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MODLITWA o łaski za wstawiennictwem 
Błogosławionego Luigiego Novarese

Ojcze, źródło miłosierdzia i pociechy,
dzięki Ci składamy za dary udzielone 

Błogosławionemu Luigiemu Novarese, 
Założycielowi Cichych Pracowników Krzyża

oraz Centrum Ochotników Cierpienia.

Ty, łaską Ducha Świętego, uczyniłeś go kapłanem 
swojego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna,

apostołem Twego najczulszego miłosierdzia.
Spraw, Ojcze, abyśmy naśladowali Jego świetlany przykład

w zawierzeniu Niepokalanej Maryi Dziewicy,
w służbie Kościołowi,

w przyjmowaniu cierpienia
jako świętego czasu, poprzez który 
objawiają się Twoje wielkie dzieła,

oraz w ukazywaniu ludzkiej i chrześcijańskiej 
wartości osób cierpiących.

Uczyń nas, Ojcze, wiarygodnymi świadkami Chrystusa
i udziel nam, za wstawiennictwem Błogosławionego Luigiego, 

łaski, której oczekujemy od Ciebie, 
jedyny wszechmocny w miłości Boże…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Błogosławiony Luigi Novarese, módl się za nami.

Frascati, 23 kwietnia 2013 
Imprimatur + Raffaello Martinelli, Biskup Frascati
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Docieramy do celu! Długa, ale owocna droga przygotowaƒ, wiodàca w Roku Novarezjaƒskim poprzez
sympozja, spotkania, zgł´bianie nauczania oraz modlitw´ – na poziomie osobistym, wspólnotowym, die-
cezjalnym, krajowym i mi´dzynarodowym – doprowadziła nas a˝ do tego wielkiego momentu beatyfikacji
naszego Ojca Zało˝yciela, prał. Luigiego Novarese.

Jak˝e wielkà radoÊç, nadziej´, entuzjazm i pewnoÊç daje nam to wielkie wydarzenie! Od 11 maja 2013 r.
prał. Luigi Novarese nie jest ju˝ tylko przykładem i przewodnikiem Cichych Pracowników Krzy˝a czy człon-
ków Centrum Ochotników Cierpienia, którzy od poczàtku sà jego duchowymi dzieçmi, ale staje si´ lampà
oÊwietlajàcà drog´ wszystkich
cierpiàcych całego Êwiata i ka˝-
dego czasu. KoÊciół zalicza go 
w poczet Błogosławionych – czy-
li tych, którzy potrafià mówiç do
serca ka˝dego człowieka, który 
w wierze, nadziei i miłoÊci od-
najduje Êwiatło dla swego ˝ycia.

Ciesz´ si´, ˝e tak wiele osób
przybyło na t´ uroczystoÊç z Pol-
ski, a dzi´ki TV TRWAM mogli
wspólnie z nami prze˝ywaç t´ ra-
doÊç tak˝e ci, którzy z ró˝nych powodów musieli zostaç w domu.

Szczególnà wdzi´cznoÊç wyraziç chc´ diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z jej pasterzem biskupem Ste-
fanem Regmuntem za ogłoszenie w diecezji Roku Novarezjaƒskiego, który zakoƒczy si´ podczas obchodów
X-lecia otwarcia Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie – dzi´kczynieniem za dokonanà w Rzymie bea-
tyfikacj´. 

ObecnoÊç wspólnoty na terenie Polski jest wyrazem woli i pragnienia dwóch błogosławionych: Jana Paw-
ła II, który pragnàł, aby ten apostolat rozwijał si´ na jego ojczystej ziemi, jak równie˝ bł. Luigiego No-
varese, który bardzo chciał, jeszcze w czasach komunizmu, aby apostolat Maryi mógł docieraç na wschód.
Dowodem tego jest jego wizyta w 1982 r. DziałalnoÊç Centrów Ochotników Cierpienia w wielu diecezjach,
jak równie˝ to wszystko, co dokonuje si´ w Domu Uzdrowienie Chorych, jest odpowiedzià na jak˝e wa˝nà
misj´, którà KoÊciół ma do spełnienia, by Êwiadczyç o czułoÊci Boga wobec człowieka.

Aby lepiej poznaç nowego Błogosławionego i jego dzieło, polecamy ka˝demu jego biografi´, którà na-
pisał włoski dziennikarz Mauro Anselmo: „Luigi Novarese. Duch leczàcy ciało”. 

Do zobaczenia 8 czerwca w Głogowie!

Wyniesienie na ołtarze Luigiego Novarese staje si´ dla nas szcze-
gólnym zadaniem, które ukazuje nam w swoich czynach tak˝e pa-
pie˝ Franciszek – aby wspólnoty parafialne miały w sobie t´ szcze-
gólnà wra˝liwoÊç wobec chorych i cierpiàcych. Nasze zaanga˝owanie
apostolskie powinno dzisiaj staç si´ widzialnym znakiem troski Ko-
Êcioła o chorych i niepełnosprawnych. Cieszymy si´, ̋ e papie˝ Fran-
ciszek nazwał ks. Luigiego w swoim LiÊcie Apostolskim apostołem
chorych oraz niezłomnym Êwiadkiem zbawczej wartoÊci cierpienia
i pełnego uczestnictwa cierpiàcych w misji KoÊcioła.

Ks. Janusz Malski Moderator Generalny 
Cichych Pracowników Krzyża

PRZESŁANIE

DRODZY 
CZYTELNICY!
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Błogosławiony 
Luigi Novarese

Luigi Novarese urodził si´ w Casale Monferrato 
29 lipca 1914 r., u progu pierwszej wojny Êwiatowej. Jego
rodzicami byli: Giusto Carlo, który zmarł na gruêlic´ 
19 kwietnia 1915 r., i Teresa, która odegrała funda-
mentalnà roĺ  na drodze duchowego wzrostu swego syna. 

Dzieciƒstwo Luigiego nie ró˝niło si´ zbytnio od
dzieciƒstwa innych dzieci urodzonych w tym czasie.
Wojna, która dotkn´ła całe Włochy, sprawiła, ̋ e prze-
de wszystkim ̋ ycie ludzi ubogich i nale˝àcych do kla-
sy Êredniej stało si´ bardzo ci´˝kie. W tych okolicz-
noÊciach Êmierç jego ojca jeszcze bardziej utrudni-
ła codzienne ̋ ycie mamy Teresy, która sama musia-
ła zatroszczyç si´ o dzieci, teÊciów, trzy bratowe, gos-
podarstwo rolne, winnic´ i całà rodzinnà posiadłoÊç
zwanà „Serniola”.

Gdy Luigi miał ok. 5 lat, jego rodzina opuÊciła gos-
podarstwo i przeprowadziła si´ do Casale, do miesz-
kania przy ul. Paleologi, na Starym MieÊcie, poniewa˝
trud dalszego prowadzenia gospodarstwa przerósł mo˝-
liwoÊci jego mamy, która aby móc wykarmiç swoje dzie-
ci, była zmuszona podjàç si´ pracy w mieÊcie.

Luigi był chłopcem ˝ywiołowym i inteligentnym,
który rzuca si´ w wir ̋ ycia. Ma wiele zalet, ludzkich
i duchowych, które czynià go uwa˝nym i wra˝liwym. 

W wieku 9 lat Luigi zachorował na ci´˝kà form´
gruêlicy koÊci, chorob´, na którà w tamtych czasach
nie istniał ˝aden lek. Lekarze nie dawali nadziei, 
a choroba zdawała si´ post´powaç w tempie błys-
kawicznym. Ale ani mama, ani Luigi nie dali si´ zwy-
ci´˝yç wszelkim przeszkodom stojàcym na drodze do
wyzdrowienia i podejmowali ka˝dy wysiłek na rzecz
leczenia. W 1930 r. choroba sprawiła, ̋ e Luigi mu-
siał pójÊç na długotrwałà terapi´ do szpitala „San-

My,
spełniając prośbę naszego Brata

Rafaela Martinellego, Biskupa Tusculany
oraz wielu innych Braci w Biskupstwie

a także dużej liczby wiernych,
po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Spraw Kanonizacyjnych,

Naszą Władzą Apostolską
zezwalamy, aby

Czcigodny Sługa Boży Luigi Novarese, kapłan,
założyciel Cichych Pracowników Krzyża

i Centrum Ochotników Cierpienia,
apostoł chorych,

niezłomny świadek zbawczej wartości cierpienia
i pełnego uczestnictwa cierpiących w misji Kościoła

od teraz na przyszłość
był nazywany Błogosławionym,

a jego święto mogło być obchodzone co roku
20 lipca,

w dzień jego narodzin dla nieba.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

Dane w Rzymie u Świętego Piotra,
3 maja Roku Pańskiego 2013,

w pierwszym roku Naszego Pontyfikatu.

