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Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

PRAŁ. LUIGI NOVARESE – maryjny kapłan, apostoł chorych, lekarz dusz

Program Niepokalanej jest programem miłości, o jakiej mówi nam Jezus.
Objawiając się w Lourdes, Maryja przypomina treść Ewangelii.
Ona sama jest najlepszym świadkiem miłości Bożej.
Ona też doświadczyła największej próby wiary w tę miłość
– w przerażający i wielki piątek śmierci Jej Syna.
Nawołując więc do modlitwy i pokuty, nawołuje do nawrócenia,
do troski o bliźnich, do odpowiedzialności za Kościół,
do wiary w Zmartwychwstanie.
Tak jak kiedyś, tak i teraz powtarza nam wszystkim:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Prał. Luigi Novarese

Życzymy wszystkim, aby miłość Boża była źródłem i celem wszelkich działań
i poszerzała nasze serca na najsłabszych, których świat chce zepchnąć na
margines życia. Niech Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały nam
błogosławi!
Cisi Pracownicy Krzyża
Redakcja „Kotwicy”
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Ks. Luigi Garosio SOdC NOVARESE – DAR DLA KOŚCIOŁA I LUDZKOŚCI
Ks. Luciano Ruga ZMARTWYCHWSTANIE – ŻYCIE ODRODZONE MIŁOŚCIĄ
Ojciec Święty Franciszek BĄDŹCIE OPIEKUNAMI BOŻYCH DARÓW
Ojciec Święty Franciszek BÓG NIGDY NIE MĘCZY SIĘ PRZEBACZANIEM
ZAPRASZAMY NA NASZE UROCZYSTOŚCI

DRODZY
CZYTELNICY!
Czas tegorocznego Wielkiego Postu był dla KoÊcioła wyjàtkowo bogaty w wydarzenia. Po koniec lutego
doÊwiadczyliÊmy odejÊcia papie˝a Benedykta XVI, aby ju˝ w marcu mogliÊmy powitaç nowego ojca –
Franciszka.
Cisi Pracownicy Krzy˝a chcà wyraziç ogromnà wdzi´cznoÊç za pontyfikat Benedykta XVI, za jego pami´ç
o chorych, którà wyra˝ał w ró˝nych wystàpieniach. Szczególnie zaÊ za słowa z Encykliki Spe salvi: „WłaÊnie tam, gdzie ludzie, usiłujàc uniknàç wszelkiego cierpienia, starajà si´ uchyliç od wszystkiego, co mo˝e powodowaç ból, tam, gdzie chcà zaoszcz´dziç sobie wysiłku i bólu zwiàzanego z prawdà, miłoÊcià, dobrem,
staczajà si´ w ˝ycie puste, w którym byç mo˝e ju˝ prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne
poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale
zdolnoÊç jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskoƒczonà miłoÊcià” (nr 37).
Z wielkà radoÊcià przyj´liÊmy tak˝e nowego papie˝a – Franciszka. Ju˝ u progu swego pontyfikatu przywołuje on centralne znaczenie krzy˝a, przez co staje si´ nam – Cichym Pracownikom Krzy˝a – szczególnie bliski. T´ duchowà bliskoÊç podnosi tak˝e jego maryjnoÊç. Podobnie jak i nasz zało˝yciel Luigi
Novarese, tak i on kultywuje akt
Kiedy idziemy bez krzy˝a, kiedy budujemy bez krzy˝a i kiedy wyzawierzenia Maryi, a jego posługa
stawia w pierwszym rz´dzie cho- znajemy Chrystusa bez krzy˝a, nie jesteÊmy uczniami Pana: jesrych i ubogich tego Êwiata.
teÊmy Êwiatowi, jesteÊmy biskupami, kapłanami, kardynałami,
˚ycie naszych wspólnot jest
papie˝ami, ale nie uczniami Pana.
w tych dniach coraz bardziej skuOjciec Âwi´ty Franciszek
pione na zbli˝ajàcej si´ beatyfikacji
prał. Luigiego Novarese. Mam nadziej´, ˝e przy tej okazji b´dziemy mogli si´ wszyscy spotkaç w Rzymie. Jest to szczególny moment – nie tylko
dla Cichych Pracowników Krzy˝a czy Centrum Ochotników Cierpienia, ale dla całego KoÊcioła. ˚ycie naszego
przyszłego Błogosławionego było Êwiadectwem takich postaw, o których mówi dzisiaj papie˝ Franciszek.
Wbrew pozorom łàczy ich bardzo wiele – nie tylko włoskie korzenie Piemontu, ale styl działania i duchowoÊç.
Papie˝ Franciszek podkreÊla z mocà wartoÊç miłosierdzia Bo˝ego, które powinno byç nadrz´dnà motywacjà
wszelkich działaƒ chrzeÊcijanina. Prał. Novarese rozpoczàł w swoich wspólnotach kult miłosierdzia Bo˝ego,
zanim jeszcze była kanonizowana Êw. Faustyna, a jego sposób ewangelizowania Êwiata chorych i niepełnosprawnych bardziej podobny jest czasom współczesnym ni˝ tym, w których ˝ył.
Z okazji tego Êwiàtecznego okresu Zmartwychwstania, który cechuje zwyci´stwo Chrystusa nadajàce
sens naszej słaboÊci i cierpieniu, ˝ycz´ wszystkich radoÊci płynàcej z faktu, ˝e jesteÊmy chrzeÊcijanami włàczonymi w ten wielki plan zbawienia.
Do zobaczenia w Rzymie, u Êw. Pawła za Murami, na beatyfikacji prał. Luigiego Novarese!

CISI PRACOWNICY
KRZYŻA
– CO TO OZNACZA?

˚ycie stowarzyszenia mogłoby wydawaç si´ zwyczajnym i prostym, tak jak ˝ycie ka˝dej wspólnoty
zakonnej i ka˝dego Êrodowiska dà˝àcego do doskonałoÊci. W rzeczywistoÊci tak nie jest.
JeÊli naprawd´ chcemy nasiàknàç duchem naszego stowarzyszenia (uczyniç go naszym własnym),
to przekonamy si´, ˝e łatwiej jest ˝yç w klasztorze
trapistów ni˝ w stowarzyszeniu.
Stwierdzenie to mo˝e wydaç si´ przesadzonym,
ale tak jest w rzeczywistoÊci. W klasztorze trapistów istniejà pewne zasady, prawo i zwyczaje, które
pozwalajà przypuszczaç, ˝e znajdziemy w nim
pokój, spokój (pogod´ ducha, błogostan) i przede
wszystkim mo˝liwoÊç odkrywania woli Bo˝ej w najgł´bszej ciszy serca i ciszy otoczenia. Przynajmniej
tak powinno byç. JeÊli brakuje tej drugiej cz´Êci
ciszy wewn´trznej, całkowitej Êmierci dla Êwiata,
który istnieje poza bramà klasztoru, oczywiÊcie
tak˝e klasztor trapistów mo˝e byç metropolià,
w której krà˝à przeró˝ne, głupie, pozbawione sensu
i zgubne dla duszy myÊli.
W stowarzyszeniu bezpoÊrednie odwołanie do
całkowitej ciszy odnajdujemy tylko w jego nazwie.
Mo˝na je potraktowaç jako zewn´trznà wskazówk´.
Ponadto jest kilka punktów w statucie, a konkretnie
kilka jego rozdziałów, jak na przykład te, które
mówià o: zawierzeniu Niepokalanej, posłuszeƒstwie,
radach ewangelicznych.

Nie chodzi jednak tylko o cisz´. Cisza
bowiem nierozerwalnie wià˝e si´ z innà
rzeczywistoÊcià: Chrystusa ukrzy˝owanego. A gdy mówi si´ o krzy˝u, to musimy od razu dostrzec cichoÊç
(milczenie) Chrystusa ukrzy˝owanego.
Nie tylko Chrystusa w ogrodzie oliwnym, Chrystusa przed sàdami na drodze
do krzy˝a. Musimy rozwa˝aç milczenie
Chrystusa ukrzy˝owanego, który przerywa je tylko po to, by zrealizowaç to,
co zostało zapowiedziane w PiÊmie
Âwi´tym. Jest to konieczne, aby podkreÊliç sens wcielenia: zbawienie dusz
(wybacz im…, b´dziesz ze mnà
w raju…, oto matka twoja…). To minimum konkretnych i precyzyjnych słów
wyra˝a t´sknoty Jego duszy. Dwie t´sknoty, maksymalne i nieskoƒczone: t´sknota za Ojcem, t´sknota za ludzkoÊcià.
Fundamentem tego podwójnego dà˝enia
jest miłoÊç, która była wi´zami trzymajàcymi Go na krzy˝u. MiłoÊç ta popychała Go do troski o to, co powiedział
Ojciec oraz o potrzeby dusz.
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Prał. Luigi Novarese

Jednak w naszej nazwie Cisi Pracownicy Krzy˝a
ukazany zostaje jeszcze jeden, typowy dla nas, sposób działania: praca. Pracownikiem jest ten, kto
pracuje, kto jest zatrudniony u kogoÊ, z kim jest
zwiàzany wynagrodzeniem lub wspólnymi celami.
JeÊli chodzi o nas, to jesteÊmy osobami ochrzczonymi, które jako podstawowy cel ˝ycia wytyczyły
sobie ˝ycie w ciszy krzy˝a (milczeniu ukrzy˝owanego). To jest rodzaj naszej pracowitoÊci, stàd
nazwa Pracownicy. PracowitoÊç, która w pierwszej
kolejnoÊci jest naÊladowaniem ciszy Chrystusa
ukrzy˝owanego, która jest
realizowana przez Niego
poprzez całkowite oddanie
si´ woli Ojca do takiego
stopnia, ˝e kontynuuje t´
prac´ nawet wówczas, gdy
Ojciec Go nie wysłuchuje.
Nie słyszał obecnoÊci Ojca
– cisza, choç Ojciec Go
podtrzymywał. Wyra˝a si´
to w słowach: „Bo˝e mój, Bo˝e, czemuÊ mnie opuÊcił?” oraz „Ja i Ojciec jedno jesteÊmy” – od chwili
Wcielenia na zawsze.
Jezus, po ludzku, nie odczuwał wówczas ani
wsparcia (pocieszenia), ani entuzjazmu, ani radoÊci
z realizowania woli Ojca. Czuł tylko gorycz Ojca wywołanà grzechami ludzkoÊci. Chrystus czuł, ˝e jest
przedstawicielem ludzi. Czuł, ˝e wziàł na swoje barki
grzechy ka˝dego człowieka i stał si´ przez to grzesznikiem. Według prawa był z nami zwiàzany, łàczyła
Go z nami wi´ê jednoÊci i grzechy, których nie popełnił, a które wziàł na swoje ramiona. On, Ten niewinny,
który nigdy nie popełnił ˝adnego grzechu. W ciszy
pracowicie trwał w swoim dziele Odkupienia.
Nie zabrakło takich, którzy Go prowokowali:
„JeÊli jesteÊ synem Bo˝ym, zejdê z krzy˝a”. Pojawiła si´ te˝ wielka pokusa apostolatu: „uwierzymy ci

i uwierzymy w ciebie”. Fałszywe wyznanie wiary,
fałszywe poszukiwanie cudów przez ludzi, którzy
kroczyli swoimi Êcie˝kami. Chrystus powiedział
o nich, ˝e „nie zobaczà innego znaku jak znak Jonasza”.
Naszym celem jest wi´c pracowita cichoÊç (milczenie nasze ale równie˝ Ojca) zanurzenia w wol´
Ojca, by byç jego niestrudzonymi pracownikami, aktywnymi zarówno wtedy,
gdy pogoda jest ładna,
jak i wtedy, gdy jest
brzydka. Pracownikami
niestrudzonymi zarówno
wtedy, gdy Ojciec pozwala odczuç swojà obecnoÊç, jak i wtedy, gdy
daje nam doÊwiadczyç
udr´k, abyÊmy mogli doznaç łaski i szcz´Êcia
Êwiadczenia Mu o naszej
miłoÊci i wiernoÊci.
W ten sposób dojrzewamy w naszym całkowitym oddaniu si´ Ojcu, aby
osiàgnàç stan doskonałej jednoÊci z Nim.
Zatem celem Cichego Pracownika Krzy˝a jest
przede wszystkim osobiste zanurzenie si´ w krzy˝u
Chrystusa, uczenie si´ od Niego ˝ycia w pokoju i zawierzeniu woli Ojca, a tak˝e działanie – tak jak On
– w pewnoÊci, ˝e po krzy˝u jest zmartwychwstanie,
˝e zasiane ziarno musi wpierw obumrzeç, by wykiełkowała z niego łodyga, roÊlina, kwiat i owoc.
Ta pracowitoÊç z koniecznoÊci dotyczy przede
wszystkim nas samych, nast´pnie, jak u Chrystusa
ukrzy˝owanego, równie˝ całej ludzkoÊci. Zbawienie
ludzkoÊci jest mo˝liwe poprzez plan krzy˝a: „nie ma
innego zbawienia jak w Chrystusie, i to ukrzy˝owanym”. To jest oczywiste. Wskazuje na to cała historia
zbawienia, Êw. Paweł to potwierdza. Tym sposobem
t´sknimy, tak jak Chrystus na krzy˝u, za Ojcem,
KOTWICA
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w którym chcielibyÊmy zanurzyç całe nasze jestestwo,
oraz dà˝ymy do zbawienia dusz poprzez nasz krzy˝
i przez dowartoÊciowanie wszystkich krzy˝y ludzkoÊci. Krzy˝ami sà wszystkie cierpienia: wysiłek przy
pracy (konsekwencja grzechu); perspektywa Êmierci
(konsekwencja grzechu). Wówczas to nasza milczàca adoracja Ojca i Chrystusa, którzy chcà ˝yç
w ciszy krzy˝a, ukierunkowuje nas na tych, którzy
wiszà na krzy˝u (cierpiàcy), by wesprzeç ich słowem
oÊwietlajàcym drog´ do odnalezienia wartoÊci cierpienia, z korzyÊcià dla całego Mistycznego Ciała
Chrystusa, całej ludzkoÊci. Mówiàc o Mistycznym
Ciele Chrystusa, mamy na myÊli wspieranie wszystkich powołaƒ, które sà w koÊciele – trapistów, zakonników klauzurowych lub aktywnych w Êwiecie
misjonarzy, rodzin, całych ludów i narodów.
Odkupienie jest osià, wokół której krà˝y cały odkupiony Êwiat. My zaÊ w naszych działaniach dà˝ymy do naÊladowania Chrystusa ukrzy˝owanego
oraz do wspierania Chrystusa ukrzy˝owanego ˝yjàcego wokół nas tak, by ci, którym cià˝y krzy˝, zrozumieli, ˝e cierpienie jest konsekwencjà grzechu, ˝e
cierpienie mo˝e byç powołaniem, ˝e cierpienie jest
talentem danym od Pana i nale˝y je sprzedaç z zyskiem dla dobra dusz.
Ten typ powołania jest kluczowy w ˝yciu KoÊcioła, bo jeÊli nikt nie dokonuje zadoÊçuczynienia
i nie modli si´, to w Mistycznym Ciele brakuje równowagi. Załó˝my optymalnà sytuacj´: „Gdyby
wszyscy chorzy z całego Êwiata zjednoczyli si´
w modlitwie (i w dowartoÊciowaniu cierpienia)
z cierpieniami Chrystusa, to – jak mówił Paweł VI
– moglibyÊmy zmieniç losy Êwiata”. Dlaczego?
Chrystus nieustannie cierpiàcy w naszych czasach
spłaca długi za wszystkich. Mówił o tym Pius XII:
„Gdy cierpiàcy ofiarowujà swój wysiłek, powraca
pokój, odradza si´ miłoÊç, budzi si´ ˝ycie”. Te słowa
Pius XII skierował do nas w przemówieniu z okazji
dziesi´ciolecia naszej działalnoÊci.
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Stwierdzenie, ˝e trapistom łatwiej si´ ˝yje, jest
relatywne, bardzo relatywne. Jest im mo˝e łatwiej,
bo mogà w spokoju zagł´biaç si´ w ˝ycie wewn´trzne, ale nawet ich cele muszà byç otwarte.
Otwarte na apostolat, na prac´, poprzez którà si´
utrzymujà, na relacje z KoÊciołem i społeczeƒstwem. Ale jeÊli przy tym nie osiàgnà wewn´trznej
ciszy, to sà przegrani. Ka˝dy z nas w stowarzyszeniu
ma osobiste zadanie ˝ycia ciszà w konkretnych Êrodowiskach, jakimi sà wspólnoty, które powinny byç oazami ciszy, gdzie si´ modli, ofiarowuje oraz studiuje,
jak lepiej realizowaç proÊby Niepokalanej z Lourdes
i Fatimy w ˝yciu swoim i bliênich. Tak wi´c w tych oazach pokoju, jakimi sà wspólnoty, powinniÊmy realizowaç wielki ideał ciszy trapistów. Mówiàc wielki
ideał, mamy na myÊli wielkie milczenie, które
mo˝na zastàpiç odpowiedniejszymi słowami: powinniÊmy realizowaç cisz´ krzy˝a, na tym polega
prawdziwa cisza, to właÊnie milczenie mojego ja
uto˝samia si´ z wolà Ojca. JeÊli brak tej identyfi-
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kacji, to nie ma mowy o ciszy, to jakieÊ ˝arty, pospolity sposób na unikanie własnych obowiàzków
i odpowiedzialnoÊci.
Ten punkt jest bardzo wa˝ny, ˝eby nami potrzàsnàç, ˝ebyÊmy zrozumieli powody, dla których jesteÊmy w stowarzyszeniu. Przydatne jest wszystko
to, co sprzeciwia si´ naszej woli; szlachetnym kamieniem jest wszystko to, co pozwala obumieraç naszemu ja. Bł´dem przeło˝onych jest, gdy pozwalajà
karmiç si´ naszemu ego i naszej woli. Wówczas nie
tylko przyczyniajà si´ do upadku osób, które wstàpiły do wspólnoty, ale przekreÊlajà cele samego stowarzyszenia, bo jako pierwsi zapominajà, ˝e to
głównie oni majà za zadanie odpowiedzialnie przypominaç wst´pujàcym do stowarzyszenia, co jest ich
podstawowym obowiàzkiem. A jest nim ˝ycie dziełem krzy˝a, który realizuje plan zbawienia w ciszy,
miłoÊci Ojca, adoracji Ojca i miłoÊci bliêniego. Bez
gadania, szemrania, w całkowitym poÊwi´ceniu si´.

Wówczas statut jest przejrzysty. Statut wcale nie
jest trudny. Bowiem wszystko to, o czym mówi, to
nic innego, jak nieustanne powtarzanie na ró˝ne sposoby, tego, i˝ nasze ego powinno zniknàç, posłuszeƒstwo ma byç duszà naszego ˝ycia, a my
winniÊmy byç istotami oddajàcymi si´ w r´ce Niepokalanej i Ojca Niebieskiego. Taka jest przecie˝
nasza droga i jeÊli nie b´dziemy nià podà˝aç, to jesteÊmy przegrani. Nie tylko jednostkowo jako osoby,
ale całe nasze powołanie dozna upadku, bo nie przynosimy owocu, jakiego oczekuje od nas Ojciec i Niepokalana.
˚yjmy wi´c tà pracowitoÊcià, która jest podstawà
naszego powołania. Prze˝ywajmy je intensywnie!
PracowitoÊç ciszy krzy˝a jest na tyle wartoÊciowa,
na ile jà kochamy, jej szukamy i realizujemy na
wszelkie sposoby. Poza tym nic nas nie obchodzi.

