³em tylko jeden œlad
odciœniêty w najciê¿szych dniach mego ¿ycia, w dniach w których nie potrafi³em poradziæ sobie ze swoim ¿yciem, w których wiele rzeczy pozostawa³o dla mnie niezrozumia³ych. I rzek³em: Panie, postanowi³em iœæ
zawsze z Tob¹, przyrzek³eœ byæ zawsze ze mn¹; czemu zatem zostawi³eœ
mnie samego wtedy, gdy mi by³o tak ciê¿ko? Odrzek³ Pan: Wiesz synu,
¿e Ciê kocham i nigdy Ciê nie opuœci³em. W te dni, gdy widzia³eœ jeden
tylko œlad, ja nios³em Ciebie na moich ramionach.
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Jezus wzorem odkrywania tajemnicy cierpienia
W ¿ycie ka¿dego cz³owieka wpisane jest cierpienie.
Jest ono niejako nierozerwalnie z³¹czone z ludzkim ¿yciem. B³. Jan Pawe³ II w swej Encyklice Evangelium Vitae wyjaœnia, ¿e ¿ycie, nawet to obarczone cierpieniem,
„zawsze jest dobrem”. W samym Piœmie Œwiêtym znajdziemy wiele ludzkich historii ukazuj¹cych cierpi¹cych,
przepe³nionych bólem i rozpacz¹ ludzi ró¿nego stanu,
wieku i pochodzenia. Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie
o sens takich ¿yciowych doœwiadczeñ, nale¿y zwróciæ
siê ku Jezusowi Chrystusowi, który w przyjmowaniu
i odkrywaniu tajemnicy cierpienia, jest wspania³ym
wzorem do naœladowania. Przez przyjêcie Krzy¿a i kroczenie drog¹ na Golgotê, Pan Jezus najpe³niej ukaza³
akceptacjê cierpienia. Swoj¹ postaw¹ w pe³ni wyrazi³
przyjêcie cierpienia jako woli Bo¿ej, planu Bo¿ego
(szerszego, czêsto niezrozumianego tu na ziemi) oraz
jako Daru Bo¿ego, który trzeba traktowaæ jako próbê
wiary i mi³oœci. Ta bezgraniczna akceptacja cierpienia
wyrazi³a siê w pozytywnej odpowiedzi na pytanie Jezusa: „Czy¿ nie mam piæ kielicha, który Mi poda³ Ojciec?” (J 18,11). Chrystus przyjmuje ten kielich, gdy¿
jest on dopuszczony przez Jego najczulszego Ojca.
Syn Bo¿y do samego koñca by³ pos³uszny swemu
Ojcu. W swym pos³uszeñstwie Jezus Chrystus da³ prze-

biæ swoje rêce i nogi, aby przez œmieræ na Krzy¿u odkupiæ nasze grzechy. W zaufaniu do Boga Ojca pokornie
zgodzi³ siê na mêczeñsk¹ œmieræ. Oddaj¹c swe ¿ycie,
wype³ni³ Jego wolê, któr¹ by³o Zmartwychwstanie, pokonanie œmierci i odkupienie cz³owieka.

Jak przyj¹æ ból i cierpienie? Takie pytanie czêsto stawiamy sobie w momencie doœwiadczenia
trudnej sytuacji. Pojawiaj¹ siê tak¿e pytania o przyczynê lub cel cierpienia: Dlaczego cierpiê?
Po co cierpiê? W takich chwilach z pomoc¹ przychodz¹ nam stygmatycy, ich historie oraz pozostawione œwiadectwa.

