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SPOJRZENIA
POZA GRANICE
W sercu œwiata – dla ca³ego œwiata

POKOCHAÆ ODRZUCONYCH

BO¯E NARODZENIE

NOWY MODERATOR GENERALNY

Niech bêdzie czeœæ nieustanna mi³osierdziu Twemu,
¿eœ siê zbrata³ nie z anio³ami ale z ludŸmi
– jest to cud niezg³êbionej tajemnicy mi³osierdzia Twego.
Ca³a ufnoœæ nasza jest w Tobie,
Bracie nasz pierworodny, Jezu Chryste,
prawdziwy Bo¿e i prawdziwy Cz³owiecze.
Serce mi dr¿y z radoœci,
widz¹c, jak Bóg jest dobry dla nas ludzi,
tak nêdznych i niewdziêcznych,
a jako dowód swej mi³oœci daje nam niepojêty dar,
to jest sam siebie w Osobie Syna swego.
Tej tajemnicy mi³oœci nie wyczerpiemy przez wiecznoœæ ca³¹.
Œw. Faustyna Kowalska, Dzienniczek 1584

S P I S T R E Œ C I

6(64)
listopad/grudzieñ
2012
ISSN 1642-6533

3 DRODZY CZYTELNICY!

4 Cisi Pracownicy Krzy¿a NOWA RADA WSPÓLNOTY
POKOCHAÆ ODRZUCONYCH

BO¯E NARODZENIE

NOWY MODERATOR GENERALNY

KOTWICA

5 Ks. Janusz Malski SOdC POLSKO-W£OSKIE ZNAKI £ASKI
8 Centrum Ochotników Cierpienia GRATULUJEMY

Drodzy Czytelnicy!
„… nie by³o dla nich miejsca
w gospodzie” (£k 2,6)

10 Ks. pra³. Luigi Novarese KONTYNUUJMY MI£OŒÆ JEZUSA

Nr 6 (64) listopad / grudzieñ 2012
Wydawca:
CISI PRACOWNICY KRZY¯A
ul. Ks. Pra³. Luigi Novarese 2, 67-200 G³ogów
tel. 76 833 32 97 tel./fax 76 832 25 87
e-mail: cpk@lg.onet.pl; www.cisi.pl
www.kotwica.cisi.pl, www.sodcvs.org

12 Benedykt XVI PEDAGOGIKA PRAGNIENIA

Prenumerata:
Dowolna ofiara, któr¹ mo¿na z³o¿yæ na konto:
BZWBK SA I/O G³ogów
Nr konta: 66 1090 2079 0000 0005 4404 4515

16 Mieczys³aw Guzewicz KOŒCIÓ£ NASZYM DOMEM

Redaktor naczelny:
Ks. Janusz Malski SOdC

15 Cisi Pracownicy Krzy¿a MÓDLMY SIÊ ZA KAP£ANÓW

20 Cisi Pracownicy Krzy¿a ODDAÆ SIÊ BOGU PRZEZ RÊCE NIEPOKALANEJ

22 Wojciech Grzegorek CZÊSTOCHOWSKA WIZYTA

Redaktor wydawniczy:
Izabela Rutkowska

23 Mieczys³aw Guzewicz POZA GRANICE

Zespó³ redakcyjny:
Mieczys³aw Guzewicz
S. Ewa Figura SOdC

24 Ks. Rafa³ Szwaja SPOTKAÆ JEZUSA W SZPITALU

Korekta:
Joanna Sza³apska-Jasku³a
Wspó³praca przy obecnym numerze:
Ks. Rafa³ Szwaja,
Jadwiga Lasota,
Micha³ WoŸniak,
Dorota Grzymek,
Katarzyna Bystra,
Natalia Byczkowska,
Wojciech Grzegorek,
S. Beata Dyko SOdC,
Br. Roman P³atek SOdC,
S. Katarzyna Paw³owska SOdC,
S. Wioletta Witkowska SOdC,
S. Beata Kowalska SOdC,
Andrzej Maciejewski,
Krzysztof Król,
Adam Stelmach,
Marcin Kopij

Dwumiesiêcznik
dofinansowany
ze œrodków PFRON

Wspó³praca z czasopismem L'Ancora - Rzym
Nak³ad: 6000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
artyku³ów i listów, dokonywania skrótów
i zmiany tytu³ów. Materia³ów niezamówionych
redakcja nie zwraca.

Dla Zbawcy œwiata, dla którego wszystko zosta³o
stworzone, nie ma tu miejsca (zob. Kol 1, 16). „Lisy maj¹ nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma miejsca, gdzie by g³owê móg³ po³o¿yæ”
(Mt 8, 20). Ten, który poza miastem zosta³ ukrzy¿owany
(zob. Hbr 13, 12), poza miastem te¿ przyszed³ na œwiat.
Mo¿e to nam daæ du¿o do myœlenia, wskazaæ na
przewartoœciowanie dokonane w postaci Jezusa Chrystusa i w Jego orêdziu. Od samego narodzenia jest
On poza obszarem tego, co dla œwiata ma znaczenie
i moc. Jednak w³aœnie Ten pozbawiony znaczenia
i niemocny okazuje siê Kimœ naprawdê mocnym, Tym,
od którego w koñcu wszystko zale¿y. Dlatego cz¹stk¹
stawania siê chrzeœcijaninem jest wyjœcie z tego, o czym
wszyscy myœl¹ i czego chc¹, odrzucenie dominuj¹cych
kryteriów, umo¿liwiaj¹ce znalezienie œwiat³a prawdy
naszego bytu, i wejœcie w tym œwietle na dobr¹ drogê.
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¯yczymy wszystkim, aby wpatrzeni w Jezusa, uczyli
siê od Niego mi³osiernej mi³oœci – szukaj¹cej najs³abszych, najbiedniejszych, najbardziej cierpi¹cych, osamotnionych, odrzuconych. Oby nikomu nie
zabrak³o miejsca w naszej ludzkiej gospodzie, w gospodzie naszego serca!
Cisi Pracownicy Krzy¿a
Redakcja Kotwicy

PRZES£ANIE
Cisi Pracownicy Krzy¿a

PRZES£ANIE
Ks. Janusz Malski SOdC, Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzy¿a

NOWA RADA WSPÓLNOTY
Od 23 paŸdziernika do 1 listopada 2012 r. Cisi
Pracownicy Krzy¿a byli zgromadzeni w Valleluogo
Ariano Irpino na zjeŸdzie generalnym wspólnoty, podczas którego by³a weryfikowana droga formacji i apostolskiej s³u¿by. W zwi¹zku z tym powsta³y nowe dokumenty okreœlaj¹ce jej dalszy rozwój, wyznaczone nowe wskazówki dotycz¹ce ewangelizacji. Na zebraniu
tym zosta³a tak¿e wybrana nowa rada wspólnoty:
Moderator Generalny (i odpowiedzialny
za ga³¹Ÿ mêsk¹) – ks. Janusz Malski
Viceodpowiedzialny za ga³¹Ÿ mêsk¹
– ks. Luigino Garosio
Odpowiedzialna za ga³¹Ÿ ¿eñsk¹ – Marina Morosetti
Wiceodpowiedzialna za ga³¹Ÿ ¿eñsk¹
– Anna Maria Lanari
Odpowiedzialny za apostolat – ks. Armando Aufiero
Generalny ekonom – ks. Giovan Giuseppe Torre
Odpowiedzialna za sektor sanitarny i socjalny
– Pierangela Cavallino
Odpowiedzialna za ga³¹Ÿ ¿ycia w rodzinie
– Gabriella Lumaca

POLSKO-W£OSKIE
ZNAKI £ASKI
Izabela Rutkowska: 31 paŸdziernika 2012 r. zosta³
Ksi¹dz wybrany moderatorem generalnym miêdzynarodowej wspólnoty. Jakie myœli towarzyszy³y Ksiêdzu podczas tej nominacji?
Ks. Janusz Malski: Uczestniczy³em we wszystkich
walnych posiedzeniach, tak¿e tych, w których wybierano ca³¹ nasz¹ radê. Gdy przy pierwszym g³osowaniu
us³ysza³em, ¿e jest wiêkszoœæ g³osów na mnie, wtedy
mia³em ju¿ to pierwsze uczucie, ¿e… chyba coœ siê dzieje… Chyba tym razem wspólnota postanawia mi zawierzyæ prowadzenie dzie³a i dbanie o charyzmat Czcigodnego pra³. Novarese. Odczytujê tê nominacjê tak¿e
w œwietle Roku Wiary. Mam tê œwiadomoœæ, ¿e w³aœnie
w tym czasie ten, kto bêdzie u steru wspólnoty, bêdzie
odpowiada³ za ca³y proces uroczystoœci beatyfikacyjnych naszego Za³o¿yciela. To szczególna ³aska. Ale to
te¿ sprawia, ¿e budz¹ siê w sercu prawdziwe bojaŸnie
Bo¿e – czy to na pewno ja powinienem, znaj¹c siebie,
swoje ¿ycie… Ale wielokrotnie widzia³em w swoim
¿yciu znaki – ¿e to, o czym nawet nie marzy³em, spada³o
mi jak z nieba. Czu³em te¿, ze wspólnota oczekuje ode
mnie odpowiedzi. Po przemyœleniu, modlitwie przy grobie s. Elwiry, której cia³o spoczywa w³aœnie w Valleluogo, i po rozmowie z moim przyjacielem (biskupem)
– postanowi³em podj¹æ to wyzwanie.
Wiemy, ¿e pra³. Novarese w ostatnich latach swego
¿ycia marzy³ o otwarciu bram apostolatu na Wschód.
Tak siê niezwykle z³o¿y³o, ¿e Ksi¹dz by³ wtedy ostatnim przyjêtym cz³onkiem wspólnoty i pierwszym
Polakiem. I teraz Polak jest odpowiedzialny za beatyfikacjê Novaresego. Czy widzi Ksi¹dz w tym znak
zwi¹zany w³aœnie z otwarciem siê na Wschód, na
Rosjê?
Znaków jest rzeczywiœcie du¿o. Tak, to prawda, jestem
tym, który jako ostatni sk³ada³ na jego rêce œluby przynale¿noœci do wspólnoty. By³o mi te¿ dane byæ w ostatnich dniach Pra³ata i w dniu jego œmierci. To wszystko
o¿ywia we mnie to pragnienie, które on mia³ wzglêdem

Dom Cichych Pracowników Krzy¿a w Valleluogo, nowa rada wspólnoty
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Polski. Ks. Novarese odwiedzi³ nasz kraj w czasie stanu
wojennego. To by³a jedna z jego ostatnich dalszych
podró¿y. Jecha³ tu, aby zobaczyæ ten kraj, jak mówi³:
„pe³en pobo¿noœci maryjnej”, i patrzy³ na nas zawsze
z podziwem. Jecha³ na zaproszenie bp. K. Majdañskiego.
Przez tydzieñ by³ na Jasnej Górze, a potem w Krakowie,
na grobie Faustyny Kowalskiej. Bo ostatnie jego lata to
te¿ jego wielkie zwrócenie siê ku mi³osierdziu Bo¿emu
i aktywne w³¹czenie idei mi³osierdzia w apostolstwo,
gdzie ona jeszcze dopiero raczkowa³a. I rzeczywiœcie
mia³ ogromne pragnienie, by apostolat rozwija³ siê
w Polsce i na Wschodzie – a szczególnie w³aœnie w Rosji. To mia³o byæ odpowiedzi¹ na to, w co on tak bardzo
wierzy³ – ¿e Niepokalane Serce zwyciê¿y. To duchowoœæ fatimska kierowa³a jego wzrok na Wschód. Dom
w Re budowa³ jako dom najbardziej wysuniêty na
Wschód. Myœlê, ¿e ten wybór wspólnoty, abym ja jako
Polak stan¹³ na jej czele, jest takim dowodem na to,
¿e wspólnota docenia nasz polski apostolat, widzi na
tych ziemiach jego rozwój i ufa nam.

Castel Gandolfo (1991)

Czy by³y ju¿ jakieœ plany, aby apostolat powstawa³
w Rosji?
Plany takie by³y od dawna. S. Elwira ju¿ dwa razy by³a
w tym celu w Moskwie. By³a te¿ na Litwie, na dawnych
obszarach Zwi¹zku Radzieckiego.
Natomiast Ksi¹dz podobno by³ pierwsz¹ osob¹, która
wozi³a obrazy Jezusa Mi³osiernego do W³och…
Jednym z pierwszych. Ale muszê przy tej okazji powiedzieæ, ¿e nasz ruch otrzyma³ jako jedyny w roku 1983
zgodê na to, aby œwiêtowaæ Niedzielê Mi³osierdzia. By³
to pierwszy akt diecezjalny, jeszcze przed oficjalnym
dekretem.
Jakie zadanie czekaj¹ teraz Moderatora Generalnego?
Pierwsze wezwanie, jakie odczytujê, to umocnienie
w nas wszystkich wiary w wartoœæ tego charyzmatu, który ukaza³ ks. pra³. Novarese i który Koœció³ teraz przyjmuje, wiary w to dzie³o. Mo¿e to dziwnie brzmi…
ale potrzeba nam nowego entuzjazmu, radoœci, któr¹
mam nadziejê, umocni czekaj¹ca nas beatyfikacja. Po
drugie – widaæ te¿, ¿e Koœció³ coraz odwa¿niej dostrzega
rolê chorych i niepe³nosprawnych w dziele zbawczym
– to, o czym naucza³ pra³. Novarese. I my nie mo¿emy
o tym zapomnieæ – to jest nasze pierwsze przes³anie
– byœmy pomagali innym nieœæ krzy¿ i aby wartoœæ tego
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krzy¿a nie zosta³a zatracona. Teraz, gdy w wielu krajach
Europy mówi siê o Bo¿ym Narodzeniu bez Jezusa, gdy
zabrania siê noszenia oznak chrzeœcijañstwa podczas
pracy zawodowej, my nie mo¿emy zaprzestaæ g³osiæ
Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. Nie
mo¿emy wiêc popaœæ w myœlenie i mentalnoœæ tego
œwiata, ale wejœæ w myœlenie Chrystusa. Trzecie zadanie
natomiast wyp³ywa z pewnego istotnego momentu – papie¿, podczas Mszy œw. zamykaj¹cej synod biskupów
na temat wiary i ewangelizacji, mówi³ o wa¿noœci œwiêtych – ¿e oni mówi¹ jêzykiem wspó³czesnym, bo oni
przetworzyli w sobie s³owo Bo¿e, myœl Bo¿¹, ¿yli wœród
nas i do nas przemawiaj¹. To œwiadczy, ¿e do cz³owieka
przemawia cz³owiek g³êboki, który jest nape³niony,
który daje œwiadectwo. Widzê w tym wielk¹ zachêtê
– dla siebie i dla ka¿dego z nas – abyœmy zapragnêli
œwiêtoœci. O ¿ywotnoœci naszego dzie³a bêd¹ te¿ œwiadczy³y otwarte serca wszystkich tych, którzy bêd¹ chcieli
siê przy³¹czyæ siê do wspólnoty. Ufam, ¿e nasz przysz³y
b³ogos³awiony wraz z tym wszystkimi, którzy nie s¹ jeszcze zapisani w z³otej ksiêdze kalendarza liturgicznego,
przyczyni siê, by na ró¿nych kontynentach znaleŸli siê
ci, którzy odpowiedz¹ na Bo¿e wezwanie.
Cisi Pracownicy Krzy¿a to wspólnota miêdzynarodowa – jest w tym wielkie piêkno, ale dla moderatora
musi byæ to chyba te¿ i trud. Czy nie boi siê Ksi¹dz
ró¿nic kulturowych?
Podczas ostatniej sesji walnego zgromadzenia zatwierdziliœmy pewne wa¿ne dokumenty, które normuj¹ ¿ycie
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a – dyrektorium
dotycz¹ce wskazówek ¿ycia wspólnoty, a tak¿e tzw. globalny program formacyjny. Zdecydowano m.in., aby formacja odbywa³a siê na terenie kontynentu, z którego
pochodz¹ nowicjusze. I tak otwieramy np. nowicjat
w Afryce, w Kamerunie.

Stefana Regmunta, który obieca³ naw swoje wsparcie
i postanowi³ oddelegowaæ jednego z ksiê¿y swojej diecezji, aby wesprzeæ siostry w pracy duszpasterskiej. Jak
wiemy, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jest
w Polsce odpowiedzialny za s³u¿bê zdrowia z ramienia
Episkopatu, tak wiêc dobrze rozumie nasze dzie³o.

Ks. Janusz i s. Elvira Myriam Psorulla, G³ogów

Ile trwa kadencja moderatora?
6 lat. Trzeba przy tej okazji powiedzieæ, ¿e wspólnota nasza ma strukturê bardziej kolegialn¹ ni¿ hierarchiczn¹.
Decyzje ostateczne podejmuje wiêc rada – tak wiêc
jestem spokojny, ¿e to wszystko nie spada na jedn¹
g³owê i dziêki temu ³atwiej mo¿e bêdzie rozeznawaæ
wolê Bo¿¹.
A co z Polsk¹?
Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e jestem o nasz¹ polsk¹
wspólnotê spokojny – g³ównie dziêki ¿yczliwoœci bpa dr

Ks. Janusz Malski odprawia swoj¹ Mszê œw. Prymicyjn¹ (1985)
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GRATULUJEMY!
Kiedy w naszej wspólnocie rozmawiamy o Ksiêdzu Januszu Malskim, to towarzyszy nam uczucie, ¿e jest to
rozwa¿anie o NASZYM i bardzo bliskim nam kap³anie. Pierwsze skojarzenia: OJCIEC, PRZYJACIEL, AUTORYTET, DYREKTOR. Ks. Janusz, je¿d¿¹c na pielgrzymki, zawsze o nas pamiêta w modlitwie i daje tego wyraz
w sms'ach wysy³anych do nas z ró¿nych sanktuariów Europy. Gdy my organizujemy uroczystoœci (np. op³atek, dzieñ
chorego) w naszej wspólnocie archidiecezji warmiñskiej, to mo¿emy liczyæ na jego obecnoœæ z nami, a przyje¿d¿a
przecie¿ a¿ z G³ogowa. Podczas takich spotkañ ksi¹dz Janusz mobilizuje nas do dalszych dzia³añ na rzecz osób
cierpi¹cych, byœmy realizowali charyzmat s³ugi Bo¿ego ks. pra³ata Luigiego Novarese.
Organizowane przez ks. Janusza wyjazdy do Re lub innych miejsc zwi¹zanych z pos³ug¹ za³o¿yciela CVS
zaszczepi³y w nas charyzmat za³o¿yciela Ochotników Cierpienia i próbujemy równie¿ sami wcielaæ w nasz¹ codziennoœæ podmiotowe traktowanie chorych i niepe³nosprawnych oraz pomagaæ sobie wzajemnie. Sam ks. Janusz
daje nam przyk³ad ojcowskiego pochylania siê nad ka¿d¹ osob¹, niezale¿nie od stopnia niepe³nosprawnoœci czy
zawirowañ naszych biografii. Jest faktycznie przyjacielem ludzi dotkniêtych w rozmaity sposób cierpieniem.
Przebywaj¹c na turnusach w Domu „Uzdrowienie Chorych” w G³ogowie, mo¿emy obserwowaæ równie¿ ks. Janusza
jako dyrektora zarz¹dzaj¹cego ca³¹ placówk¹ z wielkim poœwiêceniem oraz serce.
Jesteœmy niezwykle dumni, ¿e NASZ Ksi¹dz Janusz zosta³ Prze³o¿onym Generalnym CVS na ca³ym œwiecie.
Jednoczeœnie obawiamy siê rzadszych z nim spotkañ, choæ mamy nadziejê, ¿e czasem bêdzie nam dane goœciæ
Ksiêdza Janusza u nas, a niewykluczone, ¿e i my odwiedzimy Go w Rzymie (np. podczas beatyfikacji
s³. bo¿ego ks. pra³ata Luigi Novarese). Na ten czas nowej pos³ugi NASZEGO Ksiêdza Janusza ¿yczymy z ca³ego
serca Ksiêdzu odwagi i radoœci ofiarowywania siebie Panu Bogu na wzór Maryi i Czcigodnego s³ugi Bo¿ego
ks. pra³ata Luigiego Novarese.
Wspólnoty Centrum Ochotników Cierpienia
z: archidiecezji warmiñskiej, gdañskiej, warszawsko-praskiej,
warszawskiej, wroc³awskiej, poznañskiej
oraz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, elbl¹skiej,
bydgoskiej, radomskiej, sandomierskiej, e³ckiej
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TRWA£E PRZEWODNICTWO

TRWA£E PRZEWODNICTWO

Ks. pra³. Luigi Novarese, t³um. Izabela Rutkowska

KONTYNUUJMY
MI£OŒÆ JEZUSA

Medytuj¹c nad Bo¿ym Narodzeniem
Nie b¹dŸmy s³uchaczami orêdzia zbawienia, nie
b¹dŸmy „fanami” Bo¿ego Narodzenia, ale tymi, którzy
je realizuj¹, którzy kontynuuj¹ mi³oœæ, jak¹ Jezus nam
przyniós³. Jeœli to czynimy, jesteœmy w³¹czeni w Chrystusa. W przeciwnym razie – nie ³udŸmy siê – jeœli mówimy, ¿e do Niego nale¿ymy, ale nie myœlimy jak On,
jesteœmy daleko od Niego, jesteœmy od Niego od³¹czeni.
Œw. Pawe³ mówi o tym jasno i prosto: powinniœcie odczuwaæ wszystko tak jak Jezus Chrystus. Albo odczuwamy w ten sam sposób i jesteœmy Jego naœladowcami,
albo jesteœmy osobami, które nie zgadzaj¹ siê z Sercem
Chrystusa i pozostaj¹ same – id¹ w³asn¹ drog¹, nie realizuj¹c Bo¿ych planów.
Pan, daj¹c nam swoje ¿ycie, daj¹c nam swoj¹ ³askê
w dniu Bo¿ego Narodzenia, podkreœla ca³¹ swoj¹ egzystencjê, swój program: przyszed³em, aby wype³niæ wolê
Ojca, aby zbawiæ ludzkoœæ, aby z³o¿yæ ofiarê doskona³¹.
Taka jest Jego wola! Aby z³o¿yæ ofiarê doskona³¹, rozpoczyna swoj¹ ziemsk¹ egzystencjê poprzez wype³nienie pierwszego proroctwa, które Go dotyczy³o: dziewica pocznie syna. Ale ta dziewica pocznie tego syna,
poniewa¿ powiedzia³a „tak” – to „tak” Niepokalanej
odbija siê w Przenajœwiêtszej Trójcy i koresponduje
z „tak” Ojca, „tak” Syna, który chce siê wcieliæ, oraz
„tak” Ducha Œwiêtego, który czyni matk¹ stworzenie,
córkê Ojca, Niepokalan¹.
Dziêki „tak” Niepokalanej natychmiast rozpoczyna
swój zbawczy plan. „Tak” wypowiedziane przez stworzenie demonowi od³¹czy³o ludzkoœæ od Boga; „tak”
Niepokalanej przywraca Boga ludzkoœci. Ale Syn Bo¿y

nie przychodzi w tryumfie, w chwale – przychodzi
w ciszy, w ograniczeniu naszej ludzkiej natury – w taki
sposób przychodzi. Jest jakby niewolnikiem ludzkoœci
– najlepiej mówi¹ o tym s³owa: Stwórca i stworzenie,
poddany prawu, które ustanowi³ przed wiekami. On
przyszed³ ze wzglêdu na ofiarê (ofiar¹ t¹ jest cierpienie),
jako Syn Boga uczyniony cz³owiekiem zechcia³ rozpocz¹æ swoje cierpienie w sercu swej w³asnej matki.
Proszê, zdejmijmy urok z Bo¿ego Narodzenia, nie
zatrzymujmy siê na daniach, nie zatrzymujmy siê na
¿³óbku, na choince, na tych wszystkich cudnych ozdobach, na wymianie prezentów. Wszystko to piêkne rzeczy, które mówi¹ o tej najwy¿szej wymianie darów, którym jest ¿ycie Boga ofiarowane w zamian za ludzk¹ naturê. Ale pozb¹dŸmy siê tych uroków Bo¿ego Narodzenia i zobaczmy sam¹ istotê – to, o czym mówi Serce
Jezusa w Bo¿ym Narodzeniu i to, w jaki sposób ja, jako
dusza konsekrowana, ochrzczona realizujê tê wolê Bo¿¹
objawion¹ we mnie.