FU NDAM ENT Y

FU N DAME NT Y
Opracowanie: redakcja „Kotwicy”

Benedykt
Joseph Ratzinger (ur. 16.04.1927) został wybrany papie˝em 19 kwietnia 2005 r. Msza inauguracyjna odbyła
si´ 24 kwietnia. Benedykt XVI za swoje motto wybrał
słowa: „Współpracownicy prawdy” („Cooperatores Veritatis”). Podczas swego pontyfikatu papie˝ odbył 24 podró˝e zagraniczne i 31 podró˝y na terenie Włoch. Napisał
3 encykliki (Deus caritas est, Spe salvi, Caritas in veritate), 4 adhortacje i wiele listów apostolskich. W ciàgu
tych 7 lat odbyło si´ 340 Êrodowych audiencji ogólnych
oraz kilkaset innych publicznych spotkaƒ z wiernymi. Ojciec Âwi´ty ogłosił tak˝e kilka inicjatyw duszpasterskich:
Rok Êw. Pawła (28.06.2008-29.06.2009), Rok Kapłaƒski
(19.06.2009-11.06.2010) i trwajàcy obecnie Rok Wiary
(11.10.2012-24.11.2013). OsobiÊcie przewodniczył 11
obrz´dom kanonizacji, podczas których ogłosił Êwi´tymi
45 osób z 20 krajów. Z upowa˝nienia papie˝a odbyło si´
116 obrz´dów beatyfikacji, które dały KoÊciołowi łàcznie
870 błogosławionych z 27 krajów. Jego ostatnim aktem,
dokonanym na konsystorzu z 11 lutego 2013 r., kiedy to
ogłosił swojà abdykacj´, było podpisanie kanonizacji 800
Êwieckich m´czenników z Otranto, których kanonizacja
zaplanowana jest na 12 maja 2013 r.
Pierwsze słowa po wyborze:
Umiłowani bracia i siostry, po Wielkim Papie˝u Janie
Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego, skromnego
pracownika Winnicy Paƒskiej. Pociesza mnie fakt, ˝e Pan
potrafi pracowaç i działa z bardzo skromnymi i niedoskonałymi narz´dziami. Polecam si´ przede wszystkim waszym modlitwom. W radoÊci Pana Zmartwychwstałego,
ufni w Jego nieustannà pomoc, idziemy stale przed siebie, Maryja Matka stoi ciàgle u naszego boku. Dzi´kuj´.
KOTWICA
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XVI
Z homilii inaugurujàcej pontyfikat, 24 kwietnia 2005 r.:
Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam, nie jest sam ani za
˝ycia, ani w chwili Êmierci. (…) W tej chwili ja, słaby
sługa Paƒski, mam przyjàç to niesłychane zadanie, które
rzeczywiÊcie przekracza wszelkie ludzkie siły. Jak˝e mog´
to uczyniç? W jaki sposób b´d´ temu w stanie sprostaç?
Wy wszyscy, drodzy przyjaciele, dopiero co przywołaliÊcie
cały zast´p Êwi´tych, uobecniony w wielkich imionach historii Boga z ludêmi. W ten sposób równie˝ we mnie o˝ywa
owa ÊwiadomoÊç: nie jestem sam. Nie musz´ samotnie
nieÊç tego, czego w rzeczywistoÊci i tak samotnie nie mógłbym nieÊç. Wspiera mnie zast´p Êwi´tych Boga, podtrzymuje mnie i mnie prowadzi. (...)
Drodzy Przyjaciele! Moim prawdziwym programem jest
to, by nie realizowaç swojej własnej woli, nie kierowaç si´
swoimi ideami, ale wsłuchiwaç si´ z całym KoÊciołem
w słowo i w wol´ Pana oraz pozwoliç si´ Jemu kierowaç, aby
On sam prowadził KoÊciół w tej godzinie naszej historii. (…)
Poznanie tego, czego Bóg pragnie, poznanie drogi
˝ycia było radoÊcià Izraela, jego wielkim przywilejem.
Jest ono równie˝ naszà radoÊcià: Bo˝a wola nas nie wyobcowuje, ale czasem równie˝, w bolesny sposób, nas
oczyszcza i tym samym pozwala nam odkryç samych siebie. I tak nie słu˝ymy jedynie Jemu, ale zbawieniu całego
Êwiata i całej historii. Symbol paliusza jest jeszcze bardziej precyzyjny. Owcza wełna stara si´ ukazaç zagubionà
owieczk´, a równie˝ t´ chorà i słabà, którà pasterz bie-

rze na swe ramiona i prowadzi do wód ˝ycia. PrzypowieÊç o zagubionej owcy, której pasterz szuka na pustyni,
była dla Ojców KoÊcioła obrazem tajemnicy Chrystusa
i KoÊcioła. My wszyscy, cała ludzkoÊç, jest tà zagubionà
owcà, która nie odnajduje ju˝ drogi na pustyni. Nie godzi
si´ z tym Bo˝y Syn. On nie mo˝e porzuciç ludzkoÊci znajdujàcej si´ w tak mizernej sytuacji. Powstaje, opuszcza
chwał´ niebios, aby odnaleêç owce i iÊç za nià a˝ na
krzy˝. Bierze jà na swe ramiona, bierze nasze człowieczeƒstwo, bierze nas samych. On jest tym dobrym pasterzem, który daje swoje ˝ycie za owce. (...)
W tej chwili powracam myÊlà do 22 paêdziernika
1978 roku, kiedy to papie˝ Jan Paweł II rozpoczynał
swojà posług´ tu, na Placu Êwi´tego Piotra. Wcià˝ na
nowo brzmià mi w uszach jego słowa: nie l´kajcie si´!
Otwórzcie, otwórzcie na oÊcie˝ drzwi Chrystusowi! Papie˝ przemawiał do mo˝nych tego Êwiata, którzy obawiali
si´, ˝e Chrystus mógłby zabraç im coÊ z ich władzy, gdyby
dali Mu wejÊç i pozwolili na wolnoÊç wiary. Owszem, On
z pewnoÊcià coÊ by im zabrał: władz´ korupcji, naginania
prawa, samowoli. Ale nie zabrałby niczego, co dotyczy
wolnoÊci człowieka, jego godnoÊci, budowania sprawiedliwego społeczeƒstwa. Papie˝ mówił ponadto do wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych. Czy˝ my wszyscy nie
boimy si´ w jakiÊ sposób, ˝e jeÊli pozwolimy całkowicie
Chrystusowi wejÊç do naszego wn´trza, jeÊli całkowicie
otworzymy si´ na Niego, to mo˝e On nam zabraç coÊ z naszego ˝ycia. Czy˝ nie boimy si´
przypadkiem zrezygnowaç z czegoÊ wielkiego,
jedynego w swoim rodzaju, co czyni ˝ycie tak
pi´knym? Czy˝ nie boimy si´ ryzyka niedostatku i pozbawienia wolnoÊci? Jeszcze raz papie˝ pragnie powiedzieç: nie! Kto wpuszcza
Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic z tego,
co czyni ˝ycie wolnym, pi´knym i wielkim. Nie!
Tylko w tej przyjaêni otwierajà si´ na oÊcie˝
drzwi ˝ycia. Tylko w tej przyjaêni rzeczywiÊcie
otwierajà si´ wielkie mo˝liwoÊci człowieka.
Tylko w tej przyjaêni doÊwiadczamy tego, co
jest pi´kne i co wyzwala. Tak te˝ dzisiaj chciałbym z wielkà mocà i przekonaniem, poczàwszy
od doÊwiadczenia swojego długiego ˝ycia, powiedzieç wam, droga młodzie˝y: nie obawiajcie si´ Chrystusa! On niczego nie zabiera,
a daje wszystko. Kto oddaje si´ Jemu, otrzy-

muje stokroç wi´cej. Tak! Otwórzcie, otwórzcie na oÊcie˝
drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe ˝ycie.
Z ostatniej audiencji ogólnej, 13 lutego 2013 r.:
DziÊ nie mo˝na byç chrzeÊcijaninem z samego tylko
faktu, ˝e ˝yje si´ w społeczeƒstwie, które ma korzenie
chrzeÊcijaƒskie: tak˝e i ci, którzy rodzà si´ w rodzinie
chrzeÊcijaƒskiej i sà wychowani religijnie, muszà ka˝dego
dnia odnawiaç swój wybór bycia chrzeÊcijaninem, to znaczy postawiç Boga na pierwszym miejscu, w obliczu
pokus, które zsekularyzowana kultura stale proponuje,
w obliczu krytycznego osàdu wielu współczesnych ludzi.
Fragment ostatniego przemówienia, 27 lutego 2013 r.:
Chciałbym, aby ka˝dy czuł si´ miłowanym przez tego
Boga, który dał swego Syna za nas i ukazał nam swojà
miłoÊç bez granic. Chciałbym, aby ka˝dy poczuł radoÊç
bycia chrzeÊcijaninem. W pi´knej modlitwie, którà nale˝y odmawiaç codziennie rano, mówimy: Uwielbiam
Ci´, o mój Bo˝e i kocham Ci´ z całego serca. Dzi´kuj´
Ci, ˝eÊ mnie stworzył, chrzeÊcijaninem uczynił... Tak,
jesteÊmy szcz´Êliwi z powodu daru wiary. Jest to najcenniejsze dobro, którego nikt nie mo˝e nam zabraç!
Dzi´kujemy za to Bogu ka˝dego dnia, przez modlitw´
i konsekwentne ˝ycie chrzeÊcijaƒskie. Bóg nas miłuje,
ale oczekuje, ˝e tak˝e i my Go b´dziemy kochali!
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Franciszek
„Âwiat czeka na misjonarzy Ducha Âwi´tego. Czeka na Prostaczka, który natchnie człowieka łaskà przezwyci´˝ania samego siebie i duchem prawdziwej pokory. Widzimy w snach, jak
przed wiekami papie˝ Innocenty III, drobnà postaç człowieka
podtrzymujàcego z nadludzkim wysiłkiem p´kajàce mury naszej
cywilizacji. Gdy człowiek ten przyjdzie do nas, poznamy go natychmiast po łagodnoÊci jego spojrzenia, ewangelicznych łachmanach i prostych słowach, które mówiç b´dzie do ludzi, ptaków
i kwiatów. Oboj´tne jest, skàd przyjdzie i z jakiego narodu. Byleby zrzuciwszy z siebie bogaty strój i precz cisnàwszy majàtek,
jedynie w płaszczu i sandałach poszedł mi´dzy Kainów i tłumaczył wszystkim ludziom, ˝e nienawiÊç jest zbrodnià przeciw
Bogu i człowiekowi, a zbrodnia ta jest zagładà człowieczeƒstwa.
Niechaj idzie do gabinetów ministrów, mi´dzy zbrojne oddziały
ludzi złej woli, w pola naftowe ociekajàce ludzkà krwià, na targowiska dusz i ciał, do ˝ydowskich dzielnic pogromu, do domu
linczowanych Murzynów, do wi´zieƒ, do ziemi katorgi, do drapaczy chmur, do kopalƒ, do wytwórni bomb atomowych, niechaj
przemówi do morderców i do mordowanych, do krzywdzicieli
i krzywdzonych i niechaj wreszcie przyniesie całemu Êwiatu na
stygmatyzowanych dłoniach, powtarzajàcych rany Boga – prawo
do wolnoÊci i spokojnej Êmierci”. Roman Branstaetter, Kroniki
Asy˝u, pisane w Rzymie, w roku 1947

13 marca 2013 r., po piàtym głosowaniu kardynałów, został wybrany nowy papie˝. Jest nim kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny (ur. 17.12.1936 r.)
z zakonu jezuitów. Jest synem włoskich imigrantów, którzy pochodzili z Piemontu (tego samego regionu, w którym urodził si´ i wychował prał. Luigi Novarese). Ojciec Âwi´ty przyjàł imi´ Franciszek, na czeÊç Êw. Franciszka z Asy˝u.
Mottem swojego pontyfikatu uczynił słowa: „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. Zaczerpni´te jest ono z homilii Êw. Bedy Czcigodnego, komentujàcej
ewangeliczny epizod powołania Êw. Mateusza (Mt 9, 9-13), i stanowiàcej hołd
dla Bo˝ego miłosierdzia.

Pierwsze słowa po wyborze:
Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, ˝e konklawe miało za zadanie daç Rzymowi biskupa. Zdaje
si´, ˝e moi bracia kardynałowie poszli znaleêç go prawie na koƒcu Êwiata. Przede wszystkim chciałbym pomodliç si´ za naszego biskupa emerytowanego
Benedykta XVI. Módlmy si´ razem za niego, by Pan
mu błogosławił i Madonna go strzegła. A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak
KoÊcioła Rzymu, pierwszego w miłoÊci wÊród wszystkich KoÊciołów. Szlak braterstwa, miłoÊci i wzajemnego zaufania. Módlmy si´ zawsze za siebie, jedni za
drugich. Módlmy si´ za cały Êwiat, by było wielkie
braterstwo. ˚ycz´ wam, by ten szlak KoÊcioła, który
dziÊ zaczynamy, na którym b´dzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, był owocny dla ewangelizacji tego pi´knego miasta. A teraz chciałbym udzieliç
wam błogosławieƒstwa. Ale najpierw prosz´ was
o przysług´: zanim biskup pobłogosławi lud, prosz´
was, byÊcie pomodlili si´ do Pana o błogosławieƒstwo
dla mnie. Modlitwa ludu proszàcego o błogosławieƒstwo dla swego biskupa.
Fragmenty homilii Franciszka z 14 marca (Msza Êw.
z kardynałami):
Mo˝emy w´drowaç,
ile chcemy, mo˝emy budowaç wiele rzeczy, ale
jeÊli nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, nie
dzieje si´ dobrze. Staniemy si´ u˝ytecznà organizacjà pozarzàdowà,
ale nie KoÊciołem, Oblubienicà Chrystusa. Kiedy
nie idziemy, zatrzymujemy si´. Kiedy nie budujemy na kamieniach,
co si´ dzieje? Dzieje si´
to samo, co zdarza si´
dzieciom budujàcym na
pla˝y zamki z piasku –

wszystko si´ wali, jest nietrwałe. Kiedy nie wyznajemy
Jezusa Chrystusa – przychodzi mi tu na myÊl zdanie
Léona Bloy: „Kto nie modli si´ do Pana, modli si´ do
diabła” – kiedy nie wyznaje si´ Chrystusa, wyznaje si´
ÊwiatowoÊç diabła, ÊwiatowoÊç szatana. (…) W´drowanie, budowanie, wyznawanie. Rzecz jednak nie jest taka
łatwa, bo w w´drowaniu, budowaniu, wyznawaniu, czasami dochodzi do wstrzàsów, sà ruchy, które nie sà właÊciwym w´drowaniem: to ruchy, które nas ciàgnà do tyłu.
W tej Ewangelii jest potem szczególna sytuacja.
Sam Piotr, który wyznał wiar´ w Jezusa Chrystusa,
mówi Mu: Ty jesteÊ Chrystus, Syn Boga ˝ywego.
Pójd´ za Tobà, ale nie mówmy o krzy˝u. To jest bez
zwiàzku. Pójd´ za Tobà z innymi sposobami, bez
krzy˝a. Kiedy idziemy bez krzy˝a, kiedy budujemy
bez krzy˝a i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzy˝a,
nie jesteÊmy uczniami Pana: jesteÊmy Êwiatowi, jesteÊmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papie˝ami, ale nie uczniami Pana.
Chciałbym, abyÊmy wszyscy po tych dniach łaski
mieli odwag´, właÊnie odwag´, w´drowaç w obecnoÊci Pana, z krzy˝em Pana; budowaç KoÊciół na krwi
Pana, która została przelana na krzy˝u, i wyznawaç
jedynà chwał´: Chrystusa ukrzy˝owanego. A tym
samym KoÊciół b´dzie post´pował naprzód.
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Luigi Novarese, syn
Giusta Carla i Teresy
Sassone, ostatni z dziewi´ciorga dzieci, urodził
si´ w Casale Monferrato
29 lipca 1914 r. Warunki socjalne jego rodziny były mniej ni˝
ubogie. Ojciec zmarł
w par´ miesi´cy po jego
narodzeniu. Był zaanga˝owanym katolikiem
i ˝ył pobo˝noÊcià maryjnà, wraz z ˝onà
i braçmi pracował
w swoim gospodarstwie
– na roli i w winnicy.
Luigi Novarese ju˝
od małego codziennie
uczestniczył w Eucharystii, słu˝àc do Mszy
i na własnà r´k´ uczàc
si´ katechizmu. Uwielbiał zawsze opowiadaç,
jak to przyspieszył czas
swojej I Komunii Âwi´tej. Pewnego dnia bardzo zapragnàł otrzymaç
Jezusa tak jak doroÊli.
Gdy jego mama kl´czała
przy balaskach, on w ukryciu stanàł po przeciwnej
stronie, wspiàł si´ na palcach i w ten sposób przyjàł swojà Pierwszà Komuni´ Âwi´tà. Gdy zobaczyła
to mama, za ucho zaprowadziła go do zakrystii, aby
wytłumaczyç wszystko ksi´dzu. Ksiàdz jednak nie
okazał ˝adnego zdenerwowania, ale postanowił
przepytaç małego Luigino z katechizmu. Po krótkiej rozmowie stwierdził, ˝e chłopczyk lepiej orientuje si´ w sprawach wiary ni˝ niejeden dorosły.
Uspokoił mam´ i pozwolił Luigiemu przyst´powaç
do Komunii.