LIST APOSTOLSKI

Spełniło się marzenie s. Elviry!



nota Cichych Pracowników Krzy˝a (zało˝ona 1 lis-
topada 1950 r.) oraz Braci i Sióstr Chorych (15 sierp-
nia 1952 r.). Charyzmat charakteryzujàcy wszystkie
stowarzyszenia zało˝one przez prał. Luigiego No-
varese dotyczy dowartoÊciowania cierpienia i cało-
Êciowej promocji osoby cierpiàcej oraz łàczy si´ z rea-
lizowaniem próÊb Niepokalanej przedstawionych 
w Lourdes i Fatimie. 

Droga do wypełnienia programu, tak bardzo wy-
magajàcego i fundamentalnego dla KoÊcioła jak ten,
który zawiera si´ w paschalnym misterium Chrystusa,
rodzi koniecznoÊç podj´cia szczególnych inicjatyw.
W roku 1949, po wyra˝eniu woli Ojca Âwi´tego, No-
varese rozpoczàł na falach Radia Watykaƒskiego
transmisj´ programu poÊwi´conego chorym „Kwad-
rans pogody ducha”. W roku 1950 wydaje czaso-
pismo „L’Ancora” („Kotwica”) – miesi´cznik po-
Êwi´cony formacji członków CVS, a w 1979 r. cza-
sopismo „L’Ancora nell’Unita di Salute” („Kotwica
w Słu˝bie Zdrowia”) – interdyscyplinarny dwumie-
si´cznik poruszajàcy problematyk´ duszpasterstwa
słu˝by zdrowia. 

W roku 1952 Novarese organizuje pierwszà
pielgrzymk´ chorych kapłanów do Lourdes, podczas
której sà jednoczeÊnie głoszone dla nich rekolekcje.
W tym samym roku organizuje rekolekcje dla cho-
rych w Oropie (BI), podczas których sami uczestni-
cy poprosili o kontynuacj´ tej inicjatywy oraz zbu-
dowanie dla nich domu rekolekcyjnego, który byłby
pozbawiony barier i w pełni przystosowany do potrzeb
niepełnosprawnych. I tak oto rodzi si´ Dom Niepo-
kalanego Serca Maryi w Re (VB), przeznaczony na
rekolekcje dla niepełnosprawnych prowadzone me-
todà ignacjaƒskà. DziałalnoÊç ta rozszerzyła si´ po-
tem na Êrodkowo-południowe Włochy. Drugi dom –
Matki Bo˝ej Uzdrowienie Chorych – zało˝ony zos-
tał w Valleluogo di Ariano Irpino (AV), gdzie bp Pas-
quale Venezia oficjalnie zatwierdził działalnoÊç
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a. Nast´pnie
prał. Novarese z mieszkania na placu Monte Savel-
lo (przy wyspie Tybru) przeprowadził si´ w miejsce

o wiele przestrzenniejsze, na ul. dei Bresciani, his-
torycznà siedzib´ domu generalnego.

W roku 1962 prał. Novarese otrzymał z Komis-
ji Episkopatu Włoch zadanie do zorganizowania kra-
jowej opieki duszpasterskiej w szpitalach i domach
opieki. Podjàł si´ tego zadania z wielkim oddaniem,
w duchu wiary i z poÊwi´ceniem, osiàgnàwszy w efek-
cie ten wielki cel – opieka duszpasterska została uzna-
na na poziomie prawnym w paƒstwowym systemie sa-
nitarnym. W roku 1970 został odwołany z pracy 
w Sekretariacie Stanu, aby zostaç pierwszym dy-
rektorem Biura ds. Duszpasterstwa Słu˝by Zdrowia
przy Episkopacie Włoch.

Lata te były czasem ogromnego apostolskiego roz-
woju. Podejmowano ró˝ne inicjatywy, krajowe i mi´-
dzynarodowe: sympozja, pielgrzymki, szkoły przy-
stosowania zawodowego dla niepełnosprawnych.
Wraz z rozprzestrzenianiem si´ dzieła Cisi Pracow-
nicy Krzy˝a wraz ze swoim apostolatem stawali si´
coraz bardziej obecni w ró˝nych krajach Êwiata.

Prał. Novarese umiera 20 lipca 1984 w Domu
Królowej Ozdoby Karmelu w Rocca Priora (RM), do-
kàd wyjechał na par´ dni odpoczynku. Jego doczes-
ne szczàtki spoczywajà w koÊciele NajÊwi´tszej
Maryi Panny od Dusz CzyÊçcowych w Rzymie.

Luigi Novarese ofiarował nam cenny charyzmat
dowartoÊciowania cierpienia oraz osoby niepełnos-
prawnej. Dał Êwiadectwo, jak pomóc cierpiàcym 
w odkrywaniu ich godnoÊci oraz ich powołania w Ko-
Êciele, by byli nie tylko przedmiotem opieki i lecze-
nia, ale aktywnymi i odpowiedzialnymi podmiotami,
wezwanymi do podj´cia swego zadania w ciele Ko-
Êcioła oraz do odbudowywania społeczeƒstwa poprzez
uÊwi´canie swego cierpienia i apostolskà działalnoÊç.

To, co Novarese wniósł do teologii i duchowoÊci,
przechodzàc z poziomu towarzyszenia choremu na
poziom całoÊciowego dowartoÊciowania osoby, znaj-
duje pełne poparcie w nauczaniu papie˝y i zmusza
Êwiat nauki i kultury do dialogu oraz do zmierzenia
si´ z koniecznoÊcià poszukiwania sensu ludzkiego
cierpienia.
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ta Corona” w Pietra Ligure (SV). W tym Êrodowis-
ku, majàc jedynie 16 lat, doÊwiadczył rzeczywisto-
Êci cierpienia, które dotkn´ło wielu młodych ludzi.
Młody Luigi starał si´ przynosiç swoim chorym kom-
panom radoÊç i pogod´ ducha. Byli oni bowiem po-
wa˝nie wystawieni na niebezpieczeƒstwo pró˝no-
wania, desperacji i złorzeczenia Bogu. W tym sa-
natorium Luigi nauczył si´ graç na flecie i robił
wszystko, by jego kompani w cierpieniu nie skupia-
li si´ zbytnio na samych sobie i swoim cierpieniu.

Gdy lekarze nadal nie widzieli ˝adnych szans na
wyzdrowienie i stracili wszelkà nadziej´, Luigi zde-
cydował si´ poprosiç ks. Filipa Rinaldiego, przeło-
˝onego salezjanów, o to, by wraz z chłopcami z ora-
torium w Valdocco podjàł modlitw´ w intencji jego
wyzdrowienia, wstawiajàc si´ do Matki Bo˝ej Wspo-
mo˝ycielki i ks. Bosco. W swoim sercu zaÊ obiecał,
˝e po uzdrowieniu całe swoje ̋ ycie poÊwi´ci chorym.

17 maja 1931 r., po trzech nowennach zauwa˝ono
u niego znacznà popraw´ i mógł opuÊciç szpital San-
ta Corona jako całkowicie zdrowy. 

23 maja 1935 r. zmarła jego mama, co zmusiło
Luigiego do gł´bokiego przemyÊlenia swoich ˝ycio-
wych planów. W rozeznaniu towarzyszył mu o. Gio-
vanni Ferro, jego kierownik duchowy. Po wakacjach
w Ligurii Novarese wrócił z decyzjà w sercu: poÊwi´ci
swoje ˝ycie chorym jako kapłan, a nie jako lekarz.

Biskup z Casale Monferrato Albino Pela najpierw
przyjàł go do seminarium diecezjalnego, a potem zde-
cydował posłaç go, jako ju˝ alumna, do Almo Col-
legio Capranica w Rzymie. 