Niepokalana, która przez wieki prze¿ywa
misterium Betlejem w sercu Koœcio³a:
– niech sprawi, byœmy spotkali Chrystusa;
– niech nas oœwieci œwiat³em wiary
dzia³aj¹cej poprzez mi³oœæ;
– niech nam opowie o swoim wewnêtrznym
milczeniu w kontemplowaniu ka¿dego
s³owa Boga i ka¿dego wydarzenia
zbawczego;
– niech uczyni nas hojnymi w mi³osnym
przyjmowaniu i ofiarowywaniu ka¿dego
cierpienia otrzymanego w naszym
powo³aniu do œwiêtoœci i do apostolstwa;
– niech otworzy nasze serce na wra¿liwoœæ
na potrzeby ka¿dego brata: biednego,
cierpi¹cego na ciele i duszy, potrzebuj¹cego
mi³osiernej mi³oœci Boga.
Figura Matki Bo¿ej w Valleluogo
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Benedykt XVI, Audiencja z 07.11.2012.

PEDAGOGIKA
PRAGNIENIA
Droga refleksji, jak¹ wspólnie podejmujemy w obecnym
Roku Wiary, prowadzi nas dziœ do rozwa¿ania nad
fascynuj¹cym aspektem ludzkiego i chrzeœcijañskiego
doœwiadczenia: cz³owiek nosi w sobie tajemnicze pragnienie Boga. W sposób bardzo znamienny Katechizm
Koœcio³a Katolickiego otwiera siê w³aœnie nastêpuj¹cym
spostrze¿eniem: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce
cz³owieka, poniewa¿ zosta³ on stworzony przez Boga
i dla Boga. Bóg nie przestaje przyci¹gaæ cz³owieka
do siebie i tylko w Bogu cz³owiek znajdzie prawdê
i szczêœcie, których nieustannie szuka” (nr 27).
Takie twierdzenie, tak¿e dzisiaj, w wielu kontekstach kulturowych wydaje siê byæ w pe³ni akceptowane, jakby oczywiste, natomiast w przestrzeni
zsekularyzowanej kultury zachodniej wydaje siê byæ
prowokacj¹. Wielu ludzi wspó³czesnych mog³oby
rzeczywiœcie postawiæ zarzut, ¿e oni przecie¿ nie czuj¹
takiego pragnienia Boga. W wielu sektorach spo³eczeñstwa nie jest On ju¿ tym oczekiwanym, upragnionym, ile raczej rzeczywistoœci¹, wobec której pozostaje
siê obojêtnym i na temat której nie warto siê nawet
wypowiadaæ. W rzeczywistoœci, to co nazwaliœmy „pragnieniem Boga”, nie znik³o zupe³nie i pojawia siê jeszcze dziœ, na wiele sposobów, w sercu cz³owieka. Pragnienie ludzkie ukierunkowane jest zawsze ku okreœlonym, konkretnym dobrom, którymi czêsto nie s¹ absolutnie dobra duchowe; mimo tego cz³owiek staje wobec
pytania, czym naprawdê jest „dobro”, a wiêc wobec czegoœ, co jest ró¿ne od niego, czego cz³owiek nie mo¿e sam
zbudowaæ, ale do rozpoznania czego zosta³ powo³any.
Co tak naprawdê mo¿e zaspokoiæ pragnienie cz³owieka?
W mojej pierwszej encyklice Deus Caritas est, stara³em siê przeanalizowaæ, jak taki dynamizm realizuje
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siê w doœwiadczeniu ludzkiej mi³oœci, w doœwiadczeniu,
które w naszej epoce czêsto jest postrzegane jako chwila
uniesienia (ekstazy), wyjœcia z siebie, w której cz³owiek
spostrzega, ¿e zosta³ dotkniêty pragnieniem, które go
przerasta. Poprzez mi³oœæ, mê¿czyzna i kobieta doœwiadczaj¹ w nowy sposób, jedno dziêki drugiemu,
wielkoœci i piêkna ¿ycia. Jeœli to, czego doœwiadczam,
nie jest tylko zwyk³¹ iluzj¹, jeœli naprawdê pragnê dobra
drugiego cz³owieka, jako drogi tak¿e mojego dobra,
wówczas muszê byæ gotowy do wyjœcia z egocentryzmu,
bycia do jego dyspozycji, a¿ do rezygnacji z samego
siebie. OdpowiedŸ na pytanie o sens doœwiadczenia mi³oœci przechodzi wiêc poprzez oczyszczenie i uzdrowienie woli, czego domaga siê samo dobro, którym chce siê
obdarzyæ drugiego cz³owieka. Trzeba æwiczyæ siê, trenowaæ, korygowaæ, aby to dobro by³o prawdziwie
chcianym.
W ten sposób pocz¹tkowe uniesienie (ekstaza) przekszta³ca siê w pielgrzymowanie, w „trwa³e wychodzenie
z «ja» zamkniêtego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia « ja », w darze z siebie i w³aœnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga” (Deus caritas est, 6). Na tej drodze cz³owiek
mo¿e stopniowo pog³êbiaæ znajomoœæ tej mi³oœci, której
doœwiadczy³ na pocz¹tku. I bêdzie szed³, coraz bardziej
zg³êbiaj¹c tajemnicê, któr¹ ona zawiera: nawet osoba kochana, w rzeczywistoœci nie jest w stanie zaspokoiæ pragnienia, które mieszka w sercu cz³owieka, co wiêcej, im
bardziej prawdziwa jest mi³oœæ dla drugiego cz³owieka,
tym bardziej pozostaje otwarte pytanie o jej pochodzenie i jej przeznaczenie, o mo¿liwoœæ jej trwania na
zawsze. W ten sposób, ludzkie doœwiadczenie mi³oœci
posiada w sobie dynamizm, który odsy³a poza samych
siebie, jest doœwiadczeniem dobra, które prowadzi do
wychodzenia z siebie i do znalezienia siê w obliczu misterium, które przenika ca³¹ ludzk¹ egzystencjê.
Podobne refleksje mo¿na uczyniæ w odniesieniu
do innych ludzkich doœwiadczeñ, takich jak przyjaŸñ,
doœwiadczenie piêkna, umi³owanie wiedzy: wszelkie
dobro, jakiego doœwiadcza cz³owiek, rozszerza siê na tajemnicê samego cz³owieka; ka¿de pragnienie, które dotyka serca cz³owieka, odzwierciedla fundamentalne

pragnienie, które nigdy w pe³ni nie jest zaspokojone.
Z tego g³êbokiego pragnienia, które kryje w sobie tak¿e
coœ zagadkowego, z pewnoœci¹ nie mo¿na bezpoœrednio
przejœæ do wiary. Cz³owiek, mimo wszystko, zna dobrze
to, co nie zaspokaja jego pragnieñ, ale nie potrafi wyobraziæ sobie lub okreœliæ tego, co pozwoli³oby mu doœwiadczyæ tego szczêœcia, za którym têskni w swoim
sercu. Nie mo¿na poznaæ Boga, wychodz¹c z samego
tylko pragnienia cz³owieka. Z tego punktu widzenia
pozostaje tajemnica: cz³owiek jest poszukiwaczem
Absolutu, poszukiwaczem stawiaj¹cym ma³e i niepewne
kroki. Jednak¿e, ju¿ samo doœwiadczenie pragnienia,
“niespokojnego serca”, jak je nazwa³ œw. Augustyn, jest
bardzo wymowne. Œwiadczy ono, ¿e cz³owiek w swojej
g³êbi jest istot¹ religijn¹ (por. Katechizm Koœcio³a
Katolickiego, 28), jest „¿ebrakiem Bo¿ym”. Mo¿emy
powiedzieæ za Pascalem: „Cz³owiek nieskoñczenie
przerasta cz³owieka”. Oczy rozpoznaj¹ przedmioty, gdy
te s¹ oœwietlone przez œwiat³o. St¹d pragnienie poznania
samego œwiat³a, które oœwieca rzeczy tego œwiata, a wraz
z nimi zapala poczucie piêkna.
Powinniœmy zatem byæ przekonani, ¿e jest mo¿liwe,
tak¿e w naszych czasach, najwyraŸniej opornych na wymiar transcendentny, wejœcie na drogê autentycznie religijnego sensu ¿ycia, które pokazuje, i¿ dar wiary nie
jest absurdalny, nie jest nieracjonalny. By³oby bardzo
przydatne w tym celu promowanie pewnego rodzaju
pedagogiki pragnienia, zarówno dla tych, którzy jeszcze
nie wierz¹ i dla tych, którzy ju¿ otrzymali dar wiary.
Pedagogiki, która obejmuje co najmniej dwa aspekty.
Po pierwsze, uczenie siê na nowo smaku autentycznych
radoœci ¿ycia. Nie wszystkie satysfakcje powoduj¹ w nas
ten sam efekt: niektóre pozostawiaj¹ pozytywny œlad,
s¹ w stanie nape³niæ duszê pokojem, czyni¹ nas bardziej
dynamicznymi i wspania³omyœlnymi. Inne natomiast,
po pocz¹tkowym œwietle, raczej zawodz¹ oczekiwania,
które wzbudzi³y. a czasami pozostawiaj¹ za sob¹ gorycz, niezadowolenie lub poczucie pustki. Wychowanie
od najm³odszych lat do smakowania prawdziwych radoœci, we wszystkich dziedzinach ¿ycia – rodzinie,
przyjaŸni, solidarnoœci z tymi, którzy cierpi¹, rezygnacji
z w³asnego ja, aby s³u¿yæ innym, mi³oœci dla wiedzy,
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dla sztuki, dla piêkna natury. Wszystko to jest praktykowaniem wewnêtrznego smaku i wytwarzaniem skutecznych „przeciwcia³” przeciwko rozpowszechnionej
dzisiaj banalizacji i sp³aszczeniu. Równie¿ doroœli powinni odnaleŸæ te radoœci, pragnienie autentycznych
rzeczywistoœci, oczyszczaj¹c siê z przeciêtnoœci, w któr¹
mog¹ byæ uwik³ani. Wtedy ³atwiejszym stanie siê zrzucenie z siebie lub odrzucenie tego wszystkiego, co choæ
pozornie jest atrakcyjne, okazuje siê byæ raczej nijakie,
mo¿e byæ Ÿród³em uzale¿nienia, a nie wolnoœci. A to
z kolei pozwoli dojœæ do g³osu pragnieniu Boga, o którym mówimy.
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Drugim aspektem, który idzie w parze z poprzednim, jest niezadowalanie siê nigdy tym, co ju¿ zosta³o
osi¹gniête. W³aœnie te najprawdziwsze radoœci s¹ w stanie wyzwoliæ w nas zdrowy niepokój, który czyni nas
bardziej wymagaj¹cymi – pragniemy wtedy dobra coraz
wy¿szego, coraz g³êbszego. Pozwala nam on tak¿e coraz
wyraŸniej dostrzegaæ, ¿e nic, co ma swój koniec, nie jest
w stanie zaspokoiæ naszego serca. Nauczymy siê w ten
sposób bezbronnie zmierzaæ w kierunku dobra, którego
nie jesteœmy w stanie zbudowaæ lub nabyæ naszymi si³ami; nie pozwolimy, aby zatrzymywa³y nas trudnoœci
i przeszkody, które pochodz¹ z naszego grzechu.
W zwi¹zku z tym nie mo¿emy zapominaæ, ¿e dynamika pragnienia jest zawsze otwarta na odkupienie.
Nawet wtedy, gdy kieruje siê ono na manowce, gdy biegnie za sztucznym rajem i wydaje siê, ¿e ju¿ traci
zdolnoœæ do têsknoty za prawdziwym dobrem. Nawet
w otch³ani grzechu nie gaœnie w cz³owieku ta iskra, która pozwala mu rozpoznaæ prawdziwe dobro, skosztowaæ
go, a tym samym, rozpocz¹æ na nowo drogê prowadz¹ca
w górê, na której Bóg, poprzez dar Jego ³aski, zawsze
udziela pomocy. Wszyscy, zreszt¹, musimy przejœæ drog¹ oczyszczenia i uzdrowienia pragnienia. Jesteœmy
pielgrzymami zmierzaj¹cymi do niebieskiej ojczyzny,
do tej pe³ni dobra, dobra wiecznego, którego ju¿ nic nam
nie wyrwie. Nie chodzi wiêc o st³umienie pragnienia,
które jest w sercu cz³owieka, ale o uwolnienie go tak,
aby osi¹gnê³o swoj¹ prawdziw¹ wysokoœæ. Kiedy w pragnieniu otworzy siê okno na Boga, to ju¿ jest to znak
obecnoœci wiary w duszy, wiary bêd¹cej ³ask¹ Boga.
Œwiêty Augustyn stwierdza: „Kiedy oczekujemy, Bóg
rozszerza nasze pragnienie, kiedy pragniemy, poszerza
duszê, a rozszerzaj¹c j¹, zwiêksza jej pojemnoœæ”.
W tej pielgrzymce poczujmy, ¿e jesteœmy braæmi
wszystkich ludzi, towarzyszami podró¿y równie¿ tych,
którzy nie wierz¹; tych, którzy poszukuj¹; tych, którzy
stawiaj¹ sobie pytania, maj¹c szczere pragnienia prawdy
i dobra.
Módlmy siê w tym Roku Wiary, aby Bóg ukaza³
swoj¹ twarz wszystkim, którzy szukaj¹ Go szczerym
sercem.
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MÓDLMY SIÊ
ZA KAP£ANÓW
W bogactwie i ró¿norodnoœci otaczaj¹cego nas œwiata
potrzebne s¹ drogowskazy, które pomagaj¹ nam odnaleŸæ drogê na wakacje, na parking, przystanek autobusowy czy do domu. Wœród wielu wa¿nych dla nas znaków codziennego u¿ytku, nie mo¿e jednak zabrakn¹æ
i tych niecodziennych – jakby nie z tego œwiata, które
wskazuj¹ drogê do Boga i do Jego Królestwa. Sam Bóg
zechcia³, aby przewodnikami po œwiecie wiary byli Jego
kap³ani, którzy w sakramentach chrztu œwiêtego, Eucharystii czy pojednania otwieraj¹ szeroko drzwi Jego
szczególnej obecnoœci i kieruj¹ nas ku ¿yciu wiecznemu. Dlatego tak wa¿na jest dla Koœcio³a troska o nowe
i œwiête powo³ania do kap³añstwa. Z Listu Rektora
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Parady¿u, ks. dr.
Jaros³awa Stosia, z okazji uroczystoœci Chrystusa Króla
(25.11.2012) – patronalnego œwiêta seminarium
26 listopada 2012 r., na 360. zebraniu plenarnym
Episkopatu Polski w Zakopanem biskupi ustanowili
Œwiêto Jezusa Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego
Kap³ana. Bêdzie ono obchodzone zawsze w czwartek
po niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Jest to propozycja papie¿a Benedykta XVI, który w ten
sposób odpowiedzia³ na postulaty zg³aszane przez ró¿ne
episkopaty, ale przede wszystkim œrodowiska zakonne
dla upamiêtnienia Roku Kap³añskiego (obchodzonego
od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010). Warto przypomnieæ, ¿e okreœlenia œwiêto œwiadczy o randze dnia
liturgicznego. W kalendarzu liturgicznym najwy¿sze
rang¹ s¹ uroczystoœci, zaœ dzieñ, okreœlony jako œwiêto,
jest ni¿szy rang¹ i wierni nie s¹ zobowi¹zani do udzia³u
we Mszy œw. Nie by³by to wiêc dzieñ wolny i biskupi nie
bêd¹ siê domagaæ kolejnego dnia wolnego od pracy.

17 grudnia 1938 roku
S³uga Bo¿y pra³. Luigi Novarese
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie.
Swoj¹ ogromn¹ troskê o kap³anów
– szczególnie tych chorych,
znajduj¹cych siê w ciê¿kiej sytuacji
materialnej b¹dŸ moralnej –
wyrazi³, zak³adaj¹c Maryjn¹ Ligê Kap³anów.
Zawsze te¿ prosi³ swoje duchowe dzieci
o modlitwê i ofiarê w intencji ksiê¿y
oraz w intencji nowych powo³añ kap³añskich.
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Mieczys³aw Guzewicz, fotografie Adam Stelmach