Swoja szkolnà edukacj´ rozpoczàł u sióstr dominikanek. Ich nauczanie stanowiło solidnà baz´ dla
duchowego rozwoju dzieci.
Choroba
Gdy miał 9 lat, podczas zabawy z kolegami ze
szkoły mały Luigino spadł z murku. W pierwszym
momencie w całej swojej ˝ywiołowoÊci nie zwracał
na to uwagi. Ale z upływem dni ból nogi nasilał si´
coraz bardziej. Lekarz stwierdził gruêlic´ prawego
uda. To uniemo˝liwiało mu ucz´szczanie do szkoły.
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Choroba post´powała i lekarze poradzili mamie, aby
umieÊciła syna w sanatorium. Tak oto rozpocz´ła si´
jego droga krzy˝owa od szpitala do szpitala. Lekarze nie dawali mu jednak nadziei na wyzdrowienie
i radzili mamie Teresie, aby nie marnowała na ten
cel wi´cej pieni´dzy. Ale mama nie miała zamiaru
ich słuchaç i ze wzgl´du na leczenie synka postanowiła sprzedaç nawet całe gospodarstwo wraz z winnicà. Przeprowadziła si´ potem do miasta.
Pomimo takich okolicznoÊci młody Novarese nie
zaniedbał edukacji i uczył si´ tak˝e w sanatorium –
tam przygotowywał si´ do koƒcowych egzaminów,
które zdał z dobrym wynikiem.
Podczas leczenia w Pietra Ligure okazało si´, ˝e
choroba jest nieuleczalna, lekarze wykluczyli
wszelkà nadziej´. Luigi zintensyfikował wi´c swojà
modlitw´. Z proÊbà o modlitw´ w intencji swego
uzdrowienia napisał do przeło˝onego salezjanów:
„Wiem, ˝e ks. Bosco kochał młodzie˝, tak˝e i ja jestem młody. Czy zechce Ksiàdz modliç si´ i prosiç innych o modlitw´ dotàd a˝ otrzymam uzdrowienie?”.
Nie opuszczała go
odwaga, a jego wiara
była wielka. Pewnej
nocy przyÊniła mu si´
Matka Bo˝a Wspomo˝ycielka, która obiecała
mu wyzdrowienie (miała
wyglàd jak figura w koÊciele salezjanów w Casale Monferrato).
JakiÊ czas póêniej,
17 maja 1931 r. został
uzdrowiony z gruêlicy
prawego biodra, wszystkie jego wrzody, których
było a˝ 21, zamkn´ły si´
definitywnie i niewytłumaczalnie. Luigi opisał
ten fakt salezjanom, którzy opublikowali jego
KOTWICA
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histori´ w paêdziernikowym numerze swego biuletynu.
Ta pielgrzymka po szpitalach i sanatoriach sprawiła, ˝e w Novarese dojrzało pragnienie poÊwi´cenia si´ chorym. Chciał znaleêç sposób, w jaki mo˝na
by ich podnieÊç duchowo. Na poczàtku pomyÊlał, ˝e
zostanie lekarzem. Potem jednak, gdy gł´biej
wszedł w siebie, pomyÊlał: „JeÊli zostan´ lekarzem,
b´d´ leczył tylko ciała, a ja chc´ pomagaç chorym
w dowartoÊciowywaniu ich cierpienia i dlatego zrobi´ jeszcze jeden krok do przodu i zostan´ kapłanem – lekarzem dusz”.
Powołanie i praca w Sekretariacie Stanu
Po Êmierci mamy (23 maja 1935), w rozmowie
ze swoim spowiednikiem, zdradził mu swoje najwi´ksze pragnienie: chciałby na zawsze poÊwi´ciç
si´ Maryi, słu˝àc w kapłaƒstwie braciom cierpiàcym i chorym ka˝dego rodzaju.
Jego spowiednik, P. Ferro, który potem został arcybiskupem diecezji Calabrii, pomógł mu w forma-
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cji i to właÊnie on chciał, aby młody Luigi studiował
w Almo Collegio Capranica. Nie miał on wtedy jeszcze skoƒczonych 21 lat.
Został wyÊwi´cony na kapłana 17 grudnia
1938 r. Rok wczeÊniej obronił magisterk´ z teologii.
Jego zaanga˝owanie i talenty zostały zauwa˝one
i 1 maja 1942 r. Giovanbattista Montini (póêniejszy
papie˝ Paweł VI) wezwał go do pracy
w Watykaƒskim Sekretariacie Stanu,
gdzie pracował nieprzerwanie a˝ do
12 maja 1970 r. Jego pierwszym obowiàzkiem była praca w Biurze Informacji, gdzie zajmował si´ wi´êniami
wojny i ich rodzinami. Po odwołaniu
go ze stanowiska przy Sekretariacie
Stanu papie˝ przeznaczył go do pracy
nad organizacjà opieki duszpasterskiej w szpitalach. Sprawował swój
urzàd z ramienia Konferencji Episkopatu Włoch a˝ do lipca 1977 r.
Zakładanie dzieł: 1943-1952
Był to czas wojny. Pierwsza myÊl
ks. Luigiego dotyczyła zorganizowania
pomocy i wsparcia współbraciom b´dàcym w potrzebie materialnej i duchowej. To z tej troski wyrosła Maryjna
Liga Kapłanów majàca za cel dowartoÊciowanie cierpienia.
Novarese namawiał, aby ka˝dy
cierpiàcy prze˝ywał swój stan w łasce Bo˝ej i Êwiadomie go ofiarowywał – jak Jezus. Ta myÊl, ˝e
ka˝dy chory powinien widzieç wartoÊç swoich cierpieƒ, ofiarujàc je Panu przez r´ce Maryi, wynikał
z or´dzi, jakie Niepokalana wypowiedziała w Lourdes i Fatimie, aby w ten sposób wspieraç posług´
papie˝a, biskupów, kapłanów, w celu nawrócenia
grzeszników i pokoju na Êwiecie.
17 maja 1947 r. został wybrany dniem zało˝enia
stowarzyszenia Ochotników Cierpienia. Jest to jednoczeÊnie data upami´tniajàca uzdrowienie Luigiego.

W roku 1949 Pius XII pozwolił rozpoczàç
w Radiu Watykaƒskim audycj´ „Kwadrans pogody
ducha”, która co tydzieƒ nadawała program dla chorych. Za poÊrednictwem tego kanału Pius XII wygłosił pierwsze papieskie radioor´dzie do chorych.
1 listopada 1950 r. to data wybrana na zało˝enie
Cichych Pracowników Krzy˝a. W tym dniu bowiem

został ogłoszony dogmat o Wniebowzi´ciu Maryi.
W tym samym roku Novarese rozpoczàł wydawanie
miesi´cznika „L’Ancora” („Kotwica”), który był doskonałym Êrodkiem do jednoczenia wszystkich nale˝àcych do zakładanych stowarzyszeƒ.
Prał. Novarese widzàc, ˝e chorzy, aby owocnie
rozwijaç swój apostolat, potrzebujà u swego boku
ludzi zdrowych, zało˝ył tak˝e Braci i Siostry Chorych. Ich zadaniem miało byç „przedłu˝anie ràk”
osób cierpiàcych. Dokonało si´ to 15 sierpnia
1952 r.
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Oficjalne potwierdzenia
Bp Pasquale Venezia, przyjaciel prał. Novarese
zaprosił go do obj´cia pieczy nad sanktuarium
w Valleluogo, które szybko stało si´ siedzibà wspólnoty. Zrodziło to koniecznoÊç oficjalnego, kanonicznego zatwierdzenia tego dzieła ze strony
diecezji. Zatwierdzenia tego udzielił oficjalnie bp
Venezia w roku 1957. Prał. Novarese postanowił
staraç si´ tak˝e o prawny zapis stowarzyszenia –
zarówno paƒstwowy, jak i koÊcielny. Dekret prezydenta otrzymał 6.11.1960, a 24.11.1960 odpowiedni zapis wystosowała Stolica Apostolska
w swoim Breve Apostolico „Valde Probandae”.
21 stycznia 2004 r. Papieska Rada ds. Âwieckich zatwierdziła specjalnym dekretem Mi´dzynarodowà Konfederacj´ Centrów Ochotników
Cierpienia. Stworzyła si´ ona dopiero w tych latach
i była odpowiedzià na pragnienie prałata Novarese,
który chciał, aby ewangelia cierpienia dotarła do
ka˝dego zakàtka Êwiata. Chciał, aby jego wspólnoty
stały si´ „Êwiatowà unià chorych”.
W kolejnych latach prałat poÊwi´cił si´ całà
duszà i ciałem umacnianiu swoich dzieł i pełnemu
rozwojowi idei zapoczàtkowanych u progu lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych.
Jego znaczàcà zasługà była
umiej´tnoÊç gromadzenia wokół
siebie osób, które umiały wspieraç go w jego przedsi´wzi´ciach
i rozprzestrzeniaç jego charyzmat. Pierwszà z nich była siostra Elvira Myriam Psorulla.
Dzisiaj aktywnoÊç Centrów
Ochotników Cierpienia jest dostrzegalna w ró˝nych narodowoÊciach.
Rekolekcje i socjalne odrodzenie chorych
Zróbmy jeszcze krok w tył.
W czerwcu 1952 r. prał. NovaKOTWICA
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nominowany na soborowego rzeczoznawc´ do spraw
chorych. Miało to ogromne znaczenie dla Centrum,
poniewa˝ oznaczało, ˝e tak˝e i chorzy b´dà mieli
swój głos poÊród tych wszystkich biskupów. Prałat
Novarese tłumaczył bowiem Ojcom Soboru, jaka powinna byç rola osoby chorej w KoÊciele i w społeczeƒstwie, utwierdzajàc w przekonaniu, ˝e cały
Êwiat potrzebuje ich modlitw i ich cierpienia.
W póêniejszych latach w ten sektor wszedł tak˝e
i Jan Paweł II – Listem apostolskim Salvifici doloris, dajàc w nim konkretne wskazówki potrzebne do
działalnoÊci tego szczególnego duszpasterstwa.
W sektor ten był zaanga˝owany przede wszystkim
prał. Luigi Novarese – nie tylko dlatego, ˝e zało˝ył
stowarzyszenia poÊwi´cone chorym, ale i ze wzgl´du
na działalnoÊç na rzecz Konferencji Episkopatu
Włoch. W Episkopacie miał za zadanie zajàç si´ organizacjà opieki duchowej w szpitalach oraz innych
strukturach sanitarnych, a tak˝e doprowadziç do
tego, by taka opieka została usankcjonowana prawnie na poziomie stosunków KoÊciół-paƒstwo. Celem
takich działaƒ było wpisanie kapelana szpitalnego
w personel szpitalny, co dokonało si´ w 1969 r. na
mocy aplikacji prawnej.

rese zdecydował si´ zorganizowaç pierwszà pielgrzymk´ Maryjnej Ligi Kapłanów do Lourdes, aby poprowadziç rekolekcje dla chorych ksi´˝y (inicjatywa
ta kontynuowana jest do dziÊ). To stamtàd pochodzi
jego natchnienie, aby potem organizowaç rekolekcje
dla chorych. Pierwszy taki kurs zorganizował ju˝
w tym samym roku (wrzesieƒ 1952) w sanktuarium
Oropa. Widzàc niezwykłe owoce tych dni, sami chorzy zaproponowali prałatowi, aby zbudował specjalnie dla nich dom rekolekcyjny. I tak narodziła si´ idea
Domu Niepokalanego Serca Maryi w Re. Tego samego dnia zebrali w tym celu ofiar´. Na r´ce prałata
zło˝yli 9200 lirów (czyli ok. 10 dolarów), a on, zawierzajàc wszystko Maryi, uznał ten dzieƒ i t´ ofiar´
za poczàtek wielkiej budowy.
Innà wa˝nà ideà prałata była integralna formacja osoby cierpiàcej, tak˝e na poziomie ludzkim
i socjalnym. Pragnàł, by chory został włàczony
w społeczeƒstwo poprzez swojà prac´. Zapoczàtkował w ten sposób organizacj´ kursów zawodowych
i pracowni, w których niepełnosprawni mogli uczyç
si´ ceramiki, szycia, dziewiarstwa, fizykoterapii, introligatorstwa, naprawy sprz´tu domowego, elektryki, prac ogrodowych.

Duszpasterstwo chorych w Soborze Watykaƒskim II
31 paêdziernika 1964 r. prał. Novarese znalazł
si´ w Re. Tam dostał wiadomoÊç z Rzymu, ˝e został

Ostatnie lata
Zdrowie prałata Novarese, którego nie oszcz´dzał przez wszystkie te lata, zacz´ło alarmujàco
słabnàç od pierwszych miesi´cy 1984 r. 31 maja
tamtego roku prał. Novarese poprosił o namaszczenie chorych. Czuł, ˝e nadchodzi kres jego dni.
Rankiem 20 lipca, o godz. 7.30 zawołał s. Elwir´ Myriam Psorull´ i z całym spokojem oraz pogodà ducha przekazał jej swà ostatnià wol´: aby
kontynuowała zało˝one przez niego dzieła.
Poprosił te˝, by przyniosła mu figurk´ Madonny
z Lourdes, która stała na komodzie, ucałował jà,
przycisnàł do serca i oddajàc jà, powiedział: „Tak˝e
i ty, siostro Elwiro, czyƒ wol´ Bo˝à tak, jak i ja jà
czyniłem”.

KOTWICA

2/2013

17

MY C VS
s. Beata Dyko SOdC

JAK
PRZEPCHNĄĆ
WIELBŁĄDA
PRZEZ UCHO IGIELNE

Tegoroczne rekolekcje dla młodzie˝y odbyły si´
22-24 lutego w naszym głogowskim domu i zgromadziły 40 osób. Na pierwszy rzut oka wydawaç si´
mogło, ˝e temat tych rekolekcji jest tematem trudnym, niezbyt zach´cajàcym młodych do przybycia
i pogł´bienia treÊci, które przygotował i wygłosił
ks. Radosław Horbatowski. W tym roku, po raz
pierwszy, postanowiliÊmy zobaczyç, jak to b´dzie,
kiedy informacja o rekolekcjach nie zostanie rozesłana po parafiach i czy znajdzie si´ młodzie˝, która
zechce przyjechaç. Ku naszej radoÊci to oni sami
szukali informacji o rekolekcjach, bo potrzebowali
tego czasu na zatrzymanie si´. W ˝yciu codziennym
bardzo cz´sto brakuje chwil na dłu˝szà refleksj´,
medytacj´ czy modlitw´, bo Êwiat wciàga. Dlatego
tym bardziej jesteÊmy wdzi´czni tym młodym ludziom za to, ˝e byli. Wi´kszoÊç uczestników przyjechała do nas ju˝ po raz kolejny – ale wielu z nich
przywiozło nowych kolegów.
Od samego poczàtku dało si´ wyczuç mi´dzy
nami niç porozumienia, coÊ, co nas łàczyło, coÊ, co
pomogło stworzyç klimat rodzinny i wspólnotowy.
Widaç było, ˝e Pan Bóg tak chciał, aby to właÊnie
Ci ludzie byli w tym samym czasie na rekolekcjach.
Ju˝ na samym poczàtku osoby, które uczestniczyły w naszych kolejnych rekolekcjach, otrzymały
zadanie. Miały przygotowaç coÊ o ˝yciu i dziełach
Czcigodnego Sługi Bo˝ego ks. prał. Luigiego Novarese. OczywiÊcie, dla utrudnienia miały to robiç
tylko w czasie wolnym, a tego było bardzo mało.
Owoc swojej pracy zaprezentowały nam w niedziel´,

podczas podsumowania. Pomysł zrodził si´ z podstaw działania apostolatu: „Chory przez chorego”.
Tutaj było: Młody do młodego. Bardzo fajnie było
posłuchaç, w jaki sposób nasz charyzmat odbierajà
młodzi ludzie. Wielkie brawa, dziewczyny!
Pomimo rozpi´toÊci wiekowej, ks. Radek nie obni˝ył poprzeczki i rzucił wszystkich na gł´bokà wod´.
Ju˝ od piàtku wypłyn´liÊmy na gł´bi´, aby odnaleêç
sens naszego ˝ycia, by na nowo rozwa˝yç i prze˝yç
Drog´ Krzy˝owà naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po
wieczornej Eucharystii zgromadziliÊmy si´ w auli
i stamtàd wyruszyliÊmy w Drog´ Krzy˝owà. Ka˝de
rozwa˝anie dotykało nas dogł´bnie. Pomagał w tym
te˝ klimat, miejsce i czas. Poszczególne stacje były
porozmieszczane w ró˝nych miejscach: korytarz
domu, dwór, (czyli mroêny, zimowy wieczór), Kolegiata. Miało to swojà wymow´. Po stacji 14 wróciliÊmy w ciszy do auli, gdzie wspólnie obejrzeliÊmy
film z fragmentami „Pasji” Mela Gibsona i odÊpiewaliÊmy wspólnie pieÊƒ uwielbienia. Był to bardzo
gł´boki i wzruszajàcy moment, kiedy tylko przy
blasku 14 Êwiec, przy Krzy˝u le˝àcym mi´dzy nami
mogliÊmy wszyscy razem oddaç chwał´ Bogu, który
umarł i zmartwychwstał dla naszego Zbawienia.
Kolejny dzieƒ zaczàł si´ równie powa˝nie. Ju˝ na
modlitwie porannej ks. Radek zapoznał młodych
z medytacjà i dzi´ki metodzie, jakà jest Lectio Divina mogli oni rozwa˝aç fragment Słowa Bo˝ego.
Dzieƒ ten równie˝ był obfity w treÊci, miała te˝
miejsce praca w grupach, której celem było przygotowanie przez ka˝dà grup´ jakiejÊ scenki czy po-
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kazu ewangelizacyjnego. To, co przygotowali, prezentowali wieczorem.
Dwugodzinna Adoracja Pana Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie, w ciszy, pokazała nam, ˝e
młodzie˝ potrzebuje Boga. Kilka osób pytało si´
mnie: Siostro, dlaczego adoracja ma byç w ciszy?
Moja odpowiedê była jedna: aby usłyszeç, co Pan
chce mi powiedzieç i aby te˝ usłyszeç siebie i mojà
odpowiedê na to, co
Bóg ma mi do powiedzenia. Widzàc tych
młodych ludzi na kolanach, przed Panem
Jezusem, łza w oku si´
kr´ciła i choçby tylko
dla tego widoku warto
było (i jest) organizowaç takie rekolekcje.
Pan mówi: „Przyjdêcie do êródła”. Oni
przyszli… i trwali na
modlitwie przez całe
dwie godziny.
W tym dniu do
młodych o swoim ˝yciu
mówił pan Adam,
który od 23 lat jeêdzi
na wózku inwalidzkim. B´dàc młodym
człowiekiem, skoczył na główk´ do wody, która okazała si´ zbyt płytka i uszkodził sobie kr´gosłup. Opowiadał o tym doÊwiadczeniu w swoim ˝yciu, ale
równie˝ o tym, co aktualnie robi. Pracuje w Fundacji
Aktywnej Rehabilitacji i pomaga innym osobom po
urazach kr´gosłupa ˝yç na wózku, ale ˝yç samodzielnie, w miar´ mo˝liwoÊci. Kilka słów powiedziała równie˝ pani Magda, która równie˝ od kilku lat działa
w tej Fundacji. Jest ona sprawna fizycznie, ale równie˝ uczy takie osoby samodzielnoÊci.
Podsumowaniem wieczoru było obejrzenie filmu:
„Nad ˝ycie” o ˝yciu Agaty Mróz, naszej siatkarki,
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która zmarła z powodu białaczki, ale która walczyła
do samego koƒca, dokonujàc wyboru i poÊwi´cajàc
swoje ˝ycie, aby tylko dziecko, które nosiła w swoim
łonie, mogło przyjÊç na Êwiat.
Ostatni dzieƒ to dzieƒ podsumowaƒ. Podczas Eucharystii było wiele radoÊci, Bo˝ej RadoÊci, którà
pot´gował nie tylko fakt, ˝e tworzyliÊmy wspólnot´,
˝e dzieƒ wczeÊniej wiele osób przystàpiło do Sakramentu Pojednania,
ale równie˝ to, ˝e były
z nami osoby, które
przyjechały w tym
czasie na obóz zorganizowany w naszym
domu przez Fundacj´
Aktywnej Rehabilitacji: osoby na wózkach, ale te˝ ich
trenerzy czy instruktorzy. Było to szczególne wydarzenie.
Niewa˝ne, z jakich
domów jesteÊmy. Niewa˝ne, skàd jesteÊmy.
Wa˝ne jest, ˝e przed
Bogiem wszyscy jesteÊmy równi, bo On
kocha nas bez wzgl´du
na wszystko.
Dzi´kujemy Wam za obecnoÊç, Êwiadectwo
wiary, Waszà radoÊç i spontanicznoÊç, otwartoÊç
i szczeroÊç. Za odwag´ przyznania si´ do upadku
i odwag´ podniesienia si´ i pójÊcia dalej. Mamy nadziej´, ˝e jeszcze nie raz b´dziemy si´ spotykaç
w naszym domu i nie tylko z okazji rekolekcji dla
młodzie˝y, ale równie˝ w ramach wolontariatu czy
ot tak sobie. Po prostu. A jak mówił ks. Bosko:
„Diabeł si´ boi ludzi radosnych”, wi´c trwajcie przy
Bogu, a pokonacie ka˝dy trud, ka˝dà przeszkod´ na
Waszej drodze.
Do zobaczenia…

WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI,
MOC BOWIEM W SŁABOÂCI SI¢ DOSKONALI
(2 Kor 12,9)
Paulina Bukała
Sam temat rekolekcji: „Słowo Bo˝e, czyli jak
przepchnàç wielbłàda przez ucho igielne” był dla
mnie znakiem, ˝e sà to rekolekcje dla mnie! To,
z czym si´ borykam, nad czym powinnam si´ zatrzymaç… rekolekcje sà wr´cz idealnym czasem do
tego. W mojej codziennoÊci wypełnionej ró˝nymi zaj´ciami, m.in. studiami, du˝à trudnoÊç sprawia mi
codzienne zatrzymanie si´ przy Słowie Bo˝ym. Nie
jest to spowodowane brakiem czasu, co jakimÊ brakiem motywacji, ch´ci. Wi´c rekolekcje dodały mi
takiego powera! ˚e mimo wszystko, warto si´ zatrzymaç nad Słowem Bo˝ym, którym na co dzieƒ
powinnam ˝yç, i skoro „nieznajomoÊç Pisma jest
nieznajomoÊcià Boga”, to musz´ coÊ z tym zrobiç,
aby nie zaprzepaÊciç tej relacji, którà ju˝ zbudowałam z Panem Bogiem. Wszak jest On moim PRZYJACIELEM, wi´c musz´ dbaç o naszà relacj´. Du˝o
pozytywnej mocy do działania dała mi adoracja
NajÊwi´tszego Sakramentu, podczas której mogłam
mieç czas tylko dla Pana Boga, tylko ja i On. Pan
Bóg nie potrzebuje wielkich słów, On zna moje
serce, nawet kiedy nie wiedziałam, co Mu powiedzieç, po prostu trwałam. Codzienna Eucharystia
umacniała mnie i dodawała sił do walki z tym,
w czym nie domagam. Sakrament Pokuty i pojednania był dla mnie wa˝nà lekcjà, a tak˝e wielkà radoÊcià, i z czystym sercem mogłam w pełni
prze˝ywaç kolejne chwile tego wyjàtkowego czasu
rekolekcji. To niesamowite, ˝e Pan Bóg pozwala mi
zanurzyç si´ w Jego Miłosierdziu i w moich słaboÊciach, grzechach, upadkach, wyciàga do mnie dłoƒ
i pomaga mi powstaç, przyodziaç si´ w białà szat´
i zaczàç od nowa. Poznanie metod rozwa˝ania
Pisma Âwi´tego na pewno pomo˝e mi, aby to rozwa˝anie Słowa Bo˝ego miało „r´ce i nogi”. Był to
dla mnie czas przede wszystkim sp´dzony z Panem

Bogiem, ale tak˝e z ludêmi, z którymi lubi´ przebywaç i wspólnie tworzyç coÊ dobrego, Bo˝ego. Ciesz´ si´ z ka˝dej nowo poznanej osoby oraz z tego, ˝e
mogłam bardziej poznaç tych, których ju˝ znam.
„Jaram” si´ atmosferà panujàcà w domu Cichych
Pracowników Krzy˝a…, czuj´ si´ tam jak
w domu!!! Dzi´kuj´. Chwała Panu za ten czas, za
to, ˝e przemienia moje serce i na ka˝dym kroku pokazuje mi, jak cenna jestem w Jego oczach, jak bardzo mnie kocha i jak bardzo Mu na mnie zale˝y.

Karol Chodecki
Rekolekcje, które prze˝yłem u Sióstr w domu Cichych, były dla mnie ogromnym doÊwiadczeniem
i nawróceniem do Pana Jezusa. Gdy byłem w drodze
do was, zadawałem sobie pytania: Panie Jezu, upadłem, daj mi sił´ i odwag´ podnieÊç si´ i iÊç dalej. Pytałem Go i po rekolekcjach dostałem odpowiedê.
Czas rekolekcji był dla mnie czymÊ pi´knym. Ksiàdz
rekolekcjonista, siostry, brat i wszyscy pracownicy
domu byli dla ka˝dego z nas bardzo wyrozumiali
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siebie wstr´t, ale mimo to szłam za wi´kszoÊcià
i wcià˝ si´ bawiłam tak jak reszta towarzystwa. Po
którejÊ z imprez miejskich mama zauwa˝yła, ˝e jestem nietrzeêwa i kazała mi wracaç razem z nià do
domu. Wtedy nie docierało do mnie, ˝e mama zawiodła si´ na mnie, na drugi dzieƒ jednak tak.
Pierwszy raz w jej oczach zauwa˝yłam, ˝e si´ naprawd´ na mnie zawiodła. Mama nigdy mnie nie
karze, ale przemawia w taki sposób, ˝e potrafi´ wyciàgnàç z tego wszystkiego wnioski. W sobot´ tego
jak˝e wspaniałego dla mnie weekendu, podczas adoracji NajÊwi´tszego Pana Jezusa rozpłakałam si´ –
nie ze smutku, ale ze szcz´Êcia. Poczułam wtedy, ˝e
Bóg przy mnie jest i nie musz´ byç taka, jakà sobie
mnie wykreujà, ale takà, jakà jestem, bo Bóg mnie
strze˝e. Nie potrafi´ opisaç tego słowami, bo tego
nie da si´ opisaç…, ale wiem, ˝e moja wiara si´
ustabilizowała i wiem, ˝e chc´ ˝yç z Jezusem.

Monika Guła z Głogowa

i dobrzy. Dzi´kuje i ch´tnie b´d´ do was przyje˝d˝ał
po ka˝dym telefonie od sióstr na wolontariat, bo Bóg
mnie chyba powołał do pomocy innym. Tak czuj´.

Estera
Te rekolekcje bardzo mocno odmieniły moje
˝ycie. Traciłam zaufanie do ludzi. Nie sàdziłam, ˝e
sà na Êwiecie ludzie, którym mo˝na ufaç. A jednak.
Po odejÊciu ode mnie bliskiego przyjaciela wszystko
si´ posypało – przyjaciółki odeszły, przestało si´
układaç w rodzinie, zacz´ło si´ imprezowanie, alkohol. Nie było czasu na Boga. Choç na pozór wyglàdało to inaczej, to po ka˝dej imprezie czułam do
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Pi´kny Czas – czas rekolekcji, czas wielkiej łaski.
Bardzo si´ ciesz´, ˝e mogłam byç uczestniczkà tych
wszystkich radosnych chwil. CoÊ niesamowitego!
Klimat, wspaniali ludzie! Ksiàdz i Siostry – genialni. Przede wszystkim czułam obecnoÊç Jezusa,
towarzyszył mi, podejrzewam, ˝e Nam wszystkim.
Nie było za du˝o czasu dla siebie, ale właÊnie po to
tam przyjechałam, by sp´dziç czas na medytowaniu
z Jezusem. Czułam obecnoÊç Jezusa na modlitwach
porannych, pi´knych Eucharystiach z pi´knà
oprawà muzycznà, wspólnym Êpiewaniu. UÊwiadomiłam sobie przez te rekolekcje, ˝e dla Boga nie ma
rzeczy niemo˝liwych. To tylko mój bunt i upór oddalił mnie od Niego, a Jezus pokazał mi, ˝e mo˝e
wszystko zrobiç, tylko wystarczy mu zaufaç :)
Pi´kne rekolekcje, wspaniały dom! Mam nadziej´,
˝e prze˝yjemy jeszcze nie raz tak niesamowite rekolekcje, je˝eli b´dzie to wolà Boga. Bóg ciàgle
czeka i nas zaprasza, a od nas oczekuje tylko odpowiedzi, która brzmi TAK :) Dzi´kuj´ za wszystko!

5 LAT DZIAŁALNOŚCI
W DIECEZJI BYDGOSKIEJ
11 lutego 2013 r. min´ło 5 lat od wydania przez
Ordynariusza Diecezji bpa Jana Tyrawy dekretu zezwalajàcego na działalnoÊç Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej.
Ten jubileusz Êwi´towano uroczystà Eucharystià
w katedrze bydgoskiej pod przewodnictwem naszego
biskupa w łàcznoÊci z obchodem Âwiatowego Dnia
Chorego. Druga cz´Êç jubileuszu odbyła si´
16 lutego w siedzibie bydgoskiego Caritasu. Tutaj
miało miejsce uroczyste walne zebranie członków
wraz z zaproszonymi goÊçmi. Zebranie poprzedziła
Msza Êw. z udziałem: diecezjalnego duszpasterza
chorych i słu˝by zdrowia, ks. Leszka Chudziƒskiego, asystenta koÊcielnego stowarzyszenia oraz
ks. Piotra Buczkowskiego diecezjalnego duszpasterza niewidomych. Mszy Êw. przewodniczył zaproszony goÊç, ks. Radosław Horbatowski z Głogowa,
asystent Cichych Pracowników Krzy˝a, którzy wspierajà nasze stowarzyszenie. GoÊciliÊmy równie˝ na naszym jubileuszu s. Ew´ Figur´ z Głogowa. Po Mszy
Êw. przewodniczàcy stowarzyszenia, Jan Polaƒski,
podsumował działalnoÊç za rok 2012 oraz przedstawił działalnoÊç od poczàtku jego powstania. Nie
mogło si´ równie˝ obyç bez urodzinowego tortu. Poczàtki działalnoÊci COC w Bydgoszczy si´gajà ju˝
roku 2004, kiedy to odbyło si´ pierwsze spotkanie informacyjne w parafii pw. Przemienienia Paƒskiego.
Wówczas w tym spotkaniu brali udział goÊcie z Głogowa: ks. Janusz Malski i pan Mieczysław Guzewicz.
Dzi´ki przychylnoÊci proboszcza Stefana Bryla
Apostolat Zbawczego Cierpienia zaczàł si´ na prze-

strzeni kilku lat pr´˝nie rozwijaç. Dzisiaj do Apostolatu nale˝y prawie 50 członków. W kilku bydgoskich parafiach utworzyliÊmy grupy przewodnie,
ponadto ju˝ od 7 lat posługujemy w ka˝dy czwartek
tygodnia w Zakładzie Piel´gnacyjno-Opiekuƒczym
w Smukale oraz w DPS przy ul. Łom˝yƒskiej
w Bydgoszczy. Prawie ka˝dego roku pojawiamy si´
w Głogowie – czy to na rekolekcjach, czy te˝ na turnusach rehabilitacyjnych. Ostatnio utworzyliÊmy zespół ewangelizacyjny, który ma za zadanie docieraç
z prasà katolickà oraz informatorami o naszym stowarzyszeniu do chorych we wszystkich bydgoskich
szpitalach. Wybieramy si´ równie˝ z pielgrzymkà
do Włoch na beatyfikacj´ sł. Bo˝ego prał. Luigiego
Novarese.
Człowiek mo˝e byç wtłoczony w łó˝ko
albo w wózek inwalidzki,
mo˝e ˝yç w szpitalu albo w sanatorium, ale jego
dusza mo˝e prowadziç
aktywne ˝ycie duchowe – nawet jeÊli ciało
jest fizycznie unieruchomione(...).
tylko w taki sposób nie jest si´ kalekà,
bo nawet jeÊli jest si´ zamkni´tym
w czterech wàskich Êcianach,
horyzonty poszerzajà si´, a mo˝liwoÊci zwi´kszajà,
człowiek nie jest odizolowany, staje si´ mocny,
zbudowany i niezwyci´˝ony, tak jak mówi Êw. Paweł:
„ilekroç niedomagam, tylekroç jestem mocny”
(2 Kor 12,10).
Luigi Novarese

KSIĄDZ PRAŁAT
Ś W I ADE C T WO

JEST Z NAMI

ŚWIAD EC T W O

Mieczysław Guzewicz

Zabieram si´ do pisania tego tekstu i kontem oka
zerkam na zdj´cie, od wielu lat stojàce na moim
biurku, przedstawiajàce Prałata Luigiego Novarese.
Jak to si´ zacz´ło? Był poczàtek roku 2000, obchodzonego jako Rok Jubileuszowy. W ramach działalnoÊci Duszpasterstwa Nauczycieli naszej diecezji
miałem w parafii pw. Miłosierdzia Bo˝ego w Głogowie
wykład dla nauczycieli zatytułowany: „Jan Paweł II
znakiem wielkiego Jubileuszu”. WÊród zgromadzonych był tak˝e ks. Janusz Malski. Nie znałem ani
jego, ani te˝ działa które reprezentował. Szybko si´
okazało, ˝e łàczy nas fascynacja postacià Jana
Pawła II. Dla mnie był i jest on przede wszystkim
mistrzem z płaszczyzny Êwi´toÊci mał˝eƒstwa i rodziny, ksiàdz Janusz znał nauczanie naszego ju˝ błogosławionego rodaka z zakresu problematyki
cierpienia i troski o chorych. Po wykładzie podszedł
do mnie ten nieznany mi wczeÊniej kapłan, przedstawił si´ i zaproponował współprac´ przy tworzeniu
kwartalnika „Kotwica”. Zgodziłem si´ ch´tnie.
Dzi´ki tej okolicznoÊci na mojej drodze, ale i na drodze naszej rodziny, stanàł ks. Luigi i jego dzieło.
Szybko zaczàłem dostrzegaç, ˝e tematyka cierpienia jest mi tak˝e bardzo bliska. Punktem wyjÊcia
do otwartoÊci na t´ trudnà płaszczyzn´ ludzkiej egzystencji były nasze doÊwiadczenia choroby syna,
długoletniej walki o jego ˝ycie. Drugim êródłem wsàczania si´ do naszego gniazda rodzinnego nurtu bolesnych doÊwiadczeƒ jest obecnoÊç Joli, mojej ˝ony,
przy chorych i cierpiàcych z racji wykonywanego
przez nià zawodu piel´gniarki, b´dàcego te˝ jej ˝y-
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ciowà pasjà i powołaniem. Od wielu wi´c lat ˝yliÊmy
tymi treÊciami na co dzieƒ.
Rok 2000 był czasem kontynuacji budowy Domu
Uzdrowienia Chorych, ale i rozwijania dzieła w Polsce. Narz´dziem w rozprzestrzenianiu charyzmatu
miała byç ksià˝ka „Siewcy nadziei”. Kiedy wszedłem w klimat duchowego ˝ycia wspólnoty, wspomniana ksià˝ka była ju˝ przetłumaczona, ale jeszcze
niewydana. Ks. Janusz poprosił mnie, abym dokonał
korekty poprawnoÊci teologicznej polskiego wydania. Zabrałem si´ do pracy. Czytajàc tekst bardzo
dokładnie, a wiele fragmentów kilkakrotnie, doznałem pewnego olÊnienia. Nie miałem wàtpliwoÊci, ˝e
to, co zaproponował ksiàdz Luigi, było genialne.
Było to dotkni´cie najgł´bszego zakamarka istoty
misji zbawczej KoÊcioła. Ksià˝ka zawiera ˝yciorysy
osób stojàcych u podstaw powstania i rozwoju dzieła,

ale ukazywanie historii ˝ycia tych wyjàtkowych postaci jest tak˝e pełnym objawieniem charyzmatu,
jaki w gł´bokiej współpracy z Duchem Âwi´tym,
tworzył ks. Novarese. Nie miałem wàtpliwoÊci, ˝e
jest to coÊ wyjàtkowego, coÊ, co warto przyjàç
i w rozprzestrzenianie czego trzeba si´ włàczyç.
Przez kolejne lata zajmowałem si´ głównie przygotowywaniem cyklu tekstów do „Kotwicy”. Szybko
dostrzegliÊmy, ˝e wychodzi nam z tego ładna seria
postaci, przykładów, którà nazwaliÊmy „Postawy
wobec cierpienia w Biblii”. W krótkim czasie ks. Janusz zdecydował, aby publikowane teksty zebraç
i wydaç w formie ksià˝ki, która otrzymała właÊnie
taki tytuł. Obok tego zajmowałem si´ przygotowywaniem materiałów do rekolekcji, treÊci formacyjnych, ale te˝ miałem i ciàgle mam okazj´ prowadziç
nauki dla wielu grup w Domu Uzdrowienia Chorych.
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W 2006 roku zaproponowano nam wyjazd do
Włoch w celu lepszego poznania charyzmatu i samej
wspólnoty. Była to pod wieloma wzgl´dami pi´kna
i wyjàtkowa rodzinna wyprawa. Najpierw przez Alpy
starym Oplem dotarliÊmy do Re. Miejsce to znałem
z czytanych wczeÊniej tekstów. Jednak samo czytanie nigdy nie odda w pełni klimatu. Przebywajàc
kilka dni w przestrzeni duchowej i materialnej, od
której wszystko si´ zacz´ło, spacerujàc Êcie˝kami,
które przemierzał z ró˝aƒcem w dłoni ksiàdz Novarese, upajajàc si´ ciszà i wyjàtkowymi widokami,
coraz mocniej nasiàkaliÊmy przesłaniem Maryi z Lourdes i z Fatimy, słowami i duchem Prałata. Pewnego dnia po południu zostaliÊmy zaproszeni na
rozmow´ z ks. Luiginem Garosio. Ten starszy ju˝ kapłan, doskonale znajàcy ksi´dza Novarese, pokazał
nam gabinet zało˝yciela wspólnoty, a jako Êwiadek
jeszcze bardziej poszerzył i pogł´bił naszà znajomoÊç charyzmatu i podstaw jego tworzenia.
Kolejnym miejscem pielgrzymki Êladami Prałata
był mały klasztor w Montichiari. WczeÊniej
w du˝ym miejscowym zamku znajdował si´ postulat
i nowicjat wspólnoty. Bardzo istotnym szczegółem
jest jednak fakt, ˝e w pi´knym du˝ym koÊciele tej
miejscowoÊci swoje Êwi´cenia w obecnoÊci ks. Novarese przyjàł ks. Janusz Malski. MieliÊmy tu
okazj´ poznaç kilka sióstr, które bardzo ch´tnie
opowiadały o poczàtkach dzieł, dzieliły si´ swojà
fascynacjà Êwi´toÊcià ksi´dza zało˝yciela.
Wreszcie po wielu dniach zwiedzania słonecznej
Italii dotarliÊmy do Rzymu. Był to nasz pierwszy
pobyt w Âwi´tym MieÊcie. Wielkà radoÊcià przepełniało si´ moje serce z powodu dotarcia tu wspólnie
z ˝onà i naszymi dzieçmi. Zawsze tego pragnàłem,
aby mój pobyt w tym wyjàtkowym miejscu dokonał
si´ razem z moimi najbli˝szymi. Dzi´ki goÊcinnoÊci
wspólnoty mogliÊmy kilka dni sp´dziç w bliskoÊci
Grobów Apostolskich, nawiedziç najwa˝niejsze bazyliki, pomodliç si´ przy grobie Jana Pawła II, odwiedziç sanktuarium Êw. Cecylii, patronki naszej
najmłodszej Córki i wiele innych wa˝nych miejsc. Ale
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najwi´ksze wra˝enie zrobił na mnie pobyt w koÊciele
Matki Bo˝ej od dusz czyÊcowych, w którym spoczywajà doczesne szczàtki Sługi Bo˝ego. Z pozoru mały
koÊciół, troch´ zaniedbany, zapomniany, stojàcy
w ciàgu kamienic jednej z bocznych ulic. W Êrodku
cisza, lekki mrok, wielka iloÊç fresków i obrazów, raczej wymagajàcych renowacji. Pokazano nam
miejsce zło˝enie ciała Prałata, oddzielone małà balustradà, okryte czarnà marmurowà tablicà. Kl´czàc
i trwajàc w cichej modlitwie, w pewnej chwili miałem wyraêne odczucie obecnoÊci Zało˝yciela. Niczym
si´ nie sugerowałem, trwałem spokojnie w modlitwie
dzi´kujàc Bogu za tego człowieka, za jego dzieło,
jego osobiste cierpienie, za wyjàtkowà konkretnoÊç
i owocnoÊç współpracy z NajÊwi´tszà Panienkà. Nie
mam wàtpliwoÊci, ˝e moje doÊwiadczenie było czymÊ
szczególnym. Nie miałem w ciàgu ˝ycia okazji przebywaç w bliskoÊci bł. Jana Pawła II. Wielu, którzy
dostàpili tego wyró˝nienia, mówiło, ˝e bardzo
mocno doÊwiadczało si´ przy nim obcowania ze
Êwi´toÊcià, odczuwania obecnoÊci Bo˝ej, oddychania powietrzem z rzeczywistoÊci nadprzyrodzonej.
Zapewne tak było. Ja wówczas, przez krótkà
chwil´, niczego si´ nie spodziewajàc, zostałem ogarni´ty takà aurà, doÊwiadczyłem takiej rzeczywistoÊci. Było to jak nagłe uderzenie, trwało chwil´, ale
było tak mocne, ˝e po wstaniu z kolan przez dłu˝szà
chwil´ wracałem do pełnej ÊwiadomoÊci. Powstrzymam si´ od interpretacji tego wydarzenia, traktujàc
to jako rzecz bardzo osobistà.
CzymÊ, co na długo pozostanie w naszej pami´ci,
był widok zupełnie pustych ulic i placu Êw. Piotra
w ciepłe lipcowe popołudnie. Powód był szczególny:
właÊnie rozgrywano finał Mundialu, w którym o najwy˝sze trofeum grały dru˝yny Włoch i Francji. Zamiast oglàdaç, szanujàc oczywiÊcie gospodarzy
i szczerze ˝yczàc im zwyci´stwa, woleliÊmy z ˝onà
doznaç przyjemnoÊci spacerowania pustymi ulicami, na których z reguły sà tysiàce turystów.
W kolejnych latach moja posługa we wspólnocie
Cichych Pracowników Krzy˝a ciàgle si´ pogł´biała.

