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Drogi bracie cierpiàcy!
Nie jesteÊ jakimÊ anonimem, 
ale cennym samarytaninem, 
który mo˝e przekazywaç energi´ łaski i wiary temu, 
kto zgubił je w swym p´dzie ku grzechowi, 
kto zgasił to czyste Êwiatło radoÊci, 
które ty masz w swoim wn´trzu.

Prał. Luigi Novarese
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„Dobry Samarytanin: Idê, i ty czyƒ podobnie” – taki jest temat XXI Âwiatowego Dnia Chorego, obchodzonego
11 lutego w sanktuarium Naszej Pani w Altötting w Niemczech. Na uroczystoÊciach b´dzie te˝ reprezentacja
Cichych Pracowników Krzy˝a. Jest to wa˝na okazja do modlitwy, refleksji i do odnowienia naszego zaanga-
˝owania wiary w problemy zwiàzane z opiekà nad chorymi, pomocà cierpiàcym na duchu i ciele.

Papie˝ Benedykt XVI w swoim or´dziu (opublikowanym w całoÊci na nast´pnych stronach) mówi o swo-
jej bliskoÊci, a tak˝e o bliskoÊci KoÊcioła wobec cierpiàcych, ich rodzin i wobec osób, które na ró˝ny spo-
sób sà powołane do opieki nad nimi. Posługuje si´ w tym celu przypowieÊcià o Dobrym Samarytaninie. 
Ojciec Âwi´ty ukazuje nam przykład miłoÊci, która jest odpowiedzià na krzyk cierpienia, a jednoczeÊnie
odpowiedzià Boga na nasze potrzeby. Ukazuje nam tak˝e autentyczny wzorzec idei bliêniego.

Dzieƒ ten nie jest jednak tylko uroczystym momentem o wielkiej wadze, ale stanowi zaproszenie do au-
tentycznej, codziennej i nieustajàcej, solidarnoÊci ˝ycia z osobà chorà i cierpiàcà, aby uczyniç z niej swe-
go bliêniego i rozpoznaç w niej swego bliêniego.

Prałat Luigi Novarese zawsze widział w całoÊciowej promocji osoby ludzkiej, nawet tej naznaczonej cier-
pieniem, kogoÊ, kto powinien byç postawiony w centrum uwagi – KoÊcioła, społeczeƒstwa, rodziny – tak,
aby mógł ˝yç pełnià swego ˝ycia i wykorzystaç wszelkie otrzymane talenty, wypełniajàc w ten sposób swo-
je zadanie, które ma za cel uzdra-
wiaç społeczeƒstwo, w którym ̋ yje.

W swoim or´dziu Benedykt
XVI wymienił prał. Luigiego No-
varese poÊród wzorów „dobrych sa-
marytan”, wspominajàc go wÊród
tych postaci, „które pomagały
osobom chorym doceniaç wartoÊç
cierpienia na płaszczyênie ludzkiej
i duchowej, aby były przykładem i przynaglały innych”. Dzi´ki temu or´dziu Ojca Âwi´tego prał. Luigi No-
varese mo˝e byç poznany w ka˝dym zakàtku Êwiata.

A zatem niech naszà szczególnà pomocà b´dzie zwrócenie si´ z naszymi modlitwami do NajÊwi´tszej
Dziewicy Maryi oraz do tych wszystkich Êwiadków wiary, którzy prze˝yli swoje ̋ ycie jako dar z siebie w mi-
łoÊci. A przede wszystkim do „apostoła chorych”, prał. Luigiego Novarese, z uwagi na jego bliskà beaty-
fikacj´ – 11 maja 2013 r., u Âwi´tego Pawła za Murami.

Dzi´kujemy wszystkim za Wasze hojne wsparcie, ofiary i modlitw´, która towarzyszy nam podczas przy-
gotowywania si´ do tego wa˝nego dnia. Czekamy na Was w Rzymie!

„Sługa Bo˝y Luigi Novarese, o którym wielu zachowuje jeszcze
dziÊ ̋ ywà pami´ç, w swojej posłudze dostrzegał w sposób szcze-
gólny doniosłe znaczenie modlitwy za chorych i cierpiàcych – 
a tak˝e z nimi – z którymi cz´sto udawał si´ do sanktuariów ma-
ryjnych, zwłaszcza do groty w Lourdes”. Benedykt XVI, Or´dzie
na XXI Âwiatowy Dzieƒ Chorego

Ks. Janusz Malski Moderator Generalny 
Cichych Pracowników Krzyża

PRZESŁANIE

DRODZY 
CZYTELNICY!



Daj nam, Panie, odwag´ do porzucenia 
lin naszych ubezpieczeƒ i przyzwyczajeƒ, 
abyÊmy mogli zaczàç towarzyszyç Ci w drodze.
Nie mamy czego si´ obawiaç, Panie, 
jeÊli zarzucimy sieci na Twoje Słowo.
Bo i tak pró˝ne b´dà nasze wysiłki, 
jeÊli zaufamy tylko własnym siłom.
Prosimy wi´c, byÊ przyłàczył si´ do nas w drodze, 
abyÊmy podà˝yli Twoimi Êladami. 
Uspokój nasze serca, by mogło do nas przyjÊç 
Twoje Słowo i oÊwieciç nasze kroki.
Przymnó˝ nam wiary, Panie, i odwagi, 
byÊmy nie tracili ÊmiałoÊci nawet wtedy, 
gdy wszystko wokół nas b´dzie przemawiało za rezygnacjà.
Prosimy Ci´, Panie, o Twà pomoc, 
aby KoÊciół zawsze znajdował si´ na otwartym morzu, 
a nie na spokojnych wodach, które roznoszà woƒ Êmierci.
Dzi´kujemy Ci, ˝e nas wybrałeÊ i ˝e obdarzyłeÊ nas zaufaniem.
PoÊlij, Panie, m´˝czyzn i kobiety, które opuszczà wszystko, 
by podà˝yç drogà prowadzàcà ku nieznanym ziemiom. 
Tak wielu przelało swojà krew podczas głoszenia tej dobrej nowiny.
Prosimy Ci´, Panie, przez ich wstawiennictwo, daj i nam takà odwag´.
Panie, towarzyszu naszej drogi, 
daj nam ten poÊpiech wydłu˝ajàcy krok 
i przyłàczajàcy samotnych podró˝ników.
Na nowo poÊlij nas w drog´, kiedy nasze kroki stanà si´ oci´˝ałe 
i gdy znajdziesz nas zniech´conych, bo nic nie złowiliÊmy. 
Bàdê zawsze naszym dobrym Samarytaninem, 
zaopatruj w olej nadziei i napełniaj nasze torby Chlebem i Winem. 
A w koƒcu, Panie, nasz Bo˝e, uczyƒ nas or´downikami pokoju.
Wsz´dzie tam, gdzie wszystko mówi o zemÊcie i nienawiÊci, wojnie i przemocy,
niech nasze ˝ycie mówi, ˝e dla Ciebie i przez Ciebie nie ma nic niemo˝liwego. 
Amen.
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Chciałbym, aby członkowie stowarzyszenia poczuli
si´ bardziej odpowiedzialni za zgł´bianie własnych
osobistych mo˝liwoÊci, które zamkni´te sà w talen-
cie ich powołania do cierpienia. Chciałbym, aby ka˝-
dy przynale˝àcy do Centrum stał si´ apostołem dla
innych braci w cierpieniu, aby tak˝e i oni mogli ze
swojej strony staç si´ kanałami miłosierdzia. 

Aby zbawcze działanie, przeprowadzone przez
Syna Bo˝ego, mogło w nas owocowaç, musi byç przez
nas dobrowolnie przyj´te. ̊ yç z Chrystusem oznacza
uczyniç nasze ˝ycie – jakiekolwiek by ono nie było
– ˝yciem kapłaƒskim, prorockim i królewskim. 

OczywiÊcie, aby włàczyç si´ w to czyste i rados-
ne działanie apostolskie misterium Krzy˝a, trzeba byç
prowadzonym przez prawdziwà wiar´, a nie opieraç
si´ jedynie na niejasnych ideach czy wspomnieniach
tradycji, które niewiele mówià i nikomu nie słu˝à. Dro-
ga, którà powinniÊmy iÊç i na niej si´ çwiczyç, my
wszyscy z Centrum Ochotników Cierpienia, jest bar-
dzo konkretna i powa˝na.

Przy wyznaczaniu sobie jakiegokolwiek celu trze-
ba nam wierzyç, wierzyç z całego serca, wierzyç
w momentach szczególnego zaanga˝owania i wierzyç
w godzinach opuszczenia i trudu, które wydajà si´
wr´cz pozbawione nadziei.

Czy skrzydła miłoÊci i ofiary sà zarezerwowane
tylko dla orłów? Nie, jest to zwykła droga, którà wi-
dzimy bardzo jasno, a którà powinniÊmy podà˝aç bez
l´ku, bez oglàdania si´ do tyłu, pewni mocy Chrys-
tusowego Krzy˝a, z którym złàczony jest i nasz krzy˝.

Niech Niepokalana wspiera tych chorych, którzy
bojà si´ i wahajà podà˝yç drogà swego powołania.
JeÊli nasza wspinaczka na Kalwari´ b´dzie promie-
niowaç wiarà i miłoÊcià, nasze powołanie do cierpienia
stanie si´ dla nas narz´dziem uÊwi´cenia, a dla wie-
lu narz´dziem zbawienia.
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Czcigodny prał. Luigi Novarese
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29 lipca 1914 w Casale Monferrato przychodzi na Êwiat Luigi Novarese,
ostatni z dziewi´ciorga dzieci

kwiecieƒ 1915 umiera jego ojciec, Giusto Carlo
1923 w wyniku niefortunnego upadku Luigi zapada na gruêlic´ koÊci
17 maja 1931 zostaje cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem 

matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki Wiernych i Êw. Jana Bosco
1935 niespodziewanie umiera jego mama, Teresa Sassone; w tym

samym roku Luigi odkrywa w sobie powołanie do kapłaƒstwa
i wst´puje do Seminarium Duchownego w Casale, które 
kontynuuje w Almo Collegio Capranica w Rzymie

17 grudnia 1938 przyjmuje Êwi´cenia kapłaƒskie
1 maja 1942 rozpoczyna prac´ w Watykaƒskim Sekretariacie Stanu
17 maja 1943 zakłada Maryjnà Lig´ Kapłanów
17 maja 1947 z pomocà Elviry Myriam Psorulli zakłada 

Centrum Ochotników Cierpienia
7 paêdziernika 1949 zaczyna prowadziç audycj´ radiowà 

„Kwadrans pogody ducha” w radiu Watykaƒskim
kwiecieƒ 1950 zaczyna wydawaç pismo formacyjne, 

miesi´cznik „L’Ancora” („Kotwica”)
1 listopada 1950 zakłada Cichych Pracowników Krzy˝a
9-15 wrzeÊnia 1952 organizuje w sanktuarium Oropa pierwszy kurs rekolekcji 

dla niepełnosprawnych
24 wrzeÊnia 1960 Jan XXIII podnosi Stowarzyszenie Cichych Pracowników

Krzy˝a do rangi „Pobo˝nego Stowarzyszenia Primario” 
13-19 wrzeÊnia 1974 Maryjna Liga Kapłanów organizuje w Paray-Le-Monial

(Francja) pierwsze Mi´dzynarodowe Sympozjum Kapłaƒskie
20 lipca 1984 ks. prał. Luigi Novarese umiera w Rocca Priora
17 wrzeÊnia 1989 rozpoczyna si´ jego proces beatyfikacyjny
19 grudnia 2011 Benedykt XVI podpisuje dekret pozwalajàcy na beatyfikacj´
11 maja 2013 wyznaczona data beatyfikacji prał. Luigiego Novarese, która

ma odbyç si´ w Bazylice Êw. Pawła za Murami

LUIGI NOVARESE
KALENDARIUM
ŻYCIA



koÊç zagubionà i zranionà przez swój grzech (por. Ory-
genes, Homilia o Ewangelii Êw. Łukasza XXXIV, 1-9;
Ambro˝y, Komentarz do Ewangelii Êw. Łukasza, 
71-84; Augustyn, Mowa 171). Jezus jest Synem Bo-
˝ym, Tym, który uobecnia miłoÊç Ojca – miłoÊç wier-
nà, wiecznà, nieznajàcà barier ani granic. Ale Jezus jest
tak˝e Tym, który „ogołaca si´” ze swojej „boskiej sza-
ty”, który zni˝a si´ ze swojej boskiej „kondycji”, by przy-
jàç postaç ludzkà (por. Flp 2, 6-8) i przybli˝yç si´ do
cierpiàcego człowieka, a˝ po zstàpienie do piekieł, jak
wyznajemy w Credo, i by przynieÊç nadziej´ i Êwiatło.
On nie traktuje jako zazdroÊnie strze˝onego skarbu swo-
jej równoÊci z Bogiem (por. Flp 2, 6), ale pochyla si´,
pełen miłosierdzia, nad otchłanià ludzkiego cierpienia,
aby wylaç na nie oliw´ pocieszenia i wino nadziei. 

4. Rok Wiary, który prze˝ywamy, stanowi sprzy-
jajàcà okazj´, aby wzmóc diakoni´ miłoÊci w naszych
wspólnotach koÊcielnych, tak by ka˝dy stał si´ miło-
siernym samarytaninem dla drugiego, dla człowieka,
który jest obok nas. W zwiàzku z tym chciałbym
wspomnieç kilka postaci, spoÊród niezliczonych w his-
torii KoÊcioła, które pomagały osobom chorym doce-
niaç wartoÊç cierpienia na płaszczyênie ludzkiej i du-
chowej, aby były przykładem i przynaglały innych. Âw.
Teresa od Dzieciàtka Jezus i Âwi´tego Oblicza „dzi´-
ki gł´bokiej znajomoÊci scientia amoris” (Jan Paweł
II, Novo millennio ineunte, 42), potrafiła prze˝ywaç
„w gł´bokim zjednoczeniu z m´kà Jezusa (...) choro-
b´, która po wielkich cierpieniach doprowadziła jà do
Êmierci” (Audiencja Generalna, 6 kwietnia 2011 r.).
Sługa Bo˝y Luigi Novarese, o którym wielu zachowuje
jeszcze dziÊ ˝ywà pami´ç, w swojej posłudze dostrze-
gał w sposób szczególny doniosłe znaczenie modlitwy
za chorych i cierpiàcych – a tak˝e z nimi – z którymi
cz´sto udawał si´ do sanktuariów maryjnych, zwłasz-
cza do groty w Lourdes. Raoul Follereau, przynagla-
ny miłoÊcià do bliêniego, poÊwi´cił swoje ˝ycie opie-
ce nad osobami dotkni´tymi chorobà Hansena w na-
jodleglejszych zakàtkach kuli ziemskiej, inicjujàc m.in.
Âwiatowy Dzieƒ Walki z Tràdem. Bł. Teresa z Kalku-
ty rozpoczynała zawsze swój dzieƒ od spotkania z Je-
zusem w Eucharystii, a póêniej wychodziła z ró˝aƒcem

w r´ku na ulice, by spotkaç Pana obecnego w cier-
piàcych – w szczególnoÊci w tych „nie chcianych, nie
kochanych, nie leczonych”– i Mu słu˝yç. Równie˝ Êw.
Anna Schäffer z Mindelstetten potrafiła w sposób przy-
kładny łàczyç swoje cierpienia z cierpieniami Chrys-
tusa: „ło˝e boleÊci stało si´ dla niej klasztornà celà,
a cierpienie posługà misjonarskà (...). Umacniana przez
codziennà Komuni´ Êw., stała si´ niestrudzonà or´-
downiczkà w modlitwie i odblaskiem miłoÊci Boga dla
wielu osób, szukajàcych u niej rady” (homilia podczas
Mszy Êw. kanonizacyjnej, 21 paêdziernika 2012 r.).
W Ewangelii wyró˝nia si´ postaç NajÊwi´tszej Maryi
Panny, która idzie za cierpiàcym Synem a˝ po naj-
wy˝szà ofiar´ na Golgocie. Nie traci Ona nigdy nadziei
na zwyci´stwo Boga nad złem, nad cierpieniem, nad
Êmiercià i potrafi przyjàç w tym samym uÊcisku wia-
ry i miłoÊci Syna Bo˝ego narodzonego w betlejemskiej
grocie i zmarłego na krzy˝u. Jej niezachwiana ufnoÊç
w Bo˝à moc zostaje opromieniona przez zmartwych-
wstanie Chrystusa, które daje cierpiàcym nadziej´
i nowà pewnoÊç bliskoÊci i pocieszenia Pana. 

5. Na koniec pragn´ skierowaç wyrazy szczerej
wdzi´cznoÊci i słowa zach´ty do katolickich placówek
ochrony zdrowia i do samego społeczeƒstwa, do die-
cezji, do wspólnot chrzeÊcijaƒskich, do rodzin zakon-
nych zaanga˝owanych w duszpasterstwo słu˝by zdro-
wia, do stowarzyszeƒ pracowników słu˝by zdrowia i wo-
lontariatu. Oby we wszystkich wzrastała ÊwiadomoÊç,
˝e „przyjmujàc z miłoÊcià i wielkodusznie ka˝de
ludzkie ̋ ycie, zwłaszcza wtedy, gdy jest ono wàtłe lub
chore, KoÊciół realizuje zasadniczy wymiar swego po-
słannictwa” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 38). 

Zawierzam ten XXI Âwiatowy Dzieƒ Chorego wsta-
wiennictwu NajÊwi´tszej Maryi Panny Łaskawej,
czczonej w Altötting, proszàc, aby zawsze towarzyszyła
cierpiàcej ludzkoÊci w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej
nadziei, aby pomagała wszystkim osobom anga˝ujà-
cym si´ w apostolat miłosierdzia stawaç si´ miłosier-
nymi samarytanami dla swych braci i sióstr doÊwiad-
czonych przez chorob´ i cierpienie, i z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieƒstwa. 

FUNDAMENT Y

1. 11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny z Lourdes, odb´dà si´ w san-
ktuarium maryjnym w Altötting uroczyste obchody XXI
Âwiatowego Dnia Chorego. Dzieƒ ten jest dla chorych
i pracowników słu˝by zdrowia, dla wiernych chrzeÊcijan
i dla wszystkich osób dobrej woli „owocnym czasem
modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla
dobra KoÊcioła oraz skierowanym do wszystkich wez-
waniem, aby rozpoznali w chorym bracie Êwi´te Ob-
licze Chrystusa, który przez cierpienie, Êmierç i zmart-
wychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkoÊci”
(Jan Paweł II, List ustanawiajàcy Âwiatowy Dzieƒ Cho-
rego, 13 maja 1992 r., 3). W tych okolicznoÊciach jest
szczególnie bliski mojemu sercu ka˝dy i ka˝da z was,
drodzy chorzy, którzy w placówkach opiekuƒczych

i leczniczych czy te˝ w domach doÊwiadczacie trudnych
chwil z powodu choroby i cierpienia. Wszystkim
pragn´ przekazaç pełne otuchy słowa ojców Soboru Wa-
tykaƒskiego II: „Nie jesteÊcie opuszczeni czy niepo-
trzebni: jesteÊcie powołani przez Chrystusa, wy jeste-
Êcie Jego przejrzystym obrazem” (Or´dzie do ubogich,
chorych i cierpiàcych).