„KOŒCIÓ£ NASZYM DOMEM”
– TEMAT TURNUSOWYCH
ROZWA¯AÑ MINIONEGO ROKU

Dzia³ania duszpasterskie w minionym roku liturgicznym w Koœciele Katolickim w Polsce koncentrowa³y
siê wokó³ tematu: „Koœció³ naszym domem”. W obe
cnym czasie dokonuje siê podsumowañ, oceny, analizy, wyci¹ga siê wnioski. W ró¿ny sposób w parafiach
i wspólnotach rozwa¿ano wspomniany temat, starano siê
podnieœæ poziom rozumienia Koœcio³a jako œrodowiska,
przestrzeni, w której ka¿dy z nas bêdzie czu³ siê dobrze,
jak w domu, poœród najbli¿szych osób. Taki cel postawiliœmy sobie tak¿e w czasie spotkañ w Domu Uzdrowienie Chorych.
Mia³em przyjemnoœæ prawie na ka¿dym z turnusów pochylaæ siê nad tym tematem. Jestem wdziêczny
wspólnocie Cichych Pracowników Krzy¿a za zapraszanie mnie, za mo¿liwoœæ spotykania siê ze wspania³ymi
ludŸmi, przyje¿d¿aj¹cymi do g³ogowskiego domu z ró¿nych zak¹tków Polski.
Ka¿da grupa by³a inna. Zró¿nicowanie wynika³o
z wieku uczestników, œrodowisk, faktu bycia we wspólnotach lub w grupach przyparafialnych. Ró¿norodnoœæ
wyp³ywa³a i z tego, ¿e niektórzy byli ju¿ w g³ogowskim
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oœrodku kolejny raz, inni dopiero zainaugurowali swoje
pobyty. To, ¿e byliœmy przemieszani i czêsto sobie obcy,
by³o jednak spraw¹ drugorzêdn¹. Wchodz¹c w klimat
rozwa¿añ tematu, w oparciu o konkretne fragmenty S³owa Bo¿ego, szybko stawaliœmy siê sobie bliscy.
Jest to mo¿e moje osobiste doœwiadczenie, ale pozawalam sobie na nie w³aœnie dlatego, ¿e, w co nie w¹tpiê,
wiara w Jezusa, obecnoœæ Ducha Œwiêtego, przywo³ywanego zawsze na pocz¹tku spotkania, bliskoœæ kaplicy, wspólna refleksja nad biblijnymi tekstami, bardzo
szybko rodzi³y odczucie, ¿e by³o nam z sob¹ dobrze, jak
poœród najbli¿szych.
Refleksjê nad tematem roku zaczynaliœmy od
wspólnego g³oœnego przeczytania Psalmy 127:
„Je¿eli Pan domu nie zbuduje,
na pró¿no siê trudz¹ ci, którzy go wznosz¹.
Je¿eli Pan miasta nie ustrze¿e,
stra¿nik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was wstawaæ przed œwitem,
wysiadywaæ do póŸna
– dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciê¿ko;
tyle daje On i we œnie tym, których mi³uje.
Oto synowie s¹ darem Pana,
a owoc ³ona nagrod¹.
Jak strza³y w rêku wojownika,
tak synowie za m³odu zrodzeni.
Szczêœliwy m¹¿, który nape³ni³ nimi swój ko³czan.
Nie zawstydzi siê, gdy bêdzie rozprawia³
z nieprzyjació³mi w bramie”.
Za³o¿eniem naszych Pasterzy, proponuj¹cych nam
do rozwa¿enia w³aœnie taki temat, by³a pomoc wierz¹cym w uznaniu wspólnoty parafialnej i wszystkich wyznawców Chrystusa za swoich najbli¿szych, abyœmy siê
w Koœciele zawsze czuli jak w domu. Wielokrotnie nasz
udzia³ w praktykach, w ró¿nych dzia³aniach duszpasterskich, nasze bycie w „owczarni” jest bezrefleksyjne, me-

chaniczne. Czynnoœci, dzia³ania, obrzêdy czêsto realizujemy automatyczne. Powinniœmy siê czasami zatrzymaæ i zadaæ sobie pytanie: po co to robiê, kim s¹ dla
mnie ci wszyscy, których od tylu lat spotykam na liturgii, na nabo¿eñstwach, na cmentarzu w uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych? Jak¿e czêsto s¹ to obce mi osoby.
Nierzadko sami kap³ani, nasi duchowi przewodnicy nie
s¹ nam bliscy, w relacjach z nimi odczuwa siê ch³ód,
obcoœæ. Nie jest dobrze, jeœli nie mo¿emy z przekonaniem powiedzieæ: w Koœciele czujê siê jak w domu,
jest mi dobrze, jestem rozumiany, dostrzegany, komuœ
na mnie zale¿y, ktoœ siê mn¹ interesuje, ale i mi zale¿y
na innych, przejmujê siê ich losem, stanem, potrzebami.
Istnieje bardzo prosta zale¿noœæ miêdzy Koœcio³em
a domem rodzinnym. Koœció³, rozumiany jako parafia,
ale i szerzej, bêdzie miejscem, przestrzeni¹, w której bêdzie mi dobrze tylko wtedy, kiedy w moim domu rodzinnym panowa³a bêdzie atmosfera zrozumienia, serdecznoœci, dobroci, ³agodnoœci, oddania i ofiarnoœci.
Koœció³ to wspólnota wspólnot, nie pojedynczych osób.
Najwa¿niejsz¹ jego komórk¹ jest rodzina, zbudowana
na ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety. Mo¿na odwa¿nie,
ale bez ryzyka powiedzieæ: taka jest parafia i ca³y Koœció³, jakie w niej rodziny. Tu chcia³bym podkreœliæ,
¿e z tej zale¿noœci nie s¹ wy³¹czone wspólnoty „plebanijne”. Owszem, czasami proboszcz jest sam w danej
parafii, ale czêsto swoje zadania realizuje we wspó³pracy
z ksiê¿mi wikarymi, rezydentami. Jeœli w obrêbie tych
osób nie panuje klimat rodzinny, nie bardzo bêdzie mo¿liwe doprowadzenie wspólnoty parafialnej do dobrego
poziomu odczucia atmosfery serdecznoœci, mi³oœci i jednoœci.
Przedstawiony wy¿ej Psalm jest jednym z nielicznych fragmentów Pisma Œwiêtego, który zawiera tak
konkretne i aktualne treœci z zakresu realizacji wszelkich
zadañ w obrêbie osób powi¹zanych wiêzami krwi i wiêzami duchowymi. Ju¿ w pierwszym kontakcie z tekstem
mo¿na dostrzec, ¿e sk³ada siê on z dwóch czêœci.
W pierwszej, w pierwszym i drugim wersecie, odczytaæ
mo¿na bardzo precyzyjnie ujêt¹ zasadê, zgodnie z któr¹
wszelkie nasze trudy zwi¹zane z pielêgnacj¹ ogniska
domowego zaczynaæ powinniœmy od usytuowania Boga na najwy¿szym poziomie hierarchii wartoœci. Wielu
uczestnikom naszych turnusów przychodzi³o w tym mo-

mencie na myœl polskie przys³owie: „Bez Boga ani
do proga”. Jeszcze inni wskazywali, ¿e bardzo podobnie
brzmi zasada: „Je¿eli Bóg na pierwszym miejscu, to
wszystko na w³aœciwym miejscu”. Jak¿e wymownie rozbrzmiewa ta prawda w obliczu tak du¿ego zamieszania
wokó³ wartoœci, rozprzestrzeniania siê postawy relatywizmu moralnego.
Pytaj¹c uczestników, jak mamy to realizowaæ, pog³êbiaæ œwiadomoœæ koniecznoœci odnoszenia wszystkiego, co robimy, do Stwórcy, do Ewangelii, pojawia³y
siê odpowiedzi zwracaj¹ce uwagê na dzia³ania i praktyki
podstawowe, kiedyœ bardzo oczywiste, dziœ czêsto
zapominane, a nawet lekcewa¿one. Chodzi tu g³ównie
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o regularny udzia³ w Mszy niedzielnej, regularn¹ spowiedŸ, o modlitwê ma³¿eñsk¹, rodzinn¹, o chrzeœcijañskie œwiêtowanie œwi¹t koœcielnych, systematyczne
czytanie S³owa Bo¿ego, przyjmowanie kap³ana w czasie
wizyty duszpasterskiej, o chrzeœcijañskie pozdrowienia,
obecnoœæ œwiêtych wizerunków, wody œwiêconej i ró¿nych przedmiotów poœwiêconych. Ustawienie Boga na
pierwszym miejscu potwierdza siê tak¿e przez powstrzymywanie siê od prac niekoniecznych w niedzielê
i œwiêta, nierobienie zakupów w tych dniach opieranie
siê na Dekalogu i zasadach ewangelicznych w realizacji obowi¹zków zawodowych, w prowadzeniu firm,
handlu.
W kolejnych trzech wersetach autor naszego Psalmu
przechodzi do p³aszczyzny posiadania i wychowania
dzieci. Jedna z osób zwróci³a uwagê, ¿e w wersecie
czwartym, w s³owach: „tak synowie za m³odu zrodzeni”
wyraŸnie pojawia siê wskazanie, ¿e dzieci w ma³¿eñstwie, w rodzinie powinny pojawiaæ siê w doœæ m³odym
wieku. Wyzwoli³o to szereg ró¿nych refleksji, ³¹cznie
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i z t¹, ¿e pierwszym problemem naszego spo³eczeñstwa
jest zamykanie siê na potomstwo, ju¿ niezale¿nie od
wieku. Ma to bez w¹tpienia swoje uzasadnienie socjalne, polityczne, ale jest tak¿e potwierdzeniem
smutnego faktu stawiania w polskich rodzinach na
pierwszym miejscu nie Boga, lecz pragmatyzmu i dóbr
doczesnych. Nie mo¿na lekcewa¿yæ faktu ubo¿enia
naszych rodzin, ale te¿ nie wolno odsun¹æ na bok
smutnego zjawiska utraty zaufania do Boga, chêci
za³atwienia, zorganizowania wszystkiego w naszym
doczesnym ¿yciu wed³ug zasad tego œwiata. Ktoœ zada³
prowokacyjne pytanie: „Czy znacie rodzinê, która zanim
podjê³a decyzjê o zaci¹gniêciu kredytu konsumpcyjnego, pomodli³a siê do Boga i zapyta³a, co On o tym
myœli?”. Wywo³a³o to o¿ywion¹ dyskusjê, która zakoñczy³a siê konkluzj¹, ¿e zbyt mocno odsuwamy Boga
na bok, kiedy anga¿ujemy siê z zatroskaniem o dobra
materialne, a to w³aœnie Jezus podpowiada: „Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszcz¹ i gdzie z³odzieje w³amuj¹ siê i kradn¹. GromadŸcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹
i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê i nie kradn¹” (Mt 6, 1920) i dalej: „Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to,
co macie jeœæ i piæ, ani o swoje cia³o, czym siê macie
przyodziaæ. Starajcie siê naprzód o królestwo Boga
i o Jego Sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam
dodane” (Mt 6, 25. 33).
Rozpoczêcie ¿ycia we dwoje przez przyjêcie sakramentu ma³¿eñstwa i otwarcie siê na potomstwo jest
warunkiem Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w rodzinie i dalej
we wszelkich ludzkich relacjach. Jest wiêc to bardzo
konkretny sposób wype³niania wskazañ z pierwszej
czêœci Psalmu.
Wersety od 3 do 5 w g³ównej swojej treœci zawieraj¹
zachêtê do w³aœciwego wychowania dzieci, do œwiadomego wp³ywu na rozwój ich osobowoœci, aby w staroœci
nie wstydziæ siê z powodu ich z³ej postawy, ale ¿eby byæ
dumnym z ich zachowañ wobec ca³ej spo³ecznoœci. Jest
to jednoczeœnie przypomnienie, ¿e g³ównym œrodowiskiem wype³niania zadañ wychowawczych jest rodzina,
zbudowana na trwa³ym ma³¿eñstwie, na bo¿ych zasadach, gdzie g³ówny ciê¿ar z dziedziny wdra¿ania dzieci
w przestrzeganie przykazañ Bo¿ych i wszelkich prawd
wyp³ywaj¹cych z Ewangelii spoczywa na ojcu.

W trakcie wspólnych rozwa¿añ tekstu w czasie
ostatniego turnusu (w paŸdzierniku) jedna z pañ mocno
zaakcentowa³a, ¿e to w³aœnie ojcowie odpowiedzialni
s¹ za zbawienie swoich dzieci, za doprowadzenie ich
do Jezusa, a g³ównym sposobem realizacji tego zadania
jest przyk³ad w³asnego ¿ycia. W tym momencie pojawi³a
siê tak¿e wypowiedŸ, ¿e bardzo wa¿n¹ czêœci¹ œwiadectwa wiary rodziców jest uznanie przez nich autorytetu Koœcio³a. W rozwiniêciu wyjaœniono, ¿e bardzo niedobrym zjawiskiem w obecnych czasach jest lawinowa
krytyka Koœcio³a i duchowieñstwa, szczególnie w mediach. Czêsto krytyka ta obecna jest tak¿e w rozmowach
w polskich katolickich domach i, niestety, czêsto obecne
s¹ w niej dzieci. Mocno wybrzmia³ apel, aby nie krytykowaæ Koœcio³a, duchowieñstwa, aby uczyæ szacunku
do hierarchii, do naszych katolickich tradycji, wartoœci.
Najbli¿szy turnus, w trakcie którego pochylaæ siê
ju¿ bêdziemy nad nowym tematem: „Byæ sol¹ ziemi”,
to turnus œwi¹teczny, organizowany na prze³omie grudnia i stycznia. Z têsknot¹ czekam na ten czas. Bêdzie to
znowu okazja spotkania siê z tyloma wspania³ymi osobami, z którymi ³¹cz¹ mnie bardzo bliskie relacje, rozwijaj¹ce siê i pog³êbiaj¹ce w czasie wspólnego pochylania siê nad fragmentami S³owa Bo¿ego. Wiem,
¿e bêdzie to czas buduj¹cy, radosny, wzbogacaj¹cy jak
zawsze, kiedy spotykaj¹ siê bliskie sobie osoby, domownicy, po³¹czeni wspólnymi wartoœciami, staraj¹cy siê
myœleæ i postêpowaæ zgodnie ze s³owami Mistrza
z Nazaretu, motywowani zachêt¹ Jego Matki: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,3).

Bp Stefan Regmunt podczas uroczystoœci w Rokitnie, 9 czerwca 2012
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Cisi Pracownicy Krzy¿a, fotografie Adam Stelmach

ODDAÆ SIÊ BOGU PRZEZ
RÊCE NIEPOKALANEJ
Siostra Beata Kowalska
Oddanie siê Bogu przez rêce Niepokalanej to w pokorze
szukanie i wype³nianie woli Bo¿ej ka¿dego dnia, to realizowanie w pos³uszeñstwie zadañ wspólnoty Cichych
Pracowników Krzy¿a.

Siostra Katarzyna Paw³owska
Czym jest dla mnie konsekracja? Jest poœwiêceniem siê
Bogu przez rêce Maryi. Jest obraniem Maryi za swoj¹
Matkê i Królow¹. Jest niesieniem krzy¿a w wiernoœci
Bogu, w ³¹cznoœci z Ni¹.
Siostra Wioletta Witkowska
Mo¿na byæ niepe³nosprawnym i w pe³ni szczêœliwym.
Zaufa³am Niebieskiej Matce, która ofiarowa³a mi wiele
³ask. Oddaæ siê Bogu przez rêce Niepokalanej, która daje
siê spotkaæ ka¿demu cz³owiekowi. Oddaæ siê Bogu
przez rêce Niepokalanej to ka¿dego dnia rozpoczynaæ na
nowo swój dzieñ – myœl¹, s³owem, uczynkiem – dawaæ
znak: oto jestem. Mimo trudnoœci zachowywaæ w sercu
te sprawy, jak Ona. Wystarczy otworzyæ siê na tê ³askê.
Powo³aniem naszym jest dzieliæ siê Chrystusem Zmartwychwsta³ym z tymi, których spotykamy na swej drodze. Bóg dokona reszty.
Brat Roman P³atek
Któ¿ jak Ona potrafi³by piêkniej i m¹drzej kierowaæ
nami, kto z wiêksz¹ moc¹ i mi³oœci¹ doprowadziæ zdo³a.
Tylko Ona, Pe³na £aski zna sposób w³aœciwy, jak Bogu
przedstawiaæ proœby nasze, a konsekracja to w³aœnie
proœba, by byæ Bogu oddanym w pos³uszeñstwie ca³ym
sob¹: i dusz¹ i cia³em, i sercem, i rozumem, i wol¹, z mi³oœci¹ i pokor¹. A Jej d³onie niepokalane z niedoskona³ych uczynków mych potrafi¹ bukiet wonnych kwiatów
uczyniæ, by Bogu sw¹ woni¹ odda³y czeœæ. Konsekracja
przez rêce Maryi to naœladowanie Jej bezgranicznej
ufnoœci wobec Bo¿ej Mi³oœci. I trwanie w adoracji
prostych codziennych spraw, jak Ona – Najpiêkniejszy
do naœladowania wzór. Dla mnie to budowanie dzieñ po
dniu œwi¹tyni serca, by mieszka³ w niej Bóg, we wspó³pracy z Maryj¹; to ws³uchiwanie siê w s³owo Bo¿e i gotowoœæ do pe³nienia woli Boga na wzór Niepokalanej; to
kroczenie dzieñ po dniu po drodze ¿ycia ku Jego Sercu,
aby znaleŸæ w Nim wszystko. Naœladowaæ Maryjê jako
S³u¿ebnicê Pokorn¹, bêd¹c Bogu poddanym.

Siostra Beata Dyko
Konsekracja przez rêce Maryi oznacza dla mnie naœladowanie Niepokalanej w Jej postawach i zachowaniach.
¯ycie z ca³kowitym oddaniem siê, zawierzaj¹c wszystkie sprawy Jej Matczynemu Sercu. Jest to te¿ s³uchanie
s³owa Bo¿ego i rozwa¿anie go w swoim wnêtrzu. Maryja
jest dla mnie idea³em, wzorem do naœladowania. Pragnê
stawaæ siê tak jak Ona – cich¹ i pokorn¹, oddan¹ Jezusowi w s³u¿bie cierpi¹cym i wype³niaj¹c¹ Jej przes³ania
z Lourdes i Fatimy.
Wojciech Grzegorek
Oddaæ siê? Ja nie chcê oddawaæ mojego ¿ycia, chcê ¿yæ
nim i cieszyæ siê szczêœciem. To czujê w g³êbi, s³ysz¹c
czy mówi¹c te s³owa. Jednak gdy zaczynam postêpowaæ
zgodnie z tym, co czujê, przekonujê siê, ¿e wszystko,
co robiê, maj¹c na wzglêdzie tylko moje szczêœcie, wcale
mi go nie przynosi. W³¹cznie z tym, co staram siê robiæ,
by osi¹gn¹æ szczêœcie wieczne. Natomiast gdy oddajê
moje pomys³y na w³asne szczêœcie Chrystusowi, opowiadaj¹c Mu o moim ¿yciu, wype³nionym zarówno pora¿kami, s³aboœciami, jak i zwyciêstwami i radoœciami,
okazuje siê, ¿e w moje serce wlewa siê szczêœcie, którego sam nigdy bym nie zaplanowa³, szczêœcie, które raz
zasmakowane, daje si³ê do zmierzenia siê z bólem, cierpieniem i wszelkimi trudnoœciami. Czêsto jednak o tym
zapominam, wir codziennoœci wci¹ga mnie tak bardzo,
¿e nie zwracam uwagi na moje wnêtrze. Robiê coœ,
co tylko powierzchownie chcê zrobiæ, a tak naprawdê,
g³êboko w sercu wiem, ¿e to siê obróci przeciwko mnie
i bêdzie gorzej ni¿ jest. Dlatego chcê oddaæ siê Prawdzie
przez rêce Niepokalanej, której ¿aden grzech nie przes³ania Prawdy. Chcê, by to Ona prowadzi³a mnie do
Chrystusa, nie ja, który patrzê, a nie widzê, s³ucham,
a nie s³yszê.

Ks. Grzegorz Cyran, który wyg³osi³ kazania podczas uroczystej Mszy œw.

Rodzeñstwo: s. Ma³gorzata i ks. Janusz Malscy

Natalia Byczkowska
Maryja Niepokalana. Jest czysta. Jest bez grzechu. Jest
ca³a Boga. Jest ca³a uboga u Boga. Ktoœ, kto przechodzi
prze Jej czyste rêce, mo¿e zostaæ oddany tylko Bogu.
Ona zna najlepsz¹, pewn¹ drogê do Niego. Nie chce
oddaæ nas nikomu innemu jak tylko Jemu. Ona prowadzi
za rêkê i oddaje tylko Bogu. Trzymaj¹c siê Jej rêki, nie
zgubiê siê. W Jej rêkach czujê siê bezpiecznie. Ona,
przygarniaj¹c mnie swoimi rêkoma, dodaje si³y i odwagi. W Jej rêkach uczê siê oddania. Niepojête.

Nowi cz³onkowie wspólnoty: Wojtek, Natalia, Ania

Szczêœliwa Natalia z przyjació³kami
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Mieczys³aw Guzewicz

Wojciech Grzegorek

CZÊSTOCHOWSKA
WIZYTA
25 listopada 2012 udaliœmy siê na zaproszenie pani Barbary Brody do parafii pw. œw. Jana Kantego w Czêstochowie. Ksi¹dz proboszcz Marek Kundzicz przyj¹³ nas
bardzo serdecznie. Byliœmy zaskoczeni otwartoœci¹
i zaanga¿owaniem Pani Basi, która zmobilizowa³a grupê
parafian do pomocy w rozprowadzaniu naszych Kotwic
i ulotek. Jesteœmy bardzo wdziêczni, ¿e mogliœmy opowiedzieæ o naszym doœwiadczeniu charyzmatu S³ugi
Bo¿ego ks. pra³. Luigiego Novarese, dziel¹c siê naszym
¿yciem podczas Eucharystii. Mamy nadziejê, ¿e wszy-
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scy, którzy chc¹ odkrywaæ zbawienny wymiar swoich
cierpieñ, ju¿ nied³ugo znajd¹ swoje miejsce w parafii
œw. Jana Kantego w Czêstochowie. Tak blisko Czarnej
Madonny, któr¹ nasz za³o¿yciel bardzo czci³, wieszaj¹c
Jej oblicze w domach, które zak³ada³. To przecie¿ Ona
zainspirowa³a go swoimi orêdziami z Lourdes i Fatimy
do zapocz¹tkowania dzie³a, które teraz my mo¿emy
wspólnie kontynuowaæ. Wierzymy, ¿e z Jej pomoc¹ równie¿ w Czêstochowie bêdzie coraz mniej ludzi cierpi¹cych na marne.

POZA GRANICE

CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

W SERCU ŒWIATA
– DLA CA£EGO ŒWIATA

NAJNOWSZA KSI¥¯KA FORMACYJNA CVS!
W roku duszpasterskim 2012/
2013 Koœció³ w Polsce rozwa¿a temat: „Byæ sol¹ ziemi”. Jak zawsze
zaczniemy refleksjê nad zaproponowanymi zagadnieniami od pierwszej
niedzieli Adwentu (02.12.2012r.).
Jednoczeœnie, zgodnie z propozycj¹
papie¿a Benedykta XVI, który 11
paŸdziernika 2012 roku ustanowi³
dla ca³ego Koœcio³a Katolickiego
Rok Wiary, pochylimy siê tak¿e i nad
tym zagadnieniem. Jak ³atwo mo¿na
zauwa¿yæ oba zagadnienia bardzo
mocno s¹ ze sob¹ powi¹zane.
Zgodnie ze s³owami Jezusa jesteœmy
sol¹ ziemi i œwiat³oœci¹ œwiata, ale
te¿ mamy siê ci¹gle z tym pog³êbiaæ.
Bycie sol¹ i œwiat³em bêdzie mo¿liwe tylko wówczas, kiedy nasze osobiste relacje z Bogiem bêd¹ ¿ywe,
autentyczne, przepe³nione zaufaniem, ca³kowitym zawierzeniem.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e cokolwiek bêdziemy robili w tym roku dla
rozwoju naszej wiary, pog³êbiania
osobistej relacji z Jezusem, bêdzie
jednoczeœnie s³u¿y³o utrzymywaniu
w³aœciwego poziomu „s³onoœci” soli,
skutecznoœci jej oddzia³ywania – nadawaniu bogactwa smaku, chronienia przed pojawieniem siê i rozwojem procesów gnilnych. I odwrotnie:
podnoszenie œwiadomoœci bycia sol¹
i realizacja zwi¹zanych z tym zadañ
w naturalny sposób prowadziæ bêdzie do wzrostu wiary, podnoszenia
poziomu œwiadomoœci w jej prze¿ywaniu.