ŚWIAD EC T W O

I tak jest do dziÊ. Wraz z ˝onà przynale˝ymy ju˝
formalnie do stowarzyszenia jako Siostry i Bracia
Efektywni.
Co najbardziej mnie urzeka i fascynuje w osobie
ksi´dza Prałata Novarese i w chryzmacie dzieła
przez niego zało˝onego? Bez wàtpienia najpierw
jego wielka pokora i posłuszeƒstwo natchnieniom
Bo˝ym. W młodoÊci doznał łaski cudownego uzdrowienia, ale to właÊnie dlatego, ˝e Bóg dostrzegł
w nim mocno ponadprzeci´tnà dzieci´cà ufnoÊç,
czystoÊç serca i gł´bokà wiar´. Oddanie Bogu łàczył
zawsze z gł´bokim zawierzeniem Maryi i zapewne
z tego powodu odkrył, ˝e najlepszym sposobem realizacji w posłuszeƒstwie próÊb o cierpienie zadoÊçuczynne jest przyj´cie i ofiarowanie swojego
cierpienia. Ksiàdz Prałat opracował i rozwinàł „metodologi´ cierpienia”. Wielkà troskà otaczał chorych, zakładał szpitale i oÊrodki, których głównym
celem miało byç niesienie ulgi w cierpieniu, ale precyzyjnie ukazywał sposoby prze˝ywania trudnych
doÊwiadczeƒ, aby, skoro one ju˝ sà, przynieÊç mogły
po˝ytek zbawczy. Od jego Êmierci upłyn´ło ju˝ prawie 30 lat (zmarł 20 lipca 1984 roku w Rocca
Priora). Bez wàtpienia jego dzieło jest ponadczasowe i w czasach tworzenia (okres zimnej wojny,
wyÊcigu zbrojeƒ, rozwoju totalitaryzmu komunistycznego, ale te˝ czas rewolucji seksualnej, propagowania wolnoÊci rozumianej jako oderwania si´ od
tradycji rodziców, od Dekalogu), pojawienia si´
wielkich zagro˝eƒ dla Êwiata, usłyszana proÊba
o cierpienie za grzechy Êwiata jawiła si´ jako bardzo aktualna i potrzebna. Jednak uczciwie musimy
przyznaç, ˝e na obecnym poziomie sekularyzacji
i laicyzacji, ju˝ prawie całkowitego odwrócenia si´
Europy od korzeni chrzeÊcijaƒskich, a wiec w okresie masowego brni´cia w grzechy tego Êwiata, dzieło
Prałata staje si´ szczególnie aktualne i wr´cz niezb´dne. Taka jest moja osobista ocena obecnej sytuacji, z którà mo˝na si´ nie zgadzaç, ale właÊnie za
to najbardziej Bogu jestem wdzi´czny, za tego wyjàtkowego kapłana, który na dzisiejsze czasy dał

nam jasnà i bardzo czytelnà metod´: skutki wszelkich, nawet najwi´kszych grzechów Êwiata mogà byç
odkupione, zrównowa˝one przyj´tym i ofiarowanym
cierpieniem wielu z nas. Ka˝dy ma takà mo˝liwoÊç.
Jest ona w zasi´gu r´ki. Nie brakuje cierpienia
w ˝yciu Twoim i moim. Tylko nie dopuÊçmy, aby si´
ono zmarnowało. Jezus i Jego Matka bardzo tego
potrzebujà i oczekujà.
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Mauro Anselmo wywiad z Graziellą Paderno, cudownie uzdrowioną
za wstawiennictwem prał. Luigiego Novarese

I STAŁ SIĘ

CUD

Tà osobà, która doznała cudu za wstawiennictwem Luigiego Novarese, jest Graziella Paderno
(66 lat). DoÊwiadczyła uzdrowienia, które lekarze
okreÊlili jako „niewytłumaczalne”, a które było koniecznym warunkiem, aby KoÊciół mógł uznaç prałata błogosławionym. To dzi´ki jej pobo˝noÊci
i miłoÊci do prałata Novarese, jej wierze w jego or´downictwo w niebie, mógł si´ zakoƒczyç proces beatyfikacyjny tego niezwykłego apostoła chorych.
Graziella jest matkà dwóch synów, mieszka
w Palestro (Pavia), nale˝y do stowarzyszenia Sióstr
i Braci Chorych z Centrum Ochotników Cierpienia
w Vercelli. Została uzdrowiona z ci´˝kiego zapalenia stawów, które unieruchamiało jej lewy bark, powodujàc przeszywajàcy ból. Badajàc to uzdrowienie
– wyniki przeÊwietleƒ i badaƒ – Komisja Lekarska
orzekła jednogłoÊnie: „wyzdrowienie to jest naukowo niewytłumaczalne”.
Spotykamy jà w sanktuarium NajÊwi´tszej Dziewicy del Trompone w Moncrivello, gdzie przyprowadziła młodzie˝ ze swojej parafii, w której jest
katechetkà.
Co słychaç, pani Graziello?
Wszystko w porzàdku, tylko, jeÊli mam byç
szczera, jestem troch´ spi´ta. Nikt wczeÊniej nie
robił ze mnà wywiadów. Nie lubi´ byç w centrum
uwagi i mówiç o sobie. Ale, jak dobrze rozumiem,
mam mówiç o Prałacie.
Jak si´ wydarzył ten cud?
To był 15 lipca 2002 r. Pami´tam wszystko dokładnie, jakby si´ zdarzyło wczoraj”, opowiada Graziella. „Weszłam na badanie radiologiczne do
szpitala w Novarze. Lekarka, która miała zrobiç mi
to specjalistyczne badanie okreÊlajàce poziom zwapnienia barku, które miało zadecydowaç o operacji,
poło˝yła mnie na le˝ance. Unieruchomiła mi bolàce
rami´ i włàczyła aparatur´. Ja zacz´łam odmawiaç
ró˝aniec. Ledwo zacz´łam Ojcze nasz, kiedy stało si´
coÊ dziwnego. Do gabinetu wszedł lekarz i pomógł
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mi ustawiç rami´ w innej pozycji.
Poczułam, ˝e moje ciało obejmuje
odr´twienie i daje mi poczucie lekkoÊci, której nie czułam nigdy
wczeÊniej.
A potem?
JakiÊ czas póêniej wróciła ta lekarka i wyłàczyła maszyn´. Nie rozumiałam. Zacz´li wchodziç ró˝ni
inni lekarze, a ona z rozemocjonowanym głosem nie przestawała
mówiç: „Nie ma! Nie widz´! Nie
ma!”. Mijały kolejne minuty, które
były dla mnie jak wiecznoÊç. Lekarze wyszli, by przedyskutowaç
i skonsultowaç to mi´dzy sobà. Gdy
do mnie wrócili, wcià˝ le˝ałam rozciàgni´ta na le˝ance. „Prosz´ pani,
mówià, musimy natychmiast zrobiç
nowà radiografi´. Pani zwapnienie
znikn´ło”.
Znikn´ło?
WłaÊnie tak – znikn´ło. Jakby
go nigdy nie było. Nie mam poj´cia, jak to si´ stało, czułam wtedy
jedynie wszechogarniajàcà radoÊç
i płakałam. Mijały minuty, lekarze
znowu przyszli – by powiedzieç mi:
„Prosz´ pani, nie ma tam ju˝ nic,
mo˝e pani byç spokojna. Ju˝ nic
nie trzeba robiç”.
Czy pami´ta Pani relacje lekarzy?
Czy był mi´dzy nimi ktoÊ wierzàcy?
Nie wiem, czy ktoÊ z nich był
wierzàcy, pami´tam jedynie ich
ogromne zdumienie. Lekarz, który
wizytował mnie w tym dniu, nie
mógł tego uznaç, ˝e takie zwapnieKOTWICA
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nie mogłoby całkowicie zniknàç. Tak˝e
ordynator nie rozumiał nic z tego, co
si´ wydarzyło. Do gabinetu, w którym
wykonywano badanie, nieustannie
wchodzili i wychodzili lekarze i piel´gniarki. Wszyscy byli mocno zaaferowani, łàcznie z moim m´˝em
Gianfranco, który kompletnie nie wiedział, co si´ stało.

RELACJA LEKARZA:
TO PRZYPADEK NIEWYTŁUMACZALNY
NAUKOWO
Lekarz medycyny Francesco Introna, profesor medycyny z Bari był
proszony o konsultacj´ medycznà przypadku Grazielli Paderno przez
Kongregacj´ ds. Kanonizacyjnych.
Czy zdarzały si´ ju˝ podobne przypadki?
W literaturze specjalistycznej sà opisane pojedyncze przypadki obni˝enia poziomu zwapnienia, a wyjàtkowo – jego zanikni´cia. Ale rzecz
dotyczy jedynie bardzo małego poziomu zwapnienia.

A co powiedział Pani mà˝?
Pami´tam, ˝e wracałam z nim samochodem ze szpitala z Novary. Płakałam, a Gianfranco wcià˝ powtarzał: Czy sytuacja Grazielli jest inna?
Po zbadaniu poziomu i rozległoÊci zwapnienia stwierdzonego
„I co ty teraz zrobisz?”. Od samego
w kwietniu 2002 roku i po przeanalizowaniu efektów terapii i rehabipoczàtku nie miał on ˝adnych wàtplilitacji, które potem przebyła, znikni´cie zwapnienia zaobserwowane
woÊci i natychmiast uznał, ˝e to cud. w lutym 2007 i potwierdzone radiografià nie znajduje naukowego wyPo powrocie do domu przedzwoniłam jaÊnienia, nie ma te˝ opisów podobnego przypadku w literaturze spedo ks. Luigina Garosio od Cichych Pracjalistycznej.
cowników Krzy˝a, który wtedy był na
pielgrzymce w Lourdes. Natychmiast
opuÊcił sanktuarium i przyjechał do mnie, aby wy- w tych tygodniach zacz´łam odczuwaç silne bóle
w lewym barku. Nie wiedziałam, co robiç. Nie
słuchaç Êwiadectwa.
umiałam zaakceptowaç swojej choroby, poniewa˝
Czy poÊród osób z pani otoczenia był jeszcze ktoÊ, moja rodzina prze˝ywała naprawd´ ci´˝kie chwile
i bardzo mnie potrzebowała. Cały czas brałam jakto tak samo przekonany był o cudzie?
Ku mojemu zdziwieniu, była to jedna z sekreta- kieÊ leki, ale ból nie ustawał.
rek szpitala w Novarze. Kiedy przyszła po odbiór
orzeczeƒ lekarskich, wyników z radiografii i wszel- Co mówili lekarze?
Mój lekarz rodzinny przepisywał mi coraz mockich innych badaƒ, zrozumiała, ˝e moje wyzdrowienie nie było zwyczajne. I poradziła mi: „Niech pani niejsze leki przeciwzapalne, ale ból nie przechodził.
to wszystko zachowa, bo te dokumenty mogà staç Polecił mi iÊç do specjalisty ortopedy. I tak znalazsi´ bardzo u˝yteczne w celu udowodnienia tego, co łam si´ w szpitalu w Novarze, gdzie miałam rosi´ zdarzyło, i mogà nadaç wielkà wartoÊç pani bionà radiografi´ barku. 16 kwietnia lekarz
odpowiedzialny za leczenie orzekł: „grube zwapÊwiadectwu”.
nienie cz´Êci mi´kkich w nasadzie stawu”.
Zróbmy krok w tył. Kiedy zaczàł si´ ból barku?
W najgorszym czasie mego ˝ycia. To był luty Co to oznaczało?
˚e jedynym wyjÊciem jest operacja chirurgiczna.
2002 r. Valeria, córeczka mojego pierworodnego
syna Giovanniego, zachorowała na rozległà mia˝- Ale przed operacjà zaproponował jeszcze kilka sesji
d˝yc´, a mój mà˝ miał dwa ataki udaru mózgu. To fizjoterapeutycznych, które mogłyby odblokowaç
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bark. Terapia ta trwała pi´tnaÊcie dni. Na koniec
mój fizykoterapeuta powiedział, ˝e mo˝e udałoby si´
uniknàç operacji, jeÊli poddałabym si´ pewnej nowej
terapii rozbijajàcej stwardnienia, która zredukowałaby to zwapnienie.
Czy modliła si´ Pani w te dni?
Nigdy nie opuÊciłam modlitwy. Odmawiałam ró˝aniec i nowenn´, aby wybłagaç wstawiennictwo
prał. Novarese. Przez wszystkie dni. Ja nie prosiłam o cud, ale o to, by ta nowa terapia była na tyle
pomocna, aby móc uniknàç operacji i jakoÊ wspomóc mojà rodzin´. Przepisano mi cztery sesje radiograficzne, ze wzgl´du na to, ˝e zwapnienie było
tak du˝e. Cud wydarzył si´ ju˝ podczas pierwszej
sesji, 15 kwietnia.
Czy Pani ˝ycie zmieniło si´ jakoÊ po wyzdrowieniu?
Nie mogłam uzmysłowiç
sobie w pełni tego, co si´ wydarzyło. Pytałam: dlaczego
właÊnie mi? Powtarzam: nie
prosiłam o ˝aden cud, a tylko
o to, by ta nowa terapia przyniosła efekt. Ale w efekcie
moje ˝ycie si´ zacz´ło si´
zmieniaç – poniewa˝ odtàd
mam ju˝ do koƒca obowiàzek
Êwiadczyç o miłoÊci Bo˝ej.
Czy miała Pani chwile zwàtpienia?
Tak, oczywiÊcie. Nie umiałam znaleêç wyjaÊnienia, dlaczego to uzdrowienie dotyczyło
mnie. Pytałam sama siebie:
czy to na pewno prawda? Ale
przecie˝ zwapnienie znikn´ło,
a ja nie odczuwam ju˝ bólu,
odpowiadałam sobie potem.
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Przyczyniła si´ Pani do zamkni´cia procesu beatyfikacyjnego prałata Novarese…
Wiedziałam, ˝e to uzdrowienie dokonało si´ za
wstawiennictwem Prałata i ˝e musz´ teraz opowiedzieç mojà histori´ z jak najwi´kszà precyzjà. To
mnie bardzo stresowało.
Pani Êwiadectwo miało jednak decydujàcà rol´.
ZaÊwiadczyłam tylko o swoim oddaniu. Nie zrobiłam nic innego, jak tylko to, ˝e wierzyłam w Prałata.
Modl´ si´ do niego przez wszystkie dni ju˝ od lat.
Kiedy poznała pani Novarese?
W wieku 10 lat. Urodziłam si´ w rodzinie rolników z Palestry, w prowincji Pavia, diecezji Vercelli,
która była bardzo oddana KoÊciołowi. Pami´tam,
˝e nasz dom stale odwiedzali ksi´˝a i zakonnice,
którzy zaopatrywali si´ w tej okolicy w kukurydz´

i ry˝. Ka˝dej niedzieli w okresie zbierania ry˝u przyje˝d˝ał do naszej wioski proboszcz, aby odprawiç
nam Msz´. A gdy nie mógł, siostry z pobliskiego
klasztoru przysyłały nam jakiegoÊ innego ksi´dza.
Pewnej niedzieli, wydaje mi si´, ˝e to było Êwi´to
Piotra i Pawła, mój tato bardzo si´ zmartwił, bo nie
mógł znaleêç ˝adnego ksi´dza. I siostry dały znaç,
˝e do naszej wspólnoty przyjedzie pewien prałat
Luigi Novarese i to właÊnie on odprawi nam Msz´.
Pami´tam, jak tego dnia ojciec powiedział: „Dzisiaj
przyb´dzie do wioski bardzo wa˝ny prałat”.
Czy pami´ta Pani swoje spotkanie z Prałatem?
Pami´tam, ˝e byłam wtedy bardzo smutna. Moi
bracia byli ju˝ troch´ starsi, a wi´c pracowali i nie
mogli ju˝ z nikim si´ bawiç. Gdy prałat mnie zobaczył, przytulił mnie, kazał mi usiàÊç koło siebie i powiedział mi: „W twoich oczach widaç płaszcz Matki
Bo˝ej. Skàd u ciebie cały ten smutek?”.
Czy widziała go Pani jeszcze?
Nie umiałam o tym mówiç przez wiele lat. Wyszłam za mà˝ i zamieszkałam w palestrze. Tam poznałam Gina Momo, który nale˝ał do CVS i ka˝dego
roku woził chłopców z parafii (wÊród których był
i mój najmłodszy syn Leonardo) do Re na rekolekcje.
Pewnego razu pojechałam i ja z moim m´˝em. Po
przyjeêdzie do Domu „Niepokalanego Serca Maryi”
znalazłam tablic´, na której było napisane, ˝e dom
ten został zało˝ony właÊnie przez tego prałata Luigiego Novarese. „Widzisz? To ten wa˝ny ksiàdz,
który przybył odprawiaç Msz´ w naszej wiosce”.
Kiedy wstàpiła Pani do CVS?
Nie od razu. Potrzebowałam czasu. Pewnego
dnia odwiedziła mnie odpowiedzialna diecezjalna,
która dobrze mnie znała i wiedziała, ˝e jestem
wra˝liwa na temat cierpienia. Opowiedziała mi
o wszystkich inicjatywach, jakie stowarzyszenie podejmuje na rzecz chorych. I wtedy poczułam, ˝e ja
tak˝e chc´ braç w tym udział.