2. Aby wam towarzyszyç w duchowej pielgrzymce,
która z Lourdes – miejsca i symbolu nadziei i łaski –
prowadzi nas do sanktuarium w Altötting, chciałbym
wam zaproponowaç refleksj´ nad emblematycznà po-
stacià Miłosiernego Samarytanina (por. Łk 10, 25-37).
Opowiedziana przez Êw. Łukasza przypowieÊç ewan-
geliczna wpisuje si´ w szereg obrazów i historii za-
czerpni´tych z codziennego ̋ ycia, za pomocà których
Jezus pragnie pouczyç o gł´bokiej miłoÊci Boga do ka˝-
dej istoty ludzkiej, w szczególnoÊci gdy jest ona cho-
ra i cierpiàca. A jednoczeÊnie, poprzez słowa koƒczàce
przypowieÊç o Miłosiernym Samarytaninie: „Idê, i ty
czyƒ podobnie” (Łk 10, 37), Pan ukazuje, jaka win-
na byç postawa ka˝dego Jego ucznia w stosunku do in-
nych, zwłaszcza do potrzebujàcych opieki. Chodzi mia-
nowicie o to, by czerpaç z nieskoƒczonej miłoÊci Boga
– utrzymujàc z Nim silnà relacj´ w modlitwie – sił´ do
tego, by na co dzieƒ troszczyç si´ konkretnie, na wzór
Miłosiernego Samarytanina, o osoby zranione na
ciele i na duchu, proszàce o pomoc, tak˝e gdy sà to oso-
by nieznane i pozbawione zasobów. Odnosi si´ to nie
tylko do pracowników duszpasterstwa i słu˝by zdrowia,
ale wszystkich, równie˝ samego chorego, który mo˝e
prze˝ywaç swojà kondycj´ w perspektywie wiary:
„Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdra-
wia człowieka, ale zdolnoÊç jego akceptacji, dojrze-
wania w nim prowadzi do odnajdywania sensu przez
zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskoƒ-
czonà miłoÊcià (Spe salvi, 37). 

3. Ró˝ni ojcowie KoÊcioła upatrywali w postaci Mi-
łosiernego Samarytanina samego Jezusa, a w czło-
wieku, który wpadł w r´ce złoczyƒców, Adama, ludz-

Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2013 r.
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bardziej droga jej ˝ycia stawała si´ drogà cierpienia,
tym gł´biej błogosławiona uÊwiadamiała sobie, ̋ e cho-
roba i słaboÊci mogà byç jakby liniami, po których Bóg
pisze swojà Ewangeli´. Nazywała swój pokój «warsz-
tatem cierpienia», gdy˝ ono pozwalało jej upodabniaç
si´ coraz bardziej do krzy˝a Chrystusa”. 

21 paêdziernika 2012 r. została kanonizowana
przez Benedykta XVI.
(êródło: www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_a_schaffer.html)

SŁUGA BO˚Y RAOUL FOLLEREAU

Sługa Bo˝y Raoul
Follereau – filozof,
dziennikarz, podró˝-
nik, a przede wszyst-
kim or´downik naj-
biedniejszych z bied-
nych jest jednym
z wyjàtkowych bu-
downiczych cywili-
zacji miłoÊci naszych
czasów. W myÊl ha-
sła, i˝ chrzeÊcijanin
marzy, podczas gdy
ateista tylko planuje,

marzył o lepszym Êwiecie, o Êwiecie, w którym mo˝-
na b´dzie doÊwiadczaç owoców chrzeÊcijaƒskiej mi-
łoÊci. Od tamtego Wielkiego Piàtku, kiedy ujawniło si´
bezgraniczne miłosierdzie Bo˝e Êwiat stał si´ inny.

Ju˝ jako młody człowiek obdarzony talentem ora-
torskim, poetyckim i organizacyjnym inicjował wiele
akcji, których celem było odrodzenie chrzeÊcijaƒskiej

kultury Europy. Zało˝ył Akademi´ Młodych, Lig´ 
Łaciƒskà, Zakon Miłosierdzia. W okresie zimnej woj-
ny wielokrotnie zwracała si´ do wielkich tego Êwiata
o powstrzymanie szaleƒczego wyÊcigu zbrojeƒ i prze-
kazanie zaoszcz´dzonych w ten sposób pieni´dzy na
uratowanie milionów ludzi od Êmierci głodowej. Ape-
lował do Narodów Zjednoczonych o ustanowienie Âwia-
towego Dnia Pokoju. Apel ten podjàł, jak wiemy, pa-
pie˝ Paweł VI. Ale całà swà ̋ yciowà energi´ poÊwi´-
cił Follereau na ratowanie tr´dowatych. TrzydzieÊci dwa
razy okrà˝ył kul´ ziemskà, by upominaç, nauczaç,
Êwiadczyç, budziç sumienia w imi´ ewangelicznej mi-
łoÊci. Odkrywał straszne leprozoria i wyprowadzał
z nich nieszcz´Êników skazanych na konanie w odo-
sobnieniu. Uczył, ̋ e ka˝dy człowiek potrzebujàcy na-
szej pomocy, to wysłannik samego Chrystusa, który
chce nas, niby zdrowych, leczyç z nikczemnoÊci, ego-
izmu i oboj´tnoÊci. Kiedy spotykał umierajàce z gło-
du dzieci, konajàcych tr´dowatych i pochylajàce si´
nad nimi siostry Matki Bo˝ej od Apostołów, marzy-
ła mu si´ powszechna epidemia miłoÊci…

Jednà z okazji do upominania si´ o prawa naj-
biedniejszych z biednych, których mo˝na leczyç, pie-
l´gnowaç, przywracaç do normalnego ̋ ycia rodzinnego
i społecznego miał byç właÊnie Âwiatowy Dzieƒ Tr´-
dowatych. W krajach dotkni´tych tràdem miało to byç
prawdziwe Êwi´to, podczas którego nikt si´ nie musi
wstydziç, ˝e kiedyÊ dotkn´ła go ta straszna choroba.
W krajach wolnych od tràdu, jest to okazja do okazania
ludzkiej solidarnoÊci z tymi, którzy nas dziÊ potrzebujà,
okazja do przypomnienia Êwiatu, ̋ e gdzieÊ daleko stàd
trwa nadal dramat ludzi dotkni´tych tràdem.
(êródło: www.follereau.org)
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ÂW. ANNA SCHÄFFER

Urodziła si´ 18 lutego 1882 r. w bawarskiej wios-
ce Mindelstetten (Niemcy). Jej ojciec był stolarzem,
rodzina ˝yła w ubóstwie, ale potrafiła jej zapewniç
dobre chrzeÊcijaƒskie wychowanie. Gdy Anna mia-
ła 12 lat, przyj´ła pierwszà komuni´ Êw. i ofiarowała
si´ na słu˝b´ Bogu. Po ukoƒczeniu szkoły postano-
wiła wstàpiç do zgromadzenia zakonnego o charyz-
macie misyjnym. Aby zgromadziç niezb´dnà «wy-
praw´», podj´ła prac´ zarobkowà. PoÊród trudnoÊci
materialnych, z jakimi zmagała si´ na co dzieƒ, Je-
zus nie przestawał przemawiaç do jej serca. W czer-
wcu 1898 r. zrozumiała, ˝e jej ofiara b´dzie polegaç
na znoszeniu licznych i długich cierpieƒ w zjedno-
czeniu z Chrystusem. Chocia˝ była gotowa do takiego
poÊwi´cenia, poczàtkowo bała si´ tego powołania i nie
była pewna, czy zdoła mu sprostaç.

Wydarzenia, które wprowadziły Ann´ na drog´
słu˝by Chrystusowi i ludziom przez cierpienie, do-
konały si´ w 1901 r. Anna pracowała wówczas w leÊ-
niczówce w Stammham, w pobli˝u Ingolstadt. 4 lu-
tego uległa tam wypadkowi, który naznaczył cier-
pieniem całe jej dalsze ˝ycie: próbujàc naprawiç
uszkodzonà rur´ kominowà, Anna poÊlizgn´ła si´
i wpadła obiema nogami do kotła z wrzàcym ługiem
do prania bielizny. Pomimo intensywnego leczenia le-
karzom nie udało si´ usunàç skutków poparzeƒ. Anna
opuÊciła szpital w maju 1902 r., ale do koƒca ˝ycia
nie odzyskała władzy w nogach. Była przykuta na sta-
łe do łó˝ka. Fizycznemu cierpieniu towarzyszyło skraj-
ne ubóstwo, a poczàtkowo tak˝e wewn´trzny bunt
przeciwko nieszcz´Êciu, jakie jà dotkn´ło. Szybko jed-
nak Anna nauczyła si´ w szkole cierpienia rozpo-
znawaç wol´ Bo˝à i akceptowaç jà z coraz wi´kszà
radoÊcià. Codziennie przyjmowała komuni´ Êw.
z ràk swego kierownika duchowego, proboszcza pa-

rafii Mindelstetten Karla Riegera, a swe cierpienia
postanowiła ofiarowaç jako wynagrodzenie Bogu za
grzechy ludzi.

Jesienià 1910 r. Anna zacz´ła doznawaç szcze-
gólnego rodzaju doÊwiadczeƒ. W «snach» — jak je
nazywała — ukazał jej si´ Êw. Franciszek, a póêniej
Chrystus, gotowy przyjàç jej ofiar´ wynagradzajàcà.
Otrzymała równie˝ dar stygmatów, o czym jednak wie-
dzieli tylko nieliczni. JednoczeÊnie Anna zwielokrotniła
swój wysiłek apostolski, modlàc si´ za osoby, które si´
do niej zwracały o pomoc, pocieszajàc je słowem i pro-
wadzàc bardzo rozległà korespondencj´.

25 kwietnia 1923 r., w dniu Êw. Marka Ewange-
listy, nastàpiło dalsze pogorszenie zdrowia Anny. Nogi
zostały całkowicie sparali˝owane, pojawił si´ dotkli-
wy ból spowodowany usztywnieniem kr´gosłupa oraz
nowotworem jelit. Pi´ç tygodni przed Êmiercià, na sku-
tek nieszcz´Êliwego upadku z łó˝ka i urazu głowy, Anna
straciła zdolnoÊç płynnego mówienia. Zmarła 5 paê-
dziernika 1925 r., przyjàwszy wczeÊniej komuni´ Êw.
Jej ostatnie słowa brzmiały: «Jezu, ja ˝yj´ w Tobie».

Przekonanie o jej Êwi´toÊci było tak powszechne, ̋ e
jej grób stał si´ natychmiast celem pielgrzymek. Od-
powiadajàc na proÊby wiernych, bp Rudolf Graber ze-
zwolił w 1972 r. na przeniesienie relikwii sługi Bo˝ej
z cmentarza do koÊcioła parafialnego w Mindelstetten
i rozpoczàł jej proces beatyfikacyjny. Jan Paweł II bea-
tyfikował jà 7 marca 1999 r. Powiedział wtedy: „Im

Kazimierz Szałata
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odwołuje, a nie do jakiejÊ ogólnikowej zasady teo-
retycznej. Wzywana jest  jego osoba, jego osobowa
podmiotowoÊç, a wzywana jest w ten szczególny spo-
sób – do działania: „i ty czyƒ!”. 

W ka˝dym „działaniu”, a w tym w szczególnoÊci,
w gr´ wchodzi to˝samoÊç osoby, prawda bycia osobà.
Zwykłym łudzeniem si´ jest sàdziç, ̋ e mo˝na byç sobà
niezale˝nie od komunii z drugim człowiekiem, z in-
nymi ludêmi: jest to oszukiwanie przede wszystkim sie-
bie, a tak˝e drugiego. 

Jedno z tłumaczeƒ starotestamentowego przykazania
brzmi: „Kochaj bliêniego swego, który jest tobà” (por.
Kpł 19, 18)”. Wobec tego na mocy pierwotnej wspól-
nej przynale˝noÊci ludzi, wszystkich ludzi, działaniema-
jàce na wzgl´dzie prawdziwe dobro (eleos) drugiego po-
woduje odbudowanie naszej własnej to˝samoÊci. Gdy
podchodz´ do drugiego, moje „ja” staje si´ dla niego
„ty”, a w ten sposób staje si´ bardziej prawdziwie „ja”.
Chodzi tu o prawd´ istnienia mojego i drugiej osoby. 

„Idê, i ty czyƒ”
Co jest treÊcià tego działania? WyjaÊnia nam to

poprzedzajàce opowiadanie. 
Przede wszystkim „podszedł do niego”, bowiem

to gest zbli˝enia si´ sprawia, ̋ e drugi staje si´ bliski.
Nast´pnie polał rany oliwà, aby uÊmierzyç ból, winem,
aby je oczyÊciç, i opatrzył je. UÊmierzanie, leczenie,
opatrywanie wskazujà, ̋ e miara działania jest okre-
Êlona przez potrzeb´ drugiego i jest odpowiednia, je-
˝eli dostosowana do tego, czego potrzebuje drugi.

Działanie jest jednak zró˝nicowane, tak jak ró˝-
noraka jest niedola drugiego, tak wi´c konieczne sta-
je si´ podniesienie go – nie tylko niesienie jego ci´-
˝arów, ale niesienie jego samego, zaniesienie go do
gospody, poÊwi´cenie najpierw czasu, a potem tak-
˝e wydanie pieni´dzy i bycie gotowym do dalszego po-
Êwi´cenia. „I ty czyƒ podobnie!”

Poj´ciem, w którym streszcza si´ to wszystko, a któ-
re jest w podtekÊcie owego „czyniç”, jest „miłosierdzie”
(eleos): „i ty czyƒ miłosierdzie”, w dwojakim aspek-
cie – w odniesieniu do miłosierdzia, które ju˝ zostało

uczynione, i miłosierdzia, którego potrzebuje teraz dru-
gi w konkretnej sytuacji, w jakiej si´ znajduje.

To urzeczywistnianie bliskoÊci, które oznacza uo-
becnienie w danej chwili i uczynnienie miłosierdzia,
nie jest êródłem, nie w tym tkwi poczàtek miłosierdzia,
nie jest to absolutna bezinteresownoÊç. T́  prawd´ znaj-
dujemy wyra˝onà w Dialogu o Bo˝ej OpatrznoÊci Êw.
Katarzyny ze Sieny, gdzie Pan mówi: człowiek nie mo˝e
miłowaç Mnie miłoÊcià bezinteresownà, bowiem
wszystko, czym jest, otrzymał ode Mnie. Mo˝na by po-
wiedzieç, ˝e w stosunku do niego ju˝ zostało zasto-
sowane miłosierdzie, czyli miłoÊç. A zatem Ja – mówi
Pan – traktuj´ jako bezinteresownà miłoÊç do Mnie
t´, którà okazujecie waszemu bliêniemu. 

Pytanie, od którego wszystko si´ zacz´ło, a któ-
re doprowadza do kulminacyjnej zach´ty Jezusa: „Idê,
i ty czyƒ podobnie!”, było pytaniem dotyczàcym ̋ y-
cia (Łk 10, 25): „Co mam czyniç, aby osiàgnàç ˝y-
cie wieczne?”, to znaczy – ̋ ycie prawdziwe. I Jezus
odpowiada: „To czyƒ, a b´dziesz ˝ył”.

W „czynieniu”, do którego Jezus zach´ca uczo-
nego w Prawie, na ró˝ne sposoby zawiera si´ ˝ycie.
Danie miejsca drugiemu w sobie oznacza wprowa-
dzenie go w przestrzeƒ wspólnoty, a przestrzeƒ wspól-

„IDŹ, I TY CZYŃ PODOBNIE!”(Łk 10, 37)

SUGESTIE DO REFLEKSJI TEOLOGICZNEJ
Niekiedy Jezus mówi: „Trwajcie” (por. J 15, 4.7.9),

kiedy indziej mówi: „Idêcie” (por. Mt 28, 19). Sà to
dwa rodzaje ruchu, które sà ze sobà wzajemnie po-
wiàzane, ale nie w jednakowy sposób: pierwszy jest
podstawà i niezb´dnà przesłankà drugiego. 

Tu Jezus mówi: „Idê”. W istocie, aby spotkaç dru-
giego człowieka w nawiedzeniu lub w ofiarowaniu
swojego cierpienia „w intencji KoÊcioła” i całej ludz-
koÊci, trzeba „wyjÊç z własnej ziemi”, trzeba pójÊç,
trzeba ruszyç si´ z miejsca. 

IÊç oznacza wyjÊç do drugiego, iÊç w kierunku dru-
giego. Aby pójÊç, najpierw trzeba skierowaç wzrok.
Je˝eli nie b´dziemy patrzeç na drugiego takiego, ja-
kim jest, w takiej kondycji, w jakiej si´ znajduje, re-
lacja si´ nie nawià˝e i nigdy nie przejdzie w komu-

nikacj´ i wymian´. Dlatego Pan mówi: „Nie odwracaj
twarzy od ˝adnego biedaka” (Tb 4, 7; Syr 4,4). 

Gdy Êwiadomie kierujemy wzrok, drugi człowiek
staje si´ w nas obecny i nabiera konkretnych kształ-
tów. Jest to pierwszy krok ku pełniejszej komunii.
Dzi´ki temu, ˝e zgodziliÊmy si´ spojrzeç na drugie-
go człowieka, rozpoczyna si´ proces wychodzenia
z obcoÊci, drugi człowiek zajmuje w nas miejsce i wte-
dy zaczynamy rozumieç „gdzie jest” drugi, a zatem
mo˝emy uczyniç kolejny gest wolnoÊci i pójÊç ku nie-
mu. Je˝eli zaniecha si´ tego pierwszego spojrzenia,
nie b´dzie dalszego ciàgu. 

„I ty czyƒ podobnie!”
Jezus, zwracajàc si´ do uczonego w Prawie, u˝y-

wa formy „ty”, poniewa˝ to właÊnie do jego „ja” si´



w pierwszej chwili, dobroci Pana. Jest to droga,
w której nie polega si´ tylko na ludzkich siłach, bowiem
Chrystus wychodzi na spotkanie chorego człowieka: 
„W miar´ jak człowiek bierze swój krzy˝, łàczàc si´
duchowo z Krzy˝em Chrystusa, odsłania si´ przed nim
zbawczy sens cierpienia” (Jan Paweł II, Salvifici do-
loris, n. 26). 

Pomoc nabiera wówczas o wiele szerszego za-
si´gu: na poziomie psychologicznym chodzi o na-
wiàzanie mi´dzyosobowej relacji z człowiekiem, któ-
ry prze˝ywa trudny okres w swoim ˝yciu; na pozio-
mie duchowym – o urzeczywistnienie gł´bokiego spot-
kania z danà osobà, i trzeba wzrastaç w swoim „czło-
wieczeƒstwie”, ˝eby spotkaç si´ z „człowieczeƒ-
stwem” drugiego; na poziomie opieki medycznej –
o to aby Êwiadczàc choremu usług´, dawaç Êwia-
dectwo miłoÊci Bo˝ej, której narz´dziem pragnie byç
pracownik słu˝by zdrowia, jeÊli jest osobà wierzà-
cà; na poziomie religijnym – o relacj´ wspólnoty wia-
ry, dzi´ki bliskoÊci kapelana.