17 grudnia 1938 r. w Bazylice Êw. Jana na Late-
ranie otrzymał Êwi´cenia kapłaƒskie. Potem podjàł
studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gre-
goriaƒskim. Prac´ obronił 9 kwietnia 1943 r. WczeÊ-
niej został powołany do słu˝by w Watykaƒskim Se-

kretariacie Stanu, którà rozpoczàł
1 maja 1942 r. 

Jego serce jest jednak wcià˝
skupione na okreÊlonym wewn´trz-
nie programie: synowska miłoÊç
do Niepokalanej, realizacja Jej
próÊb oraz zaanga˝owanie na rzecz
chorych.

Jego dojrzałe odczuwanie Ko-
Êcioła ka˝e mu przedstawiç ten
swój plan działania najwy˝szym
przeło˝onym z Sekretariatu Stanu.
Ojciec Âwi´ty Pius XII nie tylko do-
cenił jego intencje, ale i wspierał go
podczas całej jego pracy w biurze
Sekretariatu.

17 maja 1943 r. Novarese zało-
˝ył Maryjnà Lig´ Kapłanów. Do-
kładnie 4 lata póêniej, 17 maja
1947 r., wraz z s. Elvirà Myriam
Psorullà, powołał do ̋ ycia Centrum
Ochotników Cierpienia, z których
potem wywodziç si´ b´dzie wspól-
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„Błogosławiony niech b´dzie Bóg…, który po-
ciesza nas we wszelkim utrapieniu naszym” (2 Kor
1, 3-4a). Pozdrowienie Apostoła, które usłyszeliÊmy
w pierwszym czytaniu, wprowadza pespektyw´ na-
dziei, która – jak mówi Êw. Paweł – „jest silna, bo
wiemy, ˝e jak cierpieƒ jesteÊcie współuczestnikami,
tak i naszej pociechy” (2 Kor, 1,7). 

Drodzy bracia i siostry! Ten dzieƒ jest dniem bea-
tyfikacji prał. Luigiego Novarese. KoÊciół Chrystu-
sowy prze˝ywa Êwi´to – jak głosiliÊmy w Êpiewie przed
Ewangelià – i prze˝ywa radoÊç, poniewa˝ dzisiaj imi´
tego wzorcowego kapłana jest w uroczysty sposób za-
pisywane w „ksi´dza ˝ycia” (Ap 21,27). Szczegól-
nie zaÊ radujà si´ wspólnoty z Casale Monferrato,
gdzie ˝ył jako dziecko, oraz z Frascati, gdzie zmarł
– w domu w Rocca Priora, w tej oazie spokoju de-
dykowanej Królowej Ozdobie Karmelu. Ale naj-
gł´bszà radoÊç prze˝ywajà członkowie Centrum
Ochotników Cierpienia i Cichych Pracowników Krzy-
˝a, którzy wytrysn´li z umysłu i serca ks. Luigiego
jako ˝ywy i płodny wyraz jego radykalnego wyboru,
którym chciał dzieliç si´ z osobami chorymi i nie-
pełnosprawnymi.

Nowy Błogosławiony sp´dził swojà ziemskà eg-
zystencj´ na głoszeniu Ewangelii pocieszenia. Pan po-
słu˝ył si´ nim, jego wiernoÊcià i jego apostolskim za-
pałem, aby wielu osobom przybli˝yç promieƒ ˝ywe-
go i o˝ywiajàcego Êwiatła Parakleta, Ducha Âwi´tego
– obroƒcy i pocieszyciela. W ten sposób, tak˝e po-
przez jego osob´ i jego dzieła rozprzestrzenione po
Włoszech i innych krajach, spełnia si´ obietnica Je-
zusa: „Ja zaÊ b´d´ prosił Ojca, a innego Pocieszy-
ciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha
Prawdy” (J 14,16). Prał. Novarese swoimi słowa-
mi i czynami wzbudzał prawd´ i miłoÊç Ewangelii po-
Êród m´˝czyzn i kobiet wielu regionów Włoch, osób
chorych, które znalazły w tym oddanym kapłanie od-
bicie miłoÊci Chrystusa. Składamy dzi´ki Panu za to,
˝e właÊnie w Roku Wiary mo˝emy zaprezentowaç ob-
licze i ducha tego nowego Błogosławionego, który w
˝ywiołowoÊci swej miłoÊci ukazuje nam wzorzec na-

Êladowania w naszych czasach Chrystusa umarłego
i zmartwychwstałego.

Dzi´ki swemu szczególnemu poÊwi´ceniu si´ cho-
rym i niepełnosprawnym stał si´ ˝ywym obrazem
Tego, który jest „Ojcem miłosierdzia i Bogiem
wszelkiej pociechy” (2 Kor 1,3). Dzieło ks. Luigie-
go Novarese, nazywanego słusznym tytułem „apos-
toła chorych”, przyczyniło si´ do przemiany sposo-
bu myÊlenia i działania wobec chorych, zast´pujàc
uległoÊç i pietyzm aktywnym tworzeniem apostola-
tu poÊród samych cierpiàcych. Ks. Luigi niezłomnie
przekonywał ich, ˝e nie sà tylko przedmiotami soli-
darnoÊci i miłosierdzia, ale aktywnymi podmiotami
w dziele ewangelizacji, nacechowanym duchowym dy-
namizmem pocieszenia, w zjednoczeniu z Chrystu-
sem, boskim Pocieszycielem. W szczególnoÊci zaÊ
ukazywał wa˝noÊç modlitwy za chorych i z chorymi,
którym towarzyszył cz´sto w sanktuariach maryjnych,
szczególnie w grocie w Lourdes.

Ta specyficzna wra˝liwoÊç na Êwiat cierpienia mia-
ła swe korzenie tak˝e w doÊwiadczeniu cierpienia, któ-
re prze˝ywał on sam w czasie dorastania, a którym
była ci´˝ka choroba gro˝àca Êmiercià. Został z niej
nieoczekiwanie uzdrowiony, po intensywnej modlitwie
do Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki, odprawianej przez
chłopców z oratorium don Bosco, pod przewodnic-

Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Watykańskiego Sekretariatu Stanu, 
Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej (tłum. IR)
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Beatyfikacja Luigiego Novarese, Bazylika Św. Pawła za Murami, moment odsłonięcia obrazu po odczytaniu Listu Apostolskiego 
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twem rektora salezjanów ks. Filipa Rinaldiego,
który tak˝e jest ju˝ błogosławionym.

Aby zjednoczyç kapłanów, osoby konsekrowane 
i wiernych Êwieckich z szerokiego Êrodowiska cho-
roby i niepełnosprawnoÊci według innowacyjnej i ge-
nialnej drogi, która stała si´ duchowà pedagogià,
nowy Błogosławiony w ciàgu swego ̋ ycia zało˝ył naj-
pierw Maryjnà Lig´ Kapłanów, a potem Centrum
Ochotników Cierpienia i Cichych Pracowników Krzy-
˝a. Mówià one o koÊcielnej rzeczywistoÊci, która ma
kontynuowaç zadanie dowartoÊciowania cierpienia
i wspierania apostolatu chorych. W ten sposób wy-
pełnił swój profetyczny plan „dowartoÊciowywania
chorego za pomocà chorego, przy współpracy zdro-
wego brata”.

AktywnoÊç prał. Novarese, wyra˝ona poprzez ró˝-
norakie inicjatywy w KoÊciele i społeczeƒstwie, ko-
jarzona wprost z działalnoÊcià typowo koÊcielnà, któ-
ra daje przestrzeƒ na miłoÊç do Boga i na słu˝b´ dla
bliêniego, miała niemały wpływ tak˝e na społecznà
tkank´ Włoch, skutecznie przyczyniajàc si´ do
zwrócenia uwagi na potencjał Êwiata cierpienia, ten
cenny skarb społeczeƒstwa.