Do rozwa¿añ przygotowanych
przez siostrê Annê Mariê Cipriano
do³¹czamy jeszcze jedn¹, odrêbn¹
czêœæ treœci, zamieszczon¹ na koñcu
ksi¹¿ki jako „Dodatek II”. Praca
w ci¹gu roku, podczas comiesiêcznych spotkañ przebiegaæ bêdzie
w oparciu o konspekty siostry Anny.
S¹ one syntetyczne, przejrzyste i bardzo wartoœciowe. Jednak, aby wyjœæ
naprzeciw oczekiwaniom naszych
Pasterzy z papie¿em Benedyktem
XVI na czele, powinniœmy siê wg³êbiæ tak¿e w zagadnienia zwi¹zane
z tematem roku. Wywi¹zywanie siê
z zadania bycia sol¹ ziemi i realizacja trudu umacniania i pog³êbiania
wiary dokona siê tylko wtedy, kiedy
bêdziemy od siebie wymagaæ coraz
wiêcej. Proponujê wiêc, aby oprócz
realizacji tematów na poszczególnych spotkaniach siêgaæ tak¿e po
rozwa¿ania z czêœci wspomnianego
dodatku. Mo¿na go analizowaæ systematycznie, po jednym punkcie, zastanawiaj¹c siê, odnosz¹c czytane
treœci do swojego ¿ycia i próbuj¹c
stopniowo realizowaæ wymienione
wskazania w miarê osobistych mo¿liwoœci.
Ze wstêpu:
Pod¹¿aæ za Jezusem oznacza
wejœæ w tê dynamikê s³u¿by. Ka¿da
aktywnoœæ apostolska musi pozostaæ
przezroczysta dla tych obietnic. Dar
musi staæ siê widoczny, musi byæ
konkretn¹, dzielon¹ z innymi przestrzeni¹, pozwalaj¹c¹ nawi¹zywaæ re-

SPOJRZENIA
POZA GRANICE
W sercu œwiata – dla ca³ego œwiata

lacje otwarte i owocne, po¿yteczne
dla wspólnego dobra. Nowe oblicze
Boga musi odbijaæ siê równie¿
i w nas, którzy uwa¿amy siê za autentycznie postêpuj¹cych na drodze
wiary. Je¿eli sam Bóg nie jest osob¹ szukaj¹c¹ dominacji, w konsekwencji nikt z nas nie mo¿e dominowaæ nad innymi.
Przestrzeñ znajduj¹ca siê poza
nasz¹ osobist¹ granic¹, jest ojczyzn¹
ostatnich, tych wszystkich, których
logika w³adzy karze i wy³¹cza.
W Ewangelii niewidomi i kalecy
znacz¹co reprezentuj¹ œwiat marginesu. W Mt 21,12-14 Jezus zaraz po
wypêdzeniu kupców ze œwi¹tyni
przybli¿y³ siê w³aœnie do niewidomych i kalek. Ci, którzy nie mogli
wejœæ do œwi¹tyni, s¹ w pierwszej
linii, gdy logika religijna œwi¹tyni zosta³a ujawniona, pozbawiona maski
w sterylnej logice dominacji i niewoli. Wy³¹czeni nareszcie mog¹
przybli¿yæ siê do Boga w cz³owieku
– do Jezusa: mi³oœæ Bo¿a nie jest ju¿
dobrem zas³u¿onym przez sprawiedliwych, ale jest bezp³atnym darem
dla wszystkich. Ks. Luciano Ruga

WIADOMOŒCI

WIADOMOŒCI

Ks. Rafa³ Szwaja

SPOTKAÆ JEZUSA
W SZPITALU
cem objawiania siê królestwa Bo¿ego. Choæ tym, który
zbawia jest Bóg, oczekuje On od nas, abyœmy podjêli
w Jego imieniu i na Jego wzór s³u¿bê wobec braci – cierpi¹cych i potrzebuj¹cych. (…) Papie¿ Benedykt XVI
w Encyklice Deus Caritas est stwierdza, ¿e mi³osierdzie
bêdzie zawsze aktualne i zawsze potrzebne – nawet
w spo³eczeñstwach najbardziej sprawiedliwych. To wo³anie do wszystkich zwi¹zanych z opiek¹ nad chorymi
i cierpi¹cymi, z leczeniem chorych – „w³ó¿cie wiêcej
serca w wasze rêce”, w wasz¹ pracê, wasz¹ pos³ugê.
Widzimy dziœ wielk¹ potrzebê jasnego kryterium
etycznego i zmys³u odpowiedzialnoœci na polu medycyny i badañ medycznych – to podstawowe kryterium jest
nastêpuj¹ce: cz³owiek nie mo¿e byæ nigdy œrodkiem do
celu, cz³owiek jest bowiem zawsze celem sam w sobie.
„Szpital jako miejsce ewangelizacji – misja ludzka
i duchowa” – pod takim has³em odbywa³a siê w Watykanie XXVII Konferencja Miêdzynarodowa organizowana przez Papiesk¹ Radê ds. Duszpasterstwa S³u¿by
Zdrowia (15-17.11.2012). Swój udzia³ w niej zg³osi³o
niemal 700 uczestników pochodz¹cych ze wszystkich
kontynentów, reprezentuj¹cych 65 ró¿nych pañstw. Tematyka sympozjum inspirowana by³a Rokiem Wiary,
prze¿ywanym w Koœciele, a tak¿e ostatnim Synodem
Biskupów, poœwiêconym nowej ewangelizacji i jej roli
w przekazie wiary. W czasie trwania konferencji, wype³nionej prelekcjami, dyskusj¹ i œwiadectwami, nie brakowa³o tak¿e chwil poœwiêconych na wspóln¹ modlitwê. Trzydniowe spotkanie w Watykanie zakoñczy³a liturgia S³owa z udzia³em uczestników konferencji, przedstawicieli œwiata s³u¿by zdrowia i osób chorych, do których Ojciec Œwiêty Benedykt XVI skierowa³ na koniec
specjalne przes³anie.
Kard. Tarcisio Bertone (Sekretarz Stanu Stolicy
Apostolskiej) – fragment homilii z Mszy œw. na rozpoczêcie konferencji:
Kiedy Koœció³ pochyla siê nad chorymi i cierpi¹cymi, wtedy drogi ludzkiego cierpienia staj¹ siê miejsKOTWICA
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Abp Salvatore Fisichella (Przewodnicz¹cy papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji):
Dziœ bardzo czêsto mówi siê, ¿e Koœció³ winien
nieœæ Ewangeliê na „nowe areopagi” – czyli w œrodowiska, spo³eczeñstwa zsekularyzowane. Te „wspó³czesne
areopagi” maj¹ tendencjê do ukrywania rzeczywistoœci
cierpienia i choroby, poniewa¿ nie akceptuj¹ prawdy
o tym, ¿e cz³owiek cierpi, choruje, a w koñcu umiera.
Jest to tzw. syndrom „przemilczanego cierpienia”.
Pierwszy krok nowej ewangelizacji, w odniesieniu do
œwiata ludzi chorych i cierpi¹cych, bêdzie polega³ na
tym, ¿eby g³osiæ pe³n¹ prawdê o cz³owieku, aby nie zapominaæ o kondycji ludzkiej we wszystkich jej aspektach – tak¿e w wymiarze cierpienia.
Dziœ œwiat potrzebuje nowej antropologii, gdy¿
zwraca uwagê i wychwala jedynie piêkno cia³a ludzkiego, dowartoœciowuje jedynie zdrowie – popadamy
w ten sposób w swoisty narcyzm. To tak¿e, w pewien
sposób, odnowiony kult pogañski w odniesieniu do cia³a
cz³owieka. Koœció³ ma obowi¹zek g³osiæ i podkreœlaæ
piêkno cz³owieka we wszystkich jego aspektach, nie
pozwalaæ na redukcjonistyczn¹ wizjê osoby ludzkiej,
lecz ukazywaæ zawsze, ostateczny sens naszej egzystencji. Odkrywaj¹c sens i piêkno ludzkiego ¿ycia, Ko-

œció³ winien te¿ ukazywaæ sens cierpienia, które jest
doœwiadczeniem powszechnym i dotyczy ka¿dego cz³owieka.
Wspólnota wierz¹cych jest jednak wezwana do
tego, aby wchodziæ w ¿ycie cz³owieka, nie tylko zwiastuj¹c mu przysz³e ¿ycie wieczne, ale tak¿e, aby przemieniaæ jego doczesnoœæ – podobnie, jak Jezus, który
uzdrawiaj¹c chorych, odmienia³ ich ¿ycie doczesne,
zapowiadaj¹c równoczeœnie przysz³e i ostateczne odnowienie ca³ego cz³owieka. Szpitale wiêc, winny stawaæ
siê centrami pe³nego mi³oœci przyjêcia cz³owieka, tak by
chory móg³ tam „dotkn¹æ” mi³uj¹cej obecnoœci Boga.
Drugi krok nowej ewangelizacji w odniesieniu do
œwiata chorych i cierpi¹cych polegaæ powinien na
odkryciu, ¿e pierwszoplanowymi postaciami w dziele
nowej ewangelizacji s¹ sami chorzy. Okazuje siê
bowiem, ¿e nie tylko my jesteœmy ewangelizatorami
osób dotkniêtych cierpieniem i chorob¹ – to równie¿
chorzy i cierpi¹cy ewangelizuj¹, jeœli w³¹czaj¹ swoje
cierpienie w doœwiadczenie paschalne Chrystusa. Tak
mówi³ o nich ju¿ b³. Jan Pawe³ II – ¿e to w³aœnie chorzy
i cierpi¹cy s¹ pierwszymi g³osicielami Dobrej Nowiny
w szpitalach, ¿e to w³aœnie oni winni jako pierwsi dawaæ
œwiadectwo, ¿e jest Ewangelia, jest Bóg, który kocha
i zbawia. Do takiej misji trzeba siê oczywiœcie przygotowaæ – poprzez wiarê, która stopniowo dojrzewa
i wzrasta.
Kard. Willem Jacobus Eijk (abp Utrechtu, Holandia):
Istnieje wiele wyzwañ, które staj¹ przed wspó³czesnym szpitalem jako miejscem leczenia ludzkich

chorób, ale tak¿e miejscem spotkania miêdzyludzkiego
oraz spotkania cz³owieka z Bogiem. Sekularyzacja,
która dotyka dziœ ca³ych spo³eczeñstw sprawia, ¿e doœwiadczenie to nie jest obce równie¿ dla przestrzeni
szpitala. Dodatkowo szpital siê dehumanizuje, tak ¿e
okazywanie uczuæ nawet tam staje siê w pewien sposób
„podejrzane”. Zaawansowana specjalizacja poszczególnych dyscyplin medycyny sprawia, ¿e nastêpuje swoista
„atomizacja” sztuki medycznej, a co za tym idzie samego cz³owieka jako pacjenta – cz³owieka przestaje siê
wiêc leczyæ jako integraln¹ ca³oœæ, a skupia siê na leczeniu poszczególnych czêœci jego cia³a, zwalczaniu poszczególnych chorób. Prawa rynku wchodz¹ równie¿
w rzeczywistoœæ placówek leczniczych i sprawiaj¹, ¿e
ma miejsce stawianie na pierwszym miejscu kosztów
i op³acalnoœci leczenia, a nie dobra cz³owieka, pacjenta.
To swoista „idolatria rynku”.
Prof. Esther M. Sternberg (wyk³adowca i dyrektor
badañ Centrum Medycyny Zintegrowanej w Arizonie,
Uniwersytet Arizona w Tucson, USA):
Przyczyn¹ powstawania wielu chorób jest stres,
szczególnie gdy jest on chroniczny. D³ugotrwa³y stres
oddzia³uje na ludzki mózg, a ten produkuje hormony,
które ze swej strony obni¿aj¹ odpornoœæ organizmu.
To z kolei wp³ywa na czêste zapadanie cz³owieka na rozmaite choroby, podatnoœæ na infekcje, z³e gojenie siê
ran, rozwój komórek rakowych. Pocieszaj¹cy jest jednak
fakt, ¿e z opisanej wy¿ej sytuacji jest wyjœcie – nale¿y
jedynie zredukowaæ stres. Dokonuje siê to m.in. poprzez
zdrowy styl ¿ycia, odpowiedni¹ dietê, ruch. W tym miejscu nale¿y wymieniæ równie¿ wiarê i jej dobroczynny
wp³yw na zdrowie cz³owieka – redukuje ona stres i wp³ywa pozytywnie na proces regeneracji, leczenia i pe³nego
powrotu do zdrowia pacjentów. „Wiara leczy” – zosta³o naukowo dowiedzione, ¿e wskutek modlitwy mózg
uwalnia hormony, które istotnie poprawiaj¹ i przyspieszaj¹ proces leczenia. Badania takie przeprowadzono
m.in. na karmelitankach, prowadz¹cych ¿ycie kontemplacyjne, na osobach modl¹cych siê na ró¿añcu, praktykuj¹cych medytacjê chrzeœcijañsk¹, czy ¿yj¹cych duchowoœci¹ franciszkañsk¹.
Na proces leczenia wp³ywa tak¿e wszystko to, co
dociera do nas za pomoc¹ naszych zmys³ów – warto wiêc
inwestowaæ w takie miejsca leczenia, które poprzez swój
wygl¹d, wystrój, klimat bêd¹ pozytywnie oddzia³ywaæ
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na chorych. Jest to inwestycja korzystna nie tylko dla
pacjentów, lecz op³acalna równie¿ w sensie ekonomicznym. Zosta³o udowodnione, ¿e w takim przyjaznym
œrodowisku zdarza siê mniej pomy³ek lekarzy, proces leczenia trwa krócej, a satysfakcja pacjentów niepomiernie wzrasta. Przyk³adem takiego naturalnego miejsca,
które oddzia³uje pozytywnie na wszystkie zmys³y cz³owieka, wspomagaj¹c proces leczenia i powrotu do zdrowia, jest m.in. sanktuarium w Lourdes.
Br. Mario Bonora (Dyrektor Szpitala „Sacro Cuore
Don Calabria” w Negrar-Verona, Przewodnicz¹cy Krajowy ARIS oraz cz³onek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia):
Trzeba zrozumieæ, ¿e pierwszym bogactwem placówek leczniczych nie jest waluta euro, lecz cz³owiek.
Aby mo¿na by³o mówiæ o lepszym dzia³aniu pracowników s³u¿by zdrowia, dzia³aniu w mi³oœci, a wiêc:
otwartoœci, uprzejmoœci, dyspozycyjnoœci, trzeba zacz¹æ
od nawrócenia serca, co w placówkach katolickich nie
powinno dziwiæ. Istotne jest jednak, by by³o to dzia³anie
zespo³owe. Kryzys ekonomiczny mo¿na bowiem pokonaæ – najwiêksz¹ pora¿k¹ by³by kryzys naszej solidarnoœci. Koœció³ jest jak „osio³ek” dobrego Samarytanina
– Chrystusa. Winniœmy na sobie nieœæ zranionego, potrzebuj¹cego brata, tam gdzie nas Pan poprowadzi. Potrzeba, abyœmy byli przygotowani, dyspozycyjni i pos³uszni wobec Jezusa.
Prof. Enrico Garaci (Przewodnicz¹cy Instytutu
i Wy¿szej Rady Zdrowia, W³ochy):
Medycyna zrobi³a dziœ wiele kroków naprzód, ale
posz³a te¿ w kierunku utraty integralnej wizji cz³owieka
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na rzecz specjalizacji naukowo-medycznej. W ten sposób nast¹pi³a depersonalizacja medycyny. Przyczynia
siê do niej równie¿ oparcie wspó³czesnej medycyny
na wydajnoœci statystyczno-ekonomicznej. Traci siê w
ten sposób z oczu cz³owieka i jego dobro na rzecz wydajnoœci i op³acalnoœci systemu leczenia, na rzecz jego
komercjalizacji. Potrzeba wiêc dziœ pilnie „humanizacji”
s³u¿by zdrowia. Winna ona polegaæ na postawieniu
w centrum zainteresowania dobra cz³owieka, na traktowaniu pacjentów na sposób ludzki, szanowaniu ich godnoœci oraz decyzji. Dyskusja o humanizacji medycyny
i s³u¿by zdrowia nie wynika tylko z przesanek etycznych, ale koresponduje te¿ doskonale z wydajnoœci¹
opieki zdrowotnej i jej „rentownoœci¹”.
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI – fragment przemówienia do uczestników konferencji oraz do chorych,
cierpi¹cych i niepe³nosprawnych:
Na koniec pragnê zwróciæ siê do Was, drodzy chorzy. Wasze ciche œwiadectwo jest skutecznym znakiem
i narzêdziem ewangelizacji tych, którzy Was lecz¹
i Waszych rodzin, z t¹ pewnoœci¹, ¿e «¿adna ³za, ani tych,
którzy cierpi¹, ani tych, którzy im towarzysz¹ w ich
cierpieniu, nie jest zmarnowana przed Bogiem» (Anio³
Pañski, 1 lutego 2009). Wy «jesteœcie braæmi Chrystusa
cierpi¹cego; i z Nim, jeœli tego chcecie, zbawiacie
œwiat!» (Pawe³ VI, 8 grudnia 1965, Przes³anie do ubogich, chorych i cierpi¹cych).
IDCIE, NAUCZAJCIE, UZDRAWIAJCIE
Konferencja, pod has³em „Szpital jako miejsce
ewangelizacji”, przybli¿y³a najbardziej pal¹ce problemy
stoj¹ce dziœ przed s³u¿b¹ zdrowia i strukturami szpitalnymi. Przypomnia³a równie¿, ¿e Jezusowy nakaz,
skierowany do uczniów: „IdŸcie, nauczajcie i uzdrawiajcie chorych” (Mt 10,6-8), pozostaje zawsze aktualny oraz ¿e wobec tajemnicy cierpienia, niezale¿nie od
zmieniaj¹cych siê epok i okolicznoœci, Koœció³ mo¿e daæ
tylko jedn¹ adekwatn¹ odpowiedŸ, która niesie prawdziw¹ pociechê bez iluzji – jest ni¹ „wiara i zjednoczenie
z Mê¿em boleœci, Chrystusem, Synem Bo¿ym, przybitym do krzy¿a za nasze grzechy i dla naszego zbawienia” (Pawe³ VI, Przes³anie do ubogich, chorych
i cierpi¹cych).

ŒWIADCZYÆ DOBRO
CIERPIENIEM
Cierpienie wpisane jest w ¿ycie ka¿dego cz³owieka.
Czy bêdzie przyjête i uznane za dar? Czy odrzucane
i traktowane jako kara? Od nas zale¿y, co zrobimy z tym
zadaniem, które pojawia siê niespodziewanie i burzy
dotychczasow¹ codziennoœæ. Chrystus poprzez przyk³ad
swojego ziemskiego ¿ycia „nauczy³ cz³owieka równoczeœnie œwiadczyæ dobro cierpieniem – oraz œwiadczyæ
dobro cierpi¹cemu” (SD 7,99). Taka postawa charakteryzowa³a Mariê Epstein i Hannê Chrzanowsk¹ – pielêgniarki, mieszkanki Krakowa a obecnie kandydatki do chwa³y o³tarzy. Same naznaczone cierpieniem,
ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³y w s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi.
MARIA EPSTEIN
S³uga Bo¿a s. Magdalena Maria Epstein urodzi³a siê
2 sierpnia 1875 w Pilicy. Od wczesnej m³odoœci by³a
bardzo wra¿liwa na potrzeby bliŸnich i niedolê drugiego
cz³owieka. W wieku 19 lat podjê³a z ogromnym poœwiêceniem dzia³alnoœæ charytatywn¹ w Stowarzyszeniu Panien Ekonomek œw. Wincentego á Paulo. Maria Epstein
wraz z innymi wolontariuszkami otworzy³a w 1909 roku
ambulatorium higieniczne, a w 1911 r. ma³y szpitalik
i salkê operacyjn¹. Poniewa¿ siostrom brakowa³o przygotowania medycznego, Maria Epstein wysz³a z inicjatyw¹ za³o¿enia pierwszej szko³y pielêgniarstwa na ziemiach polskich. 5 listopada 1911 r. dziêki sk³adkom i darowiznom spo³eczeñstwa krakowskiego zostaje otwarta
dwuletnia prywatna Szko³a Pielêgniarek Zawodowych
Panien Ekonomek p.w. œw. Wincentego á Paulo. Do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej szko³a wykszta³ci³a
grupê pielêgniarek, która pomaga³a cierpi¹cym i chorym. Podczas wojny z niezwyk³¹ ofiarnoœci¹ i zaanga¿owaniem ekonomki w³¹czy³y siê w udzielanie pomocy
ofiarom wojny. Maria Epstein od jesieni 1914 r. przez
dwa lata przebywa³a na froncie rosyjskim w tzw. Grupie
Chirurgicznej prof. Rutkowskiego. Po odzyskaniu przez

Polskê niepodleg³oœci, w latach 1919-21 Maria Epstein
z wielkim zaanga¿owaniem udziela³a pomocy medycznej ofiarom Powstañ Œl¹skich. W 1924 r. po wielomiesiêcznych staraniach, doprowadzi³a do podpisania
umowy w sprawie utworzenia Uniwersyteckiej Szko³y
Pielêgniarek i Higienistek. Jej uroczyste otwarcie nast¹pi³o 12 grudnia 1925 r. M. Epstein, pe³ni¹c funkcjê dyrektorki, dba³a nie tylko o zawodowe przygotowanie
przysz³ych pielêgniarek, ale tak¿e o ich rozwój intelektualnokulturalny i duchowy. Sama oddana organizacji
szkolnictwa pielêgniarskiego zaczê³a stopniowo odczuwaæ pragnienie poœwiecenia siê umi³owanemu ponad
wszystko Panu Bogu. W sposób harmonijny ³¹czy³a
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zg³êbianie prawd Bo¿ych, kontemplacjê i modlitwê
z twórczym dzia³aniem skierowanym na profesjonaln¹
s³u¿bê ludziom chorym. Utrzymywa³a sta³e kontakty
z krakowskim klasztorem „Na Gródku”, do którego
wst¹pi³a w 1931 r. w wieku 56 lat. Podejmuj¹c tak¹
decyzjê, Maria kierowa³a siê „pragnieniem d¹¿enia
do wy¿szej doskona³oœci i z³o¿enia ofiary za siebie Bogu, za Ojczyznê i powo³ania kap³añskie w Polsce”.
W klasztorze swoj¹ postaw¹ budowa³a otoczenie „prostot¹, pokor¹ i pos³uszeñstwem. (…) Stara³a siê nieœæ
pomoc ka¿demu, komu tylko mog³a; by³a pe³na us³u¿noœci i dobroci serca, zw³aszcza wzglêdem chorych”.
W 1942 r. s. Magdalena Maria Epstein uleg³a parali¿owi. Zmar³a w odzyskanym po wojnie klasztorze „Na
Gródku”, po 6 latach ciê¿kiej choroby 6 wrzeœnia 1947 r.
Przez ca³e ¿ycie realizowa³a napisane w postanowieniach rekolekcyjnych zdanie: „Chcê mi³owaæ Pana Jezusa za obecny i za przysz³y czas i za te wszystkie lata,
w których nie doœæ Go mi³owa³am. Nie uciekaæ od krzy¿y; cierpi¹c mogê Bogu pokazaæ, ¿e Go mi³ujê”.
HANNA CHRZANOWSKA
S³uga Bo¿a Hanna Chrzanowska urodzi³a siê 7 paŸdziernika 1902 r. w Warszawie. Pochodzi³a z powszechnie szanowanej i znanej z dobroczynnoœci rodziny.
Zofia Szlenkierówna, która by³a ciotk¹ Hanny ufundowa³a w Warszawie Szpital Dzieciêcy im. Karola i Marii.