Czy było w Pani ˝yciu jakieÊ wydarzenie, o którym
nikomu Pani nie opowiadała?
Był taki okres, w którym bałam si´, ˝e strac´
wzrok. Zachorowałam na makulopati´ [choroba
siatkówki oka] i moje oczy widziały coraz mniej.
Ale jak ka˝dego roku, tak i wtedy nie chciałam straciç rekolekcji w Re. Zdałam sobie jednak spraw´, ˝e
nie b´d´ mogła byç tam samodzielna – nie byłam
w stanie jeêdziç sama windà czy u˝ywaç telefonu.
Jak wi´c b´d´ mogła zaopiekowaç si´ innymi chorymi? Ale pojechałam. Tam zdarzył si´ pewien niewytłumaczalny fakt. Znajdowałam si´ w refektarzu,
a w pokoju zostawiłam chorà siostr´ z mojego
miasta. Nagle wewnàtrz usłyszałam głos, który
mówił mi: „Idê do jej pokoju, idê do pokoju”. Ale
jak mam tam dojÊç? Nie jestem w stanie sama, ktoÊ
musi mi towarzyszyç, bo nic nie widz´. I co si´
wtedy stało? Nagle postanowiłam wstaç z krzesła,
weszłam na schody, nacisn´łam guzik od windy
i znalazłam si´ w pokoju tej siostry. Wszystko to
sama, bez niczyjej asysty, ale jakby autentycznie
ktoÊ mnie prowadził. Weszłam do pokoju i znalazłam tam t´ chorà na ziemi, płakała i mówiła: „Graziella, wybacz, nie czuj´ si´ dobrze, upadłam i nie
mog´ si´ podnieÊç” Ukl´kłam, obj´łam jà i przeniosłam na łó˝ko. I w tym właÊnie momencie poczułam, jak blisko jest Jezus i jak nas kocha. Zaraz
potem stan´łam przy oknie i powiedziałam do siostry: „Spójrz, ile samochodów stoi na parkingu”.
A ona: „Graziella, przecie˝ one tam były i wczoraj”. „Prawda, ale wczoraj ich nie widziałam”.
I zrozumiałam, ˝e to Prałat mi pomógł. Od tego
dnia zawsze wspominałam go w modlitwach.
Jak prze˝ywa Pani beatyfikacj´ Novarese?
Z ogromnà radoÊcià, ale i bojaênià. Jestem
osobà nieÊmiałà, która nie przepada za bohaterstwem. Ale jest dla mnie ogromnà radoÊcià,
˝e mog´ Êwiadczyç o tym, co zrobił dla mnie Novarese.
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Biograﬁa

TO DUCH LECZY
CIAŁO
PoÊród stron tej porywajàcej biografii mo˝na poznaç przeró˝ne etapy ˝ycia Prałata Luigiego Novarese.
Ze swojej strony, czyli salezjaƒskiej, chciałbym podkreÊliç niektóre aspekty, które sprawiajà, ˝e jest ona
mi szczególnie bliska.
Na pierwszym miejscu ten, ˝e jego dzieciƒstwo zostało naznaczone obecnoÊcià ks. Filippa Rinaldiego,
trzeciego przeło˝onego po ks. Janie Bosco, który
zmarł w roku 1931, a w roku 1990 został ogłoszony
błogosławionym. A wi´c upływało ono pod przewodnictwem zgromadzenia salezjanów. To do niego pisał
siedemnastoletni Luigi, kiedy zachorował na gruêlic´
koÊci, z proÊbà o modlitw´ w intencji swego wyleczenia, na które nie było nadziei. W rzeczywistoÊci jednak uzdrowienie dokonało si´ za wstawiennictwem
Maryi Wspomo˝ycielki i ks. Bosco. Ten nadzwyczajny
fakt do tego stopnia naznaczył jego ˝ycie, ˝e postanowił poÊwi´ciç je chorym. Kolejnym aspektem o salezjaƒskim brzmieniu jest paralela mi´dzy mamà ksi´dza
Bosco a mamà prałata Novarese. Obydwie odegrały
wa˝nà rol´ w formacji i towarzyszeniu swoim synom
i, jak wspomniałem wczeÊniej, w radykalnej i autentycznej pobo˝noÊci maryjnej.
Trzecim punktem, który chc´ podkreÊliç, a który
dotyczy relacji z moim obecnym zaj´ciem Sekretarza Stanu, jest fakt, i˝ Prałat Novarese przez wiele
lat sprawował posług´ w Watykanie właÊnie przy Sekretariacie Stanu. Rozpoczàł jà w roku 1942, a podczas II wojny Êwiatowej miał bardzo delikatne

zadanie kontaktowania si´ z biskupami w celu zapewnienia niezb´dnej opieki tym rodzinom, których
krewni byli zaanga˝owani w działania wojenne.
Swojà prac´ przy Sekretariacie Stanu zakoƒczył
w roku 1970, po 28 latach ustawicznych zaj´ç, podczas których musiał pogodziç prac´ urz´dowà z obowiàzkiem zało˝yciela dzieł, o których mówiliÊmy.
Na tle KoÊcioła i społeczeƒstwa rozbłyska jego innowacyjne dzieło dowartoÊciowania cierpienia i całej
osoby chorego. Bez wàtpienia dzieło Prałata Luigiego
Novarese rozwin´ło si´ dzi´ki jego inteligencji oraz
znacznym zdolnoÊciom, ale przede wszystkim mogło si´
zakorzeniç dzi´ki charyzmatycznej wierze, która towarzyszy dziełom chcianym przez samego Boga. TrwałoÊç oraz pi´kno całego dzieła wynika tak˝e
z dzieci´cego zaufania w pomoc NajÊwi´tszej Maryi
Panny oraz ze zobowiàzania Zało˝yciela i jego nast´pców, aby naznaczyç je miłoÊcià NajÊwi´tszego Serca
Jezusa, w cichej i gł´bokiej pokorze.
Dekret o heroicznoÊci cnót sługi Bo˝ego Luigiego
Novarese ogłoszony w marcu 2010 roku mówi, ˝e jego
droga Êwi´toÊci jest drogà „ciszy wewn´trznej, która
całà przestrzeƒ serca (namiot wewn´trzny) oddaje Trynitarnej MiłoÊci oraz na słu˝b´ bliêniemu”.
˚ycz´ tym, którzy si´gnà po lektur´ tej biografii,
aby zostali przenikni´ci nadziejà, pełnà ufnoÊci w to,
˝e dobro jest zdolne zwyci´˝yç ka˝dy rodzaj ograniczenia fizycznego i moralnego, tak ˝e nic nie umknie
sile grawitacji miłoÊci Bo˝ej.
Tarcisio Kardynał Bertone
Sekretarz Stanu
Jego ÂwiàtobliwoÊci Benedykta XVI

Mauro Anselmo, Luigi Novarese. Duch leczàcy ciało, tłum. I. Rutkowska, wydawnictwo Cichych
Pracowników Krzy˝a, Głogów 2013.
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NOVARESE
DAR DLA KOŚCIOŁA
I LUDZKOŚCI

Co oznacza dla nas beatyfikacja prał. Novarese,
która ma odbyç si´ 11 maja 2013 r. w bazylice
Êw. Pawła za Murami?
Ogromna radoÊç: nasz „ojciec duchowy” jest w gronie błogosławionych, jest or´downikiem nam znanym
i kochanym, wzorcem w post´powaniu ku Êwi´toÊci.
To sprawia, ˝e w sercu budzi si´ poczucie za˝yłoÊci
i przekonanie, ˝e mo˝na go poprosiç o wszelkie
dobro, jakie chcemy podjàç i zrealizowaç.

Potwierdzenie własnej drogi powołania: rozpoznanie
dokonane przez KoÊciół jest jak piecz´ç potwierdzajàca, ˝e droga, którà wyznaczył swoim przykładem
i nauczaniem, jest drogà prowadzàcà do Êwi´toÊci.
W jego pismach i w jego przykładach, w tych osobach,
które przyj´ły jego program i nim ˝yły, mo˝na znaleêç potwierdzenie tej formy powołania.
Wewn´trzne poczucie bezpieczeƒstwa co do tej
właÊnie drogi duchowej: poÊród wielu trudnoÊci, kiedy

Luigi Garosio Dono alla Chiesa e all’umanità, „L’Ancora” 1-2/2013, tłum. I. Rutkowska

rosła niepewnoÊç, on wypatrywał naszego wewn´trznego spojrzenia, proszàc nas o zaufanie wobec swoich
wymagaƒ, zapewniajàc, ˝e wszelkie trudnoÊci obecnej drogi i groêby oszczerców zostanà zwyci´˝one
i pokonane. Nam zaÊ pozostaje byç wiernymi miłoÊci,
zanurzonymi w MiłoÊci paschalnego misterium.
Mocny impuls do rozszerzania tego apostolatu poÊród chorych: nie mo˝e byç mocniejszego impulsu
od tego, by na nowo podjàç wyzwanie apostolatu tak
cennego dla ˝ycia KoÊcioła i dla ewangelizacji cierpienia. Âwiat chorych nie oczekuje ani iluzji zabawy, ani uciekania od ˝ycia, co Êwiat dzisiaj
oferuje za pomocà wszelkich mo˝liwych Êrodków.
Oczekuje zachwytu nad cennà wartoÊcià ˝ycia
i osoby, bez wzgl´du na stan zdrowia, w jakim si´
znajduje. Chory nie tylko ma byç zbawiony, co jest
oczywiÊcie wartoÊcià najwy˝szà, ale ma współpracowaç z Chrystusem nad zbawianiem Êwiata. Do
tego zaprasza go Chrystus – aby uczestniczył w tym
dziele swoim własnym cierpieniem.
Wezwanie do przej´cia si´ or´dziami Niepokalanej:
KoÊciół, obserwujàc działo prał. Novarese oraz
owoce, jakie wydało, kieruje uwag´ chrzeÊcijan na
Niepokalanà. Wzywa do rozpoznania w or´dziach
z Lourdes i Fatimy bardzo wa˝nej przestrogi i wymagania: aby wyjÊç ze swego egoizmu, który zamyka serce w postawie: „Czy˝ jestem stró˝em mego
brata?”, aby zło˝yç siebie w darze na rzecz wielkiego wysiłku nawrócenia i zbawienia wielu. Nale˝y
tu podkreÊliç wag´ tego wezwania, które wymaga
odpowiedzialnoÊci, braterskiego zaanga˝owania,
pełnego poÊwi´cenia i hojnoÊci w realizacji.
Hymn niekoƒczàcego si´ dzi´kczynienia: ka˝de
serce, które skosztowało owocu Krzy˝a, wie, ˝e nie
ma wi´kszej radoÊci od doÊwiadczenia, jakie daje
zwyci´stwo dobra nad złem, doÊwiadczenia zdrowia
duchowego przewy˝szajàcego wszelkie dobra materialne. Wie, ˝e odczuwanie w sercu tego zwyci´stwa