Skàd ten nowy Błogosławiony brał energi´ do tej
niezwykłej słu˝by? Msza Âwi´ta, adoracja euchary-
styczna, spowiedê były centrum jego ̋ ycia, jego dzia-
łania i jego duchowoÊci. Jego przenikliwy i skuteczny
plan apostolski był realizowany podczas długich go-
dzin modlitwy, w serdecznym i pełnym zawierzenia
dialogu wewn´trznym z Lekarzem dusz. Âlady tego
kontemplacyjnego wymiaru znajdujemy stale w jego
wypowiedziach i pismach. PrzeÊwituje przez nie co-
dzienny l´k o zbawienie dusz, priorytet jego asce-
tycznego i duszpasterskiego zaanga˝owania. Wyra-
˝a to jego medytacja z 1981 r.: „Moja doskonałoÊç
opiera si´ na moim przylgni´ciu do planów Bo˝ych,
w realizowaniu Jego woli, raz za razem, z chwili na
chwil´, w sposób coraz doskonalszy, coraz bardziej
całkowity, w taki sposób, aby Bóg był coraz bardziej
we mnie obecny, abym ja mógł coraz bardziej byç
obecnoÊcià Boga w moim Êrodowisku”.

Nie mo˝na zapomnieç o jego oddaniu i jego wier-
nym przyjmowaniu nauki Nast´pcy Piotra, wyra˝o-
nym w szczególnoÊci poprzez jego szczerà słu˝b´, jakà
pełnił ok. 30 lat w Sekretariacie Stanu. Rozpoczàł
jà w roku 1942, w czasie II wojny Êwiatowej i otrzy-
mał delikatne zadanie współpracy z biskupami na
rzecz rodzin, których krewni walczyli na froncie. Były
to lata ogromnego poÊwi´cenia, podczas których mu-
siał umieç pogodziç prac´ w biurze z zadaniami –
tymi duchowymi i tymi czynnymi – zało˝yciela no-
wych dzieł KoÊcioła. Dzisiaj na tej beatyfikacji gro-
madzà si´ wi´c nie tylko naÊladowcy jego dzieł, ale
i wszyscy ci, którzy pracujà w urz´dach Stolicy Apos-
tolskiej, nazywani ogólnie „Watykanem”, a którzy

FUNDAMENT Y

KOTWICA

10
3/2013

czujà si´ podniesieni jego przykładem Êwietlanego ̋ y-
cia pełnego poÊwi´cenia i wiernoÊci KoÊciołowi.

Ta wiernoÊç zaowocowała u prał. Novarese przy-
chylnoÊcià papie˝y wobec jego osoby i jego chwalebnych
dzieł. Opinia, jakà był obdarzony, sprawiła, ˝e mógł
umacniaç i pogł´biaç przeró˝ne projekty na rzecz dusz-
pasterskiej troski o osoby cierpiàce i niepełnosprawne.

U jego boku w realizowaniu tych planów była od
poczàtku i przez całà drog´ jego apostolskiej misji 
s. Elvira Myriam. Ona tak˝e poÊwi´ciła si´ Maryi i sta-
ła si´ wiernà współpracownicà prał. Novarese i jego
idei, punktem odniesienia dla całego ruchu, tak˝e po
Êmierci Zało˝yciela, kiedy to stała si´ ̋ ywà pami´cià
troszczàcà si´ o zachowanie charyzmatu i nauczania.

Drodzy bracia i siostry, bł. Luigi Novarese jaÊnieje
dziÊ przed nami jako cudowny Êwiadek Ewangelii, któ-
ry adoruje Boga w chorych i cierpiàcych, poniewa˝
widzi w nich ̋ ywà monstrancj´ pasji Chrystusa. Za-
ch´ca wszystkich do tego, by z zapałem i wiernoÊcià
podj´li wyzwania nowej ewangelizacji na rozległym
polu cierpienia i bólu. Heroiczny wzór nowego Bło-
gosławionego mo˝e wspieraç i dodawaç odwagi
wszystkim wam, obecni tu drodzy bracia i siostry, któ-
rych pozdrawiam z całego serca.

Mo˝e on te˝ byç wzorem tak˝e i dla was, drodzy
bracia w biskupstwie i kapłaƒstwie, przybyli tu z ca-

łych Włoch i innych krajów. Jego niezmordowany za-
pał apostolski mo˝e byç zach´tà i wsparciem dla was,
drodzy zakonnicy i zakonnice, osoby konsekrowane,
wezwane w KoÊciele do dawania szczególnego ewan-
gelicznego Êwiadectwa. Ale i dla was, drodzy mło-
dzi, nadziejo tego Êwiata odnawianego przez miłoÊç;
i dla was, drogie rodziny, małe domowe koÊcioły; dla
was, drodzy chorzy, zjednoczeni w szczególny spo-
sób w cierpieniach Chrystusa, uprzywilejowani ad-
resaci kapłaƒskiej troski nowego Błogosławionego.
Ewangelizacja rozległego Êwiata słu˝by zdrowia jest
zadaniem ka˝dego wierzàcego, poniewa˝ jest słu˝-
bà, która stanowi integralnà cz´Êç misji koÊcielnej
wspólnoty.

Apostolski ogieƒ, który strawił ˝ycie Błogosła-
wionego Luigiego Novarese, jest darem Boga dla Ko-
Êcioła, a który dzisiaj KoÊciół przekazuje swoim człon-
kom. Niech wstawiennictwo jego i NajÊwi´tszej
Maryi Panny, którà tak gł´boko kochał, pomo˝e nam
byç pokornymi, wiernymi i odwa˝nymi naÊladowca-
mi. Wspaniale jest pomyÊleç, ̋ e w Niebie Matka Bo˝a
z serdecznoÊcià przyjmuje tego nowego Błogosła-
wionego, a wraz z nim wielu jego duchowych synów
i córki, które od niego nauczyły si´ prze˝ywaç cier-
pienie w ramionach Chrystusa, zanurzeni w misji Ko-
Êcioła dla zbawienia Êwiata. Amen.
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Âwí ci sà inwestycjà Boga, sà kapitałem, którym Bóg
zapewnia nas, ˝e stoi poÊród nas, by czyniç nas owo-
cujàcymi. Gdy KoÊciół oficjalnie zaprasza nas do skie-
rowania wzroku na heroiczne cnoty kapłana Luigiego
Novarese, zaczynamy gł́ biej wchodziç w charyzmat, któ-
ry naznaczył całe jego ̋ ycie: charyzmat, który teraz na-
le˝y tak˝e do nas, nale˝y do całego KoÊcioła, a w szcze-
gólnoÊci nale˝y do was, jako wasz bezcenny posag.

Jak˝e łatwo jest pozbawiç znaczenia, ominàç albo
zanegowaç misterium cierpienia! Jak˝e łatwo jest za-
pomnieç albo przymgliç prawd´, ˝e Chrystus przy-
szedł, aby dzieliç nasze cierpienie, napełniajàc je
zbawczà mocà i siłà!

Błogosławiony Luigi Novarese to zrozumiał, ale na-
sza słaba wiara cz´sto stawia opór wobec tej ewange-
licznej prawdy: proÊmy zatem pokornie o zmiłowanie!

W Roku Wiary OpatrznoÊç ofiaruje nam w prał.
Luigim Novarese wzór wiary zdecydowanej, mocnej,
spójnej i odwa˝nej.

Prał. Novarese, jako modlàcy si´ wspaniałym Psal-
mem 23, przeszedł przez ciemnà dolin´ cierpienia: on
nie tyle studiował cierpienie, ile je prze˝ył, doÊwiadczył
go na swoim ciele, stopniowo odczuwajàc „ObecnoÊç”,
która nadała temu cierpieniu sens, poniewa  ̋„ObecnoÊç”
ta mieszka w „namiocie wewn´trznym” ka˝dego czło-
wieka: trzeba odkryç, trzeba przyjàç t´ „ObecnoÊç”, 
a wtedy wszystko si´ zmienia, wszystko jaÊnieje.

17 maja 1931 r., po otrzymaniu łaski uzdrowie-
nia od Madonny, o co prosił za poÊrednictwem ks. Fi-
lipa Rinaldiego, trzeciego nast´pcy ks. Bosco, Lui-
gi Novarese rozpoczyna cudownà przygod´ ex-cho-
rego na rzecz chorych.

U korzeni tej łaski uzdrowienia było, oczywiÊcie,
razem ze wstawiennictwem Madonny wstawiennictwo
jego ziemskiej mamy Teresy. Jaka˝ to silna kobieta ta
mama Luigiego!