– DAR I POMOC
NA CZAS CIERPIENIA

STYGMATYCY

Marta Filipowicz, Pedagogika Chrzeœcijañska KUL

DUCHOWOŒÆ

Stygmatycy ¿ywym obrazem Mêki Chrystusa
Stygmatycy – ziemskie dzieci Ran Chrystusa – to
ich Bóg wybra³ na uczestników tajemnicy cierpienia.
Naznaczeni Œwiêtymi Ranami Jezusa s¹ dla nas drogowskazem w dojœciu do Boga i pomoc¹ w przyjmowaniu
cierpienia. Poprzez sw¹ postawê ucz¹ nas pos³uszeñstwa
w niesieniu swego krzy¿a przy jednoczesnym, ca³kowitym, oddaniu siê woli Bo¿ej. Poznaj¹c ¿ycie stygmatyków, zauwa¿amy niejednokrotnie bardzo du¿y lêk
i strach, jaki odczuwali przed tym darem Bo¿ym. Stygmaty to rany Chrystusowej mêki, które nie zabliŸniaj¹
siê i którym towarzyszy niewys³owiony ¿ywy ból fizyczny i psychiczny. Wiele z tych osób œlady mêki Pañskiej uwa¿a³o za fakt wstydliwy i krêpuj¹cy. Doœwiadczali wielu udrêk i cierpieñ, nie tylko w sferze cielesnych
doznañ, ale i duchowych. ¯yciorysy odkrywaj¹, ¿e wielu
ze stygmatyków ukrywa³o otrzymane rany nawet przed
swymi najbli¿szymi. Czêsto œwiêci spadkobiercy Mêki
uwa¿ali, ¿e nie s¹ godni tego wyj¹tkowego wspó³uczestnictwa w Jezusowym cierpieniu.
Przedstawiaj¹c sylwetkê wybranych stygmatyków,
warto odnieœæ siê do ¿ycia œw. Franciszka, który uznawany jest za jedn¹ z pierwszych osób obdarowanych ranami Mêki Chrystusa. Œw. Franciszek z Asy¿u pokazuje
œwiadectwem swego ¿ycia pokorê na zadane cierpienie.
By³ doskona³y w ubóstwie i mi³oœci, cechowa³a go niezwyk³a ³agodnoœæ i wyrozumia³oœæ dla innych. Same
stygmaty otrzyma³ w czasie bardzo silnego zjednoczenia
z Bogiem – podczas odprawiania czterdziestodniowego
postu. Stygmaty niejako doprowadzi³y œw. Franciszka
do wzoru œwiêtoœci. Pomimo dotkliwego bólu tworzy³
wokó³ siebie pokój wœród ludzi i wszelkiego ziemskiego
stworzenia. Mimo cierpienia by³ pogodny i radosny.
Szczególny rodzaj stygmatów nosi³a na swoim ciele
œw. Teresa z Avila. Otrzyma³a niewidoczne rany mêki
w miejscach takich, jak nogi, rêce, bok, a prawdziw¹
ranê nosi³a na sercu. Œw. Teresa, pomimo wielkiego bólu
i towarzysz¹cych Jej cierpieñ, poœwiêca siê pracy dla
wspólnoty zakonnej. Zak³ada nowe zakony, umacnia
i wspiera ju¿ istniej¹ce. Pomimo bólu stale realizowa³a
swe powo³anie, poddaj¹c reformacji ówczesne zgromaKOTWICA
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dzenia. Modli siê i ofiaruje wszelkie trudy Panu Jezusowi. Ta niezwyk³a stygmatyczka w roku 1970 zosta³a
og³oszona Doktorem Koœcio³a.
Œw. Gemma Galgani przez niemal ca³e swe krótkie
¿ycie (trwaj¹ce zaledwie
25 lat) niezwykle wiele
cierpia³a. Doœwiadczy³a
wielu chorób i udrêk. ¯y³a
w ubóstwie i z³ym stanie
zdrowia, nêkana przez
ró¿ne bóle. Stygmatyczka
otrzyma³a w czasie mistycznych wizji œlady Mêki
Chrystusa. By³y to rany
nóg, r¹k, serca. Z biegiem
czasu otrzyma³a jeszcze
rany korony cierniowej i biczowania. Pomimo trwania
w cierpieniach osi¹gnê³a szczyt duchowego rozwoju.
Ojciec Pio nosi³ œlady stygmatów przez piêædziesi¹t
lat. Krwawi³y one obficie i sprawia³y dotkliwy ból, rany
te nigdy siê nie zabliŸnia³y. Ojciec Pio jest stygmatykiem, który otrzyma³ rany dwukrotnie. Raz, jako m³ody