KOTWICA

28

6 / 2012

POSTAÆ

Jako dwunastolatka Hanna Chrzanowska zosta³a pacjentk¹ tego szpitala. W jej pamiêci pozosta³a pe³na
dobroci i poœwiêcenia praca personelu pielêgniarskiego.
W 1921 r. Hanna ponownie przebywa³a w szpitalu. Doœwiadczenie w³asnego cierpienia uwra¿liwi³o j¹ na nieszczêœcie innych. „Umia³a odt¹d postawiæ siê w po³o¿eniu chorego, spojrzeæ jego oczyma i lepiej zrozumieæ
jego potrzeby i oczekiwania”. W 1922 r. rozpoczê³a naukê w Warszawskiej Szkole Pielêgniarstwa, któr¹ ukoñczy³a w 1924 roku. Pielêgniarstwo sta³o siê dla Hanny
drog¹ do nawrócenia i oddania siê Bogu. W tym okresie,
„bêd¹c tak blisko cz³owieka, któremu s³u¿y³a, jeszcze
daleko by³a od ducha s³u¿by ewangelicznej. Dalekie by³o nieznane pojêcie o ¿yciu na chwa³ê Bo¿¹”. Nawrócenie prze¿y³a w latach trzydziestych. Hanna Chrzanowska podczas stypendiów zagranicznych w Pary¿u
i w Belgii, pog³êbia swoj¹ wiedzê odnoœnie pielêgniarstwa domowego. Okres okupacji spêdza w Krakowie, gdzie pracuje w Sekcji Pomocy Wysiedlonym
Polskiego Komitetu Opiekuñczego w dziale pomocy
domowej.
Podczas wojny traci najbli¿sze osoby. Ojciec umiera
w obozie koncentracyjnym w styczniu w 1940 r., a brat
ginie w kwietniu tego samego roku w Kozielsku. Po wojnie, jako kierownik dzia³u pielêgniarstwa spo³ecznego
i domowego w Uniwersyteckiej Szkole PielêgniarskoPo³o¿niczej w Krakowie, d¹¿y do solidnego przygotowania uczennic do pielêgnowania chorych w warunkach
domowych. Przez rok pe³ni funkcjê dyrektorki szko³y
Pielêgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Po
przejœciu na emeryturê Hanna organizuje opart¹ na
strukturach parafialnych domow¹ opiekê nad chorymi.
Do pomocy anga¿owa³a lekarzy, ksiê¿y, studentów,
pielêgniarki i siostry zakonne. Trosk¹ otacza³a chorych
i ich rodziny. W sposób szczególny dba³a o potrzeby
duchowe chorych – modlitwê i Msze œw. Organizowa³a
wspólne wieczerze wigilijne, Dni Chorego, rekolekcje
dla chorych w Trzebini, na których nauki wyg³asza³
m.in. ks. kard. Karol Wojty³a. Sama zmagaj¹c siê z chorob¹ nowotworow¹, „w ka¿dym chorym widzia³a
Chrystusa i pomaga³a dŸwigaæ ten Jego Krzy¿”. Hanna
Chrzanowska zmar³a 29 kwietnia 1973 roku.
W mowie po¿egnalnej Ks. Kardyna³ Karol Wojty³a
powiedzia³: „Dziêkujemy Bogu za to, ¿e by³aœ wœród nas
taka, jaka by³aœ – z t¹ Twoj¹ wielk¹ prostot¹, z tym

Panie, czy chcesz moich r¹k,

wewnêtrznym spokojem, a zarazem z tym wewnêtrznym
¿arem; ¿e by³aœ wœród nas jakimœ wcieleniem Chrystusowych b³ogos³awieñstw z Kazania na Górze; zw³aszcza
tego, które mówi «B³ogos³awieni mi³osierni». Dziêkujemy Panu Bogu za to ¿ycie, które mia³o tak¹ wymowê,
które pozostawi³o nam takie œwiadectwo; tak bardzo
przejrzyste, tak bardzo czytelne. I dziêkujemy tak¿e za tê
œmieræ, bo chocia¿ jest ona dla nas wielk¹ strat¹, to
ufamy, ¿e nadal bêdziesz myœla³a o wszystkich chorych
Krakowa i archidiecezji, a tak¿e i poza Krakowem i poza
archidiecezj¹; i o wszystkich Twoich siostrach i o tych
pielêgniarkach, pielêgniarstwie parafialnym, które tak
wspaniale zorganizowa³aœ w naszym Koœciele. Niech
bêd¹ dziêki Bogu Mi³osiernemu za Twoje ¿ycie; niech
nagrod¹ Twoj¹ bêdzie sam Pan; niech promieniowanie
Twojej pos³ugi trwa wœród nas i wszystkich nas nieustannie poucza, jak s³u¿yæ Chrystusowi w bliŸnich.
Amen”.

by spêdziæ ten dzieñ
pomagaj¹c biednym i chorym,
którzy ich potrzebuj¹?
Panie, dajê Ci dzisiaj moje rêce.
Panie, czy potrzebujesz moich nóg,
aby spêdziæ ten dzieñ
odwiedzaj¹c tych,
którzy potrzebuj¹ przyjaciela?
Panie, dzisiaj oddajê Ci moje nogi.
Panie, czy chcesz mego g³osu,
aby spêdziæ ten dzieñ
na rozmowie z tymi,
którzy potrzebuj¹ s³ów mi³oœci?
Panie, dzisiaj dajê Ci mój g³os.
Panie, czy potrzebujesz mojego serca,
aby spêdziæ ten dzieñ
kochaj¹c ka¿dego cz³owieka tylko dlatego,
¿e jest cz³owiekiem?
Panie, dzisiaj dajê Ci moje serce”.
b³. Matka Teresa z Kalkuty
„Pamiêtajcie, ¿e nie tylko o cia³o winniœcie
siê troszczyæ, ale o cierpi¹ce dusze, które
zwracaj¹ siê do was. O ile¿ ³atwiej mo¿ecie
uœmierzaæ cierpienia wasz¹ rad¹ i schodz¹c
do g³êbin ludzkiego ducha, ni¿ wypisywaniem bezdusznych recept”
(œw. Józef Moscati, Listu do dra Cosima
Zacchina).

Bibliografia: Wierna Mi³oœci. S³u¿ebnica Bo¿a Siostra
Magdalena Maria Epstein Op., Kraków 2008.; Urbanek B
(red.), Zawód pielêgniarki na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku, Warszawa
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Micha³ WoŸniak, fotografie Adam Stelmach

JA I MOJE CIA£O
„A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy nami” – pisze œw. Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Tymi s³owami opisuje on Boga, który tak nas kocha, ¿e zsy³a nam cz¹stkê swojego Boskiego oblicza
w postaci swego jednorodzonego Syna, czyli Jezusa
Chrystusa. Ka¿dego roku œwiêtujemy tê niesamowit¹ tajemnicê, która ukazuje nam, ¿e Bóg, jak to mo¿na przeczytaæ w Ksiêdze Rodzaju, naprawdê stworzy³ nas na
swój obraz. Cz³owiek nigdy nie pojmie do koñca ca³ej
prawdy o Bogu i Jego naturze, jednak¿e dane nam by³o
dwa tysi¹ce lat temu poznaæ ludzkie wcielenie Boga,
czyli jedn¹ osobê z Trójcy Œwiêtej. Syn Bo¿y – Jezus
Chrystus, przyjmuje cia³o cz³owieka, tak kruche w porównaniu z Jego Bosk¹ istot¹. Przychodzi na œwiat w bez-

bronnym niemowlêciu, okazuj¹c nam cud narodzin.
Przychodzi do nas jak miliony innych dzieci, piêknych
i bezbronnych, lecz z jednym wyj¹tkiem – On nie jest
ska¿ony przez grzech Adama i Ewy.
Niestety, my wszyscy rodzimy siê, choæ niewinni, to
jednak splamieni pradawnym grzechem, z którego w sakramencie chrztu jesteœmy obmyci. Cz³owiek sk³ada siê
z wiecznego ducha i cia³a, które jest jakby „form¹” przejœciow¹ w drodze do zjednoczenia z Bogiem w wiecznoœci. W dzisiejszym œwiecie, niestety, zapominamy o
tej prawdzie i patrzymy tylko powierzchownie na otaczaj¹cy nas œwiat. Œcigamy siê na b³êdnej drodze do osi¹gniecia szczytu zawodowego, a nie na drodze do Boga
(która te¿ nie wyklucza sukcesów). Aby osi¹gn¹æ sukces

na drodze, która wiedzie do Zbawcy, trzeba iœæ Jego tras¹
i pok³adaæ w Nim ufnoœæ. Chrystus objawi³ nam tê œcie¿kê i mo¿emy j¹ poznawaæ. Bóg da³ nam rozum oraz
woln¹ wolê, dlatego te¿ nie da³ nam GPS-u z wyznaczonym celem „Niebo”. Posiadamy jednak coœ co doprowadzi nas do celu – mapê! Nasz¹ map¹ jest Pismo Œwiête. Wszyscy wiemy, ¿e z sam¹ map¹ bardzo trudno
orientowaæ siê na drodze, dlatego te¿ na naszej trasie ¿ycia pojawiaj¹ siê drogowskazy, czyli ludzie, dziêki którym poznajemy tê drogê. Wszyscy wiemy, ¿e ka¿da droga wymaga od podró¿nika dostosowywania siê do warunków, jakie oferuje nam podró¿. Czy samochodem
osi¹gnie siê szczyt Rys? Niestety nie! Tak jak pisa³ b³.
Jerzy Matulewicz: jeœli jedne drzwi zamkniête, inne s¹
otwarte. Nie ka¿dy jest w stanie wysi¹œæ z auta, aby pieszo kontynuowaæ podró¿ na przyk³adowe Rysy. S¹ ludzie, którzy po prostu ceni¹ wygodê i nie podejm¹ nawet
próby opuszczenia klimatyzowanego samochodu. Ale
istnieje te¿ grupa „odmieñców”, osób niepe³nosprawnych, dla których wycieczka na Rysy jest awykonalna.
Czy na pewno? Ale¿ nie, trzeba tylko poszukaæ „innych
drzwi”. Tak jak do Boga ka¿dy z nas idzie w³asn¹ œcie¿k¹, tak osoba niepe³nosprawna mo¿e zdobyæ przyk³adowe Rysy, prosz¹c np. o wycieczkê helikopterem. Trzeba tylko wiary w Boga, ¿e wszystko, z czym mamy siê
zmierzyæ, jest skrojone na nasz¹ miarê.
Jestem osob¹ niepe³nosprawn¹. Choæ jeszcze nie
zdoby³em Rys, zdobywam ¿ycie. Obiecujê wam (jest to
na piœmie ), ¿e i na Rysy siê wybiorê. Teraz jednak chcia³bym opisaæ kilka innych „szczytów”, które dane mi by³o
zdobyæ. Pierwszym szczytem, który zdoby³em, by³a akceptacja siebie. Pomimo, ¿e jako dziecko by³em daleko
od Koœcio³a, Bóg da³ mi dar akceptacji. Jestem niepe³nosprawny, mam mózgowe pora¿enie dzieciêce, w wyniku
którego nie chodzê, moje rêce robi¹ wszystko po swojemu (przez co do dziœ sam nie jem), a moja mowa to
„specyficzny dialekt”, który nie zawsze jest w pe³ni zrozumia³y dla innych. Akceptacja tych wszystkich czynników, które sprawiaj¹, ¿e jestem inny, nie jest prosta.
Wraz z czasem wzrasta œwiadomoœæ tego, jakim siê jest.
Dla dziecka wszystko kreci siê w œwiecie zabawy, rodziny i najbli¿szych. Ci, którzy Ciê kochaj¹, nie patrz¹c
na to, ¿e mimo dorastania twój rozwój fizyczny zatrzyma³ siê na czworakowaniu. Tak jak Bóg, Rodzice kochaj¹ swoje dzieci bezwarunkowo. Dziêki takiej mi³oœci
moja mama, mimo tego ¿e by³em „inny”, zabiera³a mnie

wszêdzie, nie wstydz¹c siê tego, jaki jestem. To ta mi³oœæ
by³a pierwsz¹ „cegie³k¹” w procesie budowy w³asnej
osobowoœci.
Tak jak dla ka¿dego, tak i dla mnie przyszed³ czas,
aby zacz¹æ ¿yæ w³asnym ¿yciem. Pierwsze kolonie, zielone szko³y… to by³y pierwsze wyjazdy bez mamy. Zawsze lubi³em szukaæ „w³asnych patentów” pomagaj¹cych mi w codziennym ¿yciu. Przyk³adem takiego „patentu” by³ statyw do aparatu zbudowany z klocków lego.
By³ czas, w którym chcia³em robiæ zdjêcia, moje rêce mi
to uniemo¿liwia³y i dlatego zrodzi³ siê pomys³ statywu.
Ten b³ahy przyk³ad pokazuje, ¿e zawsze da siê coœ wymyœliæ, znaleŸæ inne wyjœcie, które prowadzi do celu.
Tak jak pisa³em, przychodzi czas, w którym stajemy siê
samodzielni. Jest to ca³y proces, w którym wychodzimy

Tatry, fot. ks. Rafa³ Zendran
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spod opieki rodziców. W moim przypadku proces ten
stanowczo rozpocz¹³ siê w chwili zmiany szko³y. Trafiaj¹c w czwartej klasie do szko³y integracyjnej, rozpocz¹³em ¿ycie „miêdzy œwiatami”, bêd¹c niepe³nosprawnym, ¿y³em jak sprawny. Sporo zawdziêczam harcerstwu, przez 10 lat by³em „czynnym” harcerzem w 40
WDHiZ. Na obozach rozwin¹³ siê we mnie hart ducha,
nie maj¹ tam taryf ulgowych, musia³em wiele pokonaæ
np. nauczyæ siê pompek. Dziêki harcerstwu w pe³ni opanowa³em w³asn¹ toaletê. Niestety, jak w ka¿dym przypadku cz³owiek musi coœ sobie uœwiadomiæ, aby podj¹æ
z czymœ walkê. Jako zuch czy m³ody harcerz mia³em
do pomocy starsz¹ kadrê. Czas jednak mija³ i przysz³a
chwila, w której… (wybaczcie za dos³ownoœæ) mój róKOTWICA
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wieœnik musia³ mi podetrzeæ ty³ek. Uœwiadomi³o mi to,
¿e z czasem bêdê musia³ prosiæ o pomoc w tej czynnoœci
osoby m³odsze. Dlatego zawalczy³em i teraz czynnoœci
toaletowe wykonujê sam.
Kolejnym szczytem, którym chce siê z wami podzieliæ, jest szczyt nawrócenia. Pod koniec podstawówki
lekcjê religii prowadzi³ ks. Stanis³aw Slassa, którego
bardzo polubi³em. Dziêki dwóm rodzinom, które nale¿a³y do parafii, zacz¹³em chodziæ na Mszê do ks. Stanis³awa. W krótkim czasie, dziêki ks. Stanis³awowi i Krzysztofowi Michalskiemu oraz za zgod¹ proboszcza Tadeusza zosta³em przyjêty do grona ministrantów. Do dziœ
pamiêtam s³owa ks. Stanis³awa, ¿e „przyjmuje do grona
ministrantów jedenastu ch³opców i wózek”.
Krok po kroku Bóg zacz¹³ poprzez innych szykowaæ
mnie do Jego planów wobec mnie. W liceum, dziêki mojemu koledze, z którym wzajemnie siê motywowa³em,
zacz¹³em wychodziæ sam z domu. Powoli razem pokonywaliœmy drogê ku samodzielnemu wychodzeniu do
obcych. To nie by³o ³atwe, z moj¹ mow¹ wszystko siê
komplikuje. Moje niepe³nosprawne cia³o to „pikuœ”
w porównaniu z utrudnion¹ komunikacj¹. Œwiat oferuje
ró¿ne „protezy” i udogodnienia w dziedzinie niepe³nosprawnoœci ruchowej. Posiadaj¹c wózek elektryczny,
mogê zwiedzaæ ten piêkny œwiat, w którym bariery
architektoniczne powoli s¹ niwelowane. Maj¹c, niestety,
niewyraŸn¹ mowê, jestem w wielu przypadkach z góry
oceniany jako ktoœ, kto nic nie ma do przekazania i potrzebuje kogoœ innego do decydowaniu o w³asnym ¿yciu. Czêsto cz³owiek po prostu nie chce siê odzywaæ, aby
unikn¹æ tej oceny. Jestem jednak stworzony na obraz
Boga. Ludzie wyœmiewali nawet Jezusa, nie wierz¹c Jego s³owom. Czy Chrystus pod ich wp³ywem chowa³ siê
w domu z najbli¿szymi? Oczywiœcie, ¿e nie, Jego misj¹
by³o szerzenie s³owa Bo¿ego. Wychodzi³ do obcych,
wystawiaj¹c siê nie raz na drwiny. Wiêc bêd¹c Jego s³ug¹, muszê braæ z Niego przyk³ad. Nie mogê zamykaæ siê
na innych, albowiem Bóg nie stworzy³ mnie samego, On
powo³a³ nas do ¿ycia w grupie. Dlatego te¿ lubiê „pchaæ
siê” w ró¿ne dzia³ania, aby byæ z ludŸmi.
Drug¹ przyczyn¹, dla której mimo niepe³nosprawnoœci podejmujê ró¿ne wyzwania, jest pragnienie rozwoju. Wierzê, ¿e Bóg jest ze mn¹ i w odpowiednim czasie otwiera przede mn¹ odpowiednie drzwi prowadz¹ce
do nowych wyzwañ, na które jestem gotowy. Owszem,
wyzwania te czasem mnie dziwi¹ i przera¿aj¹, lecz id¹
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one od Boga nie po to, aby mnie przyt³oczyæ, tylko abym
z Jego pomoc¹ stawa³ siê coraz lepszy. W ¿yciu wszystko
ma swój czas, przekona³em siê o tym, robi¹c prawo
jazdy. Cz³owiek, który sam nie jest w stanie sam zjeœæ,
ma prawo jazdy? Paranoja, prawda? No ale, co poradzê,
jestem takim „dziwactwem”. Po skoñczeniu liceum
i rozpoczêciu studiów, zapragn¹³em zrobiæ prawo jazdy.
Niestety, Bóg w tym czasie nie zaplanowa³ tego, aby by³
kierowc¹. Postawi³ na mojej drodze lekarkê, która na
mój widok siê przerazi³a i odmówi³a mi zgody na kurs.
Rozczarowany pogodzi³em siê z myœl¹, i¿ nigdy nie zostanê kierowc¹. Lecz dla Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych. Kilka lat póŸniej da³ mi odpowiedni¹ motywacjê i w pó³tora miesi¹ca zrobi³em prawo jazdy. To by³o
w Jego planach wys³aæ mnie na tak wysoki szczyt. Bo ten
szczyt jest tylko pagórkiem na szlaku, który Bóg zaplanowa³ dla mnie. Zanim jednak powiem wam, na jak¹
drogê mnie Pan wys³a³, chcê jeszcze powiedzieæ o za-

bawnym fragmencie mojego egzaminu na prawo jazdy.
W ¿yciu trzeba posiadaæ dystans do siebie. Na egzaminie
mój egzaminator wystraszy³ siê mnie, instruktor, który
doprowadzi³ mnie do auta, widz¹c przera¿enie egzaminatora, powiedzia³ mu: „panie, jest lepiej ni¿ wygl¹da”.
Tak jak mówi³em, Bóg ma wobec ka¿dego z nas
plan. Droga, któr¹ teraz odkrywam, jest ironi¹ losu. Bóg
jest dobrym kawalarzem wobec mojego powo³ania. Rok
temu wkroczy³em na drogê mówcy. Cz³owiek z niewyraŸn¹ mow¹ zosta³ zaproszony na miêdzynarodow¹ konferencjê w roli prelegenta. Tylko Bóg móg³ coœ takiego
sprawiæ. Mój krzy¿, jakim jest moja mowa, sta³ siê
czymœ, czym mogê dzieliæ siê z innymi. Mówi¹c innym
o moich doœwiadczeniach zwi¹zanych z ¿yciem osoby,
która ma k³opoty w komunikacji, s³u¿ê innym, reprezentuj¹c ludzi z podobnymi k³opotami. Bóg zmienia
moje s³aboœci w orê¿e do walki o lepsze jutro.
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Dorota Grzymek - przyjaciel we wspólnocie „Wiara i Œwiat³o” w Jaworznie
„Maryja urodzi³a Jezusa w bardzo ubogiej grocie w Betlejem.
Pasterze przyszli uczciæ Syna Bo¿ego, który sta³ siê ma³ym dzieckiem.”
Jean Vanier „Spotykam Jezusa”