Massimo D’Azeglio uwielbiał powtarzaç: „czło-
wiek jest uczyniony z tkaniny, na której pierwsze za-
gi´cia pozostajà na zawsze”. Jest bardziej ni˝ pew-
ne, ̋ e te pierwsze decydujàce „zagi´cia” w duszy prał.
Novarese pozostawiła jego mama. Teraz, w to Êwi´-
to Âwi´tych syn ma nieograniczony czas, by dzi´-
kowaç swej heroicznej matce.

Gdy został kapłanem, ks. Luigi Novarese zafascy-
nował si´ urokiem Lourdes i Fatimy, czyli urokiem Ma-
ryi. Przezwyci´˝ajàc trudnoÊci, dzisiaj nie do wyob-
ra˝enia, rozpoczàł przywoziç do Lourdes chorych ka-
płanów, genialnie przekształcajàc pielgrzymk´ w re-
kolekcje. Ile˝ historii autentycznych nawróceƒ trze-
ba by opowiedzieç! Ogranicz´ si´ do wzruszajàcego
wspomnienia, oddajàc głos Êwiadkowi tego zdarzenia:
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BŁ. LUIGI 
NOVARESE –
WZÓR WIARY

Bazylika Św. Piotra, Międzynarodowe dziękczynienie za beatyfikację
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„Szukajcie wpierw Królestwa Bo˝ego – powiedział
Jezus – a wszystko inne b´dzie wam  dodane”. Tak
dzieje si´ w ̋ yciu Êwi´tych, którzy sà prawdziwie wie-
rzàcy. Tak te˝ si´ stało i w ̋ yciu Błogosławionego Lui-
giego Novarese.

Fernanda Pagliara była sekretarkà prałata w la-
tach 1961–1984. Pracowała w tym samym urz´dzie
i ka˝dego dnia uczestniczyła w tej samej scenie. Sto-
sik listów na biurku. Ks. Luigi otwierał je delikatnie
za pomocà no˝a do papieru, rzucał okiem na za-
wartoÊç i zanosił do sekretariatu. „To do ks. Anto-
nia, a to do ks. Remigia, to dla siostry Myriam, a to
dla biskupa tego i tego, a to do tego i tego”, opowiada
pani Pagliara. „W biurze była Madonna, mała figura
Dziewicy Maryi, u której stóp zostawiał rachunki do
zapłacenia czy listy dotyczàce najpilniejszych pro-
blemów albo wymagajàce trudnych rozwiàzaƒ. To Ona
miała o tym myÊleç, mówił prałat, bo tylko Ona mog-
ła coÊ z tym zrobiç. Naturalnie, zapisywałam terminy
opłat, by przedstawiaç je prałatowi w odpowiednim
czasie. Ka˝dego dnia znajdowałam pod tà figurà nowy
list. Ale kiedy tu˝ przed upływem danego terminu za-
płaty zbli˝ałam si´ do figury, by pokazaç rachunek
prałatowi, zdarzało si´, ˝e on nagle gdzieÊ znikał. 
A prałat mówił radoÊnie: pieniàdze właÊnie si´ zna-
lazły, Madonna pomogła nam i tym razem. Wszyst-
ko w porzàdku, nie martw si´”.

To jedno z wielu wydarzeƒ charakterystycznych dla
Błogosławionego Luigiego Novarese: ̋ ycie wiary, tak
czystej i prostej, ˝e owocujàcej cudami. „Dom Nie-
pokalanego Serca” to tak˝e autentyczny cud – z nie-
go powstał i dzi´ki niemu ˝yje.

Ale najcenniejszy owoc apostolatu Błogosławio-
nego Luigiego Novarese dotyczy nowego projektu
duszpasterstwa chorych w KoÊciele: dzi´ki dziełu prał.
Novarese radykalnie zmieniło ono swoje podejÊcie.

W Adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”,
którà Jan Paweł II ogłosił KoÊciołowi 30 grudnia
1988 r. (czyli cztery lata po Êmierci Błogosławionego)
czytamy:

„Jednym z celów tej odnowionej działalnoÊci
duszpasterskiej, która musi w sposób skoordynowa-
ny anga˝owaç w jakiÊ sposób wszystkich członków ko-
Êcielnej wspólnoty, jest traktowanie chorego, niepeł-
nosprawnego lub osoby, która cierpi, nie jako biernego
podmiotu miłoÊci i posługi KoÊcioła, ale jako czynny
i odpowiedzialny podmiot dzieła ewangelizacji i zba-
wienia. W tej perspektywie KoÊciół ma i pragnie gło-
siç dobrà nowin´ w społeczeƒstwach i kulturach, któ-
re zatraciwszy sens ludzkiego cierpienia, „cenzurujà”
wszystko, co porusza temat tej trudnej ˝yciowej rze-
czywistoÊci. Dobra nowina zawiera si´ w przesłaniu,
˝e cierpienie mo˝e mieç dla człowieka i dla samego
społeczeƒstwa tak˝e znaczenie pozytywne, gdy˝ mo˝e
si´ staç formà uczestniczenia w zbawczym cierpieniu
Chrystusa i w radoÊci Jego zmartwychwstania, a wi´c
siłà, która uÊwi´ca i buduje KoÊciół” (n. 54).

Te słowa papieskiego nauczania sà owocem upar-
tego siania prał. Novarese. KoÊciół ogłosił go bło-
gosławionym, aby wyraziç mu za to wdzi´cznoÊç!

I dzisiaj tak˝e my wzywajmy go, aby czuwał z Nie-
ba nad swym dziełem i sprawiał, aby w´drowało ono
po wyraênych Êladach wspaniałych natchnieƒ jego
wielkiej wiary! Ciebie prosimy!

„Prałat był wtedy w Lourdes, na jednej z pierw-
szych pielgrzymek naszego stowarzyszenia. Pomi´-
dzy pielgrzymami był chory ksiàdz, który był tak ci´˝-
ko skompromitowany z powodu pewnej sytuacji, ˝e
zamknàł si´ w sobie. Cierpiał bardzo, co było widaç,
ale odrzucał wszelkà pomoc i odmawiał sakramen-
tu pojednania. Podczas jednego z dni modlitw przy
mikrofonie wymieniali si´ ró˝ni mówcy. WÊród nich

był tak˝e prałat Novarese. Po zakoƒczeniu chorzy
wrócili do swoich pokoi. Zawołajcie mi tamtego ksi´-
dza, powiedział nagle, prawie krzyczàc, ten chory ka-
płan, chc´ rozmawiaç z tamtym ksi´dzem!. Czy wie-
cie mo˝e, jak on si´ nazywa? Zapytał cicho jeden 
z towarzyszy. Nie wiem. Chcàc za wszelkà cen´ od-
szukaç go, trzeba opisaç, z imienia i nazwiska, wszyst-
kich, którzy tego dnia przemawiali do chorych. 

W pewnym momencie, rozpoznajàc dane
ksi´dza, którego chciał spotkaç, powiedział:
tak, to ten, to właÊnie on, zawołaj go, prosz´.
To był prałat Novarese. Przyszedł po kilku mi-
nutach. To było pi´kne spotkanie. Ten ksiàdz
przełamał si´, wyspowiadał i wreszcie odzys-
kał spokój”. 

Ile˝ podobnych historii nale˝ałoby opo-
wiedzieç! Prał. Novarese stał si´ naprawd´ ka-
płanem dla kapłanów: oni byli bowiem pierw-
szym polem jego misji, za co nie zdołamy mu
si´ nigdy odwdzi´czyç i w czym nie zdołamy
go wystarczajàco naÊladowaç. 

Prał. Novarese z całej mocy pragnàł, aby
doÊwiadczenie çwiczeƒ duchownych było mo˝-
liwe dla wszystkich chorych. Zrozumiał wy-
raênie, ˝e tym pierwszym uzdrowieniem oso-
by jest uzdrowienie wewn´trzne: bo jeÊli ser-
ce człowieka otworzy si´ na Chrystusa i za-
wierzy Maryi, całà jego osob´ ogarnie uzdra-
wiajàcy i przynoszàcy pokój zalew.