Najcenniejszà pomocà, jakà mo˝na ofiarowaç dru-
giemu człowiekowi, jest „byç” z nim. JeÊli nie potrafi
si´ byç z osobà cierpiàcà, ˝adna inna forma wspar-
cia nie mo˝e zostaç urzeczywistniona. B´dàc naprawd´
obecnym przy kimÊ, kto cierpi, uczestniczy si´ w jego
cierpieniu. Tym, kto prawdziwie si´ troszczy, jest przy-
jazna osoba, która potrafi trwaç z drugim w milcze-
niu w chwili jego zagubienia czy rozpaczy, w czasie
˝ałoby czy cierpienia, nie roszczàc sobie pretensji do
tego, by wiedzieç, leczyç, uzdrawiaç, ale zdolna jest
swojà bliskoÊcià dawaç Êwiadectwo miłoÊci Boga.

O tej umiej´tnoÊci otoczenia opiekà, która powin-
na cechowaç tak˝e pracownika duszpasterstwa, człon-
ka rodziny i wolontariusza, wyraził si´ ju˝ Êw. Augu-
styn: „Nie wiem, jak to si´ dzieje, ˝e kiedy cierpi je-
den z członków, jego ból staje si´ l˝ejszy, gdy inne człon-
ki cierpià wraz z nim. A ulg´ w tym bólu przynosi nie
wspólne podzielanie tych˝e cierpieƒ, ale pociecha, jakà
znajduje si´ w miłoÊci innych” (Listy, 99, 2). 

To jest zasadnicza postawa. Nie chodzi zatem o ob-
fitoÊç słów i rad, ale o gotowoÊç słuchania. O ile słu-

chanie odbywa si´ i wyczerpuje na poziomie fizjolo-
gicznym funkcji słuchu, o tyle wysłuchanie jest aktem
duchowym, pozwalajàcym zrozumieç nie tylko słowa,
ale tak˝e myÊli, stan ducha, osobisty i najbardziej skry-
ty sens przekazywanego przesłania. Z ciszà we-
wn´trznà, koniecznà, aby słuchaç, musi łàczyç si´ tak-
˝e j´zyk werbalny, który powinien ograniczaç si´ do
towarzyszenia opowiadaniu. Na relacj´ komunikacji
składa si´ tak˝e milczenie; co wi´cej, chwile milcze-
nia cechujà spotkania mi´dzy osobami, które poro-
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noty jest przestrzenià ˝ycia. PoÊwi´cenie czasu, za-
opiekowanie si´, wydatkowanie sił, pieni´dzy jest da-
waniem ̋ ycia, staraniem, aby nasza siła ̋ yciowa sta-
ła si´ motywacjà do ˝ycia dla drugiego, której
w tych okolicznoÊciach mu brakuje. A zatem zach´ta
Jezusa, aby si´ zbli˝yç i okazaç miłosierdzie, jest za-
ch´tà do dania, do podarowania ˝ycia. 

Miłosierdzie i ˝ycie potrzebujà si´ nawzajem. Miło-
sierdzie jest kwestià ˝ycia. W istocie, nie ma wi´kszej
miłoÊci ni˝ „oddanie ˝ycia” (por. J 15, 13). Równie˝
z punktu widzenia osoby pogrà˝onej w n´dzy i cierpie-
niu – ofiarowanie cierpienia jest ofiarowaniem ˝ycia.

W tej perspektywie trzeba inaczej spojrzeç tak-
˝e na znaczenie towarzyszenia drugiemu w cierpie-
niu, postrzegajàc to jako najwi´kszà okazj´ do bli-
skoÊci, pozwalajàcej spowodowaç, ˝e równie˝ dzi´-
ki naszej ofierze na rzecz drugiego stanie si´ mo˝-
liwe dla niego ofiarowanie ˝ycia. W ten sposób ˝y-
cie powoduje wzrost ˝ycia. 

MiłoÊç ze swej natury domaga si´ ˝ycia: „B´dziesz
miłował Pana Boga swego całà swojà duszà”, czy-
li całym swoim ˝yciem. 

SUGESTIE DO REFLEKSJI DLA CHORYCH, 
ICH RODZIN ORAZ PRACOWNIKÓW SŁU˚BY
ZDROWIA

Piszàc list apostolski Salvifici doloris, który zos-
tał opublikowany 11 lutego 1984 r., we wspomnie-
nie liturgiczne NajÊwi´tszej Maryi Panny z Lourdes,
bł. Jan Paweł II pragnàł rozÊwietliç trudnà rzeczy-
wistoÊç cierpienia Êwiatłem Ewangelii, aby pomóc od-
kryç jego zbawczy sens. Jak stwierdza zdecydowanie
papie˝, „aby móc poznaç prawdziwà odpowiedê na
pytanie ‘dlaczego cierpienie’, musimy skierowaç na-
sze spojrzenie na objawienie Bo˝ej miłoÊci, osta-
tecznego êródła sensu wszystkiego, co istnieje” (n. 13).

Jaka jest zatem duchowa droga chorego czło-
wieka, chrzeÊcijanina, na której mo˝e mu pomóc bli-
skoÊç drugiego człowieka? Postaw´ w obliczu cho-
roby i cierpienia charakteryzujà dwa etapy: walka

z ich przyczynami i skutkami fizycznymi, a zarazem
proces zaakceptowania sytuacji. 

Pierwszy mo˝e byç naznaczony przez cierpienie fi-
zyczne zwiàzane z chorobà, do którego mogà si´ do-
łàczyç ból fizyczny spowodowany terapià i cierpienia
wynikajàce, byç mo˝e, z sytuacji zwiàzanej z opiekà
piel´gnacyjnà (oczekiwanie na wyniki badaƒ i ewen-
tualne terapie, opóênienia itp.). 

Ale równie˝ drugi etap mo˝e byç nie mniej bolesny,
naznaczony poczuciem, ˝e nie zasłu˝yło si´ na t´ sy-
tuacj´, i trudnoÊcià w dostrze˝eniu, przynajmniej
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Miłosierny Samarytanin, materiały duszpasterskie opracowane
przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Cho-
rych na XXI Światowy Dzień Chorego, obchodzony w Liturgiczne
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Lourdes. Materiały wydali
Cisi Pracownicy Krzyża



Ks. Janusz Malski
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zumiewajà si´ na poziomie gł´bokim. I Bóg przemawia
właÊnie w ciszy, to jest Jego boskie duszpasterstwo.

Wreszcie, zabieganie o powrót do zdrowia fizycznego
pacjenta nie mo˝e byç jedynym celem działalnoÊci w za-
kresie opieki zdrowotnej, bowiem ten cel cz´sto nie jest
mo˝liwy do osiàgni´cia – wystarczy pomyÊleç o osobach
niepełnosprawnych, osobach starszych, przewlekle
chorych, o osobach w terminalnej fazie choroby.

Nawet w sytuacji, kiedy nie ma ̋ adnej perspektywy
poprawy stanu fizycznego, czy wr´cz, gdy stoimy
w obliczu Êmierci, mo˝na mieç nadziej´ na uzdrowie-
nie. Konieczne jest jednak odwołanie si´ do bardziej rea-
listycznej koncepcji uzdrowienia, która ponadto zawsze
daje mo˝liwoÊç wyznaczenia celu terapeutycznego. Cel
ten jest zawsze mo˝liwy, je˝eli uzdrowienie pojmuje si´
jako zdolnoÊç osoby do niepoddawania si´ przytłacza-
jàcej sytuacji ̋ yciowej, zdobycie si´ na odwag´, wiar´,
sił´, by pozostaç „panem” sytuacji i umieç nià pokie-
rowaç, na ile jest to po ludzku mo˝liwe. Choç ciało słab-
nie, duch mo˝e wzrastaç. Istotnie, bardziej właÊciwe jest

pojmowanie uzdrowienia jako mo˝liwoÊci pomocy
osobie przewlekle chorej, osobie niepełnosprawnej,
umierajàcemu w próbie zaakceptowania swej sytuacji
˝yciowej, a tak˝e we wzniesieniu sí  ponad chorob  ́i zdro-
wie i powiedzeniu w duchu ofiary: „Teraz raduj´ si´
w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam nie-
dostatki udr´k Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego
Ciała, którym jest KoÊciół” (Kol 1, 4). Wtedy osoba nie
jest tylko przedmiotem troski duszpasterskiej, ale jest
jej podmiotem. Z drugiej strony, „w mesjaƒskim pro-
gramie Chrystusa, który jest zarazem programem kró-
lestwa Bo˝ego, cierpienie jest w Êwiecie po to, a˝eby wy-
zwalało miłoÊç, a˝eby rodziło uczynki miłoÊci bliênie-
go, a˝eby całà ludzkà cywilizacj´ przetwarzało w ‘cy-
wilizacj´ miłoÊci’. W tej miłoÊci zbawczy sens cierpie-
nia wypełnia si´ do koƒca i osiàga swój wymiar osta-
teczny” (Salvifici doloris, n. 30), i tak bł. Jan Paweł
II mógł zakoƒczyç stwierdzeniem, ˝e „Chrystus nau-
czył człowieka równoczeÊnie Êwiadczyç dobro cierpie-
niem – oraz Êwiadczyç dobro cierpiàcemu”.

Matka Boża z Altötting 
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Figura Matki Bo˝ej liczy 65 cm wysokoÊci. Maryja trzy-
ma na lewej r´ce Jezusa. Du˝a dłoƒ Jezusa symbolizuje
ogrom rozdawanych łask. W dłoniach Maryi umieszczo-
ne jest złote berło. Otoczona jest 21 srebrnymi urnami,
w których znajdujà si´ serca ksià˝àt i królów Bawarii, któ-
rzy byli Jej wielkimi czcicielami i zapisywali swe serca
w testamencie Matce Bo˝ej z Altötting, jako dowód wiel-
kiej miłoÊci i czci do Niej.  Maryja z Altötting nazywa-
na była przez lud Bawarii „Naszà kochanà Panià” lub
Czarnà Madonnà. 

Okolice sanktuarium od poczàtku słyn´ły z cudownych
wydarzeƒ – omin´ła je wojna trzydziestoletnia, zarazy, epi-
demie, głód. Âwiàtynia ocalała te˝ podczas wojen napo-
leoƒskich oraz podczas I i II wojny Êwiatowej. Jako wota
mo˝na znaleêç w koÊciele np. bomby, które były zrzuca-
ne na to miejsce, a które nie wybuchły.

Najbardziej czczonym Êwi´tym tego miejsca jest Êw.
Konrad z Parzham – kapucyn, furtian, który przez 41 lat
słu˝ył do Mszy Êw. przy ołtarzu Królowej Bawarii.
Zmarł w 1894 r., a na ołtarze wyniósł go w 1934 r. Pa-
pie˝ Pius XI. 

Sanktuarium to nawiedził papie˝
Pius VI, Pius XII i Jan Paweł II
(1980), a papie˝ Pius IX i Pius X
przekazali swoje cenne podarki.

„Altötting jest sercem Bawa-
rii i jednym z serc Europy” – pod-
kreÊla Benedykt XVI, wskazujàc
na swe zwiàzki z tym sanktuarium
(Watykan, 25.04.2005). Nazy-
wane jest sanktuarium małych
dróg. W sierpniu 1996 r. mi´dzy
Cz´stochowà a Altötting podpi-
sano porozumienie o współpracy miast b´dàcych oÊrod-
kami kultu maryjnego, do którego przystàpiły równie˝ Lo-
reto, Lourdes i Fatima. Współpraca mi´dzy Cz´stocho-
wà a Altötting rozpocz´ła si´ w 1991 r., kiedy to z okaz-
ji VI Âwiatowego Dnia Młodzie˝y w Cz´stochowie prze-
bywała delegacja władz Altötting.

(Na podstawie tekstu Wojciecha Âwiàtkiewicza ze strony:
www.pustkow.freehost.pl oraz Margity Kotas, Altötting Serce Ba-
warii, Niedziela 23/2006, s. 25.)

Celem tego dnia jest liturgiczno-modlitewne
wspieranie chorych i cierpiàcych. Odbywa si´ on za-
wsze 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bo-
˝ej z Lourdes. Drugim celem jest uwra˝liwianie wspól-
noty ludzi wierzàcych i społeczeƒstwa na sprawy do-
tyczàce opieki zdrowotnej i troski o chorych. Trze-
cim celem jest zaÊ pogł´bianie wiedzy na temat dzia-
łalnoÊci i doÊwiadczenia tych, którzy cierpià i tych,
którzy si´ nimi opiekujà.

Centralne obchody Êwi´ta chorych przygotowywane
sà zawsze przez Papieskà Rad´ ds. Słu˝by Zdrowia
i Duszpasterstwa Chorych, na której czele stoi
ks. abp Zygmunt Zimowski. W tym roku zostały one
zorganizowane w Bawarii, w sanktuarium Altötting,
przy pomocy strony niemieckiej. 

Główne uroczystoÊci zostały poprzedzone mi´-
dzynarodowà konferencjà na temat: „Czyniç dobro
cierpiàcemu”. Odbywała si´ ona na Uniwersytecie Ka-
tolickim w Eichstätt  (7-8 lutego). W harmonii z te-

matem Âwiatowego Dnia Chorego, zainspirowanego
biblijnà przypowieÊcià o dobrym samarytaninie,
sympozjum było skupione na konkretnych problemach
ludzi chorych i słu˝by zdrowia, w których centrum
była kwestia zagwarantowania ka˝demu choremu
optymalnej opieki, a tak˝e kwestia krajowych sys-
temów szpitalnych. Sympozjum zostało zorganizo-
wane przez ks. prof. dr Janusza Surzykiewicza.
Uczestniczyło w nim 260 osób. Byli to specjaliÊci od
słu˝by zdrowia, lekarze, specjaliÊci od administra-
cji szpitalnej (menagement) profesorzy uniwersyteccy,
a tak˝e kapelani i osoby działajàce na rzecz chorych
i niepełnosprawnych. Sympozjum zakoƒczył arcy-
biskup Monachium, kard. Marx Reinchard, który mó-

XXI ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO W BAWARII



wiàc o trosce o chorych i niepełnosprawnych, pod-
kreÊlił ich centralne miejsce w duszpasterstwie Ko-
Êcioła: „Parafie b´dà wiarygodne tylko wówczas, kie-
dy w centrum swojej troski duszpasterskiej b´dà mia-
ły chorych i niepełnosprawnych”. Gdy zaÊ chodzi
o słu˝b´ zdrowia, podkreÊlił, ˝e na pierw-
szym miejscu musi liczyç si´ osoba,
a dopiero póêniej ma byç mowa
o kosztach.

8 lutego odbyła si´ Msza Âw.
dla Êrodowisk słu˝by zdrowia
i ludzi cierpiàcych w Mona-
chium w koÊciele Êw. Michała,
gdzie si´ znajdujà relikwie
Âwi´tych Kosmy i Damiana.
Pomimo zimowej aury koÊciół
wypełniony był wiernymi, nie
przeszkadzał te˝ hucznie
celebrowany w tych
dniach karnawał.

Wa˝nym spotka-
niem była równie˝
wizyta na oddziale
paliatywnym w mo-
nachijskiej klinice
Campus Grossha-
dern. Choç musz´
powiedzieç, ˝e u nas w Polsce, dzi´ki działaniu hos-
picyjnemu i rozwini´tym formom informacji, nasza
opieka paliatywna stoi na bardzo podobnie wysokim
poziomie. Interesujàcym zaÊ odkryciem był fakt, i˝
na uniwersytecie medycznym prowadzona jest ka-
tedra „spiritual care”, która ma uwra˝liwiç przy-
szłych lekarzy i pracowników słu˝by zdrowia na du-
chowe potrzeby chorego (bez wzgl´du na jego przy-
nale˝noÊç religijnà).

10 lutego w godzinach popołudniowych odbyły si´
uroczyste nieszpory w koÊciele przy sanktuarium Al-
tötting, które prowadził biskup z Passau. Po nie-
szporach, pomimo mrozu cudowna figurka Matki Bo-
˝ej została przeniesiona w maryjnej procesji do ma-

łego sanktuarium, które znajduje si´ na centralnym
placu miasteczka. 

Główne uroczystoÊci odbyły si´ 11 lutego. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył legat papieski,
ks. abp Z. Zimowski, który wygłosił te˝ homili´ (w

j´zyku niemieckim). Przywołał w niej, poÊród
Êwiadków wiary, naszego Zało˝yciela,

ks. prał. Novarese. Po homilii niektórzy
chorzy otrzymali sakrament namasz-
czenia. Po Komunii Êw. szczególnym
wydarzeniem było przekazanie przez
abpa Zimowskiego dla sanktuarium
relikwii krwi bł. Jana Pawła II oraz
fragmentu materiału sutanny z dnia
zamachu. Relikwie te zostały uro-
czyÊcie przeniesione i umieszczone
w sanktuarium MB, obok złotej
ró˝y przekazanej tu podczas poby-
tu Jana Pawła II w tym miejscu.

Legat papieski oznajmił, ˝e za
trzy lata Âwiatowy Dzieƒ Chorego
odb´dzie si´ w Nazarecie, w Iz-
raelu. Zaproszenie to z wielkà ra-
doÊcià ogłosił obecny na uroczys-
toÊciach biskup Nazaretu Giacin-
to-Bulos Marcuzzo. 

W tym ostatnim dniu Êwi´towania wszystkich ogar-
nàł nieoczekiwany smutek – gdy kardynał Monachium
z niedowierzaniem oÊwiadczył o abdykacji papie˝a
Benedykta XVI. To wydarzenie zostanie szczególnie
zapami´tane w moim sercu, poniewa˝ kilka godzin
wczeÊniej odwiedzaliÊmy dom, w którym urodził si´
papie˝ – w miejscowoÊci Marktl. 

W tym dniu tak˝e Cisi Pracownicy Krzy-
˝a otrzymali z ràk Papieskiej Rady ds. Słu˝-
by Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych medal
Dobrego Samarytanina.