…BO NIE MA DLA NIEGO
MIEJSCA W GOSPODZIE…

Wybór Boga jest zaskakuj¹cy. Daje œwiatu swego
Syna, który rodzi siê w ciemnoœciach nocy, a pierwszymi, którym zosta³a objawiona ta radosna nowina,
s¹ pasterze. Ubodzy, bêd¹cy gdzieœ poza nawiasem
spo³ecznoœci Izraela, ludzie bez znaczenia, pozbawieni szacunku. Ich grota staje siê schronieniem
dla ubogiego Jezusa i Jego Matki, a oni dziel¹ siê tym,
co sami posiadaj¹.
Wybór Boga jest zaskakuj¹cy. Ukazuje nam,
¿e to, co odrzucone przez œwiat i wzgardzone, jest
miejscem zamieszkiwania Boga, objawiania siê Jego mi³oœci. Od ponad 20 lat odkrywam wspólnotê
„Wiara i Œwiat³o” jako miejsce zamieszkiwania Boga,
miejsce, gdzie doœwiadczam Jego mi³oœci w bardzo
konkretny sposób – poprzez czu³¹ mi³oœæ moich przyjació³ z upoœledzeniem umys³owym.
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Wszystko zaczê³o siê od spotkania. Koniec sierpnia 1986 roku, wiedziona zwyk³¹, ludzk¹ chêci¹ pomocy pojecha³am na obóz letni wspólnoty, by na coœ
siê przydaæ. Góry, bardzo skromne warunki, spanie we
wspólnych salach, czerpanie wody ze studni, prosty
rytm dnia, ubieranie, œniadanie, przygotowanie prostych posi³ków, Msza Œw., spacer, wieczorna modlitwa. To by³o moje pierwsze spotkanie z „innoœci¹”,
jednoczeœnie odkrywanie mojej bezradnoœci i ograniczeñ. Lucynka, która nie potrafi³a powiedzieæ
zrozumiale ¿adnego s³owa, poruszaj¹cy siê z trudem
z wiecznie zaœlinion¹ buzi¹ Olek, Gabryœ nêkany licznymi atakami epilepsji, pe³en lêku Kazik, szlochaj¹cy
wieczorami Emil, bo to jego pierwszy wyjazd bez mamy na tak d³ugo… Dla prawie wszystkich z nich by³o
to pierwsze wyjœcie z domu, dot¹d pozostawiali tam
ze swoimi rodzinami, niektórzy ukrywani wrêcz przed
œwiatem. Dla mnie wtedy by³o to zetkniêcie z ogromnym cierpieniem, ubóstwem, ale jednoczeœnie z wielk¹ prostot¹ i otwartoœci¹. Oswajaliœmy siê ze sob¹,
ale raczej to osoby z upoœledzeniem umys³owym
oswaja³y nas. By³ to czas spontanicznej radoœci, cieszenia siê sob¹, bliskoœci¹ Boga. Powoli nawi¹zywa³y
siê delikatne wiêzi.
Po powrocie z obozu zaczê³am towarzyszyæ
Emilowi, mojemu rówieœnikowi z Zespo³em Downa.
Emil mieszka³ z rodzicami i braæmi. Odwiedza³am go
w domu, wychodziliœmy razem na spotkania wspólnoty, tak¿e na niedzieln¹ Mszê Œw. Emil czeka³
na mnie w oknie z niecierpliwoœci¹. Kiedy szliœmy
razem, Emil bra³ mnie pod rêkê dumny, ¿e idzie
z przyjació³k¹. Z nieukrywan¹ radoœci¹ przedstawia³

mnie ka¿dej napotkanej osobie „to jest moja Dorotka”.
Ludzie odprowadzali nas ciekawskim wzrokiem, odwracaj¹c siê z niesmakiem. Emil nauczy³ mnie odpowiedzialnoœci za s³owo. Ufa³ mi. Raz jeden nie przysz³am o umówionej wczeœniej porze (nie by³a to era
telefonów), coœ mi wypad³o. Emil sta³ dwie godziny
w oknie ubrany i nie chcia³ odejœæ, bo „ona przyjdzie”.
Taka sytuacja wydarzy³a siê tylko jeden raz. We
wspólnocie przygotowywaliœmy Emila do przyjêcia
I Komunii Œwiêtej. Mia³ wtedy 20 lat. Miejscowy proboszcz proszony wczeœniej przez mamê Emila o mo¿liwoœæ jego przyst¹pienia do tego sakramentu odmówi³ jej, uwa¿aj¹c, ¿e by³o to takiemu dziecku niepotrzebne. On i tak nie rozumie. A przecie¿ my te¿ nie
rozumiemy tajemnicy Eucharystii, a przychodzimy
i karmimy siê ni¹, wiedz¹c, ¿e jest to Ÿród³o ¿ycia dla
nas. Szczêœliwy Emil, gdy móg³ ju¿ przyj¹æ Jezusa,
prawie wykrzykiwa³ na ca³y koœció³ w czasie dziêkczynienia s³owa: „Pan mój i Bóg mój”. Swoj¹ szczer¹,
z serca p³yn¹ca modlitw¹, swoim zbyt g³oœnym œpiewem wzbudza³ zgorszenie osób obecnych w koœciele.
„Innoœæ” budzi lêk, dystans, odrzucenie, za tym idzie
izolacja. Emil by³ „inny”, spontaniczny, prawdziwy
w swoich emocjach. Zdarza³o siê, ¿e ludzie w koœciele
odsuwali siê od nas, bo zbyt energicznie potrz¹sa³
rêk¹, przekazuj¹c znak pokoju. W autobusie te¿ robi³o
siê wokó³ nas luŸniej. Gdy by³ m³odszy, mama Emila,
nie maj¹c go z kim zostawiæ, zabiera³a go ze sob¹ na
noc do pracy (by³a stró¿em w pobliskim przedszkolu).
Gdy dowiedzia³a siê o tym jej prze³o¿ona, kaza³a
zdezynfekowaæ wszystkie sprzêty, których dotyka³
i kategorycznie zabroni³a mu tam przychodziæ. A przecie¿ Zespó³ Downa to nie choroba wirusowa, któr¹
mo¿na siê zaraziæ… Emil zara¿a³, ale swoj¹ spontanicznoœci¹ w przyjmowaniu innych. Pierwszy zawsze
wita³ przychodz¹ce nowe osoby, oni szybko znajdowali siê w jego otwartych ramionach, trochê mo¿e
zdezorientowani i przera¿eni wylewnoœci¹ i gwa³townoœci¹ przywitania, ale byli ju¿ przygarniêci i zaakceptowani. Emil odszed³ do Pana 21 lat temu w Œwiêto
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Zwiastowania. Do dziœ w naszej wspólnocie jest jego
bratowa i bratankowie, którym nie by³o dane poznaæ
wujka, bo urodzili siê znacznie póŸniej. Ich dom
pozostaje otwarty dla ludzi ze wspólnoty.
Wspólnoty „Wiara i Œwiat³o” narodzi³y siê z Bo¿ego zamys³u jako Bo¿a odpowiedŸ na cierpienie
rodziców, którzy doœwiadczyli odrzucenia przez spo³eczeñstwo i przez parafie z powodu narodzin dziecka
z upoœledzeniem umys³owym. We wspólnocie widzimy, jak rodzice odkrywaj¹, ¿e ich dziecko mo¿e byæ
dla innych cennym darem, ¿e ono samo posiada dary,
którymi mo¿e s³u¿yæ we wspólnocie. Po latach mówi¹
nam: „Dla nas to niepojête, ¿e ktoœ chce spêdzaæ czas
z naszymi dzieæmi, my musimy, ale wy?”. Jean Vanier
powiedzia³: „Je¿eli brakuje wspólnoty, serca zamykaj¹ siê i obumieraj¹”. Serca rodziców powoli od¿ywaj¹ w czasie wspólnotowych spotkañ, Eucharystii,
dzielenia siê i œwiêtowania, bo bycie razem smakuje
i rodzi radoœæ. Mo¿emy odkrywaæ, ¿e osoby z upoœledzeniem umys³owym, te, którym to my chcemy pomagaæ, okazuj¹ siê byæ tymi, którzy nam pomagaj¹.
Ucz¹ nas byæ sob¹, nie baæ siê otwieraæ serca na przyjaŸñ i bliskoœæ, choæ czyni nas to kruchymi, podatnymi
na zranienia. Ucz¹ nas wra¿liwoœci, czu³oœci w relacjach, odczytywania jêzyka gestów i wreszcie bycia
prawdziwymi przed Bogiem w ufnej, prostej relacji.
Osobiœcie odkrywam, ¿e wspólnota jest miejscem,
gdzie doœwiadczyæ mo¿na uzdrowienia serca dziêki
ubogim, którzy pokazuj¹, ¿e w relacji wa¿ny jest nie
intelekt, atrakcyjnoœæ, ale serce. S¹ takie chwile, gdy
bardzo realnie doœwiadczam Bo¿ej obecnoœci nie tylko w d³ugiej ciszy przed Najœwiêtszym Sakramentem czy w czasie dzielenia siê Ewangeli¹, ale tak¿e
w chwilach prawdziwej jednoœci bycia razem, czy to
le¿¹c beztrosko na ³¹ce, czy te¿ zwyczajnie pij¹c razem przy stole herbatê. Jestem przekonana, ¿e to On
czyni nas zdolnymi do bycia razem mimo naszej
nieumiejêtnoœci kochania tych, którzy s¹ trudni.
Wspólnota jest miejscem osobistego wzrostu dla
ka¿dego, uczenia siê akceptacji siebie ze swoimi ograKOTWICA
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niczeniami, ale i zdolnoœci¹ obdarowywania innych
tym, co w nas wyj¹tkowe. Wiele osób przychodzi do
wspólnoty, ale nie wszyscy w niej pozostaj¹. Osobami
najwierniejszymi we wspólnocie s¹ przyjaciele z upoœledzeniem umys³owym, s¹ od zawsze i na zawsze.
Oni najwczeœniej odkrywaj¹, ¿e to jest ich miejsce,
gdzie s¹ szczêœliwi, ale mog¹ byæ takimi tylko wtedy,
gdy nie s¹ w niej sami. Bêd¹c we wspólnocie, przechodzimy przez kilka etapów: czas fascynacji, zachwytu,
entuzjazmu i aktywnoœci. Dla niektórych wspólnota
staje siê miejscem, gdzie zaczerpnêli i mog¹ iœæ dalej.
Ale niektórzy po czasie odkrywaj¹, ¿e s¹ tutaj, gdy¿ to
Jezus pragnie, by tu w³aœnie byli. To delikatne zaproszenie Jezusa poznaje siê w czasie poprzez s³uchanie
swojego serca oraz odczytanie swoich i Jego pragnieñ.
Pojawia siê wtedy odkrycie, ¿e jest tu wszystko to,
czego tak naprawdê cz³owiek potrzebuje. Mo¿e to byæ
poznanie, ¿e Bóg powo³uje mnie do wspólnoty, gdzie
nie jestem zwi¹zany z ni¹ œlubem na wzór osób konsekrowanych, ale swoj¹ wiernoœæ wyra¿am przez

podjêcie ka¿dego roku przymierza. Ka¿dy z nas jest
przecie¿ stworzony do ¿ycia w relacji, do dzielenia
codziennoœci z kimœ, kto jest dla nas wa¿ny, do przyjmowania i dawania mi³oœci. Przyjmuj¹c to powo³anie,
wchodzê w czas wiernoœci wspólnocie, bo tylko wtedy
prawdziwie mogê przyjmowaæ innych, by i oni mogli
zakosztowaæ i odkryæ skarb, jakimi s¹ ubodzy i maluczcy tego œwiata.
Kilka tygodni temu przysz³a po raz pierwszy do
wspólnoty mama z upoœledzon¹ córk¹. Niewiele mówi³a przez ca³e spotkanie, na którym nie dzia³o siê nic
szczególnego. By³o zwyczajnie: modlitwa, czas przy
stole, wspomnienia z ostatnich wakacji. Pod koniec
powiedzia³a ze ³zami w oczach: „Tu czuje siê obecnoœæ Boga…”.
Bóg znalaz³ miejsce wœród tych, z którymi nikt
siê nie liczy, którymi œwiat pogardza. Jezus rodzi siê
w miejscu ubogim, bo nie ma dla niego miejsca
w gospodzie…
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Katarzyna Bystra

BETEL – OTWÓRZ SIÊ
NA POMOC BOGA
Federacja Wspólnot ¯ycia BETEL to inaczej domy z osobami
niepe³nosprawnymi i chorymi, w których zamieszkuj¹ i ubogacaj¹
siê wzajemnie osoby niepe³nosprawne i sprawne. Rozró¿niamy piêæ
typów wspólnot ¿ycia: Wspólnoty Rodzinne z Osobami Niepe³nosprawnymi, Domy Rodzinne z Osobami Niepe³nosprawnymi, Domy
Chronione z Osobami Niepe³nosprawnymi, Wspólnoty Mieszkaniowe z Osobami Niepe³nosprawnymi, Rodziny Zastêpcze z Osob¹
Niepe³nosprawn¹.
Ka¿dy z domów wtopiony jest w spo³eczeñstwo, w œrodowisko
lokalne. Zazwyczaj s¹ to ma³e domy jednorodzinne lub mieszkania
w blokach, w których mieszka od 2 do 15 osób. Domy te niczym siê
nie wyró¿niaj¹ spoœród innych domów zamieszkiwanych przez zwyk³e rodziny. Nie ma na nich tabliczek, a w œrodku sprzêtów przypominaj¹cych oœrodek lub instytucjê (typu gaœnice i informacje o wyjœciu
ewakuacyjnym). Nie ma te¿ kancelarii, biura, ksiêgowoœci, sekretariatu, portierni itp. Urz¹dzenie i wyposa¿enie takiego domu nie
mo¿e odbiegaæ od standardowego w danym kraju, tote¿ jest on
wyposa¿ony w zwyczajne meble i sprzêty codziennego u¿ytku.
Z za³o¿enia jest to zwyczajny dom, w którym mieszka siê na sta³e i do
koñca ¿ycia. Zewnêtrzne ¿ycie mieszkañców ka¿dej poszczególnej
wspólnoty polega na nieustannym wype³nianiu codziennych zwyk³ych sprawunków domowych. Nie ma regulaminu domu, jest tylko
zdrowy rozs¹dek i obowi¹zuj¹ce zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
Do wszystkich domów przyjmowane s¹ przede wszystkim niepe³nosprawne sieroty spo³eczne lub osoby zaniedbane i pozostawiane
bez opieki. Wachlarz niesamodzielnoœci jest bardzo szeroki: s¹ osoby o niepe³nosprawnoœci ruchowej i z upoœledzeniem umy-s³owym,
lekkim i znacznym. Jedni ubogacaj¹ drugich. Sprawniejsi opiekuj¹
siê s³abszymi. S³ab-si obdarowuj¹ prawdziwym doœwiadczeniem
mi³oœci. Ka¿dy bowiem jest tutaj cenny i ma coœ do zaoferowania.
We wspólnotach ¿ycia opiekunowie nazywani s¹ umownie Socjuszami, a osoby z niesamodzielnoœci¹ Wspó³mieszkañcami. Socjusze, którzy decyduj¹ siê towarzyszyæ osobie s³abej, przyjmuj¹
wspólnotê za swoj¹, ³¹cznie z jej konsekwencjami. Ka¿dy poszczególny cz³onek wspólnoty posiada obowi¹zek nieustannej pracy nad
swoim wewnêtrznym rozwojem i swoj¹ wra¿liwoœci¹. Relacje opiekunów do osób niesamodzielnych zbli¿one s¹ do relacji rodzicdziecko lub te¿ przyjaciel-przyjaciel. Socjuszami s¹ osoby ka¿dego
stanu: ma³¿eñstwa, osoby samotne, osoby konsekrowane, które
decyduj¹ siê na poœwiêcenie swojego ¿ycia na sta³e lub okresowo
dla cz³owieka ubogiego, w którym dopatruj¹ siê samego Jezusa
Chrystusa.
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Izabela Rutkowska: Kto mo¿e zostaæ socjuszem?
Katarzyna Bystra: Ka¿dy, kto jest wra¿liwy na
potrzeby osób niepe³nosprawnych.
Jakie cechy powinien mieæ socjusz?
Wobec socjuszy nie stawiamy zbyt wielu wymagañ,
ale wielkie wymagania stawia przed nimi samo ¿ycie
wœród niepe³nosprawnych. Nie poradzi on sobie bez
otwartoœci na drug¹ osobê, ¿yczliwoœci do œwiata, opanowania w trudnych sytuacjach, umiejêtnoœci jasnego
i prostego komunikowania siê. Najwa¿niejsze jest jednak poczucie odpowiedzialnoœci za siebie i innych oraz
dobra organizacja codziennej pracy. Socjusz powinien
byæ tak¿e zdrowy fizycznie i psychicznie, wolny od na³ogów. Z czasem powinien tak¿e nauczyæ siê panowania
nad stresem i indywidualnego sposobu ochrony przed
„wypaleniem siê”.
Co sprawia, ¿e ktoœ zostaje socjuszem?
Najczêœciej powody s¹ p³ytkie: ciekawoœæ codziennoœci innej ni¿ w przeciêtnej rodzinie, chêæ bycia „bohaterem” w oczach innych ludzi, wyrwania siê spod kurateli rodziców, sprawdzenia swej ¿yciowej samodzielnoœci, pragnienie naœladowania innych socjuszy, szukanie akceptacji, okazji do dowartoœciowania siebie.
G³êbszym powodem mo¿e byæ potrzeba poœwiêcenia siê
konkretnym osobom niesamodzielnym, dostrze¿enie
w takiej formie bycia ¿yciowego powo³ania, czasami
wiara, ¿e s³u¿¹c osobom z niepe³nosprawnoœci¹, s³u¿ymy Bogu. W moim odczuciu, 20 lat temu nasze Domy
mog³y powstawaæ i rozwijaæ siê dziêki temu, ¿e przychodzili do nas m³odzi ludzie pe³ni zapa³u i entuzjazmu,
idealiœci, którzy chcieli zmieniaæ na lepsze ¿ycie niepe³nosprawnych sierot spo³ecznych i swoje. Dziœ najczêœciej przychodz¹ uczniowie staraj¹cy siê o „punkty
za wolontariat” czy studenci szukaj¹cy sta¿u, praktyki.
Czy macie du¿o powo³añ? Jak czêsto zdarza siê,
¿e ktoœ zak³ada taki dom?
Niestety, od kilku lat brakuje nam powo³añ. A gdy
nie ma socjuszy, nie ma i Domów… Lata 90-te to czas

b³yskawicznego tworzenia nowych Domów, poniewa¿
mieliœmy wówczas wielu socjuszy. Nawet trzech, czterech w jednej wspólnocie. Niemal¿e co roku powstawa³
kolejny. Nastêpna dekada poœwiêcona by³a rozwojowi
i stabilizacji ju¿ istniej¹cych. Po roku 2000 otworzyliœmy 3-4 nowe Domy, a kilka zamknêliœmy, g³ównie
dlatego, ¿e nie byliœmy w³aœcicielami budynków.
W jaki sposób znajdujecie wspó³mieszkañców?
Pocz¹tkowo wysy³aliœmy do oœrodków w ca³ej Polsce odpowiednie informacje. D³ugie lata naszej dzia³alnoœci sprawi³y, i¿ Specjalne Oœrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci, osoby prywatne i inni sami zg³aszaj¹ nam swoich podopiecznych.
Jak nale¿y budowaæ wiêŸ przyjaŸni z osob¹ niepe³nosprawn¹ umys³owo?
Przede wszystkim nale¿y podchodziæ do niej podmiotowo. Po wielu latach socjusze „przy³apuj¹ siê” na
tym, i¿ zapominaj¹ w codziennych sytuacjach o upoœledzeniu wspó³mieszkañców, traktuj¹c ich jak partnerów
w dzia³aniu. Jak ka¿da przyjaŸñ, tak i ta budowana jest
drobnymi krokami, a sprzyja jej codziennoœæ. Budowanie wiêzi dzieje siê dziêki „wspólnotowoœci”: wspólnemu wype³nianiu codziennych obowi¹zków w duchu
szacunku i zrozumienia dla niedomagañ drugiej strony, wspólnemu spêdzaniu wolnego czasu, œwiêtowaniu, trosce w chorobie osoby niepe³nosprawnej, ale i socjusza.
Czym jest to misterium wzajemnego spotkania?
Misterium to tajemnica. Wzajemne spotkanie z niepe³nosprawnymi jest wiêc tajemnic¹. Zarówno dos³ownie, jak i w kontekœcie metafizycznym. Nieprzewidywalne s¹ relacje z nimi, niemo¿liwe jest zaplanowanie
dnia co do minuty, ba, nawet co do godziny. Nie do koñca
wiemy, jak druga osoba zareaguje, czym tym razem nas
zaskoczy. Relacje s¹ zawsze dynamiczne, bo nie tylko
odkrywamy nowe oblicze „starego znajomego”, ale tak¿e w sobie odkrywamy cechy, których wczeœniej nie dostrzegaliœmy. Korzystamy z talentów g³êboko ukrytych,
nieznanych. Bardzo wa¿ne jest odkrycie relacji wzajemnego obdarowywania. Nie tylko socjusz daje siebie
osobie niepe³nosprawnej, ale i ona ma dla niego konkretne dary. To misterium pomaga odkryæ w³asne s³aboœci i niepe³nosprawnoœci: socjusz nie tyle powinien

byæ ukierunkowany DLA wspó³mieszkañców, ile BYÆ
Z NIMI, winien nie tyle poœwiêcaæ siê, ile towarzyszyæ.
Czego ucz¹ osoby niepe³nosprawne?
Cierpliwoœci. A jeœli cierpliwoœæ jest form¹ mi³oœci,
to – mi³oœci bliŸniego, a przez niego - Boga. Ka¿dy dzieñ
wype³nia budowanie wzajemnej wyrozumia³oœci, bo
wspó³mieszkañcy tak¿e musz¹ cierpliwie znosiæ
wszelkie wady socjuszy. Na co dzieñ „uczymy siê”
naszych wspó³domowników, ale równoczeœnie „uczymy
siê” siebie: naszych ograniczeñ i s³aboœci oraz zalet
i umiejêtnoœci. Oczywiœcie niepe³nosprawni ucz¹ tak¿e
wra¿liwoœci na ludzk¹ krzywdê, dostrzegania potrzeb
osób s³abszych czy odrzucanych przez spo³eczeñstwo.
W³aœciwie ustawiaj¹ hierarchiê wartoœci z Bogiem
i cz³owiekiem na pocz¹tku, a karierowiczostwem i niezdrowymi ambicjami na koñcu. Budz¹ w nas empatiê,
wspó³czucie, litoœæ, ale tez chêæ dzia³ania, aby nieœæ ulgê
w cierpieniu.
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PREZENTACJA
Natalia Byczkowska

w danym mieœcie. W ciep³e dni spacerujemy, jeŸdzimy
na wycieczki, chodzimy na lody.
Jak wygl¹da to codzienne budowanie wiêzi?