Ale gdzie znaleêç struktur´ odpowiednià do
przyjmowania chorych? Najpierw zaczyna przy
sanktuarium Oropa: Êrodowisko duchowe było
zachwycajàce, ale sam budynek nie odpowia-
dał tym szczególnym wymaganiom chorych.
Prał. Novarese zdecydował, z uporem typowym
dla ludzi wiary, aby zbudowaç dom w Re, któ-
ry nazywałby si´ „Dom Niepokalanego Serca”.

Rozpoczàł ze Êmiesznà sumà 9.200 lirów
(ok. 10 $), otrzymanà od chorych, a zakoƒczył
na sumie miliarda czterystu milionów lirów. 
W jaki sposób zdobył tak zawrotnà sum´?

FUNDAMENT YFUNDAMENT Y
Fotografie: Adam Stelmach



Porównujàc biografi´ Luigiego Novarese z bio-
grafià tego pierwszego papie˝a jezuity, który przy-
był z Ameryki Łaciƒskiej, dostrzegamy wiele wspól-
nych Êladów. Przede wszystkim wiejskie korzenie.
Rodzina Bergoglio, która wyemigrowała w styczniu
1929 r. do Buenos Aires, pochodzi z Portacomaro
d’Asti, małej wioski poÊród pól i winnic piemonckich.
Jej krewni wcià˝ tam ˝yjà, w miejscowoÊci Bricco
Marmorito, niedaleko Casale, gdzie urodził si´
Novarese.

Ale podobne pochodzenie to nie wszystko. Łàczy
ich tak˝e religijne wychowanie, gł´boka pobo˝noÊç
maryjna, a tak˝e cechy takie, jak powaga, obowiàz-
kowoÊç, pracowitoÊç, powÊciàgliwoÊç, nienaganna
moralnoÊç. Te wspólne odniesienia wyłaniajà si´
z biografii obu postaci. Ponadto łàczy ich coÊ jesz-
cze: dramatyczne doÊwiadczenie cierpienia prze˝y-
wane w czasach młodoÊci. 

Jorge Bergoglio miał 21 lat, gdy był prawie
umierajàcy z powodu ci´˝kiego zapalenia płuc.
Wspomina to wydarzenie w ksià˝ce „El gesuita”,
wydanej w Argentynie w 2012 r. Na t´ ci´˝kà cho-
rob´ Jorge zaniemógł tu˝ przed wstàpieniem do se-
minarium. „Przez trzy straszne dni walczyłem 
o ˝ycie. W pewnym momencie, rozpalony od go-
ràczki, objàłem mojà mam´ i zapytałem zrozpa-

czony: powiedz mi, co si´ ze mnà dzieje? Kobieta nie
wiedziała, co odpowiedzieç, tym bardziej, ˝e i sami
lekarze wydawali si´ skonsternowani. W efekcie
uznano, ˝e to ci´˝ki przypadek zapalenia płuc. Od-
kryto trzy cysty, które spowodowały tak du˝e po-
gorszenie. Po odczekaniu odpowiedniego czasu
mo˝na je było usunàç – poprzez usuni´cie górnej
cz´Êci prawego płuca”. Po tej operacji młody Ber-
goglio przez wiele dni doÊwiadczał przeszywajà-
cego bólu.  Jeszcze wi´kszego cierpienia przyspa-
rzały mu słowa tych, którzy odwiedzali go 
w szpitalu: „Odwagi, na pewno wytrzymasz”, „zo-
baczysz, jak b´dzie pi´knie, gdy b´dziesz mógł ju˝
wróciç do domu”. Nie lubił słuchaç takich zdaƒ 
i w efekcie płakał jeszcze bardziej. A˝ do wizyty 
s. Dolores, która uczyła go religii. „Ona powiedziała
mi coÊ, co wywarło na mnie ogromne wra˝enie 
i przyniosło mi gł´boki pokój. Powiedziała: ty właÊ-
nie naÊladujesz Jezusa”. To dopiero te słowa spra-
wiły, ˝e znikn´ły jego niepokoje i wróciła odwaga.
Cierpienie uzyskało znaczenie. Wprowadziło tego
młodzieƒca w misterium paschalne Jezusa i przy-
ciàgn´ło go do Niego.

„Jezus cierpiał”, mawiał Novarese, „wasze cier-
pienie sprawia, ˝e jesteÊcie do Niego podobni. 
W jego winnicy nic si´ nie marnuje. Kto jest z Nim

zjednoczony, przynosi wiele owoców”.
Bergoglio tłumaczy: „Cierpienie nie

jest wartoÊcià samà w sobie, ale wirtuo-
zerià mo˝e byç sposób, w jaki si´ je prze-
˝ywa. Naszym powołaniem jest pełnia 
i szcz´Êcie, a cierpienie ogranicza nas 
w ich poszukiwaniu. I dlatego sens cier-
pienia mo˝na naprawd´ zrozumieç tylko
poprzez cierpienie Boga, który stał si´
człowiekiem, Jezusa Chrystusa”. Gdy przy-
szły papie˝ wyzdrowiał, podsumował to
ci´˝kie doÊwiadczenie spotkania z cierpie-
niem jako znak tym bardziej utwierdzajàcy
go w wyborze drogi kapłaƒstwa. I rok póê-
niej wstàpił do seminarium jezuitów.
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Porównujàc te dwie biografie, uderzyła nas
wspólnota ró˝nych dróg. Rodzinne korzenie – pie-
monckie i wiejskie, religijne wychowanie, solidne
wartoÊci. A tak˝e – spotkanie z dramatycznà rze-
czywistoÊcià cierpienia w latach młodoÊci. 

Pierwszy kapłan XX wieku beatyfikowany 
w Rzymie za pontyfikatu papie˝a Franciszka. Tak
zostanie zapami´tana data 11 maja 2013 r., dzieƒ, 

w którym KoÊciół, podczas Mszy sprawowanej w Ba-
zylice Êw. Pawła za Murami przez kard. Tarcisia
Bertone, wyniesie na ołtarze prał. Luigiego Nova-
rese, apostoła chorych. Dzieƒ to szczególny mi´dzy
innymi ze wzgl´du na oczekiwania i nadzieje pokła-
dane w nauczaniu, którym Jorge Mario Bergoglio, 
Argentyƒczyk o piemonckich korzeniach, rozpoczàł
nowy rozdział historii KoÊcioła. 
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DZIECI PIEMONTU:
PAPIEŻ FRANCISZEK 
I PRAŁAT NOVARESE

Redakcja L’Ancora

Jorge Bergoglio Luigi Novarese



NASZA
BEATYFIKACJA
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Tego dnia o naszym Błogosławionym wspominał
Papie˝ Franciszek podczas modlitwy Regina Coeli:
„Z radoÊcià pragn´ przypomnieç, ̋ e wczoraj w Rzy-
mie został ogłoszony błogosławionym ks. Luigi No-
varese, zało˝yciel Centrum Ochotników Cierpienia 
i Cichych Pracowników Krzy˝a. Łàcz´ si´ w dzi´k-
czynieniu za tego wzorcowego kapłana, który wie-
dział, jak odnowiç duszpasterstwo chorych, czyniàc
ich aktywnymi podmiotami KoÊcioła”.

13 maja odbyła si´ natomiast mi´dzynarodowa
Msza Êw. dzi´kczynna za beatyfikacj´. UroczystoÊç od-
bywała si´ w bazylice Êw. Piotra. Głównym celebransem
był kard. Angelo Comastri. Wieczorem do kaplicy gro-
bu bł. Luigiego Novarese głównymi ulicami Rzymu
przeszła procesja Êwiatła. Ka˝dy pielgrzym niósł w niej
lampion z imieniem Błogosławionego. Stolica Włoch
wyglàdała przez ten moment jak Lourdes, dzi´kujàc
w ten sposób za beatyfikacj´ tego wielkiego piemon-
ckiego kapłana, o którym mówi si´ ju˝ otwarcie, ˝e
bardzo szybko zostanie Âwi´tym.

Polscy pielgrzymi, którzy przybyli na beatyfika-
cj´, odwiedzili tak˝e wiele innych miejsc kultu. Byli
m.in. w Loreto, Manopello,
Wenecji, Padwie, San Gio-
vanni Rotondo, Asy˝u, Wero-
nie czy bawarskim Altötting.
UroczystoÊç Zało˝yciela Ci-
chych Pracowników Krzy˝a
stała si´ doskonałà okazjà do
szczególnego Êwi´towania
Roku Wiary zwiàzanego 
z nawiedzeniem grobu apos-
tołów i zyskaniem odpustów.