miłoÊci nad egoizmem, łaski nad grzechem jest jak
coÊ, co zapowiada Êwiàteczny taniec radoÊci.
Pracowita modlitwa w intencji przyj´cia tego cennego i płodnego charyzmatu. MyÊlàc o prał. Novarese jako Błogosławionym, odczuwamy silny
bodziec: nie mo˝na si´ ociàgaç. Skarb, który nam
powierzył, jest tak cenny, ma wartoÊç nadprzyrodzonà. I teraz powinien byç „sprzedawany” z ˝arliwym zaanga˝owaniem. Nie mo˝emy ju˝ wi´cej
ociàgaç si´ z proponowaniem ludziom tej drogi
uÊwi´cenia i dowartoÊciowania cierpienia. Ka˝da
osoba, która cierpi, powinna byç dowartoÊciowana
tym, ˝e mo˝e mieç swój osobisty wkład w duchowe
dobro braci, KoÊcioła i całego społeczeƒstwa. Ile˝
cierpienia to „nieodkryte zło˝a”! Nikt bardziej ni˝
człowiek cierpiàcy nie jest zdolny do ukazania wartoÊci człowieczeƒstwa. Mamy tego przykład
w Ukrzy˝owanym Bogu. W cierpieniu człowiek,
który kocha, przewy˝sza samego siebie, a Bóg, który
go znajduje w jego cierpieniu, chce go mieç przy
swym boku razem ze swoim Synem wywy˝szonym
na Kalwarii i w Zmartwychwstaniu. DziÊ, dzi´ki
uznaniu heroicznoÊci cnót Czcigodnego Novarese
i dzi´ki jego beatyfikacji, powierzmy nasze modlitwy
i nasz apostolat opiece jego wstawiennictwa.
Przekonanie, ˝e jego charyzmat potwierdzony przez
KoÊciół znajduje si´ w sercu tajemnicy Zbawienia.
„Odkupiciel cierpiał za człowieka — i dla człowieka. Ka˝dy człowiek ma udział w Odkupieniu.
Ka˝dy te˝ jest wezwany do uczestnictwa w owym
cierpieniu, przez które Odkupienie si´ dokonało.
Jest wezwany do uczestnictwa w tym cierpieniu,
przez które ka˝de ludzkie cierpienie zostało tak˝e
odkupione. Dokonujàc Odkupienia przez cierpienie,
Chrystus wyniósł zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Przeto te˝ w swoim ludzkim cierpieniu ka˝dy człowiek mo˝e staç si´ uczestnikiem
odkupieƒczego cierpienia Chrystusa”.
(Salvifici doloris, nr 19)
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Spotkanie ze Zmartwychwstałym – objawienie do odpowiedzialnoÊci za to spotkanie w ˝yciu człowieka – poprzez jego wybory, czyny, sytuacje, odi przemiana
Spotkanie ze Zmartwychwstałym jest doÊwiad- powiedzi, postawy – jest konieczne do tego, by ten
czeniem, które gł´boko oÊwieca ka˝dy wymiar osoby dar Bo˝y mógł owocowaç. To jest znakiem autenludzkiej, ukazujàc rzeczywistoÊç wszelkich
rzeczy w sposób najbardziej oczywisty
i owocny. Odkrywamy siebie w konfrontacji Zmartwychwstanie Chrystusa w ciele jest podstawowà
z drugim człowiekiem i z Bogiem – ta po- siłà, która działa jako pojednanie ludzkoÊci i oferuje jej
dwójna konfrontacja najjaÊniej ukazuje nam doÊwiadczenie zbawienia. W tym te˝ widaç moc objaistot´ osoby w niej samej. DoÊwiadczenie spot- wiajàcà zmartwychwstania, moc, jakiej doÊwiadczyli
kania z Autorem własnego ˝ycia nie dotyczy
jego bezpoÊredni Êwiadkowie. Kiedy bowiem jest si´ tak
jednak tylko poznawczej natury człowieka. gł´boko oÊwieconym w swoim ˝yciu i doÊwiadczyło si´
Efekt tego spotkania nie ogranicza si´ tylko
przemieniajàcej mocy miłoÊci, wtedy te˝ mo˝liwe jest
do zdobytych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. Spotzwyci´˝enie l´ku przed cierpieniem i doÊwiadczenie siły
kanie z „˚yciem” prowadzi do zbawienia,
wypływajàcej z krzy˝a – siły przebaczenia grzechów
w sposób najgł´bszy, najszybszy i najbardziej
oraz daru ˝ycia, który zwiastuje niekoƒczàcà si´ radoÊç,
bezpoÊredni. Jest ono odkryciem gł´bokiego
sensu i autentycznej radoÊci, jest namacalnym odczuwanà nawet poÊród trosk i bólu. Takie jest pełne
zjednoczenie w chwale z Jezusem (por. Rz 8, 17).
doÊwiadczeniem tego, co w Ewangelii opisane
jest jako pełnia ˝ycia. Osoba ludzka jest bowiem zaproszona do tego spotkania, by poznaç swojà godnoÊç, uzyskaç t´ najwy˝szà tycznej odpowiedzi wiary, która bierze udział
i najjaÊniejszà ÊwiadomoÊç siebie samego, by roz- w nowym ˝yciu królestwa Bo˝ego.
poznaç w sobie współtwórc´ rzeczywistoÊci ˝ycia
Dzieje si´ tak wtedy, gdy poprzez ˝ycie w komuwiecznego i miłoÊci nieskoƒczonej. Spotkanie to jest
wi´c jedynym êródłem tak bardzo nadajàcym war- nii ze Zmartwychwstałym cierpienie zostaje przetoÊç całej ludzkiej egzystencji, wartoÊç, która roz- niesione na poziom cierpieƒ Chrystusa. Stajà si´ one
ciàga si´ na ka˝dy poziom tej egzystencji, tak˝e ten konsekwentnie, jeÊli mo˝na tak powiedzieç, uczestnajbardziej cierpiàcy, łàczàc go z wartoÊcià samej niczeniem w cierpieniu jako darze z siebie, a tym
samym stajà si´ uczestniczeniem w zbawieniu. Odegzystencji Jezusa.
Spotkanie ze Zmartwychwstałym jest w swej is- kupienie oznacza niejako powtórne usytuowanie
tocie rzeczywistoÊcià komunii, darem jednoÊci w ziemskiej egzystencji – poprzez nieskoƒczonà miz Bogiem i z innymi ˝yjàcymi, a w sposób szcze- łoÊç i ˝ycie wieczne działajàce podczas wcielenia,
gólny jest doÊwiadczeniem wspólnoty koÊcielnej. a osiàgajàce kulminacj´ przy zmartwychwstaniu.
Wraz z narodzeniem Jezusa zrealizowało si´ pełne Dla Ojców KoÊcioła cel wcielenia nie ograniczał si´
spotkanie pomi´dzy Bogiem a ludzkoÊcià, zasa- tylko do odkupienia i zbawienia za pomocà krwi –
dzone w sposób unikalny na akceptacji ze strony ostateczny cel wcielenia widzieli w zmartwychSyna Bo˝ego, w jednoÊci z nami. Spotkanie to jed- wstaniu jako odnowieniu człowieka. Pojednanie
nak nie chroni nas przed rzeczywistoÊcià cierpie- z Bogiem nie mo˝e ograniczaç si´ tylko do naprawy
nia, która jest naturalnà i nieuchronnà cz´Êcià win i grzechów, potrzeba tak˝e powtórnego stwonaszego ludzkiego doÊwiadczenia. Poczuwanie si´ rzenia człowieka (por. J 3, 3). Zmartwychwstanie
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Chrystusa odsłania wi´c najgł´bsze znaczenie
krzy˝a oraz moc przemieniajàcej miłoÊci Boga,
która dotyczy ka˝dej ludzkiej osoby. Tylko siła tej
miłoÊci, jeÊli jest przyj´ta, przemienia i odnawia
ka˝dà osob´, czyniàc jà zdolnà do ˝ycia pełnego autentycznej miłoÊci.
Powtórne narodzenie z wysokoÊci krzy˝a: rozwa˝anie nad J 3, 1-22
Opis spotkania Nikodema z Jezusem to tekst
szczególnie wa˝ny i oÊwiecajàcy dla rozwa˝aƒ nad
nowym ˝yciem, które rodzi si´ pod wpływem spotkania z Chrystusem w misterium paschalnym. W istocie bowiem komunia z Chrystusem jest po to, by
całà ludzkà egzystencj´ odrodziç w miłoÊci. Komunia ta jest pełnà przynale˝noÊcià całego ˝ycia do
misterium miłoÊci Boga, które objawia si´ w Jezusie. To w niej mo˝liwe jest odkryç „znawczà wartoÊç cierpienia” i ˝yç tà wartoÊcià.
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Ta strona Ewangelii, oferujàc nam obraz krzy˝a
jako êródła ˝ycia, zgodna jest tak˝e z nauczaniem
Listu Salvifici doloris: „Cierpienie ludzkie osiàgn´ło
swój zenit w m´ce Chrystusa. RównoczeÊnie zaÊ
weszło ono w całkowicie nowy wymiar i w nowy porzàdek: zostało zwiàzane z miłoÊcià — z tà miłoÊcià, o jakiej mówił Chrystus Nikodemowi, z tà
miłoÊcià, która tworzy dobro, wyprowadzajàc je
równie˝ ze zła, wyprowadzajàc poprzez cierpienie
tak, jak najwy˝sze dobro Odkupienia Êwiata zostało
wyprowadzone z Krzy˝a Chrystusa i stale z niego
bierze swój poczàtek. Krzy˝ Chrystusa stał si´ êródłem, z którego bijà strumienie wody ˝ywej. W nim
te˝ musimy postawiç na nowo pytanie o sens cierpienia i odczytaç do koƒca odpowiedê na to pytanie” [SD 18].
Uczestniczenie osoby w paschalnym misterium
jest szczególnie intensywne i pełne ˝ycia. Jest ono
definicjà przynale˝noÊci zdolnej staç si´ autentycznà odpowiedzià na znaki, jakie realizuje Jezus.
Znaki, jakie daje Jezus w tym fragmencie Ewangelii Êw. Jana, dotyczà wprost Jego Êmierci, stanowià
antycypacj´ próby ukazujàcej prawdziwoÊç Jego miłoÊci, która objawiła si´ w pełni poprzez oddanie
˝ycia na krzy˝u. Rozwa˝ajàc wynik tego objawienia, istotne jest, by dostrzec, ˝e wszechmoc Boga
objawiła si´ w Chrystusie nie jako „moc”, ale jako
„siła miłoÊci” a˝ po Êmierç, w całkowitej ofierze
z siebie. Ta szczególnoÊç chrzeÊcijaƒskiego objawienia obejmuje ka˝de objawienie si´ Boga w Êwiecie, ka˝de nauczanie Mesjasza i Jego królestwa.
Oznacza to, ˝e królestwo Bo˝e zakłada nowà jakoÊç
człowieczeƒstwa. Ten, kto jest wezwany do bycia
uczestnikiem takiej rzeczywistoÊci, powinien widzieç jej sens i wcielaç w swoje ˝ycie logik´ tej miłoÊci. Chodzi tu o przemian´ całkowità, która
dotyczy rozmówcy Jezusa i którà podejmuje si´ on
zrozumieç i zrealizowaç. Nikodem bowiem poznaje
Jezusa jako mesjasza-mistrza, tłumacza Prawa
i gwarancj´ wypełnienia tego Prawa. W rozumieniu
tego pobo˝nego faryzeusza to właÊnie te elementy
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stanowiły podstaw´ zbawienia i usprawiedliwienia. dokonaç narodzenia nowego ˝ycia. Tylko ten, kto
W tym te˝ sensie Mesjasz mógłby (według niego) jest z Niego zrodzony, mo˝e wejÊç do królestwa Boustanowiç królestwo: poprzez doskonałe wypełnie- ˝ego. Takie jest to nowe stworzenie, które człowiek
nie Prawa. Jezus natomiast pokazuje, ˝e Bo˝y plan realizuje w swojej pełni i tylko w taki sposób osoba
polega na doprowadzeniu ludzkiego bytu do jego pełni poprzez
pogł´bienie w nim nowej jakoÊci
Narodziç si´ z ducha – z wysokoÊci oznacza, według Jana, narodziç
˝ycia (co w Janowym tekÊcie wysi´ z tego, który został wywy˝szony, z Jezusa ukrzy˝owanego (por.
ra˝a obraz powtórnych narodzin).
J 3, 7 i 14), oznacza ˝ycie w komunii z miłoÊcià objawionà na
Chodzi o ˝ycie w pełni, o bycie
krzy˝u, realizacj´ nowej egzystencji poprzez konkretne wyra˝ezdolnymi do stania si´ synami Bonie tej nieskoƒczonej miłoÊci, otrzymanej jako dar. Całkowita
˝ymi (J 1, 12). To powtórne, nowe
ofiara z siebie ze strony Syna Bo˝ego jest konieczna do tego, by
narodzenie nie zale˝y od ludzkich
ograniczona i biedna egzystencja człowieka mogła si´ w pełni odwysiłków, ale od aktywnoÊci Boga,
rodziç. Narodzenie i Êmierç to dwa bieguny egzystencji i ka˝dy,
która realizuje si´ poprzez otrzykto chce odrodziç ˝ycie Êwiata, musi koniecznie przez nie przejÊç
mywanie, poprzez odpowiedê,
i je wypełniç. Jezus musi byç wi´c wywy˝szony, by ludzie mogli
przyj´cie człowieka (J 1, 12-13).
narodziç si´ z wysokoÊci.Zmartwychwstanie Chrystusa w ciele jest
Narodziç si´ z ducha – z wysopodstawowà siłà, która działa jako pojednanie ludzkoÊci i oferuje
koÊci oznacza, według Jana, narojej doÊwiadczenie zbawienia. W tym te˝ widaç moc objawiajàcà
dziç si´ z tego, który został
zmartwychwstania, moc, jakiej doÊwiadczyli jego bezpoÊredni
wywy˝szony, z Jezusa ukrzy˝owaÊwiadkowie.
Kiedy bowiem jest si´ tak gł´boko oÊwieconym
nego (por. J 3, 7 i 14), oznacza
w swoim ˝yciu i doÊwiadczyło si´ przemieniajàcej mocy miłoÊci,
˝ycie w komunii z miłoÊcià objawtedy te˝ mo˝liwe jest zwyci´˝enie l´ku przed cierpieniem i dowionà na krzy˝u, realizacj´ nowej
Êwiadczenie siły wypływajàcej z krzy˝a – siły przebaczenia grzeegzystencji poprzez konkretne wychów
oraz daru ˝ycia, który zwiastuje niekoƒczàcà si´ radoÊç,
ra˝enie tej nieskoƒczonej miłoÊci,
odczuwanà nawet poÊród trosk i bólu. Takie jest pełne zjednoczeotrzymanej jako dar. Całkowita
nie w chwale z Jezusem (por. Rz 8, 17).
ofiara z siebie ze strony Syna Bo˝ego jest konieczna do tego, by
ograniczona i biedna egzystencja
człowieka mogła si´ w pełni odrodziç. Narodzenie ludzka mo˝e ˝yç w pełni i byç przyj´tym do królei Êmierç to dwa bieguny egzystencji i ka˝dy, kto chce stwa Bo˝ego. WejÊç do królestwa oznacza wi´c
odrodziç ˝ycie Êwiata, musi koniecznie przez nie przyłàczenie si´ do Jezusa, w którym sam Bóg jest
przejÊç i je wypełniç. Jezus musi byç wi´c wywy˝- obecny jako siła ˝ycia, która si´ w ten sposób
szony, by ludzie mogli narodziç si´ z wysokoÊci.
udziela (J 3, 2). Jezus stanowi „przestrzeƒ”,
W tej opowieÊci odnajdujemy antycypacj´ sceny w którà wchodzà i w której pozostajà ci, którzy naz Kalwarii, kiedy to z przebitego włócznià boku Je- rodzili si´ powtórnie – tak jak przedstawia to obraz
zusa wypływa woda i krew (J 19, 34). Woda to krzewu winnego i latoroÊli w J 15.
Duch Âwi´ty (por. J 7, 37-39), to miłoÊç, którà
Zało˝yciel CVS, prał. L. Novarese, odnajdywał
Jezus wyznaje człowiekowi podczas chrztu. Duch w tym fragmencie Ewangelii Êw. Jana jedno z najÂwi´ty jest boskà siłà miłoÊci, On sam jest zdolny bardziej znaczàcych wyra˝eƒ ukazujàcych t´ komuKOTWICA
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ni´. Ono zachowało t´ esencj´ treÊci, by w nim ludzkie ˝ycie, w ka˝dym jego przejawie, a w szczególnoÊci w czasie cierpienia, mogło odnaleêç sens
i wartoÊç i stało si´ naprawd´ „˝yciem łaski”.
„˚ycie łaski jest tylko wtedy podatne na Êmierç, gdy
doÊwiadczy grzechu Êmiertelnego. Ono znaczy etapy
rozwoju i drogi doskonałoÊci na miar´ otwartoÊci
na Bo˝e zaproszenie. Co miałaby powiedzieç NajÊwi´tsza Dziewica, objawiajàc si´ w naszym wieku,
jeÊli nie przywołaç te najistotniejsze wartoÊci, o których albo zapomnieliÊmy, albo ich dostatecznie nie
rozwijamy, albo w ogóle ich nie u˝ywamy jako real-

krzewu, a nas do latoroÊli. I tak jak latoroÊl nie
mo˝e przynieÊç owoców, jeÊli nie zostanie przyłàczona do winnego krzewu, tak i my ich nie przyniesiemy, jeÊli nie zostaniemy włàczeni w Niego.
LatoroÊl, która jest odłàczona od krzewu, tym
samym zostaje przeznaczona do tego, by byç wrzuconà w ogieƒ (J 25).
Tak właÊnie jest z duszà w stanie grzechu Êmiertelnego: odłàczona od Boga jest tym samym pozbawiona ˝ycia Bo˝ego, które otrzymuje si´
w sakramentach. Ona ju˝ nie ˝yje, staje si´ podobna
do odci´tej latoroÊli, zdatnej ju˝ tylko do zniszczenia i wrzucenia w ogieƒ. Brak ˝ycia
nadprzyrodzonego prowadzi do
jego
powolnego zanikania. ˚ycie to
Wszystko, co dokonało si´ w imi´ Jezusa, poprzez Jego miłoÊç
mo˝na jednak odnowiç poprzez
i naÊladowanie Jego osoby, stanowi przestawienie woli – wolnà
praktykowanie cnoty: poniewa˝ to
zgod´ na naÊladowanie Go, bycie z Nim w jednoÊci, podà˝anie
wszystko, kim jesteÊmy i co posiaJego drogà. „W liturgii KoÊcioła, w jego modlitwie, w ˝ywej
damy w porzàdku nadprzyrodzowspólnocie wierzàcych doÊwiadczamy miłoÊci Boga, odczuwamy
nym, zawdzi´czamy wsparciu
Jego obecnoÊç i tym samym uczymy si´ równie˝ rozpoznawaç Go
Chrystusa: „gł´bia przyzywa gł´w naszej codziennoÊci. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha
bi´”. (…)
Narodziç si´ z Ducha oznacza
jako pierwszy; dlatego my równie˝ mo˝emy odpowiedzieç miłoczerpaç siły własnej egzystencji
Êcià. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie mo˝emy w sobie
z wydarzenia krzy˝a, tego êródła
wzbudziç. On nas kocha, pozwala, ˝e mo˝emy zobaczyç i odczuç
˝ycia. Byç podniesionym z ziemi
Jego miłoÊç i z tego «pierwszeƒstwa» miłowania ze strony Boga
oznacza, według wyra˝eƒ Jezus,
mo˝e, jako odpowiedê, narodziç si´ miłoÊç równie˝ w nas” (Bebyç włàczonym w Jego Êmierç
nedykt XVI, Deus caritas est, n. 17).
i wyniesienie, w objawienie Jego
chwały wiecznej. Bóg, ofiarujàc
swego własnego Syna, ofiaruje
nych Êrodków do walki? Zaproszenie do ˝ycia łaski ludzkoÊci pełni´ ˝ycia, jaka w Nim mieszka. Pojest nauczaniem podstawowym w or´dziach z Lour- przez swego jedynego Syna zdob´dzie innych
des i Fatimy. JeÊli bowiem ludzkie dusze nie majà synów – jeÊli tylko b´dà przynale˝eli do Chrystusa
w sobie kondycji synów Bo˝ych, realizacja pro- i z Nim si´ identyfikowali, jeÊli b´dà w swej osogramu modlitwy i pokuty w imi´ własnego uÊwi´ce- bistej historii ˝yli tak, jak Jezus ˝ył w swej conia i zbawienia braci staje si´ zupełnie niemo˝liwa. dziennej egzystencji.
˚ycie łaski nie jest niczym innym jak uczestniczeniem w Bo˝ym ˝yciu w nas samych. Âw. Paweł mówi Odpowiedê człowieka: miłoÊç i wolnoÊç
W LiÊcie apostolskim Salvifici doloris jest
przekonujàco: „˚yj´ ja, ju˝ nie ja, ˝yje we mnie
Chrystus”. Sam Jezus porównuje si´ do winnego w sposób bardzo jasny ukazane, czym jest ta jedyna
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przestrzeƒ, w której mo˝liwe jest rozpoznaç w doÊwiadczeniu cierpienia zbawczà wartoÊç, miłoÊç.
„W tym wymiarze, wymiarze miłoÊci, Odkupienie,
które do koƒca si´ dokonało, stale si´ niejako
od nowa dokonuje. Chrystus dokonał Odkupienia
bez reszty i do koƒca, równoczeÊnie zaÊ go nie zamknàł: w tym odkupieƒczym cierpieniu, poprzez
które dokonało si´ Odkupienie Êwiata, Chrystus
otwarł si´ od poczàtku i stale si´ otwiera na ka˝de
ludzkie cierpienie. Owszem, to zdaje si´ nale˝eç do
samej istoty zbawczego cierpienia Chrystusa, ˝e
pragnie ono stale byç dopełniane” [SD 24]. Taka
jest rzeczywistoÊç, jakà Bóg chce dzieliç si´ z człowiekiem. Ten udział ludzkich stworzeƒ realizuje si´
jako forma miłoÊci wyra˝ana w całej codziennej
rzeczywistoÊci, we wszystkich wyborach ˝ycia,
w słowach i czynach.
Narodzenie z Ducha, uczestnictwo w paschalnym
misterium Êmierci i zmartwychwstania, czynià
osob´ kimÊ nowym, stanowià przebudzenie, które
otwiera na ˝ycie i które jest owocem modlitwy. To
tam relacja z innymi osiàga wartoÊç naznaczonà
mocno doÊwiadczeniem i zdolnà wyraziç w Êwiecie
miłoÊç samego Boga. „Uniesienie przebudzenia pozwala nam odnaleêç w wycieƒczonym i obcià˝onym
obliczu ten fundamentalny wstrzàs, poniewa˝ jest
to przebudzenie całkowite. Bóg kocha człowieka tu

i teraz, w jego banalnoÊci, nikczemnoÊci, samotnoÊci, w jego grzechu. Uniesienie przebudzenia
otwiera w nas oblicze serca, które nale˝y do oblicza
Boga […]. «MiłoÊç rodzi si´ z modlitwy», «miłoÊç
jest owocem modlitwy». Modlitwa oczyszcza serce
z nami´tnoÊci i rozszerza je do rozmiaru trynitarnego. Modlitwa wyzwala nas z oboj´tnoÊci i zam´tu, czyni nas bezbronnymi na objawienie Innego,
na Innego jako objawienie”.
WolnoÊç jest istotnym elementem ka˝dej miłoÊci.
Wolny dar… wolna odpowiedê – to koniecznoÊç.
Mo˝na jà uznaç za „piecz´ç” miłoÊci – tak jak czytamy w PieÊni nad pieÊniami (8, 6-7). WartoÊç daru
miłoÊci nie ma ceny, jej pi´kno jest nieporównywalne, absolutne. Dzi´ki temu człowiek mo˝e stale
si´ rozwijaç. To droga, którà mo˝na osiàgnàç dzi´ki
działaniu Ducha Âwi´tego, rodzàc si´ „z wysoka”.
(…)
T´ wolnoÊç, jak i koniecznà dobrowolnoÊç miłoÊci wyra˝a właÊnie zmartwychwstanie. Chrystus
podporzàdkował Êmierci siebie samego, ale nie dał
si´ jej zawładnàç. Zmartwychwstał w pełni, a zgadzajàc si´ na krzy˝, wyraził w ten sposób swojà moc
miłoÊci i daru dla zbawienia Êwiata (J 15, 13). „To
jest te˝ motyw, na podstawie którego Pismo Âwi´te
i prorocy podkreÊlajà, i˝ nie mogło byç mo˝liwe, by
On pozostał w grobie. Zmartwychwstanie zmierza
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do podkreÊlenia dobrowolnoÊci jego Êmierci”.
W konsekwencji dla chrzeÊcijanina ˝ycie „zmartwychwstałych”, radykalne w swej miłoÊci, stanowi
nieodzownà cz´Êç wolnoÊci, dobrowolnoÊci, która
mówi o pełnym uczestnictwie w odnowie chrzcielnej. To ogromna odpowiedzialnoÊç, której nikt nie
potrafi sprostaç. Duch Âwi´ty oraz doÊwiadczenie
zmartwychwstania nie sà zgodne z ludzkà naturà,
pomijajà pragnienie i wol´. Ci, którzy wierzà i cieszà si´ zmartwychwstaniem Pana, sà powołani do
odpowiedzialnego przyj´cia Ducha Âwi´tego. „RadoÊç jest najwi´kszym okazaniem gotowoÊci woli,
woli powstania z martwych, woli ˝ycia z Chrystusem. Ta wola nie jest tylko prostà zachciankà, marzeniem czy przedmiotem medytacji, ona jest siłà
i konkretnym zobowiàzaniem. JeÊli wi´c zmartwychwstaliÊcie z Chrystusem, szukajcie tego, co
w górze (Kol 3, 1)”. Mówimy o ˝yciu w obecnoÊci
Boga, Êwiadomi tego, ˝e jednoÊç z Chrystusem jest
êródłem radoÊci, sekretem szcz´Êcia. Taka jednoÊç
została w nas i dla nas zrealizowana przez Chrystusa. To z niej rodzi si´ radoÊç, która trwa tak˝e po-