Co Jezus mówi do wspó³czesnego spo³eczeñstwa
poprzez te osoby?
Wrócê do tajemnicy wzajemnego obdarowywania.
Osoby z upoœledzeniem umys³owym przypominaj¹ samego Jezusa i Jego misjê. A On nie tylko robi³ coœ dla
ubogich i s³abych (nie tylko pomaga³), ale sam sta³ siê
s³abym, najni¿szym. Wobec tego ich ubóstwo pomaga
odkryæ, ¿e ja te¿ jestem s³aby i potrzebujê pomocy Jezusa. Zbawienie nie dokona siê przez moje dobre
uczynki, ale przez otwarcie siê na pomoc Pana Boga.
Jeœli dziêki spotkaniom z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ nie odkryjê tego, ¿e jestem s³aby i ubogi, to
nie bêdê wzywa³ pomocy Bo¿ej. Œwiat ludzkiego cierpienia wzywa nas do przerastania samego siebie, do
przekraczania siebie i dzielenia siê sob¹. Wzywa do wyzwalania w sobie mi³oœci i dzia³ania, by przeciwstawiaæ
siê z³u, a w przypadku osób niesamodzielnych, do przeciwstawiania siê ich odrzuceniu, osamotnieniu, pogardzie, która zbyt czêsto ich dotyka.
Jak wygl¹da dzieñ w domu Betel?
Ka¿dy Dom ma swój rytm dnia zale¿ny od jego
mieszkañców. Najczêœciej po porannej toalecie i œniadaniu niesamodzielni jad¹ na ró¿norakie Warsztaty. Po
nich krótka modlitwa i obiad, odpoczynek, sprz¹tanie
domu, kolacja, ogl¹danie ulubionego serialu. Staramy
siê uczestniczyæ w cyklicznych nabo¿eñstwach (ró¿aniec, roraty itd.). W soboty wykonujemy prace wymagaj¹ce wiêkszego wysi³ku czy czasu, odwiedzamy
znajomych. Niedziele czêsto wi¹¿¹ siê z udzia³em
w Eucharystii wraz ze Wspólnot¹ Spotkania dzia³aj¹c¹
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Ka¿dy Dom ma swoje zwyczaje i podzia³ obowi¹zków zale¿ny od potrzeb dostrzeganych przez socjusza. S¹ domy, w których wspó³mieszkañcy z uwagi na
sw¹ niepe³nosprawnoœæ wymagaj¹ wiêkszego zaanga¿owania i czasu przeznaczanego na codzienn¹ pielêgnacjê: mycie, ubieranie, karmienie, wychowywanie. Inne
mog¹ wygospodarowaæ czas na prace w ogrodzie czy
robienie setek weków na zimê. Ka¿da chwila dnia buduje osobiste wiêzi miêdzy nami. Wiêcej informacji lub
emocji przekazujemy pozawerbalnie ni¿ s³owami. Dotykanie kogoœ i patrzenie na niego podczas ubierania,
karmienia, podawania sobie przedmiotów codziennego
u¿ytku mówi mu o naszym samopoczuciu, sympatii,
akceptacji i tym podobnych uczuciach. Socjusz wyci¹ga
pranie z pralki – wspó³mieszkaniec wiesza je na sznurkach, wspó³mieszkaniec obiera jarzyny – socjusz poprawia, myje, kroi, wspó³mieszkaniec trzyma w rêkach miskê i mikser, socjusz wrzuca kolejne sk³adniki na ciasto.
W sposobie, w jaki wykonujemy te czynnoœci, wyra¿amy to, jacy dla siebie jesteœmy i kim dla siebie jesteœmy.
Mi³¹ codziennoœæ uzupe³niaj¹ goœcie, którzy tradycyjnie organizuj¹ podwieczorki z cappuccino i s³odyczami. Sporym wydarzeniem jest organizacja œwi¹t i uroczystoœci. Czêsto oczekiwanie na coœ radosnego przekreœla marudzenie z powodu dodatkowych porz¹dków
i prac kuchennych. Samo planowanie menu i listy goœci
daje wszystkim spor¹ satysfakcjê. Zazwyczaj na ka¿dego przybysza czekaj¹ przygotowane wczeœniej laurki.
Wspólnie spêdzany czas na wakacyjnym wyjeŸdzie
pozwala spojrzeæ na siebie bez pryzmatu wype³niania
codziennych obowi¹zków i odkryæ inn¹ radoœæ z bycia
razem. Wspólne prze¿ywanie uroczystoœci, zarówno radosnych, jak i smutnych, takich jak urodziny, bierzmowanie, pogrzeb, to okazja nie tylko do poczucia, ¿e jesteœmy rodzin¹, ale tak¿e do pokazania tego œwiatu zewnêtrznemu, lokalnemu œrodowisku, w jakim ¿yjemy.
Zachêcamy, rodziny, ma³¿eñstwa, samotnych,
osoby konsekrowane: wszystkie osoby dobrej woli,
do zak³adania i wspó³tworzenia wspólnot ¿ycia z osobami s³abymi i ubogimi, do odkrywania swojej s³aboœci i wspólnego ubogacania siê.

ARKA, DOM ¯YCIA.
BETEL, DOM BO¯Y…
Wspólnotê tworzy delikatnoœæ i serdecznoœæ,
wtapiaj¹ca poszczególne osoby w rzeczywistoœæ ka¿dego dnia.
Sk³adaj¹ siê na ni¹ drobne gesty, zachowania, przys³ugi,
a nawet ofiary i znaki prowadz¹ce do jednej i tej samej konkluzji:
„kocham ciebie” i „jestem szczêœliwy, ¿e mogê tu z tob¹ byæ”.
Jean Vanier
Wspólnoty ¯ycia z osobami niesamodzielnymi i chorymi, Wspólnoty
¿ycia z osobami s³abymi, ubogimi, Wspólnoty ¯ycia z osobami
z niepe³nosprawnoœci¹ lub po prostu
Wspólnoty ¯ycia.
Wspólnoty te tworz¹ domy,
w których mieszkaj¹ razem, jak
w rodzinie, osoby niesamodzielne
oraz socjusze (asystenci). Jak w rodzinie, bo ludzi tych nie ³¹czy jedynie jednostronna zale¿noœæ
opiekuñcza. Jak w rodzinie, bo
mieszkañców ³¹cz¹ relacje przyjaŸni
i bycie nawzajem dla siebie. Jak
w rodzinie, bo jest wspólna „zwyczajna” codziennoœæ, bycie razem
i wzrastanie. Jak w rodzinie, bo jest
to, co najwa¿niejsze – MI£OŒÆ.
Najpierw by³a Arka, miejsce
schronienia i ratunku, Dom ¯ycia.
Pierwsza Wspólnota Arki powsta³a
w roku 1946 we Francji, a za³o¿y³ j¹
Jean Vanier, by³y oficer marynarki,
z wykszta³cenia filozof i teolog.
Natomiast w roku 1990 w Polsce,
a dok³adnie w Czêstochowie tworzy
siê Wspólnota Betel, Dom Bo¿y. Jej
inicjatorem jest Andrzej Kalinowski,
a szerzej grupa ludzi z duszpasterstwa akademickiego „Emaus”. Dziœ
wspólnoty te rozwijaj¹ siê i dzia³aj¹
w wielu krajach na ca³ym œwiecie.

Sk¹d ten przyd³ugi nibywstêp… St¹d i¿, ksi¹¿ka „Po³¹czeni
w s³aboœci”, któr¹ z niema³ym zainteresowaniem przeczyta³am, a któr¹
pragnê wszystkim poleciæ, jest zbiorem artyku³ów ukazuj¹cych wiele
autentycznych i piêknych doœwiadczeñ ludzi nale¿¹cych do tych¿e
w³aœnie, opisywanych wczeœniej,
Wspólnot ¯ycia. Ksi¹¿ka jest publikacj¹ materia³ów ze Spotkañ
Wspólnot ¯ycia na Jasnej Górze
„Stabat Mater Dolorosa”.
Dla mnie ksi¹¿ka ta pokazuje,
¿e s¹ takie Domy, gdzie doros³e osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, odrzucone przez najbli¿szych
i spo³eczeñstwo, odnajduj¹ swoje
miejsce. Gdzie tak¿e i osoby zwane
sprawnymi je odnajduj¹. Pokazuje
te¿, ¿e cz³owiek otoczony mi³oœci¹
otwiera siê na ¿ycie, podnosi g³owê,
zaczyna funkcjonowaæ inaczej ni¿
do tej pory, jest po prostu szczêœliwy.
Ponadto artyku³y, nie cukruj¹c, nie
lukruj¹c mówi¹ o trudnoœciach, które
we wspólnym codziennym ¿yciu s¹
i bêd¹. O tym zwyczajnym, a jednak
czêsto tak niezwyk³ym byciu razem.
O relacjach miêdzy ludŸmi oraz miêdzy ludŸmi a Bogiem. O wezwaniu
do MI£OŒCI. O wezwaniu do tajemnicy S£ABOŒCI…
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„Bogu niech bêd¹ dziêki za tê
s³aboœæ, która leczy i uzdrawia, która
hartuje i uszlachetnia, która pokazuje
nam, kim jesteœmy i co musimy robiæ, aby byæ silnymi i pe³nymi mi³oœci. Bogu dziêki za wszelkie przejawy s³aboœci! Tylko w jej bliskoœci
potrafimy wzrastaæ do prawdziwej
mi³oœci, nieustannie podnosiæ siê
z ruin i zgliszczy w³asnego egoizmu.
To ona uzdalnia do prawdziwego
„bycia” (A. Kalinowski, artyku³
Od adoracji do adoracji)

Po³¹czeni w s³aboœci,
red. Andrzej Kalinowski,
Jasna Góra 2006

DUCHOWOŒÆ

DUCHOWOŒÆ

Ks. Janusz Malski

CIERPIENIE DZIECI
w charyzmacie pra³. Luigiego Novarese
„Serce m³odego cz³owieka otwartego na ³askê Bo¿¹ jest
ofiarne, wolne, sta³e, energiczne, zdecydowane i zdolne,
by sprostaæ ka¿demu zadaniu wbrew pojawiaj¹cym siê
trudnoœciom. Lecz ¿eby tak by³o, m³oda osoba musi
poznaæ Chrystusa i Niepokalan¹, zakochaæ siê w ich sercu i za ich przyczyn¹ znaleŸæ uzasadnienie i rozwi¹zanie
problemu cierpienia moralnego i fizycznego. PóŸniej,
ws³uchuj¹c siê w Ich g³os, bêdzie mog³a pod¹¿aæ do
œwiêtoœci. Cz³owiek m³ody jest kopalni¹ dobra; kimœ,
kto poœwiêca siê ca³kowicie obranym idea³om, kto
pragnie dzia³aæ i zmieniaæ oblicze œwiata. Gdy bêdzie on
na w³aœciwej drodze, stanie siê zbawicielem spo³eczeñstwa. Dzisiejszy m³ody cz³owiek jest dla nas œwiatem do odkrycia i do pozyskania” (Luigi Novarese).
Luigino
¯ycie Pra³ata Luigiego Novarese ju¿ od wczesnych
lat dzieciñstwa naznaczone by³o cierpieniem, zarówno
fizycznym, jak i duchowym. Urodzi³ siê 29 lipca 1914
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roku w Casale Monferrato, jako ostatni z dziewiêciorga
dzieci. Ju¿ jako niespe³na roczne niemowlê straci³ ojca.
Wychowywany przez samotn¹ matkê, w ciê¿kich latach
miêdzywojennych, tym bardziej zmuszony by³ do zadowolenia siê skromnymi œrodkami materialnymi. Prawdziwym wyzwaniem dla ma³ego Luigiego staje siê jednak ciê¿ka, a przez lekarzy okreœlona wrêcz jako nieuleczalna, choroba: gruŸlica koœci. Tak postawiona diagnoza rozpoczê³a wieloletni¹, uci¹¿liw¹ kuracjê zwi¹zan¹ z wielomiesiêcznymi pobytami w szpitalach, sanatoriach. Dziewiêcioletni Luigi cierpia³ nie tylko fizycznie, przez dotkliw¹ chorobê, która okresami ca³kowicie przykuwa³a go do szpitalnego ³ó¿ka, ale tak¿e duchowo, przez d³ug¹ roz³¹kê z rodzinnym domem i kochaj¹c¹ mam¹. Znajdowa³ jednak w sobie tyle si³y duchowej, ¿e nie tylko nie traci³ optymizmu i nadziei na
wyleczenie, ale obdarowywa³ swoj¹ radoœci¹ innych
chorych i podnosi³ na duchu tych wszystkich, których
spotyka³ na swojej drodze, a których choroba i cierpienie

doprowadza³y do desperacji i z³orzeczenia Bogu. Uzdolniony muzycznie, Luigi, umila³ czas chorym swoj¹ gr¹
na flecie, a nawet organizowa³ w jednym z sanatoriów
orkiestrê.
Wbrew najgorszym prognozom ze strony lekarzy,
Luigi nie straci³ nadziei na powrót do zdrowia. Postanowi³ wiêc odbyæ pielgrzymkê do Lourdes i prosiæ, za
poœrednictwem Maryi, o ³askê uzdrowienia z choroby,
która zmierza³a do œmierci. Znaj¹c umi³owanie œw. Jana
Bosco do m³odzie¿y, zwróci³ siê z proœb¹ do jego nastêpcy, ksiêdza Filipa Rinaldi, o modlitwê w intencji
swojego uzdrowienia. Ju¿ we œnie otrzyma³ od Matki
Bo¿ej obietnicê wyzdrowienia w miesi¹cu Jej poœwiêconym. Ze swej strony zaœ zadeklarowa³ Jej oddanie
ca³ego swojego ¿ycia chorym, jako podziêkowanie za
³askê zdrowia. Cudowne uzdrowienie nast¹pi³o w maju
1931 roku, po trzech nowennach do Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki, odprawionych przez m³odzie¿ w oratorium
w Valdocco, w których duchowo uczestniczy³ tak¿e sam
Luigi.
Po cudownym uzdrowieniu Luigi spe³ni³ swoje
przyrzeczenie poœwiêcenia siê na rzecz chorych. Jednak
po stracie matki zmieni³ pierwotne plany bycia lekarzem
i w wieku 21 lat wst¹pi³ do seminarium duchownego
w Rzymie. Pierwsze lata kap³añstwa up³ynê³y mu na
pracy w Kurii Rzymskiej, w Sekretariacie Stanu. Po zdobyciu doktoratu z Obojga Praw jego misja zaczê³a byæ
zwi¹zana z sytuacj¹ kap³anów doœwiadczonych dzia³aniami wojennymi. Za zgod¹ prze³o¿onych, w 1943 roku
powo³uje do ¿ycia Maryjn¹ Ligê Kap³anów, której celem
jest otoczenie trosk¹ kap³anów znajduj¹cych siê w jakiejkolwiek potrzebie. W 1947 roku, przy wspó³udziale
¿yj¹cej do dziœ s. Elwiry Miriam Psorulli, zak³o¿y³ Centrum Ochotników Cierpienia, stowarzyszenie dla osób,
które chc¹ z wiar¹ prze¿ywaæ swoje cierpienie. Dla nich
zacz¹³ te¿ organizowaæ w 1952 roku rekolekcje, w których osoby chore, niepe³nosprawne mog³y poznawaæ
sens w³asnego cierpienia. Wkrótce te¿ rozpocz¹³ cotygodniowe audycje dla chorych emitowane przez Radio
Watykañskie. Nastêpnie zainicjowa³ wydawanie czasopisma L'Ancora (Kotwica) poœwiêconego ewangelizacji
ludzi cierpi¹cych, w których chcia³ propagowaæ ideê
czynienia ich podmiotami dzia³alnoœci apostolskiej,
a nie pasywnymi odbiorcami.
Osobiste doœwiadczenia duchowe Lugiego Novarese mia³y znacz¹cy wp³yw na charyzmat powo³anych

przez niego dzie³, które charakteryzuje duchowoœæ maryjna. Jest ona œciœle zwi¹zana z dwoma miejscami:
Lourdes i Fatim¹. W tych miejscach Matka Bo¿a kieruje
swoje wezwanie do modlitwy i nawrócenia poprzez ma³e dzieci. Warto zatrzymaæ siê na chwilê i przenieœæ siê
w rzeczywistoœæ tych wydarzeñ, które maj¹ wp³yw nie
tylko na ¿ycie wizjonerów, ale s¹ aktualne ca³y czas,
a przekazywane przez nich przes³anie jest wa¿ne i aktualne tak¿e dziœ, jak to potwierdzi³ w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Lourdes papie¿ Benedykt XVI
(Spe salvi, nr 39).
Bernadetta
Przed 150-ciu laty, od 11 lutego do 16 lipca 1858
Matka Bo¿a ukazywa³a siê w Lourdes czternastoletniej
Bernadetcie Soubirous. Dziewczynka a¿ siedemnaœcie
razy mia³a widzenia Maryi i za ka¿dym kolejnym razem
towarzyszy³o jej coraz wiêcej osób. Pod koniec objawieñ
by³o a¿ ok. 8 tysiêcy obserwatorów, jednak Matka Bo¿a
pozwala³a zobaczyæ siebie tylko ubogiej Bernadetcie
i tylko jej ujawni³a swoje imiê: Niepokalane Poczêcie.
Objawienia by³y dla Bernadetty powodem wielu przykroœci. By³a przes³uchiwana przez policjê, straszono j¹
wiêzieniem, chciano oddaæ do szpitala dla umys³owo
chorych. Prosta, niewykszta³cona dziewczyna nie da³a
siê jednak zastraszyæ i do koñca broni³a prawdziwoœci
przekazanych jej objawieñ. Na te doœwiadczenia by³a
zreszt¹ przygotowana przez Matkê Bo¿¹, która ju¿
w jednym z pierwszych objawieñ powiedzia³a jej: „Nie
obiecujê ci szczêœcia na tym œwiecie, lecz w innym”.
Koœció³ uzna³ po czterech latach autentycznoœæ objawieñ, jakie otrzyma³a Bernadetta, a pó³ wieku póŸniej,
w 1933 roku, zaliczy³ j¹ w poczet œwiêtych.
Hiacynta, Franciszek i £ucja
Tak¿e w Fatimie Matka Bo¿a wybra³a dzieci na
adresatów swoich objawieñ. Byli nimi mali pastuszkowie, siedmioletnia Hiacynta, dziewiêcioletni Franciszek
i dziesiêcioletnia £ucja. Matka Bo¿a prosi³a dzieci, aby
przyjê³y doœwiadczenia i cierpienia, które maj¹ byæ wynagrodzeniem za grzechy, jakimi ludzie obra¿aj¹ Jej Syna i za zniewagi, jakimi obra¿ane jest Niepokalane Serce
Maryi oraz aby wyprasza³y w ten sposób nawrócenie dla
grzeszników. Prosi³a je tak¿e, aby odmawia³y codziennie ró¿aniec, wypraszaj¹c w ten sposób pokój na œwiecie.
Dzieci ochoczo odpowiedzia³y na wezwania Maryi, podejmuj¹c liczne umartwienia, rezygnuj¹c z posi³ków,
modl¹c siê na ró¿añcu. Podobnie jak Bernadetta, doKOTWICA
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œwiadczy³y w zwi¹zku z objawieniami wielu upokorzeñ
i przykroœci, zarówno od obcych, jak i od w³asnych
rodzin. Hiacynta i Franciszek kilka lat po objawieniach
umarli na nieuleczalne choroby, które sta³y siê czasem
heroicznego realizowania przes³ania Maryi. £ucja, zgodnie z obietnic¹ Matki Bo¿ej spe³ni³a misjê przekazania
orêdzia. W 2000 roku uczestniczy³a wraz z Janem
Paw³em II w beatyfikacji Hiacynty i Franciszka.
Apostolstwo chorych dzieci
Jedn¹ z najistotniejszych idei dzie³a ks. pra³ata
Luigiego Novarese jest ukazanie wartoœci cierpienia,
integralnego rozwoju cz³owieka chorego i niepe³nosprawnego na p³aszczyŸnie ludzkiej i chrzeœcijañskiej,
czego wyrazem ma byæ apostolat chorych. Osoba chora,
niepe³nosprawna, jak mówi³, nie mo¿e byæ traktowana
tylko jako przedmiot pos³ugi mi³osierdzia, ale zgodnie
z Bo¿ym zamys³em musi siê stawaæ czynnym podmiotem ewangelizacji. Musi sobie uœwiadomiæ swoje powo³anie i misjê w Koœciele, w rodzinie, w spo³eczeñstwie.
Ks. Pra³. Novarese wskazywa³ chorym dwie drogi do tego celu: rozwa¿anie i przyjêcie orêdzia z Lourdes i Fatimy oraz rekolekcje.
Kilka miesiêcy przed œmierci¹, w styczniu 1984
roku pisa³: „Dzieciêc¹ ga³¹Ÿ ruchu trzeba zbudowaæ na
mocnych podstawach, stosuj¹c wypróbowane metody,
w³aœnie po to, aby nie zmarnowaæ skarbu, jakim jest ten
ogrom niezawinionego cierpienia. Niektórzy liderzy
diecezjalni naszego ruchu zdaj¹ siê nie rozumieæ, jak
istotna jest ta potrzeba. Sprawiaj¹ wra¿enie, jakby robili
wielk¹ ³askê, jeœli w ogóle bior¹ pod uwagê dzieci
i zajmuj¹ siê t¹ dziedzin¹, a przy tym kieruj¹ siê
wy³¹cznie w³asnym uznaniem, nie dbaj¹c o zasady psy-