Nasz nowy Błogosławiony
został tak˝e wspomniany 
19 maja, podczas zakoƒcze-
nia zjazdu ruchów koÊciel-
nych. W obecnoÊci papie˝a
Franciszka oraz 200 tysi´cy
zgromadzonych na placu Êw.
Piotra odwołał si´ do jego po-

staci kard. Rino Fisichella, przewodniczàcy Papie-
skiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Nazwał go jed-
nà z osób, które były „pierwszymi promotorami apos-
tolatu Êwieckich”. Na koƒcu całà drog´ duchowà
Êwieckich zawierzył opiece trzech błogosławionych:
Jana XXIII, Jana Pawła II oraz Luigiego Novare-
se. O Novarese wypowiedział si´ tak˝e kard. Paolo
Romeo, arcybiskup Palermo przynale˝àcy do Cichych
Pracowników Krzy˝a. Przypomniał: „Novarese
kształtował swoje powołanie i swojà duchowoÊç, oso-
biÊcie doÊwiadczajàc cierpienia. Zrozumiał przez
nie, ˝e chory nie powinien zamykaç si´ w sobie, ale
powinien otworzyç si´ i staç si´ promotorem ewan-
gelizacji. To właÊnie było i pozostaje fundamental-
nà nowoÊcià dla KoÊcioła i doskonale koresponduje
ze słowami Ojca Âwi´tego Franciszka, które wygło-
sił w swoim pierwszym przemówieniu, kiedy wyjaÊ-
niał, ̋ e chrzeÊcijanie majà byç ̋ ywymi kamieniami:
mocnymi i stabilnymi w wierze i w KoÊciele, ale ˝y-
wymi i aktywnymi w apostolstwie”.

Była to jedna z pierwszych beatyfikacji za ponty-
fikatu papie˝a Franciszka. Zjechało na nià prawie 
6 tysi´cy wiernych, z czego grupa polska liczyła ok.
tysiàca osób. Byli te˝ przedstawiciele z Porugalii,
Szwajcarii, W´gier, Austrii, Izraela, Kamerunu, Be-
ninu oraz Kolumbii.  Polska grupa składała si´ głów-
nie z członków Centrum Ochotników Cierpienia oraz
sympatyków apostolskiej działalnoÊci prał. Novarese.

Wszystko działo si´ w bazylice Êw. Pawła za Mu-
rami. Beatyfikacji dokonał kard. Tarcisio Bertone –
Sekretarz Stanu Jego ÂwiàtobliwoÊci. Piemont-
czyk beatyfikował piemontczyka, za pontyfikatu
papie˝a o piemonckich korzeniach…

W rzymskich uroczystoÊciach wzi´ło udział 7 kar-
dynałów oraz 28 biskupów. Z Polski przybyli bisku-
pi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: bp Stefan Reg-
munt, bp Tadeusz Lityƒski oraz bp Paweł Socha, 
a tak˝e bp Krzysztof Zadarko z diecezji koszaliƒsko-
kołobrzeskiej. Kapłani towarzyszyli grupom przy-
byłym m.in. z archidiecezji
warmiƒskiej, wrocławskiej,
gdaƒskiej, szczeciƒsko-ka-
mieƒskiej oraz diecezji: ziel-
nogórsko-gorzowskiej, ko-
szaliƒsko-kołobrzeskiej, gli-
wickiej i elblàskiej a tak˝e
wiernym z Sandomierza, Ra-
domia, Ełku i Warszawy. Na
beatyfikacji byli tak˝e obec-
ni krewni prał. Novarese:
rodzeƒstwo Giancarlo i Ma-
riella Cerutti – dzieci jego
bratanicy Teresy Novarese

Cerutti, zmarłej w 2009 r. Poza duchowieƒstwem 
i rodzinà w uroczystoÊciach uczestniczyli przedsta-
wiciele władz z Polski i Włoszech: Prezydent Głogowa
Jan Zubowski, Starosta Głogowski Rafael Roka-
szewicz, przedstawiciel ambasady Polski w Rzymie
Wojciech Unolt z mał˝onkà, wiceprezes PFRON Ja-
cek Brzeziƒski wraz z Dyrektorem Generalnym Se-
bastianem Szymonikiem oraz przedstawiciele władz
samorzàdowych z Rzymu, Casale Monferrato, Roc-
ca Priora i włoscy parlamentarzyÊci.

12 maja miało miejsce polskie dzí kczynienie za bea-
tyfikacj́ . W tym dniu pielgrzymi nawiedzili miejsce, gdzie
znajdujà si´ relikwie Błogosławionego. Homili´ podczas
Mszy Êw. odprawianej w koÊciele Jana Chrzciciela, któ-
ry znajdował si´ blisko via dei Brasciani, gdzie jest ko-
Êciół z grobem bł. L. Novarese, wygłosił bp Tadeusz Li-
tyƒski. Przypomniał wiernym wiele wàtków z ˝ycia
Błogosławionego, skupiajàc si´ na roli jego mamy
oraz owocach, jakie wydało jego dzieło w Polsce.

Ks. Janusz Malski i ks. Armando Aufiero – podziękowania podczas beatyfikacji
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Wierzymy, ˝e Bóg niczego nie czyni 
przez przypadek. 
Przeznacza On chorych 
do specjalnego planu miłoÊci: 
do tego, by współdziałali z Nim 
dla zbawienia Êwiata.

Wierzymy, ˝e Krzy˝ rodzi wiar´.
Wierzymy, ˝e Jezus wzywa cierpienie 
do wyjÊcia ze swojej rozpaczliwej nieu˝ytecz-
noÊci.
Wierzymy, ̋ e im jesteÊmy słabsi, tym jesteÊmy
mocniejsi.

Wierzymy, ˝e Matka Bo˝a 
zwróciła si´ do nas, 
proszàc o modlitw´ i pokut´ 
dla zbawienia braci.
Wierzymy, ˝e Matka KoÊcioła ukazała nam 
jasny i sprecyzowany program, który czyni nas 
odpowiedzialnymi za ˝ycie społeczne.

Wierzymy w nierozerwalnà jednoÊç, 
jaka musi istnieç pomi´dzy 
naszym cierpieniem 
a cierpieniem Chrystusa, 
aby nie została utracona 
wartoÊç naszej ofiary.
Wierzymy w apostolat 
dowartoÊciowania cierpienia 

zaproponowany przez Niepokalanà 
w Lourdes i w Fatimie.
Wierzymy, ˝e chorzy, najubo˝si 
i najbardziej dotkni´ci niepełnosprawnoÊcià 
sà najwi´kszym wsparciem 
dla CVS i KoÊcioła.
Wierzymy w przemo˝nà sił´ 
naszego apostolatu.

Wierzymy, i˝ nic nie mo˝e nas zatrzymaç 
w realizacji naszego programu zdobycia
wszystkich dusz, 
zbawienia wszystkich grzeszników, poniewa˝
taka jest wola Bo˝a: 
aby wszyscy wierzyli w Niego i w Syna, 
którego On posłał, Jezusa Chrystusa.

Wierzymy, ale przymnó˝ nam wiary, o Panie, 
w budujàcà moc cierpienia.
Amen.

Mamy misj´ zbawiania, ewangelizowania, 
misj´ zwyci´˝ania poprzez krzy˝. 
Ta misja jest wymaganiem miłoÊci, 
jest siłà miłoÊci, 
która nie mo˝e byç uwi´ziona. 
JesteÊmy kontynuatorami Jego M´ki, 
z Jego krzy˝a czerpiemy nasze nowe ˝ycie.