Beata Dyko SOdC Fot. ks. Dariusz Giers z Papieskiej Rady
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Odkàd rozpocz´ła si´ moja przygoda z pisa-
niem, zarówno na studiach, jak i w ˝yciu codziennym
staram si´ zazwyczaj rozpoczàç mój tekst jakimÊ cy-
tatem. Jest on swego rodzaju wprowadzeniem w te-
matyk´ tekstu. Tym razem wybór cytatu spowodowany
jest tylko i wyłàcznie tym, ˝e ÊciÊle wià˝e si´ z pod-
miotowoÊcià osób z niepełnosprawnoÊcià, z naszym
charyzmatem, z naszym Zało˝ycielem, ks. Luigim No-
varese. No i z moim ˝yciem. 
„Chory przez chorego, przy pomocy osoby zdro-

wej” – dla bardzo wielu z nas jest to zdanie, które-
go, niczym wyznanie wiary, nie sposób zapomnieç.
To właÊnie w tym jednym prostym zdaniu Czcigod-
ny Sługa Bo˝y ks. prał. Luigi Novarese zawarł cały
charyzmat. To tutaj znajduje si´ sedno tej podmio-
towoÊci. Za czasów ks. Novarese osoby chore, z nie-
pełnosprawnoÊcià były zamykane w domach, nie da-
wało im si´ ˝adnych szans na normalne ˝ycie, za-
równo to społeczne, jak i religijne, nie mówiàc o ˝y-
ciu politycznym. Takich osób nale˝ało si´ wstydziç.
Byli oni swego rodzaju przedmiotami przesuwany-
mi z kàta w kàt. Nasz Zało˝yciel pokazał, ̋ e nie o to
w tym wszystkim chodzi. Nikt nie jest bezu˝yteczny.
Ka˝dy ma swojà godnoÊç i wartoÊç. Dlatego trzeba
o tym mówiç, pokazywaç i uczyç te osoby ̋ ycia. Na-
le˝y pomagaç im odnajdywaç poczucie własnej war-
toÊci. Jednak jest jeszcze jedna, bardzo wa˝na
rzecz. To wszystko nie mo˝e i nie powinno odbywaç
si´ tylko na płaszczyênie ludzkiej. Tutaj podstawà musi

PODMIOTOWOŚĆ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
„Kto przeszedł przez cierpienie, 
wychodzi z tego gorzki jak popiół lub czysty jak złoto!”

byç wiara. Ks. Novarese był przekonany o tym, ˝e
„poczàtek uzdrowienia chorego nie przychodzi nig-
dy z zewnàtrz, ale zachodzi zawsze od wewnàtrz:
przede wszystkim konieczne jest uzdrowienie duszy”.
Dzi´ki naszemu Zało˝ycielowi osoby cierpiàce zro-
zumiały, jak drogocenne jest ich cierpienie. „Nauczył
ich, ̋ e ̋ ycie chorego polega bardziej na akceptowaniu
wynikajàcym z wiary, ni˝ na wolnych osobistych wy-
borach”. „ Wszyscy, zwłaszcza chorzy, posiadajà coÊ
cennego, co mo˝na w sobie rozwijaç i ofiarowaç in-
nym: jest to przede wszystkim zdolnoÊç kochania i bu-
dowania z cegiełek cierpienia mostu zbawienia wio-
dàcego do nieba”.

Dlaczego pisz´ w czasie przeszłym? Dlatego, ̋ e tak
było i w tamtych czasach była to wielka „rewolucja”.
Nie myÊlmy jednak, ̋ e dziÊ jest inaczej. MyÊl´, ˝e bar-
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dzo cz´sto nadal osoby z niepełnosprawnoÊcià sà ze-
pchni´te na margines ̋ ycia, z ró˝nych powodów. Dla-
tego tym wi´ksza jest nasza rola, rola tych, którzy
odkryli ten charyzmat i pokochali, uczynili go swo-
im. Musimy pokazywaç Êwiatu, ˝e jesteÊmy pod-
miotami. Nie mo˝emy si´ baç. Skoƒczyły si´ czasy,
kiedy tylko wyciàgało si´ r´ce po pomoc i na tym si´
nasza rola w ˝yciu koƒczyła. Musimy byç tymi, któ-
rzy dajà! Ka˝dy z nas jest wartoÊcià! Ka˝dy z nas
jest inny, ale nie oznacza to, ˝e ktokolwiek jest bez-
u˝yteczny. Nie ma takiej osoby. Bez wzgl´du na nie-
pełnosprawnoÊç, chorob´, ka˝dy mo˝e daç coÊ dru-
giemu człowiekowi. JeÊli nie mog´ chodziç, musz´ le-
˝eç i czekaç na to, aby ktoÊ mnie odwiedził, posie-
dział ze mnà – módl si´, szukaj sposobu, aby nawiàzaç
kontakt z innymi. Nie zamykaj si´ na innych. Twój
uÊmiech, Twoje jedno zdanie czasami mo˝e uratowaç
komuÊ ̋ ycie. Nie bójmy si´ wychodziç do ludzi. Lek-
cewa˝my wszystkie ciekawskie czy pogardliwe spoj-
rzenia, które w dalszym ciàgu mo˝na zauwa˝yç, kie-
dy idziemy gdziekolwiek. Nie oszukujmy si´. JesteÊmy
inni. INNI nie oznacza gorsi! Nale˝y pami´taç, ˝e
takie osoby, widzàc nas, nasze uÊmiechni´te twarze,
jak pijemy kaw´, jemy deser w kawiarni czy jesteÊ-
my na spacerze, zadajà sobie pytanie: dlaczego? Jed-
nak nie jest to pytanie: dlaczego on czy ona jest cho-
ra, tylko, DLACZEGO ONA SI¢ UÂMIECHA CZY
JEST RADOSNA?

My wiemy. OdkryliÊmy drog´, którà chcemy iÊç, aby
byç ˝ywà ewangelià cierpienia dla całego Êwiata. 

Nie mo˝emy zapominaç o tym, ̋ e mamy wzory do na-
Êladowania, które poprowadzà nas w tej naszej w´d-
rówce ku Êwi´toÊci. Przede wszystkim samego Jezu-
sa Chrystusa, pierwszego Ochotnika Cierpienia. Na-
st´pnie Niepokalanà, która, jak dobrze wiemy, była bar-
dzo drogà Przewodniczkà w ˝yciu ks. Novarese, a któ-
ra w swoich objawieniach w Lourdes i Fatimie na-
woływała do pokuty. Kolejnym wzorem jest sam
Czcigodny Sługa Bo˝y a ju˝ w maju BŁOGOSŁA-
WIONY APOSTOŁ CHORYCH, ks. Prałat Luigi No-
varese i siewcy nadziei, nasi poprzednicy, którzy ju˝
sà z nim w niebie.

„A w tej chwili có˝ mog´ powiedzieç? Panie, bàdê
wola Twoja (Mt 26,42). Musz´ wszystko prze˝yç
i prze˝yç cierpliwie, póki nie przejdzie burza i nie roz-
pogodzi si´ nade mnà”. Tomasz a Kempis

Niech słowa Tomasza a Kempis b´dà nam pomo-
cà zwłaszcza podczas trudnych doÊwiadczeƒ, których
b´dziemy z pewnoÊcià doÊwiadczaç, bo przecie˝ krzy˝
to krzy˝ i cierpienie. Jednak pami´tajmy, ̋ e cierpienie
ofiarowane Bogu przyczyni si´ do zbawienia ludzi.

Na zakoƒczenie pragn´ zacytowaç słowa samego
ks. Novarese, który pisze w liÊcie do pewnej chorej: 

„Jak Pani widzi, choroba nie jest wcale przeszkodà.
W niebie zobaczymy, kto pracował najwi´cej: czy my,
kalecy, czy ci, którzy sàdzà, ̋ e tyle dokonujà, bo cie-
szà si´ darem zdrowia!”

FUNDAMENT Y
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Spotkania
opłatkowe

UROCZYSTA WIECZERZA CVS GDA¡SK
Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdaƒskiej

Jak co roku, na poczàtku grudnia nasze Centrum
Ochotników Cierpienia przygotowało wieczerz´ wi-
gilijnà w Barwiku. UroczystoÊç rozpocz´ła si´ Mszà
Êw. w koÊciele p.w. Âw. Józefa w Pomieczynie, któ-
rej przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski. On te˝ wy-
głosił Słowo Bo˝e do ok. 400 osób zgromadzonych
w koÊciele. Po Mszy Êw. pojechaliÊmy do OÊrodka Bar-
wik, gdzie rozpocz´liÊmy wieczerz´. Młodzie˝ przy-
gotowała cz´Êç artystycznà: wiersze o tematyce bo-
˝onarodzeniowej przeplatane kol´dami. Po przeła-
maniu opłatkiem zasiedliÊmy do pi´knie nakrytych
stołów zastawionych wigilijnymi potrawami. Bardzo
wa˝nym i radosnym wydarzeniem był przyjazd na na-
szà uroczystoÊç ks. Janusza Malskiego, teraz ju˝ Mo-
deratora Generalnego Cichych Pracowników Krzy-
˝a. Po raz kolejny mogliÊmy wspólnie prze˝ywaç ten
uroczysty dzieƒ i cieszyç si´, ˝e znowu mo˝emy byç
razem. Dla Jadzi Mirny było to ostatnie spotkanie
opłatkowe. 1 stycznia 2013 r., w wieku 90 lat ode-
szła do Domu Pana. A dla nas, ˝yjàcych, rozpoczàł
si´ kolejny rok nowych planów i nowych wyzwaƒ. 

Gra˝yna Laudaƒska

DDzziieellmmyy  ssiięę  wwiiaarrąą  jjaakk  cchhlleebbeemm,,  ddaajjmmyy  śśwwiiaaddeeccttwwoo  nnaaddzziieeii..  
BBóógg  ooffiiaarroowwaałł  nnaamm  ssiieebbiiee  ii  mmyy  mmaammyy  ssiięę  NNiimm  zz  lluuddźźmmii  ddzziieelliićć..  
CChhlleebbaa  tteeggoo  nniiee  zzaabbrraakknniiee,,  rroozzmmnnoożżyy  ssiięę  ppooddcczzaass  łłaammaanniiaa..  

PPoottrrzzeebbaa  ttyyllkkoo  rrąąkk  nnaasszzyycchh  ii  ggoottoowwoośśccii  ddaawwaanniiaa..

ssłł..  MMaarriiuusszz  KKoozzuubbeekk,,  mmuuzz..  JJaarreekk  GGaawwlliikk



Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych
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SPOTKANIE NOWOROCZNE
Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiƒskiej

W drugà niedziel´ stycznia 2013 roku w zimowej
scenerii członkowie wspólnoty, sympatycy i opieku-
nowie uczestniczyli  w spotkaniu noworocznym. Spot-
kanie rozpocz´to Mszà Âwi´tà, której opraw´ eu-
charystycznà przygotowali członkowie pod kierunkiem
animatorów małych grup przewodnich. W szczególny
sposób modliliÊmy si´ o łaski potrzebne dla naszych
przyjaciół z Nidzicy. Ze wzgl´du na trudne okolicz-
noÊci nie mogli przybyç na t´ uroczystoÊç. Była tyl-
ko grupa z Ornety.

Po Eucharystii wszyscy zgromadziliÊmy si´ w sal-
ce, gdzie czekały pi´knie przygotowane stoły przez
Gra˝ynk´ Berent i Halink´ Mackiewicz, a na nich,
jak zawsze, upieczone przez uczestników ciasta, ró˝-
ne owoce, słodycze, kawa i herbatka. Przed „uczto-
waniem” Daniela Szymczyk zaprezentowała kolej-
ny temat konferencji w ramach Roku przygotowaƒ
do beatyfikacji ks. L. Novarese, opowiadajàc tym ra-
zem o roli siostry Elwiry Miriam Psorulli w realizacji
apostolatu chorych u boku prałata oraz powstawa-
niu „Naszego Domu” w Głogowie. Tematy i konspekty
prezentacji opracowane przez Daniel´ zatwierdziła
Rada CVS i sà ju˝ głoszone przez nià na naszych co-
miesi´cznych spotkaniach oraz w małych grupach
przewodnich od wrzeÊnia 2012 r.

W tym roku nie było z nami ks. Janusza Malskie-
go, obecnie Przeło˝onego Generalnego CPK na całym
Êwiecie. Bardzo nam brakowało tej obecnoÊci, ale
szcz´Êliwi byliÊmy, ˝e o nas pami´ta, o czym Êwiad-
czy sms, który otrzymaliÊmy akurat na naszym spot-
kaniu. Pisze „przez wiele lat byliÊmy razem na spot-
kaniach Êwiàtecznych, dziÊ pami´tam o was…”.
Były ˝yczenia dla apostolatu i pozdrowienia. W po-
dzi´kowaniu połàczyliÊmy si´ telefonicznie. WÊród ser-
decznoÊci była „POLSKA KOL¢DA” Êpiewana tak
głoÊno, od serca, aby ks. Janusz usłyszał jà w Rzymie.

Pomimo mrozu i Êniegu przybyło wielu chorych
i niepełnosprawnych. Było nas ponad 50 osób. Dojazd
osób na wózkach inwalidzkich był mo˝liwy dzi´ki Pani
Dyrektor MOPS-u, El˝biecie Bronakowskiej, która od
wielu lat wspiera nas, u˝yczajàc przystosowanego busa.
Teresa Skuza przekazała informacj´ o organizowanej
pielgrzymce na beatyfikacj´ ks. L. Novarese. Przed-
stawiła program pielgrzymki. Zach´cała do udziału
w tym tak wa˝nym wydarzeniu.

Na szczególne wyró˝nienie zasługujà Małgosia
Marcinkan i Jacek Wykowski, którzy swoim Êpiewem
i graniem uÊwietniali całe spotkanie, oraz Piotrek
Szymczyk, od wielu lat słu˝àcy przy ołtarzu. Do koƒ-
ca spotkania było radoÊnie. ÂpiewaliÊmy kol´dy. Był
czas na kole˝eƒskie rozmowy i wzajemne ˝yczenia.

Teresa Skuza, Daniela Szymczyk

„Oto jest dzieƒ, który dał nam Pan” – XXI Âwia-
towy Dzieƒ Chorego. W archidiecezji gdaƒskiej ob-
chodziliÊmy ten niezwykły dzieƒ 10 lutego w koÊciele
Gwiazdy Morza w Sopocie. Przed uroczystà Mszà Êw.
zaprezentowano przepi´kny koncert orkiestry ka-
meralnej Ariela Ludwiczaka. Pan Ariel jest jej za-
ło˝ycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym.
Od 2011 roku zespół współpracuje z Polskà Filhar-
monià Kameralnà w Sopocie. Orkiestra, mimo mło-
dego wieku, zachwyca niesłychanà muzykalnoÊcià,
młodzieƒczà energià i przede wszystkim olbrzymià
pasjà do muzyki i ch´cià artystycznego rozwoju. Za-
prezentowano utwory: Eine kleine Natchtmusik 
G-dur W.A. Mozarta, Aria na strunie G J.S Bacha
(arcydzieło to wyró˝nia si´ szczególnym pi´knem, jest
gł´boko uczuciowe i refleksyjne; utwór jest wykony-
wany na najni˝szej strunie G skrzypiec), przepi´kny
walc z serenady na smyczki p. Czajkowskiego (pe-
łen ˝ycia i zmysłowoÊci, a przy tym niezwykle ele-
gancki i wdzi´czny). To była niezwykła uczta duchowa.
Cudowny koncert nagrodzono oklaskami i owacjà na
stojàco. Na bis zaprezentowano utwór J. Bocka
Skrzypek na dachu. Konferansjerk´ z wielkim pie-
tyzmem prowadziła niezwykle profesjonalnie Basia
Âwiàtek, która Êmiało mogłaby prowadziç koncerty
na wielkich scenach. Jej szyk, wdzi´k i elegancja sà
doprawdy w wielkim stylu.

Kulminacyjnà cz´Êcià uroczystoÊci była Eucharystia
pod przewodnictwem abpa Tadeusza Gocłowskiego.
W homilii arcybiskup nawiàzał do Ewangelii Êw. Łu-
kasza, która mówi, ˝e trzeba całkowicie zawierzyç
Bogu, nawet w najdrobniejszych sprawach, tak jak to
uczynił ks. prałat Luigi Novarese, który ̋ ycie poÊwi´cił
ludziom chorym, niepełnosprawnym, zakładajàc Cen-

trum Ochotników Cierpienia. Jego motto to słu˝ba cho-
rego dla chorego przy pomocy zdrowego. Ka˝dy czło-
wiek jest powołany do słu˝by drugiemu człowiekowi,
oraz do głoszenia Bo˝ej Ewangelii. Na zakoƒczenie
Mszy Êwi´tej zostały wr´czone kwiaty i symboliczne
aniołki wykonane przez osoby niepełnosprawne dla
osób wyró˝nionych za pomoc i zaanga˝owanie na rzecz
stowarzyszenia. Natomiast szczególne wyró˝nienie,
a mianowicie dyplom wzorowego wolontariusza
otrzymała nasza kole˝anka El˝bieta Cudnik. Nagrod´
wr´czył jej osobiÊcie abp Tadeusz Gocłowski.

I tak to w przemiłej, rodzinnej i sympatycznej at-
mosferze uczciliÊmy kolejny Âwiatowy Dzieƒ Chorego.

XXI ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO W ARCHIDIECEZJI 

GDAŃSKIEJ



Beatyfikacja prał. Luigiego Novarese otwiera nowy
rozdział w historii jego stowarzyszeƒ. Od kiedy pa-
pie˝ Benedykt XVI podpisał dekret koƒczàcy proces
kanoniczny, postaç i nauczanie zało˝yciela Cichych
Pracowników Krzy˝a i Centrum Ochotników Cierpienia
sà w centrum uwagi. Novarese b´dzie ukazany Ko-
Êciołowi jako nowy „przyjaciel i patron”. Jak wspól-
nota ̋ yje tà „dobrà nowinà” o beatyfikacji prałata?
O tym porozmawiamy z kard. Paolo Romeo, które-
go droga duchowa zbiegała si´ z drogà Novarese, Ci-
chy Pracownik Krzy˝a, od grudnia 2006 arcybiskup
Palermo. Współpracował blisko z Luigim Novarese
od roku 1959, dzielàc z nim apostolskà prac´.

Eminencjo, co oznacza beatyfikacja prałata dla sto-
warzyszeƒ, które zało˝ył?

Powiedziałbym, ˝e jest to wa˝ny i niezwykle szcze-
gólny moment w ich historii i całej drodze. Gdy prze-
mierzamy jakàÊ drog´, znajdujemy na niej tablice in-
formujàce o odległoÊciach. Tak oto my napotykamy
właÊnie na t´ najwa˝niejszà tablic´, kamieƒ milowy,
który wyznacza przejazd i informuje o kilometrach,
jakie mamy jeszcze pokonaç. Tak, wierz´, ̋ e ta bea-
tyfikacja ks. Luigiego, naszego drogiego ojca zało-
˝yciela, b´dzie takà tablicà, takim kamieniem mi-
lowym o wielkiej wadze: punktem docelowym, któ-
ry jednoczeÊnie b´dzie punktem wyjÊcia. PoznaliÊmy
prał. Novarese jako inicjatora dzieła zupełnie nowego

apostolatu. NaÊladowaliÊmy go w jego kontaktach
osobistych, w relacjach do innych, widzieliÊmy go jako
umiłowanego syna papie˝y, których OpatrznoÊç wy-
znaczyła na kierowanie KoÊciołem, i biskupów. Te-
raz zaÊ, dzi´ki beatyfikacji, widzimy, jak jego Êwi´-
te ̋ ycie otrzymuje od KoÊcioła piecz´ç autentycznoÊci.
Jest to piecz´ç potwierdzajàca i weryfikujàca to
wszystko, co w nim widzieliÊmy naszymi oczami i cha-
ryzmat, w który uwierzyliÊmy.