Êrodku cierpieƒ Êwiata, w nieustannie pełnej niemocy
ludzkoÊci i jej upadkach. Ta ÊwiadomoÊç daje pokój
wewn´trzny, który przewy˝sza ludzkà inteligencj´
z jej obawami i słaboÊciami. (…)
Dynamizm cierpienia: droga do zbawienia
Wszystko, co wchodzi w komuni´ z misterium
paschalnym, wyra˝a si´ w ruchu. Jest to ta sama
siła, co siła miłoÊci. „MiłoÊç obejmuje całoÊç egzystencji w ka˝dym jej wymiarze, tak˝e w wymiarze
czasu. Nie mogłoby byç inaczej, poniewa˝ jej obietnica ma na celu definitywnoÊç: miłoÊç dà˝y do wiecznoÊci. Tak, miłoÊç jest «ekstazà», ale ekstazà nie
w sensie chwili upojenia, ale ekstazà jako drogà,
trwałe wychodzenie z «ja» zamkni´tego w samym
sobie w kierunku wyzwolenia «ja» w darze z siebie
i właÊnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga: «Kto b´dzie
si´ starał zachowaç swoje ˝ycie, straci je; a kto je
straci, zachowa je» (Łk 17, 33) – mówi Jezus. Te
Jego słowa znajdujemy w Ewangelii w ró˝nych wersjach (por. Mt 10, 39; 16, 25; Mk 8, 35; Łk 9, 24;
J 12, 25). W ten sposób
Jezus opisuje swà osobistà
drog´, która poprzez krzy˝
prowadzi Go do zmartwychwstania – drog´ ziarna pszenicy, które pada w ziemi´
i obumiera i dzi´ki temu
przynosi obfity owoc. Wychodzàc z istoty Jego ofiary
osobistej i miłoÊci, która
w Nim osiàga swoje dopełnienie, tymi słowami opisuje
On tak˝e istot´ miłoÊci i istnienia ludzkiego w ogóle”
[n. 6]. To Duch Âwi´ty czyni
aktywnym ten ruch, jest siłà
˝ycia, która objawia si´
w nowym stworzeniu, w gł´bokiej odnowie. W tym
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przejÊciu ze Êmierci do ˝ycia
jest zawarta cała ludzka egChrystus na krzy˝u przynosi wraz z sobà mo˝liwoÊç dwóch ruzystencja, w ka˝dym z jej
chów: ruch Boga Ojca wobec nas oraz ruch ludzkiego stwoprzejawów. To, co dotyczy cierrzenia wobec Ojca. Pierwszy jest naturalny i stanowi istot´,
pienia paschalnego, które jest
zbudowany na miłoÊci Boga do stworzenia. Drugi zaÊ jest
Paschà–przejÊciem, dotyczy
mo˝liwy tylko poprzez krzy˝, poprzez dar nowego ˝ycia, który
tak˝e ludzkiego doÊwiadczenia
wyzwala ludzkoÊç, nadajàc jej godnoÊç synowskà. „Chrystus
cierpienia, które tak˝e jest
ponownie napełnił nas tajemnicà tych dwóch mocy: mocy micierpieniem-przejÊciem. Jest
łoÊci i mocy krzy˝a, czyli mocy cierpienia”. I dlatego mo˝emy
to przejÊcie, które w istocie
wzrastaç z Chrystusem i w Chrystusie a˝ do połàczenia si´
prowadzi z jednego ˝ycia do
z Ojcem. Dzi´ki tym dwóm mocom realizuje si´ wielkie misdrugiego. Jest to ruch, który
terium jednoÊci z Bogiem.
wiedzie ku ˝yciu bogatszemu
w energi´, zdolnemu zwyci´˝aç zło i Êmierç, nonsens i niewol´ l´ku. Jest to zobowiàzanie nie do
odrzucenia dla ka˝dego, odpowiedzialnoÊç pełna ˝ycia. Dla ka˝dej osoby istnieje indywidualna droga, jej własne
cierpienie i miłoÊç, które okreÊlajà jej
osobowoÊç, a w których sam Bóg działa
osobiÊcie jak nieskoƒczony wylew przekształcajàcej miłoÊci. Chrystus ukrzy˝owany przechodzi rzeczywistoÊç cierpienia
jako wylewna moc ˝ycia, która emanuje
darem z siebie. Cierpienie ludzkie jest jak
bodziec – w doÊwiadczeniu bólu zbawcza
moc Chrystusa podprowadza człowieka
a˝ pod próg wolnoÊci, a˝ do momentu,
w którym konieczne jest podj´cie drogi
miłoÊci, całoÊciowe poddanie woli rozumiane jako wolna odpowiedê obejmujàca wszystkie relacje i która widoczna
jest w przeró˝nych ludzkich przejawach
(tych uniwersalnych i tych dotyczàcych
indywidualnego charakteru danej choroby czy niepełnosprawnoÊci). Realizujàc w ten sposób pełnà przynale˝noÊç
do całej egzystencji, człowiek cierpiàcy
doÊwiadcza dwóch biegunów – narodzin
i Êmierci.
KOTWICA
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Ojciec Święty Franciszek

BĄDŹCIE OPIEKUNAMI
BOŻYCH DARÓW!
UsłyszeliÊmy w Ewangelii, ˝e „Józef uczynił tak, jak
mu polecił anioł Paƒski: wziàł swojà Mał˝onk´ do siebie”
(Mt 1, 24). W słowach tych jest ju˝ zawarta misja, którà
Bóg powierza Józefowi, aby był custos, opiekunem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka,
która obejmuje nast´pnie KoÊciół, jak to podkreÊlił bł.
Jan Paweł II: „Âwi´ty Józef, który z miłoÊcià opiekował
si´ Maryjà i z radoÊcià poÊwi´cił si´ wychowaniu Jezusa
Chrystusa, tak˝e dziÊ strze˝e i osłania mistyczne Ciało
Odkupiciela, KoÊciół, którego figurà i wzorem jest NajÊwi´tsza Dziewica” (Redemptoris Custos, 1).
Jak Józef realizuje t´ opiek´? Z dyskrecjà, pokorà,
w milczeniu, ale b´dàc nieustannie obecnym i w całkowitej wiernoÊci, tak˝e wówczas, gdy nie rozumie. Z troskà
i miłoÊcià towarzyszy w ka˝dej chwili, od mał˝eƒstwa
z Maryjà, a˝ do wydarzenia z dwunastoletnim Jezusem
w Âwiàtyni Jerozolimskiej. Jest u boku Maryi, swej Oblubienicy w pogodnych i trudnych wydarzeniach ˝ycia, w podró˝y do Betlejem na spis ludnoÊci i w chwilach niepokoju
i radoÊci narodzin. W dramatycznej chwili ucieczki do
Egiptu i rozpaczliwym poszukiwaniu Syna w Âwiàtyni.
Nast´pnie w ˝yciu codziennym domu w Nazarecie,
w warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu.
Jak Józef prze˝ywa swoje powołanie opiekuna Maryi,
Jezusa, KoÊcioła? Nieustannie nasłuchujàc Boga, b´dàc
otwartym na Jego znaki, gotowym wypełniaç nie tyle
swój, ile Jego plan. Tego właÊnie wymaga Bóg od Dawida, jak słyszeliÊmy w pierwszym czytaniu: Bóg nie
pragnie domu zbudowanego przez człowieka, ale wiernoÊci Jego słowu, Jego planowi. To sam Bóg buduje dom,
ale z ˝ywych kamieni naznaczonych Jego Duchem. Józef
jest „opiekunem”, bo umie słuchaç Boga, pozwala si´
prowadziç Jego wolà i właÊnie z tego wzgl´du jest jeszcze bardziej troskliwy o powierzone mu osoby, potrafi
realistycznie odczytywaç wydarzenia, jest czujny na to,
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co go otacza i potrafi podjàç najmàdrzejsze decyzje.
W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak si´ odpowiada
na Bo˝e powołanie – b´dàc dyspozycyjnym, gotowym.
Widzimy te˝ jednak, co stanowi centrum powołania
chrzeÊcijaƒskiego: Chrystus! Strze˝emy Chrystusa w naszym ˝yciu, aby strzec innych, strzec dzieło stworzenia!
Jednak˝e powołanie strze˝enia nie dotyczy wyłàcznie
nas, chrzeÊcijan, ma wymiar przekraczajàcy, ogólnoludzki, dotyczàcy wszystkich. Chodzi o opiek´ nad całà
rzeczywistoÊcià stworzonà, pi´knem stworzenia, jak nam
to mówi Ksi´ga Rodzaju i jak to nam ukazał Êw. Franciszek z Asy˝u: to poszanowanie ka˝dego Bo˝ego stworzenia oraz Êrodowiska, w którym ˝yjemy. Jest to
strze˝enie ludzi, troszczenie si´ z miłoÊcià o wszystkich,
ka˝dà osob´, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych,
którzy sà istotami najbardziej kruchymi i cz´sto znaj-

Homilia inaugurująca pontyfikat, 19 marca 2013,
Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca, za: www.vatican.va

dujà si´ na obrze˝ach naszych serc. To troska jednych
o drugich w rodzinie: mał˝onkowie wzajemnie otaczajà
siebie opiekà, nast´pnie jako rodzice troszczà si´
o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stajà si´ opiekunami
rodziców. To szczere prze˝ywanie przyjaêni, b´dàcej
wzajemnà troskà o siebie w zaufaniu, w szacunku
i w dobru. W istocie wszystko jest powierzone opiece
człowieka i jest to odpowiedzialnoÊç, która dotyczy nas
wszystkich. Bàdêcie opiekunami Bo˝ych darów!
A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialnoÊci,
kiedy nie troszczymy si´ o stworzenie i o braci, wówczas
jest miejsce na zniszczenie, a serce staje si´ nieczułe.
Niestety, w ka˝dej epoce dziejów sà „Herodowie”, którzy knujà plany Êmierci, niszczà, oszpecajà oblicze m´˝czyzny i kobiety.
Chciałbym prosiç wszystkich tych, którzy zajmujà odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, wszystkich m´˝czyzn i kobiety
dobrej woli: bàdêmy „opiekunami” stworzenia, Bo˝ego
planu wypisanego w naturze, opiekunami bliêniego, Êrodowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i Êmierci
towarzyszyły naszemu Êwiatu! By jednak „strzec”, musimy te˝ troszczyç si´ o nas samych! Pami´tajmy, ˝e nienawiÊç, zazdroÊç, pycha zanieczyszczajà ˝ycie! Tak wi´c
strzec oznacza czuwaç nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdy˝ z niego wychodzà intencje dobre i złe:
te, które budujà i te, które niszczà! Nie powinniÊmy baç
si´ dobroci ani te˝ wra˝liwoÊci!
Dołàczam do tego jeszcze jednà uwag´: troszczenie
si´, strze˝enie wymaga, by było ono prze˝ywane z wra˝liwoÊcià. W Ewangeliach Êw. Józef jawi si´ jako człowiek silny, m´˝ny, robotnik, ale w jego charakterze
pojawia si´ wielka wra˝liwoÊç, która nie jest cechà człowieka słabego – wr´cz przeciwnie – oznacza sił´ ducha
i zdolnoÊç do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej
otwartoÊci na bliêniego, miłoÊci. Nie powinniÊmy baç si´
dobroci, czułoÊci!
Dzisiaj, wraz z uroczystoÊcià Êw. Józefa, obchodzimy
poczàtek posługi nowego Biskupa Rzymu, Nast´pcy
Piotra, która pociàga za sobà tak˝e pewnà władz´. OczywiÊcie, Jezus Chrystus dał władz´ Piotrowi, ale o jakà
władz´ chodzi? Po potrójnym pytaniu Jezusa do Piotra
o miłoÊç, nast´puje potrójne zaproszenie: PaÊ baranki
moje, paÊ owce moje. Nigdy nie zapominajmy, ˝e prawdziwà władzà jest słu˝ba i ˝e tak˝e papie˝, by wypełniaç

władz´, musi
coraz bardziej
wchodziç w t´
posług´, która
ma swój Êwietlisty szczyt na
krzy˝u, musi
spoglàdaç na
pokornà, konkretnà, pełnà
wiary posług´
Êw. Józefa i tak
jak on otwieraç
ramiona, aby
strzec całego
Ludu Bo˝ego
i przyjàç z miłoÊcià i czułoÊcià całà ludzkoÊç, zwłaszcza najubo˝szych, najsłabszych, najmniejszych, tych, których Êw.
Mateusz opisuje w sàdzie ostatecznym z miłoÊci: głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych,
w wi´zieniu (por. Mt 25,31-46). Tylko ten, kto słu˝y
z miłoÊcià, potrafi strzec!
W drugim czytaniu Êw. Paweł mówi o Abrahamie,
który „wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4, 18).
Wbrew nadziei mocny nadziejà! Tak˝e dzisiaj, w obliczu
tak wielu oznak szarego nieba, musimy dostrzec Êwiatło
nadziei i daç nadziej´ samym sobie. Strzec stworzenia,
ka˝dego m´˝czyzny i kobiety, ze spojrzeniem czułoÊci
i miłoÊci, to otworzyç perspektyw´ nadziei, to otworzyç
promieƒ Êwiatła poÊród wielu chmur, to przynieÊç ciepło
nadziei! Dla człowieka wierzàcego, dla nas chrzeÊcijan,
jak Abraham, jak Êw. Józef, nadzieja, którà niesiemy, ma
perspektyw´ Boga, która nam została otwarta w Chrystusie, zbudowana jest na skale, którà jest Bóg.
Strzec Jezusa wraz z Maryjà, strzec całego stworzenia, strzec ka˝dej osoby, zwłaszcza najubo˝szej, strzec
nas samych: to właÊnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu, ale do której wezwani
jesteÊmy wszyscy, aby zajaÊniała gwiazda nadziei:
Strze˝my z miłoÊcià tego, czym Bóg nas obdarzył!
Prosz´ o wstawiennictwo Maryj´ Pann´, Âwi´tego
Józefa, Êwi´tych Piotra i Pawła, Âwi´tego Franciszka,
aby Duch Âwi´ty towarzyszył mojej posłudze, a wam
wszystkim mówi´: módlcie si´ za mnie! Amen.
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ZAPRASZAMY

Ojciec Święty Franciszek, Anioł Pański, 17 marca 2013 r., tłum. I. Rutkowska

BÓG NIGDY

na uroczystości
dziękczynne
za beatyfikację
i
obchody 10. rocznicy
otwarcia Domu!

NIE MĘCZY SIĘ
PRZEBACZANIEM
W piàtà niedziel´ Wielkiego Postu Ewangelia przedstawia nam wydarzenie z kobietà cudzoło˝nà (J 8,1-11), którà
Jezus ratuje od skazania na Êmierç. Uderza nas postawa Jezusa: nie słyszymy słów poni˝enia, nie słyszymy słów pot´pienia, a tylko słowa miłoÊci, miłosierdzia, które zapraszajà
do nawrócenia. „I Ja ciebie nie pot´piam. Idê, a od tej chwili
ju˝ nie grzesz!” (wers 11). Och, drodzy bracia i siostry, oblicze Boga to oblicze miłosiernego ojca, który zawsze ma
cierpliwoÊç. Czy myÊleliÊcie kiedyÊ o tej cierpliwoÊci Boga,
o tej cierpliwoÊci, jakà on ma do ka˝dego z nas? Takie jest
Jego miłosierdzie. Zawsze ma cierpliwoÊç, cierpliwoÊç do
nas, rozumie nas, czeka na nas, nie m´czy si´ przebaczaniem, gdy potrafimy wróciç do Niego ze skruszonym sercem. „Wielkie jest miłosierdzie Pana”, mówi Psalm.
W tych dniach miałem mo˝liwoÊç czytaç ksià˝k´ pewnego kardynała – kardynała Kaspera, wybitnego teologa,
dobrego teologa – o miłosierdziu. Ta ksià˝ka przyniosła
mi wiele dobra, tylko nie myÊlcie, ˝e reklamuj´ ksià˝ki
moich kardynałów! To nie tak! Ona przyniosła mi naprawd´ wiele dobra, wiele dobra… Kard. Kasper mówi,
˝e odczuwanie miłosierdzia, ˝e to słowo zmienia
wszystko. To wi´cej ni˝ mo˝emy poczuç: ono zmienia
Êwiat. Odrobina miłosierdzia czyni Êwiat mniej zimnym
i bardziej sprawiedliwym. Potrzeba, abyÊmy dobrze zrozumieli to miłosierdzie Boga, tego Ojca miłosiernego,
który ma tyle cierpliwoÊci… Przypomnijmy proroka Izajasza, który głosi, ˝e nawet jeÊli nasze grzechy byłyby
czerwone jak szkarłat, miłoÊç Bo˝a uczyni je białymi jak
Ênieg. To, co z miłosierdzia, jest takie pi´kne!
Pami´tam, jak jeszcze byłem biskupem, kiedy w roku
1992 przybyła do Buenos Aires Madonna z Fatimy i była
wielka Msza Êw. dla chorych. Ja poszedłem wtedy spoKOTWICA
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wiadaç. Mniej wi´cej pod koniec Mszy wstałem, poniewa˝
miałem udzielaç bierzmowania. I przyszła pewna starsza
kobieta, pokorna, bardzo pokorna, ponad osiemdziesiàtk´.
Spojrzałem na nià i powiedziałem do niej: „Babciu – bo
u nas tak mówi si´ do starszych – babciu, chce si´ babcia wyspowiadaç?” „Tak”, odpowiedziała. „Ale pani chyba nie ma
grzechów…”. A ona mi powiedziała: „Wszyscy mamy grzechy…”. „A mo˝e Pan ci ich nie przebaczy…”. „Pan przebacza wszystko”, powiedziała, „na pewno”. „A skàd pani to
wie?”. „Bo gdyby Pan nie przebaczał wszystkiego, Êwiat by
nie istniał”. Miałem ochot´ zapytaç jà: Czy˝by studiowała
pani na Gregorianum?, bo to jest màdroÊç, którà daje Duch
Âwi´ty: wewn´trzna màdroÊç o miłosierdziu Boga.
Nie zapominajmy tego słowa: Bóg nigdy nie m´czy
si´ przebaczaniem, nigdy! Och, ojcze, ale w czym problem? Och, problem jest w tym, ˝e to my si´ m´czymy,
my nie chcemy, my si´ m´czymy proszeniem o przebaczenie. On nigdy si´ nie m´czy przebaczaniem, ale my,
tak cz´sto, m´czymy si´ proszeniem o przebaczenie.
Niech nas to nigdy nie m´czy! On jest Ojcem kochajàcym, który zawsze przebacza, który ma serce miłosierne
dla ka˝dego z nas. I my tak˝e uczmy si´ byç miłosiernymi dla wszystkich. ProÊmy wstawiennictwa Madonny,
która miała w swoich ramionach Bo˝e Miłosierdzie,
które stało si´ człowiekiem.
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