zakonnik, jednak¿e wówczas pod wp³ywem odczuwanego lêku prosi³ Boga, by zabra³ z jego cia³a rany Chrystusowej mêki. Bóg wys³ucha³ proœbê kapucyna, usuwaj¹c œlady i pozostawiaj¹c ból im towarzysz¹cy. W tym
czasie Ojciec Pio wiele siê modli³, a¿ ostatecznie podda³
siê woli Bo¿ej i otrzyma³ pe³n¹ stygmatyzacjê. Ból,
jakiego doœwiadcza³ Ojciec Pio, nie stan¹³ na drodze realizowania wszelkiej pos³ugi kap³añskiej. Bez reszty oddawa³ siê swym obowi¹zkom. Nigdy nie narzeka³, nie
uskar¿a³ siê. We wszystkim by³ pos³uszny Jezusowi.
Przykuta do ³o¿a boleœci Marta Robin, ¿yj¹ca
w równoleg³ych latach ze œw. Pio, by³a doœwiadczana
wieloma cierpieniami natury fizycznej i duchowej. Jako
dwudziestolatka zosta³a ca³kowicie sparali¿owana i od
tej pory nie opuœci³a swego pokoju, a jedynym pokarmem przez pó³ wieku sta³a siê Eucharystia. Matra Robin
z³o¿y³a Jezusowi ca³kowit¹ ofiarê ze swojego ¿ycia.
W miarê utraty zdrowia i si³ fizycznych otrzymywa³a
coraz to wiêksz¹ si³ê duchow¹. Pomimo, ¿e posiada³a jedynie elementarne wykszta³cenie, w³ada³a œwiat³ym
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umys³em, przyjmowa³a w swym domu wielu ludzi,
s³u¿¹c im rad¹ i dobrym s³owem. Obdarowywa³a ludzi
zrozumieniem i pomoc¹.
Jak bowiem obfituj¹ w nas cierpienia Chrystusa,
tak te¿ wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy
(2 Kor 1, 5)
Pan Jezus wybra³ i zaprosi³ stygmatyków do cierpienia razem z Nim za ludzkoœæ. Swoje wspó³cierpienie
ofiarowywali za innych, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia chwa³y Bo¿ego zwyciêstwa. Stygmatycy cierpi¹,
by inni ludzie mogli siê nawróciæ. Ich cierpienie ma sens.
Œwiêci stygmatycy byli wsparci si³¹ mi³oœci Bo¿ej.
W Liœcie apostolskim Salvifici doloris Jan Pawe³ II
wyjaœnia, ¿e cierpienie najpe³niej mo¿na zrozumieæ
przez „spojrzenie na objawienie Bo¿ej mi³oœci” (nr 13),
która w sposób najjaœniejszy ukazuje sens cierpienia,
pozwala nam odkrywaæ tajemnice cierpienia, o ile osoba
jest w stanie poj¹c mi³oœæ Bo¿¹. Nale¿y te¿ otworzyæ siê
na œwiat³o Objawienia. Trzeba zrozumieæ, ¿e Bóg udziela cz³owiekowi odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia
w Krzy¿u Jezusa Chrystusa. To nieskoñczona £aska Jezusa Chrystusa sprawia, ¿e cierpienie staje siê czynem
duchowym. Cierpienie, które pierwotnie wydaje siê
czymœ bezsensownym, jest tworzeniem i budowaniem
niejako nowego cz³owieka, oczyszczonego i uzdrowionego.
Jan Pawe³ II, wielokrotnie zwracaj¹c siê do chorych, wyjaœnia, ¿e Jezus zaprasza ludzi, by swoje wszelkie cierpienia, choroby i trud ¿ycia, przyjêli jako Chrystusowe jarzmo. Cierpienie mo¿e zostaæ przemienione,
jeœli zostanie przyjête w duchu wiary. Ojciec Œwiêty
podkreœla, ¿e tak przyjête cierpienie staje siê osobistym
uczestnictwem w Mêce Chrystusa, a sam Jezus wówczas
prze¿ywa sw¹ Mêkê dalej w cierpi¹cym cz³owieku.
Za wzorem stygmatyków zgoda na cierpienie pozwala na wype³nienie serca spokojem i radoœci¹. Owa
zgoda nie jest postaw¹ rezygnacji wobec cierpienia,
ale postaw¹ si³y i owocem otrzymanej ³aski Bo¿ej. Panuj¹cy w sercu pokój pozwala na afirmacjê ¿ycia – nawet
tego przepe³nionego cierpieniem. Stygmatycy ucz¹ nas
przyjmowania cierpienia z prawdziw¹ Wiar¹, Nadziej¹
i Mi³oœci¹.
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