Tak wi´c beatyfikacja z jednej strony oznacza po-
gł´bienie fundamentu, a z drugiej wyznacza nowe
trakty

Kiedy Jan Paweł II rzucił swoim pontyfikatem wy-
zwanie Nowej Ewangelizacji, które Benedykt XVI
kontynuuje z niegasnàcym zapałem apostolskim, tłu-
maczył, ̋ e nie oznacza to wprowadzenia jakiejÊ no-
wej Ewangelii. Ewangelia jest zawsze ta sama i lud
Bo˝y powinien anga˝owaç si´ w podà˝anie za swo-
im Panem, naÊladowanie Go z autentycznym za-
wierzeniem w Jego nauczanie. Aby potwierdziç t´
prawd´, logo Roku Âwi´tego 2000 ogłaszało: „Chrys-
tus wczoraj, dziÊ i zawsze”. Papie˝ zach´cał wszyst-
kich do anga˝owania si´ we wprowadzanie ewange-
licznego or´dzia w dzisiejszy Êwiat za pomocà nowych
metod, nowych Êrodków wyrazu i z nowym zapałem.
Wierz´, ˝e to samo dotyczy nowego spojrzenia na
nauczanie Novarese.

Mauro Anselmo Wywiad z kard. Paolo Romeo, Cichym Pracownikiem Krzyża
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10 lutego, na zaproszenie ks. proboszcza Rober-
ta Serafina i ks. Piotra Olszówki, udałyÊmy si´ wraz
z siostrà Ewà do parafii Êw. Maksymiliana Marii Kol-
bego w Bogatyni, w diecezji legnickiej, aby podczas
ka˝dej niedzielnej Eucharystii podzieliç si´ ze zgro-
madzonymi wiernymi Êwiadectwem naszego ̋ ycia, ale
przede wszystkim, aby zapoznaç ich zarówno z ˝y-
ciem Czcigodnego Sługi Bo˝ego ks. Prałata Luigi No-
varese, jak i z całym dziełem i charyzmatem Cichych
Pracowników Krzy˝a. 

Bogatynia jest miastem szczególnym. Jest ona zna-
na z kopalni odkrywkowej i elektrowni, które dajà
prac´ mieszkaƒcom, ale te˝ jest doÊwiadczona cier-
pieniem. Dwa lata temu, z powodu jednej ulewy, zos-
tała zalana i zniszczona. Wiele osób zostało pozba-
wionych dachu nad głowà i utraciło dobytki całego
˝ycia. Jadàc tam, aby mówiç o dowartoÊciowaniu cier-
pienia, miałyÊmy na uwadze równie˝ ten aspekt cier-
pienia, t´ tragedi´, która pozwoliła pokazaç tym oso-
bom, ˝e cierpienie nie jest tylko wtedy, kiedy cho-
rujemy, kiedy jesteÊmy niepełnosprawni, ale tak na-
prawd´ ka˝dy z nas cierpi, czy to w sposób fizycz-
ny, czy duchowy, czy psychiczny. Wa˝ne w tym wszyst-
kim jest to, ˝ebyÊmy umieli wyjÊç z tego cierpienia
i przemieniç je. W takich sytuacjach, kiedy cierpi-
my, musimy staraç si´ odnaleêç chocia˝ to ziarnko
dobra, które z tej sytuacji mo˝e wyrosnàç. Ka˝dy ma
prawo do buntu, do szukania odpowiedzi na pytania,
dlaczego ja cierpi´ czy ktoÊ z moich najbli˝szych. Jed-

nak, majàc przykład Pana Jezusa, pierwszego
Ochotnika Cierpienia, a tak˝e otwierajàc si´ na łas-
k´ Bo˝à, b´dziemy umieli przyjàç i zaakceptowaç
danà sytuacj´, w której ̋ yjemy, a Bóg nam w tym po-
mo˝e. Pami´tajmy o tym, co mówił Błogosławiony Jan
Paweł II: „Cierpienie jest łaskà”, a tak˝e „Cierpie-
nie jest powołaniem do wi´kszej miłoÊci”. Te dwa zda-
nia sà fundamentem w ˝yciu osoby dotkni´tej cier-
pieniem. Im bardziej cierpimy, tym bardziej stajemy
si´ wra˝liwsi na potrzeby drugiego człowieka.

Widzàc zainteresowanie parafian, doÊwiadczajàc krót-
kich spotkaƒ po ka˝dej Mszy Âw. z osobami, które chcia-
ły si´ dowiedzieç czegoÊ wi´cej o naszym dziele i apos-
tolacie, mog´ stwierdziç, ˝e wyjazd ewangelizacyjno-
misyjny był udany. OczywiÊcie, jak mówi Ewangelia: „po
owocach ich poznacie”. Miejmy wi´c nadziej́ , ̋ e „ziar-
no rzucone w ziemi´, wyda plon obfity”.

Beata Dyko SDOdC

MY C VS

POŚLĲ MNIEOTO JA BEATYFIKACJA 
NOVARESE 
WYZNACZA 
NOWE DROGI
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„Najlepszym sposobem uczczenia Prałata b´-
dzie zachowanie jego zało˝ycielskiego charyz-
matu. PowinniÊmy podtrzymywaç jego dzieła
tak, jak on chciał. Tylko tak mo˝emy sprawiç,
by jego nauczanie było jeszcze bardziej zrozu-
miałe, wyraziste i obecne w naszych czasach”.



kà pomocà. Wobec kultury, która nie chce zaakcepto-
waç cierpienia, która robi wszystko, by unikaç cierpienia
i nie potrafi znaleêç odpowiedzi na pytania o sens ˝y-
cia, Novarese uczy drogi prowadzàcej do odkrycia Kró-
lestwa Bo˝ego, odnowy serca przez miłoÊç i łask´ Pana.
Tym wszystkim chorym na ciele i na duchu tłumaczy on,
˝e Pan ich kocha, ˝e ich ból prze˝ywany w zjednocze-
niu z Chrystusem „niesie Êwiatu Êwiatło”, jak przypo-
mina Paweł VI, „i włàcza si´ w wielki i tajemniczy ob-
raz zbawienia”. Nie mo˝emy zapomnieç, ˝e Novare-
se jest tym Bo˝ym człowiekiem, który dialogował z me-
dycynà. PodkreÊlał wa˝noÊç relacji mi´dzy ciałem a psy-
chikà, ukazał, ˝e procesy mentalne i motywacja reli-
gijna pomagajà w procesie zdrowienia. Tak˝e i w tym
zawiera si´ jego nowoczesnoÊç. I tak˝e dlatego za-
sługuje on na to, by go poznaç i gł´biej studiowaç.

Novarese jest nam współczesny, ale w swoich czasach
był on wielkim innowatorem

Dokładnie tak. Został wyÊwi´cony na kapłana 
17 grudnia 1938 r. i rozpoczàł apostolat w czasach,
kiedy nie było a˝ takiej wra˝liwoÊci na problematy-
k´ chorych i niepełnosprawnych jak dzisiaj. Były do-
broczynne dzieła troski, były domy opieki, chory był
tam oczywiÊcie jedynie przedmiotem opieki, mo˝na
powiedzieç przedmiotem dobroczynnoÊci KoÊcioła
i tych wszystkich ludzi dobrej woli, ale nie był uwa-
˝any za aktywny podmiot działalnoÊci Êwieckiej czy
duszpasterskiej, nawet on sam tak o sobie nie my-
Êlał. Ju˝ w latach czterdziestych prał. Novarese po-
ruszał problem barier architektonicznych, które
izolowały niepełnosprawnych, i zorganizował pierw-
szà transmisj´ radiowà dla chorych: „Kwadrans po-
gody ducha”. Podjàł si´ te˝ innych inicjatyw. Czyniàc
w ten sposób, rzucił KoÊciołowi mocne przesłanie.

Jakie to przesłuchanie?

Wezwał KoÊciół do pomocy choremu w uÊwiadomieniu
mu jego mo˝liwoÊci i w otwarciu mu jego własnych

duchowych horyzontów. Zdawał sobie spraw´, ̋ e cier-
piàcemu nie wystarczy współczucie okazywane jego
stanowi czy pomoc materialna: trzeba iÊç dalej. Trze-
ba wejÊç do jego wn´trza, wyzwoliç go z depresji i ne-
gatywnych myÊli, w które si´ wplàtał, aby otworzyç
mu drzwi do nowej rzeczywistoÊci, w którà wkroczy
z determinacjà i dynamizmem.

Jaka to rzeczywistoÊç?

RzeczywistoÊç ̋ ycia duchowego. Nie jest ona czymÊ
oddzielonym od ludzkiego bytu, ale dotyczy człowieka
w jego integralnoÊci, a wi´c tak˝e w jego chorobie.
Wchodzàc w podmiotowoÊç chorego, reanimujàc jà,
otwieramy drzwi na dowartoÊciowanie tajemnicy cier-
pienia, która jest zwiàzana z odkupieniem dokona-
nym przez Chrystusa, a tym samym udzielamy naj-

Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża
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W jakim sensie?

Poprzez Nowà Ewangelizacj´ bł. Jan Paweł II i pa-
pie˝ Benedykt XVI zaprosili nas do ponownego otwar-
cia si´ na Słowo Bo˝e, aby postawiç je w centrum ̋ y-
cia i działania KoÊcioła. Poprzez beatyfikacj´
ks. Luigiego powinniÊmy na nowo, z odnowionym za-
anga˝owaniem i pełnym przekonaniem zajàç si´ za-
proponowanym przez niego charyzmatem, odczytu-
jàc w nim powiew Ducha Âwi´tego, którego celem jest
duszpasterska odnowa Êwiata cierpienia. Nie trzeba
kłaÊç nowego fundamentu. Gdy zmieniajà si´ czasy,
naturalne jest i konieczne, aby umieç korzystaç z po-
st´pów nauki w dobieraniu metod i nowych Êrodków
wyrazu, aby przybli˝yç sercom kobiet i m´˝czyzn na-
szych czasów or´dzie prałata, pozostajàc jednak wier-
nymi jego korzeniom naznaczonym jego ̋ yciem, jego
wyborami duszpasterskimi i jego nauczaniem.

Eminencja znał prał. Novarese. Jakie Ksiàdz Arcy-
biskup zachował o nim wspomnienie?

Pami´tam go jako człowieka o ˝yczliwym charakte-
rze, spontanicznym, ale o mocnych zasadach i zde-
terminowanym w postanowieniach. MyÊlàc o nim,
przychodzi mi na myÊl najcz´Êciej siła i jasnoÊç słów
wygłaszanych na placu Êw. Piotra przez bł. Jana Paw-
ła II 22 paêdziernika 1978 r., podczas Mszy Êw. inau-
gurujàcej jego pontyfi-
kat: „Nie l´kajcie si´:
otwórzcie, a raczej ro-
zewrzyjcie na oÊcie˝
drzwi Chrystusowi!”.
To sà słowa, które
w stylu i jasnoÊci przy-
pominajà mi Novarese.
Wobec nieuniknionych
chwil wyboru, trudnoÊci
czy zniech´cenia do-
Êwiadczanych w ˝yciu
osobistym czy tym

wspólnotowym, prałat umiał dodawaç odwagi w spo-
sób autorytarny, ojcowski i przekonujàcy: nie l´kaj-
cie si´ zawierzyç Maryi, nie l´kajcie si´ zaanga˝owaç
w apostolat, nie cofaj si´ z powodu swoich ograniczeƒ
czy swojej kruchoÊci. Ty tak˝e wnosisz w t´ rzeczy-
wistoÊç stworzeƒ wielki skarb. Ku tobie Pan obrócił
swe oblicze i ma dla ciebie konkretny plan: nawet je-
Êli jesteÊ niepełnosprawny, nawet jeÊli jesteÊ chory,
bàdê pewny, ̋ e droga, którà z Nim podà˝ysz, jest wła-
Êciwa i Dobry Pasterz nigdy nie pozbawi ci´ opieki
ani ochrony. A Maryja, nasza Matka, b´dzie zawsze
blisko ze swoim matczynym pocieszeniem, aby ci po-
móc zrobiç wszystko, cokolwiek On ci powie.

Kard. Tarcisio Bertone napisał we wst´pie do biogra-
fii L. Novarese: „PoÊród wieloÊci dzieł KoÊcioła i spo-
łeczeƒstwa Êwieckiego jaÊnieje jego innowacyjne dzie-
ło dowartoÊciowania cierpienia i integracyjnej promocji
chorego”. Czy nie uwa˝a Eminencja, ˝e właÊnie nad-
szedł moment rozprzestrzeniania or´dzia i charyzmatu
Novarese, aby uczyniç go bardziej i lepiej znanym?

Jestem o tym w pełni przekonany. W tym czasie gł´-
bokiego rozpadu i wielkiego kryzysu, w jakim ˝yjemy
– i nie chodzi mi tylko o kryzys ekonomiczny, ale mo-
ralny, o rozpad wartoÊci, który czyni nasze społeczeƒ-
stwo mniej ludzkim – wierz´, ˝e przykład i nauczanie
takich sług Bo˝ych, jak Novarese, mo˝e staç si´ wiel-

Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża
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Ka˝dy musi si´ z cierpieniem zmierzyç. JeÊli nie
wczeÊniej, to póêniej, ostatecznie ze Êmiercià. Niektórzy
sà powołani do tego, by zrobiç to wczeÊniej. Po ludz-
ku powiemy: za wczeÊnie. Bo jak mo˝na wymagaç od
12-latka, ˝eby odnalazł sens swojego cierpienia. Ale
dobrze wiemy, ˝e i taka bywa wola Boga. On wie, na
kogo mo˝e dopuÊciç cierpienie, kto z Jego pomocà nie
zostanie przez cierpienie zmia˝d˝ony.

Bez Jego pomocy cierpienie mia˝d˝y. Mog´ szu-
kaç, pytaç autorytetów, dlaczego ja? Pytaç  tam, gdzie
zdrowy rozsàdek podpowiada, ˝eby pytaç. Gdy jed-
nak odpowiedzi brak, zaczynam ich szukaç w mniej
racjonalnych miejscach. Z czasem ju˝ dobrze wiem,
˝e tam te˝ ich nie znajd´, ale nie mam ˝adnego in-
nego pomysłu. A pytanie pali coraz bardziej. Cier-
pienie daje o sobie znaç w coraz to dotkliwszy spo-
sób. Wi´c gasz´ je, czym popadnie, wiedzàc, ˝e za-
raz i tak wróci. 

Dlaczego nic si´ nie zmienia i z ka˝dym dniem
mam coraz mniej ch´ci, ˝eby otworzyç oczy i roz-
poczàç kolejny dzieƒ? Bo uciekam od swojego po-
wołania. Zamiast odkrywaç, po co jestem na tym
Êwiecie, skupiam si´ tylko na cierpieniu. A to
przecie˝ tylko cz´Êç mojego ˝ycia. Bóg powołał mnie
do tworzenia wi´zi miłoÊci poprzez słu˝enie innym
tym, co dostałem od Boga. Tylko wtedy jestem na
swoim miejscu w mistycznym ciele Chrystusa. To, co
robi´, nieustannie mobilizuje mnie do dawania
jeszcze wi´cej. Adoruj´ i uwielbiam Boga za to, ˝e
przygotował mi tak wspaniałà misj´ do wypełnienia
tu na ziemi, i chc´ jà realizowaç z ka˝dym dniem
coraz pełniej.

Jestem powołany do otwierania si´ na drugiego czło-
wieka, dzielenia sí  z nim tym, co mam najcenniejszego.
Wymaga to odwagi i przełamania strachu przed zra-
nieniem. A przede wszystkim zaufania Bogu, zdania
si´ na Jego wol´. Ryzyko cierpienia jest wpisane w na-
sze ̋ ycie. JeÊli b´dziemy uciekaç od niego, to nie osiàg-
niemy doskonałej miłoÊci. Nie chodzi jednak o to, ̋ eby
ryzykowaç zawsze i wsz´dzie. Po to mamy zdrowy roz-
sàdek, ̋ eby roztropnie oceniç, czy warto ryzykowaç czy
nie? Czy moje mo˝liwe cierpienie b´dzie miało sens?
Czy moje cierpienie stanie si´ darem dla kogoÊ?

To pytanie jest bardzo wa˝ne równie˝ wtedy, gdy
cierpienie spada na nas niespodziewanie.  Wtedy tym
bardziej powinniÊmy pytaç. Dlaczego właÊnie takie
cierpienie? Co ja z tym cierpieniem mog´ zrobiç? Je-
Êli nic nie mog´ z nim zrobiç. JeÊli cierpienie jest tyl-

Wojciech Grzegorek
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bardziej fundamentalnej słu˝by. Oznacza to rozew-
rzeç na oÊcie˝ nowe horyzonty, uczyniç z chorego
„człowieka wewn´trznego, który odnawia si´ z dnia
na dzieƒ” (por. 2 Kor 4,16). Tak jest, gdy człowiek
uÊwiadomi sobie swojà wielkà godnoÊç, to, ̋ e jest nie-
zniszczalnym obrazem miłoÊci i został wybrany na
mieszkanie Boga, na apostoła Dobrej Nowiny, któ-
rà ma głosiç Êwiadectwem swego ˝ycia. Wtedy
przyjmuje chorob´ z nowym duchem i znajduje sił´
do bycia apostołem i ewangelizatorem, w szczegól-
noÊci dla sióstr i braci chorych.

To rewolucyjne przesłanie!

To przesłanie, które dokonało epokowego przewro-
tu w duszpasterstwie słu˝by zdrowia. Novarese
miał globalnà wizj´ apostolatu. MyÊlał o tym, by daç
˝ycie całej serii bardzo konkretnych ról i to˝samo-
Êci, połàczonych w harmonijnej unii z innymi, tak aby
uczyniç działalnoÊç duszpasterskà jeszcze bardziej
owocnà i odpowiadajàcà na potrzeby czasów. W cen-
trum apostolatu chciał, aby zawsze była osoba cho-
ra. Powoli, powoli, gdy apostolat wzrastał i coraz bar-
dziej okreÊlał swoje kształty, prałat zakładał ró˝ne
dzieła. Rozpoczàł od Ochotników Cierpienia. Potem

zało˝ył Cichych Pracowników Krzy˝a, proponujàc im
drog´ ̋ ycia konsekrowanego, która czyniła ich fila-
rem całej budowli. Zorganizował Braci i Siostry Cho-
rych, czyniàc z nich wa˝ny dział słu˝by i opieki ma-
terialnej i duchowej, który pozwalałby chorym sta-
waç si´ czynnymi podmiotami działaczami duszpa-
sterskimi szczególnie dla innych chorych. Wierz´, ̋ e
dzisiaj rozwój tego apostolatu to nasze zadanie i od-
powiedzialnoÊç, aby uczyniç t´ wizj´ Novarese wiz-
jà globalnà, ufajàc w jego charyzmat i na nowo poz-
najàc jego dzieło. Je˝eli rozczłonkujemy t´ wizj´, od-
dalimy si´ od podstawowego charyzmatu, który in-
spirował ka˝de działanie prałata, a który on reali-
zował z takim zapałem apostolskim a˝ do ostatnie-
go dnia swego ziemskiego ˝ycia. Jego dzieł nie na-
le˝y traktowaç jak obiektów muzealnych, ale jako coÊ
˝ywego i ˝yciodajnego, co my wszyscy powinniÊmy
przyjàç, pozostajàc wiernymi drodze wyznaczonej
przez niego i rozpoznanej przez KoÊciół. Jego apos-
tolat otwiera Êwietlane horyzonty nadziei na przy-
szłoÊç, bada kultur´ naszych czasów i rzuca jej wy-
zwanie. Dzi´ki beatyfikacji ks. Luigiego powinniÊmy
wróciç do myÊlenia o tym dziele tak, jak on chciał,
usiłujàc uczyniç jego nauczanie bardziej wyrazistym,
Êwietlanym i obecnym w naszej rzeczywistoÊci.

Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża
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PYTASZ O SENS CIERPIENIA? 
SZUKAJ ÂWI¢TYCH
Sługa Bo˝y Angiolino Bonetta – radosny pracownik Krzy˝a
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Angiolino robił wszystko, ̋ eby ukryç ból i nie przy-
sparzaç cierpieƒ rodzinie, ale jasnym było, ˝e bar-
dzo cierpi i niedługo umrze. W domu, szczególnie
w ostatnich tygodniach, panowała prawdziwie gro-
bowa atmosfera. Popołudniowe wizyty proboszcza
wraz z chłopcami z oratorium wnosiły powiew nor-
malnoÊci, rozmowy o tym, co dzieje si´ w Cigole,
czym ̋ yje parafia, były bardzo wa˝nymi chwilami wy-
tchnienia, szczególnie dla siostry. 

Cierpienie sprawiło, ˝e Angiolino bardzo szybko
dojrzał. Do tego stopnia, ˝e ks. prał. Luigi Novare-
se nie miał ̋ adnych wàtpliwoÊci, ̋ e nastolatek prze-
szedł ju˝ wystarczajàcà formacj´ i jest gotowy, by
w całoÊci, od stóp do głowy, jak mawiał o sobie An-
giolino, poÊwi´ciç si´ Jezusowi przez r´ce Maryi, wst´-
pujàc do Cichych Pracowników Krzy˝a. Dzieci´ce wy-
bryki, czasami mo˝e zbyt beztroskie, ustàpiły miejs-
ca pracy nad tym, co najwa˝niejsze: nad zbawianiem
dusz. Angiolino swojà naturalnoÊcià, pogodà ducha
i dzieci´cà swobodà, z jakà mówił o najwa˝niejszych
sprawach, gromadził wokół siebie wiele osób.

Dobrze pokazuje to epizod, który miał miejsce na
stromej drodze prowadzàcej ze stacji kolejowej w Re

do domu rekolekcyjnego Niepokalanego Serca Maryi.
Gdy starsza pani, która przyjechała ze Szwajcarii do
Re na rekolekcje, zobaczyła, jak Angiolino, podpierajàc
si´ kulami, na jednej nodze wspina si´ pod gór´, z obu-
rzeniem zapytała si´ sióstr, dlaczego nie wzi´ły dla nie-
go wózka. On odwrócił si´ do niej i odparł: czy nie wie
Pani, ̋ e z ka˝dym krokiem mog´ ocaliç jednà dusz´?
Albo wtedy gdy zauwa˝ał skrupulatnie ukrywane łzy
i podchodził z właÊciwà sobie pogodà ducha i natu-
ralnoÊcià, mówiàc: No ju˝, ju˝, nie płacz. Te łezki sà
bardzo cenne. Dlaczego by ich nie ofiarowaç Maryi?
Ona wszystko przyjmuje, jest naszà mamà.

Ofiaruj swoje cierpienie na Jego pamiàtk´.  Nie trzy-
maj si´ go kurczowo. Oddaj je temu, kto wie, co z nim
zrobiç. Zapytaj si´ Go, kiedy cierpiał tak jak ty. Po-
szukaj swojego cierpienia w ˝yciu Jezusa. On wcielił
si´, ˝eby Ci´ zbawiç swoim cierpieniem. Która z ran
Jezusa jest równie˝ Twojà ranà? Bóg obdarł samego
siebie ze swojej boskoÊci, ̋ ebyÊ Ty nie był sam ze swo-
im cierpieniem. Pozwól Mu obdarowaç si´ Jego
obecnoÊcià. On, z miłoÊci do Ciebie, pokornie przyjàł
niesprawiedliwe cierpienie i ofiarował je za Ciebie, ̋ eby
ci´ zbawiç, ̋ ebyÊ ̋ ył pełnià miłoÊci na wieki. Cierpienie
ofiarowane jako bezinteresowny dar kochajàcego
serca zbawia. Komu chcesz ofiarowaç swoje cierpie-
nie? A gdy b´dzie ci ci´˝ko, a na pewno b´dzie, gdy
ból b´dzie nie do zniesienia, pami´taj, ̋ e Maryja jest
przy Tobie. Ona jest przy ka˝dym ludzkim krzy˝u.

Wojciech Grzegorek

ko po to, ˝eby cierpieç i kropka, to Ochotnicy Cier-
pienia sà zwykłymi masochistami, a Bóg-MiłoÊç 
nie istnieje. Jednak czy tak jest? Czy cierpienie jest
bezu˝yteczne? 

Szukajàc odpowiedzi na pytanie, po co istnieje cier-
pienie, trafiłem na postaç Ochotnika Cierpienia
i Cichego Pracownika Krzy˝a, Sług´ Bo˝ego An-
giolino Bonett´, który mówił o sobie, ˝e jest powo-
łany do cierpienia do koƒca ˝ycia. Do tej pory zna-
łem go tylko z ksià˝ek. W 50. rocznic´ jego Êmier-
ci miałem okazj´
poznaç go poprzez
miejsca i ludzi, któ-
rzy go znali. 

Pierwszy raz
w moim ̋ yciu mia-
łem mo˝liwoÊç
skonfrontowania
wyobra˝eƒ powsta-
łych w czasie lek-
tury z rzeczywisto-
Êcià. Figura Sługi
Bo˝ego, która po-
wstała w mojej gło-
wie, o˝yła w kra-
jobrazie małej mie-
Êcinki, do której

trudno trafiç, bo nie ma jej na ˝adnych drogowska-
zach, we wn´trzu starego koÊcioła parafialnego, gdzie
słu˝ył do Mszy i zbierał tac´ – bo, jak mówił, prze-
cie˝ kalece nie odmówià i zawsze b´dzie troch´ wi´-
cej dla proboszcza. Ale przede wszystkim odnalazłem
go we wspomnieniach rodziny, sàsiadów i ludzi, któ-
rych w jakiÊ sposób dotknàł, a trzeba wiedzieç, ̋ e na-
wet najkrótsze spotkanie z Angiolino zostaje w pa-
mi´ci na całe ˝ycie.

We wspomnieniach siostry Angiolino, Marii, któ-
ra opiekowała si´ nim zarówno przed, jak i w cza-
sie choroby, uderzyła mnie lekkoÊç i pogoda ducha,
z jakà wspominała brata. Słowa, które cisnà si´ na
usta wszystkim, którzy mówià o Angiolino, to: ra-
dosny, rozbrykany, niemal beztroski, a nawet troch´
zuchwały, dusza towarzystwa, nawet gdy bardzo cier-
piał. Nie znaczy to jednak, ˝e cierpienie nie dawało
mu si´ we znaki. Wycierpiał niewyobra˝alnie du˝o.
Ka˝dy, kto go widział w najgorszych momentach, py-
tał si´, skàd ten czternastolatek, na którym zostały
ju˝ tylko skóra i koÊci, bierze siły do znoszenia tego
wszystkiego z pogodà ducha. Trzeba byç duchowym
gigantem, ̋ eby w takim stanie nie tylko myÊleç o in-
nych, ale i ich pocieszaç. 

Wojciech Grzegorek

Angiolino Bonetta (1948-28.1.1963)
Pełen ̋ ycia i skory do ̋ artów nastolatek z Cigole (pro-
wincja Brescia we Włoszech). Od najwczeÊniejszych
lat gorliwy chrzeÊcijanin, słu˝y do mszy i ucz´szcza
na katechezy u sióstr kanosjanek. W wieku 12 lat
zdiagnozowano u niego mi´saka kostniowego, no-
wotwór który powoduje rozrost koÊci, w przypadku An-
giolino kolana, do olbrzymich rozmiarów, co w jego
przypadku wiàzało si´ z koniecznoÊcià amputacji ca-
łej nogi. Po krótkiej przerwie pojawiajà si´ przerzu-
ty. Poznał ks. prał. Luigi Novarese i s. Myriam Pso-
rull´. Był członkiem Centrum Ochotników Cierpienia
i Cichym Pracownikiem Krzy˝a.



przedmiotem, nie zamykaj si´ na innych, pomyÊl
o innych, otwórz im swoje serce, a w Êrodowiskach
chrzeÊcijaƒskich działaj, niech m´ka Jezusa dana
KoÊciołowi, dodaje ci odwagi i rozwija ci´. Nie znie-
ch´caj si´, trzymaj si´ mocno i bàdê konsekwent-
ny, nawet za cen´, ˝e b´dziesz w KoÊciele czy poza
nim uznany za natarczywego. Działaj z szacunkiem
i szczeroÊcià, bo tak˝e i ty jesteÊ odpowiedzialny za
zbawienie twoich braci”.

W naszym społeczeƒstwie, w którym dominuje kult
wizerunku, sprawnoÊci fizycznej, spektakularnych za-
let, dzi´ki którym mo˝na by osiàgnàç ˝yciowy suk-
ces, słowa te brzmià niemodnie. Ale dla nas, chorych,
słowa te dajà ogromnà moc. ˚yj´ na wózku inwa-
lidzkim, mam kilka dolegliwoÊci i wiele przeszkód,
ale gdy odkryłam, ˝e moje ˝ycie ma cel, ma misj´,
˝e moje cierpienie ma znaczenie, to mnie uzdrowi-
ło. Jezus i Maryja stojà przy mnie, by mi pomagaç
byç sobà, sà siłà mego uzdrowienia.

Luca Della Palma, CVS Brescia

Postaç prałata Novarese mogłem lepiej poznaç
podczas ostatniej pielgrzymki do Lourdes. Uderzy-
ły mnie dwie cechy tego wielkiego człowieka, który
naprawd´ zasługuje na Êwi´toÊç. W czasach, kiedy
˝ył Novarese, chory był traktowany jako pasywny
przedmiot i nawet jeÊli leczono go i troszczono si´
o niego w najlepszy mo˝liwy sposób, zawsze pozos-
tawał jedynie kimÊ, kto potrzebował asysty. Za
sprawà Novarese ten punkt widzenia zostaje od-
wrócony. Chory staje si´ integralnà cz´Êcià aktyw-
nego ̋ ycia KoÊcioła. Ma obowiàzek Êwiadczyç swo-
jà chorobà, swoimi mo˝liwoÊciami o wielkiej miło-
Êci, jakà dobry Bóg karmi ludzkoÊç.

Novarese stał si´ „Apostołem chorych”. Tak˝e i on
doÊwiadczył choroby. Ale pomimo tego, nie zatrzy-
mał si´, ale wykorzystał prze˝yte doÊwiadczenie na
czynienie dobra. Cz´sto jest inaczej – właÊnie z po-
wodu choroby poddajemy si´ i zniech´camy.

Lully Adele Nisco, Cichy Pracownik Krzy˝a

Prałat Novarese przedstawił zupełnie innà wizj´ cho-
rego, patrzàc na przykład na wielkich Êwi´tych Pie-
montu – Józefa Cottolengo czy Jana Bosco, dwie nie-
zwykłe postaci, które poÊwi´ciły swoje ̋ ycie trosce o in-
nych. Ale one tak˝e patrzyły na chorego z punktu wi-
dzenia opieki. Prałat natomiast dał impuls do do-
wartoÊciowania nie tylko samej osoby czy choroby, ale
tego, co ka˝dy odczuwa wewnàtrz siebie, ale nie wie,
jak to wydobyç na zewnàtrz. Według mnie, to jest
właÊnie ta ogromna ró˝nica mi´dzy nim a innymi Êwi´-
tymi, którzy zajmowali si´ chorymi. On patrzył na oso-
b´ unieruchomionà, chorà, niepełnosprawnà pod kà-
tem jej godnoÊci, której mo˝e inni nie widzieli,
uznajàc jà jedynie za przedmiot troski, a nie podmiot
działania. On wprowadził nowà mentalnoÊç, nowy spo-
sób patrzenia na chorob´ i prze˝ywania jej. Cierpià-
cy dzi´ki temu nie czuje si´ ci´˝arem, ale integralnà
cz´Êcià wspólnoty, kimÊ równym z osobà zdrowà.
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Marco Pellacani, CVS Modena

Poznałem prał. Novarese duchowo. WłaÊnie wtedy,
kiedy poszukiwałem sensu mojego ˝ycia. Byłem
niepełnosprawnym chłopakiem, kiedy wstàpiłem do
Centrum Ochotników Cierpienia (marzec 1985). Za-
wsze przywołuj´ w duszy prał. Novarese, poniewa˝
dzi´ki jego nauczaniu byłem w stanie zrozumieç sens
mojego cierpienia. Dzi´ki or´dziom Niepokalanej
z Lourdes i Fatimy o modlitwie i ofierze, które prze-
kazał nam Novarese, dzi´ki nauce o ofiarowaniu swe-
go cierpienia dla zbawienia dusz, prałat dał mi wszyst-
ko, czego brakowało mi do zrozumienia tego, ˝e to
w sobie samym powinienem szukaç Êwiatła, za po-
mocà którego tylko Bóg mo˝e sprawiç, ˝e przejrz´.

KoÊciół rozpoznał w nim błogosławionego i to mnie
bardzo cieszy. Chciałbym, aby fakt ten sprawił, ˝e
myÊl prałata b´dzie bardziej znana poÊród chorych,
którzy dzi´ki temu b´dà mogli staç si´ podmiotami
działania w KoÊciele. Jego słowa sà mocne: „Chory
mo˝e zbawiç Êwiat”. One zawsze przekonywały
mnie, ̋ e „i ja mog´ zrobiç coÊ, by zwalczyç ten pie-
tyzm, który nigdy mi si´ nie podobał”.

Liviana Siroli, CVS Cesena

Novarese mówił: „Spójrz na swoje ograniczenia, byÊ
si´ nie łudził. I dowiedz si´ o swoich pozostałych
wartoÊciach – zadbaj o nie, u˝yj ich i nie czuj si´

L’Ancora 7/8 2012, s. 48-49

ŚWIADEC T WO

CHORZY O NOVARESE



Drodzy Bracia i Siostry!

Obchody Wielkiego Postu w kontekÊcie Roku Wia-
ry stanowià dla nas cennà sposobnoÊç do medytowania
nad relacjà mi´dzy wiarà a miłoÊcià – mi´dzy wia-
rà w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłoÊcià, któ-
ra jest owocem działania Ducha Âwi´tego i prowa-
dzi nas drogà poÊwi´cenia si´ Bogu i innym ludziom.

Wiara jako odpowiedê na miłoÊç Boga
Ju˝ w mojej pierwszej encyklice przedstawiłem

par´ elementów, pozwalajàcych dostrzec Êcisły zwià-
zek mi´dzy tymi dwiema cnotami teologalnymi – wia-
rà i miłoÊcià. Wychodzàc od fundamentalnego
stwierdzenia apostoła Jana: „MyÊmy poznali i uwie-
rzyli miłoÊci, jakà Bóg ma ku nam!” (1 J 4, 16), przy-
pomniałem, ̋ e „u poczàtku bycia chrzeÊcijaninem nie
ma decyzji etycznej czy jakiejÊ wielkiej idei, jest na-
tomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobà, która na-
daje ˝yciu nowà perspektyw´, a tym samym decy-
dujàce ukierunkowanie. (...) Poniewa˝ Bóg pierwszy
nas umiłował (por. 1 J 4, 10), miłoÊç nie jest ju˝ tyl-
ko ‘przykazaniem’, ale odpowiedzià na dar miłoÊci,
z jakà Bóg do nas przychodzi” (Deus caritas est, 1).
Wiara stanowi owo osobiste przylgni´cie – obejmu-
jàce wszystkie nasze władze – do objawienia bezin-
teresownej i „˝arliwej” miłoÊci, jakà Bóg ̋ ywi do nas,
a która w pełni objawia si´ w Jezusie Chrystusie.
Spotkanie z Bogiem-MiłoÊcià, który odwołuje si´ nie
tylko do serca, ale tak˝e do umysłu: „Poznanie Boga

˝yjàcego jest drogà wiodàcà do miłoÊci, a ‘zgoda’ na-
szej woli na Jego wol´ łàczy rozum, wol´ i uczucie
w ogarniajàcy wszystko akt miłoÊci. Jest to jednak
proces, który pozostaje w ciàgłym rozwoju; miłoÊç
nigdy nie jest ‘skoƒczona’ i spełniona” (tam˝e, 17).
Dlatego wszyscy chrzeÊcijanie, a w szczególnoÊci
„osoby prowadzàce działalnoÊç charytatywnà”, po-
trzebujà wiary, takiego „spotkania z Bogiem w Chrys-
tusie, które by budziło w nich miłoÊç i otwierało ich
serca na drugiego, tak aby miłoÊç bliêniego nie była
ju˝ dla nich przykazaniem nało˝onym niejako z ze-
wnàtrz, ale konsekwencjà wynikajàcà z ich wiary, któ-
ra działa przez miłoÊç” (tam˝e, 31 a). ChrzeÊcija-
nin to osoba zdobyta przez miłoÊç Chrystusa, dlate-
go te˝ przynaglany przez t´ miłoÊç – „caritas Chris-
ti urget nos” (2 Kor 5, 14) – jest otwarty w gł´bo-
ki i konkretny sposób na miłoÊç bliêniego (por. tam-
˝e, 33). Taka postawa rodzi si´ przede wszystkim ze
ÊwiadomoÊci, ̋ e jesteÊmy kochani przez Pana, ̋ e nam
przebacza, a nawet słu˝y Pan, który pochyla si´, aby
umyç nogi apostołom, i ofiarowuje samego siebie na
krzy˝u, aby przyciàgnàç ludzkoÊç do miłoÊci Bo˝ej.

„Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna
za nas, i tym samym budzi w nas zwyci´skà pewnoÊç,
˝e to prawda: Bóg jest miłoÊcià! (...) Wiara, która
jest Êwiadoma miłoÊci Boga, objawionej w przebitym
na krzy˝u Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do
miłoÊci. Jest ona Êwiatłem – w gruncie rzeczy jedy-
nym – które wcià˝ na nowo rozprasza mroki ciem-

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post
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nego Êwiata i daje nam odwag´ do ̋ ycia i działania”
(tam˝e, 39). To wszystko pozwala nam zrozumieç,
˝e zasadniczà postawà wyró˝niajàcà chrzeÊcijan jest
właÊnie „miłoÊç oparta na wierze i przez nià kształ-
towana” (por. tam˝e, 7).

MiłoÊç jako ˝ycie w wierze
Całe ̋ ycie chrzeÊcijaƒskie jest odpowiadaniem na

miłoÊç Boga. Pierwszà odpowiedzià jest właÊnie wia-
ra jako przyj´cie, pełne zdumienia i wdzi´cznoÊci, nie-
słychanej inicjatywy
Bo˝ej, która nas po-
przedza i przynagla.
I „tak” wiary wyzna-
cza poczàtek Êwietla-
nej historii przyjaêni
z Panem, która wy-
pełnia całe nasze ˝y-
cie i nadaje mu sens.
Bóg jednak nie zado-
wala si´ tym, ̋ e przyj-
mujemy Jego darmo-
wà miłoÊç. Nie ogra-
nicza si´ do miłowa-
nia nas, ale chce nas
przyciàgnàç do sie-
bie, przemieniç w spo-
sób tak gł´boki, abyÊ-
my mówili za Êw.
Pawłem: „teraz (...)
ju˝ nie ja ̋ yj´, lecz ̋ yje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

Kiedy pozostawiamy miejsce dla miłoÊci Boga, zos-
tajemy do Niego upodobnieni, stajemy si´ uczestni-
kami Jego miłoÊci. Otwarcie si´ na Jego miłoÊç ozna-
cza, ̋ e pozwalamy, aby On w nas ̋ ył i nas prowadził
do kochania razem z Nim, w Nim i tak jak On; tyl-
ko wówczas nasza wiara staje si´ prawdziwie wia-
rà, która „działa przez miłoÊç” (Ga 5, 6), a On trwa
w nas (por. 1 J 4, 12).