chologii ani pedagogiki, i nie widz¹ potrzeby planowej
katechezy dostosowanej do poziomu dzieci, wyjaœniaj¹cej im w sposób przystêpny problemy cierpienia. Wystarczy pomyœleæ, jak wielkim wstrz¹sem psychicznym
musi byæ dla dziecka chwila, w której wchodzi w kontakt
nie tylko z rzeczywistoœci¹ cierpienia, ale tak¿e œrodowiskiem i personelem opiekuñczym, który nie zawsze
uœwiadamia sobie, ¿e dzieci wymagaj¹ szczególnie delikatnego traktowania. Jest konieczne, aby dzieci ju¿ od
ma³oœci uczy³y siê obcowaæ z krzy¿em, aby ich œwiadomoœæ nie wypaczy³a siê w miarê wzrastania czy pod
wp³ywem nieuniknionych pobytów w szpitalach i oœrodkach zdrowia” (Luigi Novarese).
Poprzez dzia³alnoœæ Cichych Pracowników Krzy¿a
troska o dzieci realizowana by³a w domach prowadzonych przez wspólnoty w Cognola, Condino i Arco we
W³oszech. W Re i Valleluogo rekolekcje integracyjne
dla dzieci i m³odzie¿y doœwiadczonych chorob¹ i niepe³nosprawnoœci¹, zarówno fizyczn¹, jak i intelektualn¹,
zapocz¹tkowane przez S³ugê Bo¿ego Luigiego Novarese, organizowane s¹ nadal. Funkcjonuj¹ one w ramach
dzia³alnoœci diecezjalnych Centrów Ochotników Cierpienia. W ci¹gu roku w wielu diecezjach we W³oszech
prowadzone s¹ dzia³ania apostolskie obejmuj¹ce sektor dzieci i m³odzie¿y. Wydawnictwa przygotowywane
przez Wspólnotê, takie jak Ma³a Kotwica, pomoce
dydaktyczne do pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi,
wspieraj¹ dzia³ania zaanga¿owanych animatorów. Organizowane s¹ pielgrzymki, wyjazdy rekreacyjne, które integruj¹ ten sektor z ca³ym dzie³em. Obecnie prowadzona przez Stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzy¿a
dzia³alnoœæ misyjna prowadzona w Afryce oraz w Ameryce Po³udniowej sta³a siê nowym wyzwaniem do pracy
z dzieæmi.
Angiolino
Niedawno zakoñczony we w³oskiej diecezji Brescia, proces kanonizacyjny ma³ego Angiolina Bonetty
jest dla nas dowodem, jak cierpienie mo¿e umacniaæ
duchowo i prowadziæ do wewnêtrznej przemiany. Ch³opiec, który ju¿ w wieku 10 lat zachorowa³ na nieuleczalny nowotwór koœci, pocz¹tkowo nie zdawa³ sobie
sprawy z powagi sytuacji, w której siê znalaz³. Nie
akceptowa³ swojego cierpienia, buntowa³ siê. Momentem zwrotnym w prze¿ywaniu w³asnej choroby sta³o siê
dla niego poznanie Centrum Ochotników Cierpienia i jego za³o¿yciela, ks. Novarese. Angiolino z osoby zbunto-
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wanej przemieni³ siê w cz³owieka promieniuj¹cego radoœci¹, zara¿aj¹cego œmiechem, duszê spotkañ ochotników cierpienia. Naby³ szczególn¹ zdolnoœæ dodawania
otuchy innym chorym. Angiolino wraz z Centrum odby³
swoj¹ pielgrzymkê do Lourdes gdzie modli³ siê o ³askê
uzdrowienia. Po tej pielgrzymce da³ œwiadectwo szczególnie dojrza³ej wiary, gdy dowiedziawszy siê, ¿e jego
choroba zmierza do œmierci, stwierdzi³: „Dotychczas
prosi³em o uzdrowienie. Od tej chwili bêdê prosi³ o ³askê
uœwiêcenia”.
5 stycznia 1966 roku, na jednym ze spotkañ z pracownikami s³u¿by zdrowia i cz³onkami rodzin chorych
dzieci papie¿ Pawe³ VI stwierdzi³: „Cierpi¹ce dzieci s¹
królewsk¹ drog¹ do Boga; w rêku Boga cierpienie ma
moc wynagradzaæ i zbawiaæ; oto s¹ bezcenne wartoœci,
na których winniœcie skupiaæ uwagê”.
Jan Pawe³ II rozwin¹³ te myœli w liœcie o zbawczym
sensie cierpienia, Salvifici doloris. Natomiast na spotkaniu jubileuszowym z chorymi, w 2000 powiedzia³:
„Cierpienie i choroba wpisane s¹ w tajemnicê ¿ycia cz³owieka na ziemi. Z pewnoœci¹ nale¿y walczyæ z chorob¹,
bo przecie¿ zdrowie jest darem Bo¿ym. Ale wa¿ne jest
te¿, aby umieæ odczytaæ zamys³ Bo¿y, kiedy cierpienie
puka do naszych drzwi. 'Kluczem' do jego odczytania
jest Krzy¿ Chrystusa. Wcielone S³owo wysz³o naprzeciw naszym s³aboœciom, bior¹c je na swoje barki w tajemnicy krzy¿a. Od tamtej chwili istnieje mo¿liwoœæ
nadania sensu ka¿demu cierpieniu, dziêki czemu jest ono
szczególnie cenne. Od dwóch tysiêcy lat, od dnia mêki
Chrystusa, krzy¿ jaœnieje jako najpe³niejsze objawienie
mi³oœci Boga do nas. Kto potrafi przyj¹æ go we w³asnym
¿yciu, doœwiadcza, ¿e cierpienie, rozjaœnione œwiat³em
wiary, staje siê Ÿród³em nadziei i zbawienia”. Te s³owa
papie¿a s¹ esencj¹ duchowoœci ca³ego dzie³a Pra³ata
Luigi Novarese.
W obecnym czasie, w naszym obszarze geograficznym, w którym lansuje siê utylitarystyczne i hedonistyczne podejœcie do ¿ycia, gdzie liczy siê kryterium
materialnej skutecznoœci, sens cierpienia p³yn¹cy z krzy¿a jest niezrozumia³y i trudny do zaakceptowania. Te negatywne tendencje wp³ywaj¹ tak¿e na rozwój i dojrzewanie dzieci i m³odzie¿y, na ich brak odpornoœci na
ró¿norakie doœwiadczenia i próby.
Magda
Przyk³adem zrozumienia i realizacji charyzmatycznej wizji ks. pra³. Luigiego Novarese, jest Magda

Buczek, która od urodzenia jest osob¹ niepe³nosprawn¹.
Œwiadczy o tym jej zaanga¿owanie apostolskie w organizacjê podwórkowych kó³ek ró¿añcowych, do których
nale¿y ponad sto tysiêcy dzieci z kilkunastu krajów.
Chcia³bym zakoñczyæ moje wyst¹pienie s³owami Magdy wypowiedzianymi na diecezjanej pielgrzymce osób
niepe³nosprawnych w Krzeszowie: „Cierpienie, jakie
otrzymaliœmy, jest nam dane w konkretnym celu. Czêsto
jest nim uœwiêcenie naszej rodziny, ale cierpi¹c, pomagamy tak¿e Matce Bo¿ej w ratowaniu œwiata, w ratowaniu ka¿dego cz³owieka. I nie mo¿emy dopuœciæ, by
jakiekolwiek cierpienie zosta³o zmarnowane, ale by ono
przynios³o wielkie owoce dla ca³ego œwiata, ka¿dego
cz³owieka, aby grzesznicy zostali nawróceni, przemienieni, aby nasta³ pokój, bo widzimy, jak bardzo brakuje
pokoju w œwiecie, brakuje pokoju w sercu wielu ludzi,
a niestety goœci nienawiœæ, przemoc. Wierzymy jednak
mocno, ¿e nasza modlitwa po³¹czona z cierpieniem ma
wielk¹ moc i przynosi owoce. Nie zmarnujmy wiêc
¿adnego cierpienia, ale ofiarujmy je Bogu przez rêce
Maryi. (…) Ja dziêkujê Bogu za to cierpienie, którym
mnie obdarzy³. Ka¿de moje cierpienie staram siê przyjmowaæ z wielk¹ radoœci¹ i mi³oœci¹ oraz ofiarowywaæ
Bogu i Matce Najœwiêtszej. Przez cierpienie zbli¿am siê
do Boga. Jest ono dla mnie wielk¹ ³ask¹, poniewa¿
gdybym by³a zdrowa, nie robi³abym tego, co robiê.
Pomimo choroby nie czujê siê inna od ludzi zdrowych,
czujê siê bardzo szczêœliwa. (…) Chore dzieci, kiedy
wyroœnie przed nimi krzy¿, musz¹ rozumieæ sens
cierpienia. W³aœnie niezawinione cierpienie uœwiêca
rodzinê, uœwiêca spo³eczeñstwo, przyci¹ga ³askê Bo¿¹”.
KOTWICA
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LITANIA DO B£OGOS£AWIONYCH FRANCISZKA I HIACYNTY
Panie, zmi³uj siê nad nami. Panie, zmi³uj siê nad nami.
Chryste, zmi³uj siê nad nami. Chryste, zmi³uj siê nad nami.
Panie, zmi³uj siê nad nami. Panie, zmi³uj siê nad nami.
Matko Bo¿a Ró¿añcowa z Fatimy, módl siê za nami.
Matko Bo¿a Bolesna, módl siê za nami.
Matko Bo¿a z Góry Karmel, módl siê za nami.
B³ogos³awiony Franciszku Marto, módl siê za nami.
B³ogos³awiona Hiacynto Marto, módl siê za nami.
Dzieci powo³ane przez Jezusa Chrystusa, módlcie siê za nami.
Dzieci powo³ane, by ogl¹daæ Boga w Niebie, módlcie siê za nami.
Maluczcy, którym Ojciec objawi³ tajemnice Królestwa, módlcie siê za nami.
Maluczcy wybrani przez Ojca, módlcie siê za nami.
Doskonali orêdownicy cudów Bo¿ych, módlcie siê za nami.
Wzory synowskiego oddania siê, módlcie siê za nami.
Ofiary odkupienia dla dobra Cia³a Chrystusa, módlcie siê za nami.
Powiernicy Anio³a Pokoju, módlcie siê za nami.
Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anio³a Stró¿a Portugalii, módlcie siê za nami.
Adoruj¹cy razem z Anio³em Eucharystii, módlcie siê za nami.
Widz¹cy Niewiastê obleczon¹ w S³oñce, módlcie siê za nami.
Widz¹cy Œwiat³o, które jest Bogiem, módlcie siê za nami.
Dzieci wybrane przez Dziewicê Matkê, módlcie siê za nami.
Uwa¿ni s³uchacze macierzyñskich próœb Dziewicy Maryi, módlcie siê za nami.
Obroñcy orêdzia Pani jaœniejszej od S³oñca, módlcie siê za nami.
G³osiciele s³owa Matki Boga, módlcie siê za nami.
Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi, módlcie siê za nami.
Wype³niaj¹cy zamys³y Najwy¿szego, módlcie siê za nami.
Wierni depozytariusze orêdzia, módlcie siê za nami.
Pos³annicy Pani Ró¿añcowej, módlcie siê za nami.
Misjonarze próœb Maryi, módlcie siê za nami.
Nios¹cy wezwania z Nieba, módlcie siê za nami.
Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi, módlcie siê za nami.
Wyznawcy heroicznego ¿ycia w prawdzie, módlcie siê za nami.
Pocieszyciele Jezusa Chrystusa, módlcie siê za nami.
Wzory mi³osierdzia chrzeœcijañskiego, módlcie siê za nami.
S³u¿¹cy chorym i ubogim, módlcie siê za nami.
Wynagradzaj¹cy za zniewagi grzeszników, módlcie siê za nami.
Orêdownicy ludzkoœci u tronu Dziewicy Maryi, módlcie siê za nami.
Lilie niewinnoœci rozsiewaj¹ce woñ œwiêtoœci, módlcie siê za nami.
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Serafini mi³oœci u stóp Pana, módlcie siê za nami.
Pocieszyciele Boga, ofiaruj¹cy siebie w aktach zadoœæuczynienia, módlcie siê za nami.
Wspomagaj¹cy ubogich, módlcie siê za nami.
Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników, módlcie siê za nami.
Mê¿ni w czasach przeciwnoœci, módlcie siê za nami.
Rozmi³owani w Bogu przez Jezusa, módlcie siê za nami.
Pastuszkowie prowadz¹cy nas do Baranka, módlcie siê za nami.
Uczniowie w szkole Maryi, módlcie siê za nami.
Apeluj¹cy do ludzkoœæ, módlcie siê za nami.
Owoce drzewa œwiêtoœci, módlcie siê za nami.
Dary dla Koœcio³a powszechnego, módlcie siê za nami.
Bo¿e znaki dla Ludu Bo¿ego, módlcie siê za nami.
Œwiadkowie ³aski Bo¿ej, módlcie siê za nami.
Zachêcaj¹cy do zachowania ³aski chrztu œwiêtego, módlcie siê za nami.
Doœwiadczaj¹cy przepe³nionej mi³oœci¹ obecnoœci Boga, módlcie siê za nami.
Œmiali w bliskiej relacji z Bogiem, módlcie siê za nami.
Wstawiaj¹cy siê u Boga za grzeszników, módlcie siê za nami.
Budowniczowie Cywilizacji Mi³oœci i Pokoju, módlcie siê za nami.
Lampy oœwiecaj¹ce ludzkoœæ, módlcie siê za nami.
Przyjazne œwiat³a oœwietlaj¹ce wielu, módlcie siê za nami.
Luminarze na drogach ludzkoœci, módlcie siê za nami
P³omienie gorej¹ce w mrocznych i niespokojnych czasach, módlcie siê za nami.
Œwiece, które Bóg zapali³, módlcie siê za nami.
Chryste, us³ysz nas. Chryste, us³ysz nas.
Chryste, wys³uchaj nas. Chryste, wys³uchaj nas.
Modlitwa
Bo¿e nieskoñczenie dobry,
który mi³ujesz niewinnoœæ i wywy¿szasz pokornych
spraw abyœmy, za wstawiennictwem
Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naœladuj¹c b³ogos³awionych Franciszka i Hiacyntê,
w prostocie serca Tobie s³u¿yli
i weszli do królestwa niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci Ducha Œwiêtego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
KOTWICA

6 / 2012

47

DUCHOWOŒÆ
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Œwiat zachwyca siê cia³em... piêknym, wysportowanym, m¹drym, samowystarczalnym. A co z tym kruchym, s³abym, chorym, cierpi¹cym, uzale¿nionym? Czy
mo¿na siê nim zachwyciæ? Czy jego istnienie ma sens?
Przecie¿ to tylko ból i trud.
Mo¿e warto siê przynajmniej zatrzymaæ nad faktem, ¿e równie¿ takie dzieci siê rodz¹. Dzieci, które
cierpi¹ od samego pocz¹tku. Dzieci, które nie wype³ni¹
domu radosnym bieganiem i rozrabianiem. Dzieci, dla
których nie ma miejsca w szpitalach.
Czy takie dziecko znajdzie miejsce w gospodzie
dzisiejszego œwiata? Czêsto go nie znajduje. Tak jak Bóg
go nie znalaz³. Urodzone gdzieœ na uboczu, spychane na
skraj œwiadomoœci œwiata ludzi staraj¹cych siê zachowaæ
swoje uporz¹dkowane ¿ycie, w którym nie ma miejsca
dla zdeformowanej twarzy niemowlêcia, musi walczyæ
o to, co inni dostaj¹ za darmo, bez zastanowienia. Jego
¿ycie nie jest ³atwe. Pan Bóg wcale go nie u³atwia. Tak
samo jak nie u³atwia³ ¿ycia swojemu Dziecku.
Jego ¿ycie by³o przeciwieñstwem ³atwego, ale jak¿e
by³o piêkne. W³aœnie dlatego do dzisiaj nieustannie siê
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nim zachwycamy. Tak jak mo¿na siê zachwyciæ ¿yciem
dziecka, które pomimo tego, ¿e z trudem siê porusza,
a nawet z trudem oddycha, jednym, ukradkowym, spojrzeniem spod przymkniêtej powieki jest w stanie obdarzyæ ³adunkiem mi³oœci, który sprawia, ¿e zrobimy
wszystko, by mog³o dalej ¿yæ. Musimy siê tylko otworzyæ na tê mi³oœæ. Musimy prze³amaæ barierê lêków
– irracjonalnych a zarazem jak najbardziej uzasadnionych – przed spotkaniem z dzieckiem cierpi¹cym.
Gdy to zrobimy, gdy spêdzimy z nim trochê naszego
bezcennego czasu, dostrze¿emy, ¿e najprostsze czynnoœci staj¹ siê œwiête. S¹ wyrazem naszej troski, naszej bezsilnoœci, naszego niezrozumienia. Podana rêka, otarta
³za, powycierana œlina, zmieniony opatrunek nie jest
tylko tym, czym jest, bo jest te¿ odruchem naszego serca
wobec istoty stworzonej na obraz i podobieñstwo Boga.
Wobec osoby, w której Bóg sobie bardzo upodoba³,
bo nie stara siê ona zachowaæ swojego ¿ycia, swoich
pomys³ów na to, jak ¿ycie ma wygl¹daæ, tylko straci³a
ca³e swoje ¿ycie. ¯yje, pomimo tego, ¿e jest ciê¿ko,
¿e boli i ¿e czasami ¿yæ siê ju¿ nie chce, bo znik¹d nie ma
pomocy, ¿yje, dlatego ¿e Bóg tak chce, jest ca³kowicie
Nim wype³niona. To On spogl¹da spod przymkniêtej
powieki dziecka krzywi¹cego siê z bólu istnienia.
Pochylmy siê nad nim. Poœwiêæmy mu nasz czas
i energiê. Zaanga¿ujmy nasz¹ inteligencjê i pieni¹dze,
to wszystko, co dostaliœmy w darze od Boga, by dzieci,
przez które Duch wype³nia nasz materialny œwiat, mog³y
¿yæ. Przynieœmy im w darze nasz¹ skromn¹ obecnoœæ
i trwajmy przy ¿³óbku tak jak pastuszkowie. Przybywajmy do nich tak, jak mêdrcy przybyli – ze wspania³ymi
darami, bo one potrzebuj¹ najnowszych technologii
i du¿ych nak³adów finansowych po to tylko, by trwaæ.
A tak naprawdê a¿ trwaæ, bo tak jak Jezus przyszed³, aby
wlaæ mi³oœæ i pokój w serca ludzi, tak teraz one generuj¹
ogromny ³adunek mi³oœci wokó³ siebie. Pan Bóg otacza
ich zastêpami anielskimi, które wlewaj¹ mi³oœæ i pokój
w serca wszystkich, którzy s¹ przy takim dziecku.

11 maja 2013
BEATYFIKACJA

Ksiêdza Luigiego
NOVARESE
Rzym Bazylika œw. Paw³a za Murami

CISI PRACOWNICY KRZY¯A ul. Pra³. Luigi Novarese 2, 67-200 G³ogów
tel. 76 836 57 54 lub 76 833 32 97, fax 76 832 25 87, e-mail: cpk@lg.onet.pl, www.cisi.pl