Wiara to poznanie prawdy i przylgni´cie do niej
(por. 1 Tm 2, 4); miłoÊç to „poruszanie si´” w praw-

dzie (por. Ef 4, 15). Przez wiar´ nawiàzuje si´ przy-
jaêƒ z Panem; przez miłoÊç ̋ yje si´ tà przyjaênià i jà
piel´gnuje (por. J 15, 14 n). Wiara skłania nas do przy-
j´cia przykazania Pana i Nauczyciela; miłoÊç daje nam
błogosławieƒstwo wprowadzania go w czyn (por. J 13,
13-17). W wierze zostajemy zrodzeni jako dzieci Bo˝e
(por. J 1, 12 n); miłoÊç sprawia, ̋ e w konkretny spo-
sób trwamy w tym synostwie Bo˝ym, przynoszàc owoc
Ducha Âwi´tego (por. Ga 5, 22). Wiara pozwala nam
rozpoznaç dary, które dobry i wielkoduszny Bóg nam

powierza; miłoÊç sprawia,
˝e owocujà (por. Mt 25, 
14-30).

Nierozerwalny zwiàzek
mi´dzy wiarà a miłoÊcià

WÊwietle tego, co zostało
powiedziane, okazuje si´
jasno, ̋ e nie mo˝emy nigdy
rozdzielaç czy wr´cz prze-
ciwstawiaç wiary i miłoÊci.
Obydwie te cnoty teologal-
ne sà ze sobà ÊciÊle zwià-
zane i bł´dem byłoby upat-
rywanie mi´dzy nimi
sprzecznoÊci lub „dialek-
tyki”. Z jednej strony bo-
wiem ograniczeniem jest
postawa, która kładzie tak
silny akcent na pierwszeƒ-

stwo i decydujàcà rol´ wiary, ˝e nie docenia – i nie-
mal je lekcewa˝y – konkretnych uczynków miłoÊci,
sprowadzajàc jà do ogólnikowego humanitaryzmu.
Z drugiej jednak, ograniczeniem jest równie˝ utrzy-
mywanie przesadnej wy˝szoÊci miłoÊci i jej działa-
nia i myÊlenie, ˝e uczynki zast´pujà wiar´. Dla za-
chowania zdrowego ˝ycia duchowego trzeba wy-
strzegaç si´ zarówno fideizmu, jak i moralizujàce-
go aktywizmu.

˚ycie chrzeÊcijaƒskie to nieustanne wchodzenie na
gór´ spotkania z Bogiem, aby póêniej zejÊç, niosàc
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miłoÊç i sił´, które z niego si´ rodzà, aby słu˝yç na-
szym braciom i siostrom z takà samà miłoÊcià jak
Bóg. W PiÊmie Âwi´tym widzimy, ˝e zapał aposto-
łów do głoszenia Ewangelii, które wzbudza wiar´, jest
ÊciÊle zwiàzany z miłosiernà troskà o to, by słu˝yç
ubogim (por. Dz 6, 1-4). W KoÊciele kontemplacja
i działanie, których jakby symbolem sà ewangelicz-
ne postaci sióstr Marii i Marty, muszà współistnieç
i si´ uzupełniaç (por. Łk 10, 38-42). Priorytetem jest
zawsze relacja z Bogiem, a prawdziwe ewangelicz-
ne dzielenie si´ winno byç zakorzenione w wierze (por.
katecheza podczas audiencji generalnej
z 25.04.2012). Pojawia si´ bowiem niekiedy ten-
dencja do ograniczania „miłoÊci bliêniego” do soli-
darnoÊci lub zwykłej pomocy humanitarnej. Trzeba
natomiast pami´taç, ˝e najwi´kszym dziełem miło-

Êci jest właÊnie ewangelizacja, czyli „posługa Słowa”.
Nie ma bardziej dobroczynnego, a zatem bardziej mi-
łosiernego działania na rzecz bliêniego ni˝ łamanie
chleba Słowa Bo˝ego, dzielenie si´ z nim Dobrà No-
winà Ewangelii, wprowadzanie go w relacj´ z Bogiem:
ewangelizacja jest najwi´kszà i pełnà promocjà
osoby ludzkiej. Jak pisze sługa Bo˝y Papie˝ Paweł
VI w Encyklice Populorum progressio, właÊnie gło-
szenie Chrystusa jest pierwszym i zasadniczym
czynnikiem rozwoju (por. n. 16). To pierwotna
prawda o miłoÊci Boga do nas, którà si´ ˝yje i gło-
si, otwiera nasze ̋ ycie na przyj´cie tej miłoÊci i umo˝-
liwia integralny rozwój ludzkoÊci i ka˝dego człowieka
(por. Caritas in veritate, 8).

W istocie wszystko bierze poczàtek z MiłoÊci
i zmierza do MiłoÊci. Darmowà miłoÊç Boga poz-
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naliÊmy za poÊrednictwem przesłania Ewangelii. Je-
˝eli przyjmujemy jà z wiarà, zyskujemy ten pierw-
szy i niezb´dny kontakt z boskoÊcià, który mo˝e „roz-
kochaç nas w MiłoÊci”, abyÊmy póêniej trwali
i wzrastali w tej MiłoÊci i z radoÊcià przekazywali
jà innym.

OdnoÊnie do relacji mi´dzy wiarà a uczynkami mi-
łoÊci, słowa z Listu Êw. Pawła do Efezjan chyba naj-
lepiej wyra˝ajà ich wzajemne powiàzanie: „Łaskà bo-
wiem jesteÊcie zbawieni przez wiar´. A to pochodzi
nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby
si´ nikt nie chlubił. JesteÊmy bowiem Jego dziełem,
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów,
które Bóg (...) przygotował, abyÊmy je pełnili” (2, 8-
10). Widaç z tego, ˝e cała inicjatywa zbawcza po-
chodzi od Boga, od Jego łaski, od Jego przebacze-
nia przyj´tego w wierze; ale ta inicjatywa bynajm-
niej nie ogranicza naszej wolnoÊci i naszej odpo-
wiedzialnoÊci, lecz sprawia, ̋ e zyskujà autentycznoÊç
i ukierunkowanie na dzieła miłosierdzia. Te ostatnie
nie sà owocem głównie wysiłku człowieka i powodem
do chluby, ale rodzà si´ z samej wiary, wypływajà z ła-
ski, którà Bóg daje w obfitoÊci. Wiara bez uczynków
jest jak drzewo bez owoców: te dwie cnoty wynika-
jà z siebie nawzajem. Wielki Post zach´ca nas właÊ-
nie, poprzez tradycyjne wskazania odnoÊnie do ˝y-
cia chrzeÊcijaƒskiego, abyÊmy umacniali wiar´ przez
uwa˝niejsze i dłu˝sze słuchanie Słowa Bo˝ego oraz
udział w sakramentach, a zarazem, byÊmy wzrastali
w miłoÊci, w miłoÊci do Boga i do bliêniego, tak˝e
poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmu˝ny.

Pierwszeƒstwo wiary, prymat miłoÊci
Jak ka˝dy dar Bo˝y, wiara i miłoÊç doprowadza-

jà na nowo do działania jednego i tego samego Du-
cha Âwi´tego (por. 1 Kor 13), tego Ducha, który w nas
woła: „Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6) i który ka˝e nam mó-
wiç: „Panem jest Jezus!” (1 Kor 12, 3) i „Mara-
natha!” (1 Kor 16, 22; Ap 22, 20).

Wiara, b´dàca darem i odpowiedzià, pozwala nam
poznaç prawd´ Chrystusa jako MiłoÊci wcielonej

i ukrzy˝owanej, pełne i doskonałe przylgni´cie do woli
Ojca i nieskoƒczone miłosierdzie Bo˝e w stosunku do
bliêniego; wiara zaszczepia w sercu i w umyÊle moc-
ne przekonanie, ̋ e właÊnie ta MiłoÊç jest jedynà rze-
czywistoÊcià, która odnosi zwyci´stwo nad złem i nad
Êmiercià. Wiara wzywa nas do patrzenia w przyszłoÊç
z cnotà nadziei, w ufnym oczekiwaniu, a˝ zwyci´stwo
miłoÊci Chrystusa osiàgnie swojà pełni´. MiłoÊç bliê-
niego ze swej strony wprowadza nas w miłoÊç Bo˝à,
objawionà w Chrystusie, sprawia, ̋ e w sposób osobisty
i egzystencjalny włàczamy si´ w całkowite i bezwa-
runkowe oddanie si´ Jezusa Ojcu i braciom. Duch Âwi´-
ty, wlewajàc w nas miłoÊç, czyni nas uczestnikami od-
dania samego Jezusa: synowskiego oddania Ojcu i bra-
terskiego ka˝demu człowiekowi (por. Rz 5, 5).

Relacja mi´dzy tymi dwiema cnotami jest analo-
giczna do tej, jaka zachodzi mi´dzy dwoma funda-
mentalnymi sakramentami KoÊcioła – chrztem i Eu-
charystià. Chrzest (sacramentum fidei) poprzedza Eu-
charysti´ (sacramentum caritatis), ale jest na nià, któ-
ra stanowi pełni´ drogi chrzeÊcijaƒskiej, ukierunko-
wany. W analogiczny sposób wiara poprzedza miłoÊç,
ale okazuje si´ autentyczna tylko wtedy, gdy miłoÊç
jest jej uwieƒczeniem. Wszystko bierze poczàtek w po-
kornym przyj´ciu wiary („dowiedzenia si´, ̋ e jesteÊmy
kochani przez Boga”), ale punktem dojÊcia musi byç
prawda miłoÊci („umiej´tnoÊç kochania Boga i bliê-
niego”), która pozostaje na zawsze, jako pełnia
wszystkich cnót (por. 1 Kor 13, 13).

Drodzy bracia i siostry, w tym okresie Wielkiego
Postu, w którym przygotowujemy si´ do obchodów
wydarzenia krzy˝a i zmartwychwstania, przez któ-
re MiłoÊç Bo˝a odkupiła Êwiat i oÊwieciła histori´,
˝ycz´ wam wszystkim, abyÊcie prze˝ywali ten cen-
ny czas, o˝ywiajàc wiar´ w Jezusa Chrystusa, aby
wejÊç w kràg Jego miłoÊci do Ojca i do ka˝dego bra-
ta i siostry, których spotykamy w naszym ̋ yciu. Za-
nosz´ w tej intencji modlitw´ do Boga, proszàc o bło-
gosławieƒstwo Pana dla ka˝dego z was i dla ka˝dej
wspólnoty!
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Na poczàtku trzeba powiedzieç, ˝e Novarese nie
był nauczycielem ani badaczem teologii duchowoÊci.
Był on ksi´dzem, który ˝ył duchowoÊcià. Odczuwał
jà wr´cz jako obowiàzek stanowiàcy o wiernoÊci
powołaniu i kapłaƒstwu. Był Êwiadkiem. Jego du-
chowoÊç nie wywodziła si´ z doskonale przygoto-
wanych wykładów. Wypływała z jego ˝ycia. Mówià
o tym jego pisma i nagrania, homilie oraz spotkania
z chorymi czy Cichymi Pracownikami Krzy˝a.

Prał. Novarese przeszedł takà formacj´ duchowà,
jakiej udzielano w jego czasach. Droga, którà prze-
mierzał, miała utrwalonà tradycj´. Odkrywał na
niej, w jaki sposób prze˝ywała tajemnic´ cierpienia
Êw. Teresa z Avili i Êw. Jan od Krzy˝a. Wiedział, jak
bardzo poruszył KoÊciół przykład ofiary cierpienia
Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus. W pierwszych latach
XX wieku podobne Êwiadectwo cierpienia zostawiła
tak˝e bł. El˝bieta od Trójcy PrzenajÊwi´tszej.
W swoim krótkim ̋ yciu napisała ona: „Uwielbienie
chwały [tak nazywała siebie i swoje powołanie] jest
duszà pełnà milczenia, która jest jak harfa pod ta-
jemniczym dotykiem Ducha Âwi´tego, aby wydoby-
wał z niej boskà harmoni´. Wie, ̋ e cierpienie jest tà
strunà, która wytwarza najpi´kniejsze dêwi´ki”.
Podziwia Êw. Ignacego Loyol´ i jego duchowoÊç.
Jest mu te˝ blisko do Luigiego Grignion de Monfort,
ze wzgl´du na pobo˝noÊç maryjnà i praktyk´ po-
wierzania Jej swego ˝ycia. 

Dla duchowoÊci Novarese wydajà si´ jednak de-
cydujàce dwa odkrycia. Pierwsze wywodzi si´ z jego
długiego i ci´˝kiego doÊwiadczenia szpitalnego, gdy
chorował jako dziecko. Był tam Êwiadkiem nieludz-
kich sytuacji. Pod wpływem zachowaƒ krzywdzàcych
ludzkà godnoÊç wzrosło w nim jeszcze bardziej po-
czucie sensu godnoÊci osoby ludzkiej. Po tych latach
dojrzało w nim tak˝e gł´bokie poczucie odpowie-
dzialnoÊci za osob´ chorà. Osoba taka ma szcze-
gólnà to˝samoÊç i ma prawo do absolutnego sza-
cunku. GodnoÊç ta łàczy si´ z powołaniem, poniewa˝
rzecz ta nie jest obca miłoÊci Bo˝ej. Ona bowiem za-
wsze stanowiła punkt Jego siły. I trzeba chorym
ukazywaç t´ dêwigni´, a nie skupiaç si´ na ograni-
czeniach, które parali˝ujà osob´. 

W jego duchowoÊci bardzo mocno obecny był
krzy˝. Jeszcze kiedy byç małym chłopcem. I potem,
gdy był nastolatkiem. W krzy˝u odkrył gł´bokà war-
toÊç. Na poczàtku dzi´ki or´dziom z Fatimy. Potem
gł´bokie znaczenie misterium paschalnego przybli-
˝ył mu Nowy Testament. Jego duchowa konstrukcja
stała si´ jeszcze mocniejsza. W krzy˝u Chrystusa
wielkoÊç cierpienia odmierza miłoÊç. Swoim zmart-
wychwstaniem czyni nas „stworzeniem nowym”,
nadaje nam godnoÊç dzieci Boga, godnoÊç swoich
członków i podmiotów, z którymi w sposób tajem-
niczy współpracuje Duch Âwi´ty.

Mario Morigi, tłum. Izabela Rutkowska 
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Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych
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Kolejny decydujàcy przełom dotyczył pobo˝noÊci
maryjnej. Novarese rozwa˝ał nad tym, jak przyjàç
or´dzia Maryi z Lourdes i Fatimy. Jego duchowoÊç
coraz intensywniej stawała si´ duchowoÊcià ma-
ryjnà. Kondensujà si´ w nim te wszystkie zdobycze
duchowoÊci, by odcisnàç na jego duchowoÊci uni-
kalny i niezwykle bogaty Êlad: wzywanie chorych
i niepełnosprawnych do Êwi´toÊci; głoszenie ich nie-
naruszalnej godnoÊci w społeczeƒstwie i KoÊciele;

koniecznoÊç rozpoznawania ich zadaƒ stanowiàcych
o ich odpowiedzialnoÊci na poziomie zbawienia;
mocna i najczulsza pobo˝noÊç maryjna. Przynale˝-
noÊç do Maryi, synowska i całkowita, polegała na
tym, by dzi´ki Niej, Matce, móc robiç tylko to, co
podoba si´ Jezusowi. Novarese był bardzo wdzi´czny
Maryi za to, ˝e otrzymał ten cenny charyzmat dla
KoÊcioła. I to Maryja sprawiła, ˝e powstały te

wszystkie dzieła. To Ona dała ˝ycie duchowoÊci
umo˝liwiajàcej uÊwi´cenie osobom obcià˝onym ró˝-
nymi ograniczeniami, a przede wszystkim uwa˝a-
nym za bezu˝yteczne dla wspólnoty chrzeÊcijaƒ-
skiej. Pokazał, ˝e chorzy mogà byç odpowiedzialni
za duszpasterstwo jako osoby pełniàce role kierow-
nicze, ˝e nale˝y je wyciàgaç z tego zacofania, które
czyni ich jedynie przedmiotami opieki, i czyniç ak-
tywnymi podmiotami o pełnej godnoÊci.

Ks. Luigi odnalazł w sobie ten swój specyficzny rys
Chrystusa. StanowczoÊç charakteru i postawa bez-
granicznej ufnoÊci sprawiły, ˝e zaszedł naprawd´
daleko. Modlitwa, szczególnie ta do Maryi, zano-
szona z całkowità ufnoÊcià; cierpienie dobrowolnie
ofiarowane za zbawienie ludzi; miłoÊç do Pana i Jego
Matki oraz słu˝ba ze wszystkich sił na rzecz braci
dotkni´tych cierpieniem. Chorzy, tak˝e oni mogà
staç si´ tak bogaci, jeÊli tylko otrzymajà odpowiedni
poziom formacji w KoÊciele i w społeczeƒstwie. 
Ten swój Êlad Novarese odciska na Cichych Pracow-
nikach Krzy˝a. Włàcza ich w swojà aktywnoÊç.
A w jego sercu nabiera kształtu jego duchowe prze-
słanie, które zawarł w pozycji: Siedem stopni ciszy
wewn´trznej. Jest to duchowa droga niszczenia wad
i grzechów oraz wewn´trznego uzdrowienia i pełnego
rozwoju osobowego w dziele łaski, poprzez powa˝ne
zaanga˝owanie w Êwi´toÊç. Dla ks. Luigiego krocze-
nie tymi stopniami ciszy wewn´trznej stanowiło gwa-
rancj´ stabilnoÊci duchowej u tych, dla których po-
dejmował wszelkie inicjatywy zwiàzane z KoÊciołem
i cierpiàcymi. Chorzy i cierpiàcy uczynieni bohate-
rami – to rewolucyjny projekt. Nawet dla KoÊcioła.
Cierpiàcy zacz´li wychodziç z cienia na Êwiatło, ob-
leczeni w łask´ i charyzmaty, które mogà wykorzys-
taç w swojej ogromnej słu˝bie na rzecz i chorych,
i zdrowych. Wszystko według planu Maryi, nie prze-
stawał powtarzaç Novarese. Szybko zacz´ły byç wi-
doczne owoce. DuchowoÊç ta rodziła Êwi´toÊç,
wstrzàsn´ła zakorzenionymi procedurami. Rozwi-
jała witalnoÊç chorych, która działała w rodzinach,
w parafiach i poÊród innych chorych jak ferment.

Mario Morigi, tłum. Izabela Rutkowska 
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Novarese wszystko to wydobywał z miło-

Êci do Maryi. Jego hojne serce przezwyci´-

˝ało przeszkody i trudnoÊci na mocy mod-

litwy i zawierzenia Madonnie. Metoda

Siedmiu stopni ciszy wewn´trznej ju˝ od

pierwszego kroku prowadzi człowieka do

Pana, ku wzniosłym planom Êwi´toÊci. Taka

jest oferta dla chorych, którzy b´dà si´ nià

dobrowolnie posługiwaç, tak˝e i w dzisiej-

szym KoÊciele. A dla wszystkich zdrowych

zjednoczonych z chorymi stanie si´ wyzwa-

niem. Droga ta nie tylko prowadzi do kolo-

rowego rozkwitu ka˝de ˝ycie upokorzone

nieprzekraczalnymi ograniczeniami ciała,

ale czyni je pierwszà ligà Êwiadków Êwi´to-

Êci oraz wzruszajàcà niespodziankà dla osób

doskonale zdrowych.



Pius X w LiÊcie apostolskim Diem illum, głosi:
„Jezus jest wzorem ka˝dego chrzeÊcijaƒskiego
˝ycia, jest Êwiatłem, które oÊwieca ka˝dego czło-
wieka (J 1,9). Przy Nim stoi Maryja – najpewniej-
sza i najkrótsza droga do Jezusa, do poznania Go,
do Jego miłoÊci, do zjednoczenia z Nim”. 

Wszystko w ró˝aƒcu jest biblijne: modlitwy i tajem-
nice. W nim Maryja wnosi w pobo˝noÊç chrzeÊci-
jaƒskà Jezusa, tak jak wniosła Go do domu kuzynki
El˝biety. I tak jak El˝bieta rozpoznała Go poprzez
wiar´, tak i od nas wymagana jest prawdziwa wiara,
aby ró˝aniec stał si´ odkryciem Jezusa. 

Maryja nie została przedstawiona jako „pomoc w na-
głych przypadkach”, gdzie si´ przychodzi, by coÊ
otrzymaç, ale jako najkrótsza droga do bycia z Jezu-
sem, jako Matka Tego, który jest przyczynà naszej ra-
doÊci, naszego zbawienia, zdrowia, nadziei: Jezusa.
JeÊli odmówiony ró˝aniec nie b´-
dzie potem konkretnie prze˝yty,
pozostanie odizolowanym aktem.

Jest to ksià˝ka najprostsza, ewan-
geliczna i wzruszajàca dla ludzi,
którzy nie znajà teologii, ale któ-
rzy majà wiar´ i którzy w ró˝aƒcu
szukajà umocnienia swojej wiary.
W nim znajdujà najlepszy Êrodek
modlitwy. Ze wzgl´du na mocnà
wiar´ w macierzyƒstwo Maryi,
według nauczania Pawła VI, Ko-
Êciół zwraca si´ z dzieci´cym za-
ufaniem do Tej, która jest zawsze
gotowa wysłuchaç nas z matczynà
uwagà, stajàc si´ niezawodnym wsparciem. Wspom-
nijmy na znane nam inwokacje: Pocieszycielka stra-
pionych, Uzdrowienie chorych, Ucieczka grzeszników. 

Ró˝aniec jest szkołà ˝ycia, a nie magicznym zakl´-
ciem do odmawiania w najtrudniejszych momentach

czy „kołem fortuny”. Przypomnijmy, co na ten
temat mówił papie˝ Paweł VI: „praktyka tego po-
bo˝nego i uprzywilejowanego çwiczenia mo˝e wspie-
raç wiar´ i pobo˝noÊç pojedynczej duszy pragnàcej
porozumiewaç si´ z Chrystusem za pomocà tej dzie-
ci´cej i prostej rozmowy z Jego Matkà i Matkà Ko-
Êcioła; mo˝e te˝ zaprowadziç Êwi´ty zwyczaj
modlitwy wspólnej, szczególnie w chrzeÊcijaƒskich
rodzinach, wspólnotach zakonnych, stowarzysze-
niach katolickich czy domach opieki. Niech Maryja
ochrania wszystkich, synów i córki, zgromadzonych
z Nià na wspólnej modlitwie (por Dz 1,14)”.

W Êwietle tych słów zadanie tych, którzy nale˝à do
CVS, wydaje si´ jasne. My tak˝e zostaliÊmy obj´ci
proÊbami NajÊwi´tszej Dziewicy. ZostaliÊmy zaan-
ga˝owani w ich spełnianie, aby Jej styl ̋ ycia stał si´
naszym stylem. Dlaczego nie stajemy si´ apostołami
pobo˝noÊci ró˝aƒcowej? To nie powinna byç tylko

nasza modlitwa codzienna. PowinniÊmy działaç
i Êwiadczyç, aby stała si´ ona modlitwà rodzin
i wspólnot zakonnych, a w koƒcu modlitwà wszyst-
kich, tak aby za Jej przyczynà wszyscy mogli, tak
jak Ona, odzwierciedliç w sobie cechy Jezusa, Jej
Boskiego Syna.

Remigio Fusi, tłum. Izabela Rutkowska

DUCHOWOŚĆ

„W Êwiecie, który szuka swojej drogi, Maryja uka-
zuje Jezusa, tak jak kiedyÊ w Kanie. W Êwiecie,
który cierpi, Niepokalana z Lourdes przychodzi
osłodziç nam ˝ycie i pomaga zrozumieç wartoÊç
zbawienia zawartego w cierpieniu” (kard. Wright,
Pielgrzymka Maryjnej Ligi Kapłanów, 1975). Kiedy
po raz pierwszy zjawia si´ w Lourdes NajÊwi´tsza
Dziewica, przekazuje Bernadetcie szczególnà mod-
litw´, za pomocà której ma prosiç Boga o ocalenie
i odnowienie Êwiata – Êwi´ty ró˝aniec.

Ró˝aniec nie jest tylko modlitwà, ale tak˝e szkołà
˝ycia. Podczas recytowania go przesuwajà si´ ob-
razy najwi´kszych wydarzeƒ z historii ˝ycia Jezusa
i Maryi. Ró˝aniec mówi, umacnia, napomina,
oÊwieca, naucza, jak ˝yç po chrzeÊcijaƒsku. Ró˝a-
niec jest ˝yjàcà ksi´gà. To nie jest jakaÊ historia
z przeszłoÊci, wspomnienie, ale ˝ywa obecnoÊç Je-
zusa i Maryi.

Remigio Fusi, tłum. Izabela Rutkowska 
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Ró˝aniec zajmuje wa˝ne miejsce w ˝yciu i działalnoÊci apostolskiej

prał. Luigiego Novarese. Odmawiał go ciàgle, codziennie, przez

wszystkie dni: podczas spaceru, w podró˝y, podczas spotkaƒ for-

macyjnych, przed NajÊwi´tszym Sakramentem. Wszystkie swoje

decyzje podejmował na ró˝aƒcu, rozwa˝ał nad nimi, jednoczeÊnie

rozwa˝ajàc tajemnice ró˝aƒca. Nosił go zawsze ze sobà. T́  ró˝aƒ-

cowà pobo˝noÊç przekazał i swoim duchowym dzieciom, polecajàc

odmawianie ró˝aƒca jako codziennà obowiàzkowà formacj´.



LIPIEC
Aby Âwiatowy Dzieƒ Młodzie˝y, który odbywa si´
w Brazylii, zach´cił wszystkich młodych chrzeÊcijan
do stawania si´ uczniami i misjonarzami Ewangelii.
Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały si´
drzwi przed posłaƒcami Ewangelii.

SIERPIE¡
Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym poko-
leniom wzrastaç, majàc prawe sumienie i zgodnie
z nim ˝yjàc.
Aby KoÊcioły partykularne kontynentu afrykaƒ-
skiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przy-
czyniały si´ do budowania pokoju i sprawiedliwoÊci.

WRZESIE¡
Aby ludzie naszych czasów, cz´sto pogrà˝eni
w zgiełku, odkryli na nowo wartoÊç ciszy i potrafili
słuchaç głosu Boga i braci.
Aby chrzeÊcijanie, którzy cierpià przeÊladowania
w licznych regionach Êwiata, mogli byç dzi´ki swo-
jemu Êwiadectwu prorokami miłoÊci Chrystusa.

PAèDZIERNIK
Aby ci, dla których ˝ycie stało si´ tak wielkim ci´-
˝arem, ̋ e pragnà jego koƒca, mogli odczuç bliskoÊç
Bo˝ej miłoÊci.
Aby obchody Âwiatowego Dnia Misyjnego uÊwiado-
miły wszystkim chrzeÊcijanom, ˝e sà nie tylko ad-
resatami, ale i głosicielami Słowa Bo˝ego.

LISTOPAD
Aby kapłani, którzy prze˝ywajà trudnoÊci, doznali
pociechy w cierpieniach, wsparcia w wàtpliwoÊciach
i utwierdzenia w wiernoÊci.
Aby KoÊcioły w Ameryce Łaciƒskiej wysyłały mis-
jonarzy do innych KoÊciołów jako owoc misji konty-
nentalnej.

GRUDZIE¡
Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarà
przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebnà
im miłoÊç i opiek´.
Aby chrzeÊcijanie, oÊwieceni Êwiatłem wcielonego
Słowa, przygotowali ludzkoÊç na przyjÊcie Zbawiciela.

STYCZE¡
Aby w tym «Roku Wiary» chrzeÊcijanie mogli gł´-
biej poznaç tajemnic´ Chrystusa i z radoÊcià dawaç
Êwiadectwo o darze wiary w Niego.
Aby wspólnoty chrzeÊcijaƒskie na Bliskim Wscho-
dzie, cz´sto dyskryminowane, były obdarzane przez
Ducha Âwi´tego mocà wiernoÊci i wytrwałoÊci.

LUTY
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były
wspierane i otaczane opiekà w trudnoÊciach.
Aby ludnoÊç obszarów obj´tych wojnami i konflik-
tami mogła zaczàç budowaç pokojowà przyszłoÊç.

MARZEC
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze Êwiado-
moÊcià, ˝e całe stworzenie jest dziełem Boga, po-
wierzonym ludzkiej odpowiedzialnoÊci.
Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzo-
nymi głosicielami Ewangelii a˝ po kraƒce ziemi.

KWIECIE¡
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były
dla wiernych êródłem ˝ycia.
Aby KoÊcioły partykularne na terytoriach misyjnych
były znakiem i narz´dziem nadziei i zmartwych-
wstania.

MAJ
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwoÊci kie-
rowali si´ zawsze uczciwoÊcià i prawym sumieniem.
Aby seminaria, zwłaszcza KoÊciołów misyjnych, for-
mowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowi-
cie oddanych głoszeniu Ewangelii.

CZERWIEC
Aby przewa˝ała  wÊród ludów kultura dialogu, słu-
chania i wzajemnego poszanowania.
Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy,
wspólnoty chrzeÊcijaƒskie potrafiły skutecznie pro-
wadziç nowà ewangelizacj´.

PAPIESKIE INTENCJE NA ROK 2013



Był on zawsze blisko chorych,
nieugi´ty obroƒca ludzkiego ˝ycia.
Zwracamy si´ do ciebie,
Błogosławiony Janie Pawle II:
dopomó˝, abyÊmy poprzez modlitw´ 
otrzymali moc wiary i pewnoÊç, 
˝e nie zagubimy si´, 
gdy˝ z całym naszym ˝yciem i cierpieniem
znajdujemy bezpiecznie schronienie 
w r´kach i w sercu Boga.
Niech twój przykład umierania doda nam odwagi,
tak˝e w ostatnich godzinach naszego ˝ycia. 

Dzi´kujemy Ci tak˝e 
za Błogosławionà Matk´ Teres´ z Kalkuty,
prawdziwego anioła wykluczonych
i umierajàcych w ciemnoÊciach nocy.
Zwracamy si´ do ciebie, 
Błogosławiona Matko Tereso:
ufajàc nieskoƒczonej miłoÊci Jezusa Chrystusa
i Jego krzy˝owej ofierze, sprawiałaÊ zawsze, 
˝e Êwiatło tej miłoÊci przenikało ciemnoÊci cierpienia,
wyjednaj nam przekonanie i ufnoÊç, 
˝e my równie˝ mo˝emy staç si´ 
Êwiatłem dla cierpiàcych.
Pomó˝ nam promieniowaç nadziejà
i rozpoznawaç w bliênich chorych i cierpiàcych,
oblicze naszego Pana, okazujàc Mu gotowoÊç pomocy. 

Bo˝e w Trójcy Âwi´tej Jedyny,
oddajemy si´ teraz w Twoje hojne ojcowskie dłonie.
Zawierzamy si´ Twojej bezgranicznej miłoÊci,
strze˝ nas w dni radosne i trudne,
strze˝ w ˝yciu i w Êmierci.
Spraw, aby poprzez nasze cierpienia,
umocniła si´ nasza wiara i ufnoÊç w Ciebie 
i aby cały lud Bo˝y mógł doÊwiadczyç 
łaski odkupienia, teraz i zawsze.
Amen. 

DUCHOWOŚĆ
Papieska Rada ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych
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Wszechmogàcy wieczny Bo˝e, 
Ty jesteÊ naszà ostojà i oparciem,
Nadziejà, która nie zawodzi 
i MiłoÊcià, która ofiaruje si´ na Krzy˝u 
i w Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Niech Twoje oblicze zajÊnieje dla wszystkich 
chorych, cierpiàcych i umierajàcych,
Oka˝ im Twoje miłosierdzie.
Posyłaj nieustannie dobrych Samarytan, 
aby nieÊli ratunek i opiek´ 
osobom chorym, cierpiàcym i umierajàcym,
słu˝àc bezinteresownie najsłabszym.

Âwi´ta Maryjo, Matko Bo˝a,
Dzisiaj zwracamy si´ do Ciebie z ufnà modlitwà:
Ty znasz ból i cierpienie chorych, 
kiedy cierpienie jest nieuniknione.
Poprzez Twoje trwanie pod krzy˝em 
i matczyny ból
stałaÊ si´ ratunkiem dla chorych.
Spraw, abyÊmy mieli sił´ i odwag´
spoglàdaç na Ukrzy˝owanego
i znosili z odwagà nasze cierpienia 
powierzajàc si´ Jemu.

Bo˝e Ojcze nieskoƒczenie dobry,
dzi´kujemy Ci za liczne przykłady Êwiadków,
którzy przeszli drog´ bolesnych utrapieƒ
i których dałeÊ nam za or´downików.

Dzi´kujemy Ci za Âwi´tà Ann´ Schäffer,
która ju˝ w młodoÊci 
doznała bolesnych doÊwiadczeƒ, 
pozostawszy przykuta do łó˝ka 
w wyniku ci´˝kiego wypadku.
Zwracamy si´ do ciebie, Âwi´ta Anno Schäffer: 
poprzez twój trud dà˝enia do bliskiej przyjaêni
z Jezusem Chrystusem 
ukrzy˝owanym i zmartwychwstałym,
potrafiłaÊ nie tylko znieÊç swoje cierpienie,
ale tak˝e ofiarowaç si´ z Nim 
dla innych cierpiàcych,
a zwłaszcza dla tych, którzy czuli si´ 
pozbawieni wszelkiej nadziei.
Niech twoje wstawiennictwo wyjedna nam łask´
akceptacji naszego ˝ycia
równie˝ wtedy, gdy doÊwiadczamy cierpienia.
Pomó˝ nam patrzeç z ufnoÊcià 
na Jezusa ukrzy˝owanego
i kroczyç własnà drogà w przekonaniu,
˝e miłoÊç Jezusa jest wi´ksza 
ni˝ ka˝de cierpienie, zło i Êmierç.

Dzi´kujemy Ci za Błogosławionego Papie˝a 
Jana Pawła II.



ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  
NNAA  TTUURRNNUUSSYY  RREEHHAABBIILLIITTAACCYYJJNNOO--RREEKKOOLLEEKKCCYYJJNNEE    

DDOO  DDOOMMUU  UUZZDDRROOWWIIEENNIIEE  CCHHOORRYYCCHH
im. Jana Pawła II w Głogowie

RREEHHAABBIILLIITTAACCJJAA
Wykonujemy zabiegi z zakresu: FIZYKOTERAPII (światłolecznic-
two, laseroterapia, elektroterapia, magnoterapia, ultradźwięki, krio-
terapia, hydroterapia, inhalacje, aquawibron, parafina, diatermia,
grota solna), KINEZYTERAPII (ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia
ruchowe, aerobik), MASAŻE (klasyczny, odchudzający, Shantala,
drenaż limfatyczny). Oferujemy opiekę medyczną. Zapewniamy też
terapię pedagogiczną, logopedyczną i pomoc psychologa. Uroz-
maicamy czas poprzez wyjazdy pielgrzymkowe, wieczory mu-
zyczno-taneczne, seanse filmowe, ogniska).

RREEKKOOLLEEKKCCJJEE
W zakresie pomocy duchowej oferujemy nauki rekolekcyjne, wy-
kłady o tematyce religijnej, spotkania mające na celu pogłębie-
nie życia duchowego, rozmowy z kapłanami i siostrami,
spotkania w grupach i dzielenie się własnymi doświadczeniami
wiary, pielgrzymki. Codziennie jest w naszej kaplicy odprawiana
Msza św., zapraszamy też na adorację Najświętszego Sakramentu
i do udziału w nabożeństwach.

Szczegółowe informacje zamieszczone na naszych stronach internetowych:
www.cisi.pl; www.rehabilitacja.cisi.pl oraz pod numerem telefonu: 76 833 32 97

Zapraszamy do zapoznania si´ z sylwetkà na-
szego Zało˝yciela. Autorem jest Mauro Anselmo
– włoski dziennikarz, który pracował w dzienni-
ku „La Stampa” i tygodniku „Panorama”. Na-
pisał szczegółowà biografi´ prezentowanej po-
staci, pt. „Luigi Novarese. Duch leczàcy ciało”,
która ju˝ niedługo b´dzie dost´pna polskiemu czy-
telnikowi. Ksià˝ka ta stanowi syntez´ całej dzia-
łalnoÊci prałata Novarese – opisuje jego ˝ycie,
jego inicjatywy, duchowoÊç i powstałe na jej kan-
wie dzieła.

Ta bogato ilustrowana pozycja zawiera nie-
publikowane dotàd fotografie prałata. Składa si´
na nià 14 rozdziałów. Ukazujà one postaç przy-
szłego błogosławionego jako innowatora, kapła-

na, przyjaciela niepełnosprawnych, budowni-
czego, prezentera radiowego, współpracownika
papie˝y, a tak˝e jako mistyka i zało˝yciela
wspólnot. Opisuje te˝ etapy jego procesu beaty-
fikacyjnego oraz histori´ Grazielli Paderno, któ-
ra została cudownie uzdrowiona za wstawien-
nictwem Czcigodnego Novarese. Ostatni rozdział
dopisała wspólnota głogowskiego Domu – opo-
wiada on o dziele prałata w Polsce.

Mamy nadziej´, ˝e pozycja ta oka˝e si´ cen-
nym informatorem – dla chorych i niepełnos-
prawnych, którzy po raz pierwszy zetknà si´ z jego
osobà, dla duszpasterzy słu˝by zdrowia czy dla
mediów.

APOSTOŁ 
CHORYCH
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