CREDO
Błogosławionego  Luigiego  Novarese

Bazylika Św. Pawła za Murami, beatyfikacja

Kościół św. Jana Chrzciciela, dziękczynienie grupy polskiej

Loreto, Msza św. pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Zadarki 
(w środku). Od lewej ks. Janusz Malski, 
od prawej ks. Stanisław Łada

Bazylika Św. Piotra, 4 od lewej: ks. Marcin Marciniak, 
następnie: ks. Radosław Horbatowski i ks. Łukasz Malec

Rodzina Dreszerskich i Tomasz Żądło składają dar dziękczynny 
na ręce ks. Janusza

Ks. bp Tadeusz Lityński, który przewodniczył 
Mszy św. dziękczynnej w kościele Jana Chrzciciela



Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża
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Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża
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POTOK ŁASK BYLIŚMY JEDNĄ
WIELKĄ RODZINĄJestem piel´gniarkà i pracuj´ z osobami chorymi

i niepełnosprawnymi. Od kilku lat jestem ju˝ na eme-
ryturze. O ks. Novarese wiedziałam mało. Mam kil-
ku swoich Êwi´tych i błogosławionych. Pierwsze
miejsce wÊród nich zajmuje Siostra Faustyna. To właÊ-
nie jej zawdzi´czam tak bardzo du˝o, ka˝dego roku
czekajàc na Âwi´to Miłosierdzia. Ale w pewnym mo-
mencie zobaczyłam podobieƒstwo przesłania s. Fau-
styny i ks. Novarese i to dlatego chciałam jechaç na
t´ pielgrzymk´. Od ok. 2 lat myÊlałam o stworzeniu
grupy modlitewnej połàczonej z apostolatem dla naj-
bardziej potrzebujàcych. Wst´pne rozmowy napotkały
na trudnoÊci, dlatego zadowolenie czerpałam 
z pracy z chorymi. Mój zakład, Pallotyƒski Dom Opie-
kuƒczy, mieÊci si´ 40 km od mojego miejsca za-
mieszkania, dlatego moje działanie chciałam urze-
czywistniç w swojej parafii. Ciàgle jednak brakowa-
ło mi czegoÊ, ciàgle czytałam, szukałam... Nie liczyłam
na to, ˝e wyjazd do Rzymu b´dzie Êwiatłem, drogo-
wskazem. O doznanych łaskach du˝o byłoby pisaç...
Pierwszà była łaska sakramentu pokuty w sanktua-
rium na Kalenbergu. Gdy odbyłam spowiedê, za-
uwa˝yłam, ˝e na Êcianie w pobli˝u był obraz Jezusa

Miłosiernego i słowa „Jezu, ufam Tobie”. Całà
Msz´ Êw. dzi´kowałam Panu z oczami pełnymi łez.
Drugà łaskà była Eucharystia pod dwiema postacia-
mi – w Padwie. Trzecià łaskà było Êwiatło odnoÊnie
zało˝enia grupy modlitewnej połàczonej z działaniem.
W moich myÊlach to był ciàgle jakiÊ „Bo˝y Wolon-
tariat”. Moje myÊli po odbyciu pielgrzymki poÊwi´-
conej ks. Novarese powoli układały si´ w całoÊç. Mia-
łam zamiar zakupiç biografi´ Luigiego Novarese. Za-
prenumerowałam te˝ dwumiesi´cznik „Kotwica”. Cała
pielgrzymka była cudowna, ale najwa˝niejsze odby-
ło si´ w autokarze, na samym koƒcu pielgrzymki, gdy
pani Iza Rutkowska zacz´ła opowiadaç o Siostrze Fau-
stynie, którà zawsze nosz´ przy sobie, o Miłosierdziu
Bo˝ym i o wzajemnym uzupełnianiu si´ tych dwóch
postaci. Nie pami´tam, co dokładnie powiedziała pani
Iza, ale mnie zatkało… Poczułam nagle l´k przed wy-
zwaniem, ale i radoÊç, ̋ e mam odpowiedê na wszyst-
kie myÊli i obawy, i jakàÊ pewnoÊç, po co pojechałam
do Rzymu. Nie mogłam si´ pozbieraç. Chciałam byç
wtedy sama. Wiem jednak, ̋ e chc´ próbowaç sił, ale
czy mi si´ uda?

Jestem emerytkà o umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawnoÊci. Od dwóch lat prowadz´ apostolat
Centrum Ochotników Cierpienia przy parafii pw. 
Âw. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Kurowie. 

W listopadzie ubiegłego roku zadzwoniła do mnie
s. Ewa z wiadomoÊcià, ̋ e w maju 2013 r. b´dzie pielg-
rzymka do Rzymu na beatyfikacj´ prał. Luigiego No-
varese. Od razu, bez namysłu zgłosiłam swój udział,
a po dwóch dniach, bez porozumienia zgłosiłam i za-
pisałam mojà wnuczk´ Justyn´, ˝eby mieç podpor´. 

Nasza w´drówka do Włoch rozpocz´ła si´ 9 maja
o godz. 5.00 z Głogowa. Jadàc autokarem, nie tyl-
ko podziwialiÊmy pi´kne krajobrazy i widoki Alp ze
Êniegiem na szczytach, ale równie˝ ÊpiewaliÊmy Go-
dzinki, odmawialiÊmy koronk´ do Miłosierdzia Bo-
˝ego, ró˝aniec i ÊpiewaliÊmy Litani´ do Matki Bo-
˝ej. Du˝o modliliÊmy si´ w ró˝nych intencjach i Êpie-
waliÊmy pieÊni. Codziennie uczestniczyliÊmy w Eu-
charystii. To wszystko umacniało nas w wierze, sta-
waliÊmy si´ silni Duchem. W czasie w´drówki pa-
nowała miła, serdeczna i przyjazna atmosfera, sta-
liÊmy si´ jednà wielkà rodzinà.

ZwiedziliÊmy wiele miejscowoÊci i miejsc dla nas bar-
dzo wa˝nych. Najwa˝niejszym jednak dla nas wydarze-
niem była beatyfikacja Luigiego Novarese w bazylice Êw.
Pawła za Murami. Wielka i pí kna uroczystoÊç. Nast́ pny
moment to nawiedzenie grobu bł. Luigiego Novarese.
Ogromnym prze˝yciem było spotkanie z papie˝em Fran-
ciszkiem na placu Êw. Piotra, a tak˝e modlitwa przy gro-
bie naszego Błogosławionego Jana Pawła II. 

W ostatnim etapie naszej pí knej, duchowej w´drówki
jechaliÊmy do Altötting w Bawarii. Eucharystia była 
w koÊciele Êw. Konrada, tam te˝ ucałowaliÊmy jego re-
likwie. Póênym wieczorem na placu przed bazylikà Êw.
Anny odÊpiewaliÊmy na powietrzu Apel Jasnogórski.

Sumujàc nasze pielgrzymowanie, wiem, ̋ e mamy
wiele miłych prze˝yç i wra˝eƒ, które na zawsze po-
zostanà w naszej pami´ci i nikt nam ich nie odbie-
rze. Pan Bóg nas prowadził, a Matka Bo˝a nas wspie-
rała i pomagała, dodawała nam sił w pokonywaniu
trudów naszej w´drówki. Jestem ogromnie wdzi´cz-
na wszystkim, którzy przyczynili si´, bym mogła to
wszystko razem prze˝yç. Wiem te˝, ̋ e zapomniałam
o jakimkolwiek bólu. Jestem bardzo szcz´Êliwa.

Aleksandara Ładak z Ełku Barbara Krygiel ze Starego Kurowa

Msza św. w Padwie Grupa pani Basi przy Koloseum
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Do koƒca nie wiedziałam, czy pojad´ na piel-
grzymk´ z okazji beatyfikacji ks. prał. Luigiego No-
varese. Siostra z Cichych Pracowników Krzy˝a za-
proponowała, ˝eby pomodliç si´ do Luigiego: jeÊli
chce, abyÊmy pojechali, to niech pomo˝e. Pomodli-
łam si´ i razem z kole˝ankà stwierdziłyÊmy, ˝e jak
b´dzie taka wola, to pojedziemy. Od tej pory wszyst-
ko zacz´ło si´ układaç ku pielgrzymce. Na studiach
wszystko miałam do zrobienia „na wczoraj” ale po-
jechałam, a w trakcie pielgrzymki dowiedziałam si´,
˝e terminy zostały przedłu˝one, wi´c zdà˝´ po po-
wrocie wszystko pozaliczaç. 

Pielgrzymka do Włoch, do Luigiego Novarese była
dla mnie pielgrzymkà ˝ycia, przygodà ˝ycia, a szcze-
gólnie gł´bokim, duchowym doÊwiadczeniem ̋ ycia. B´-

dàc ju  ̋ponad rok na wolontariacie w Domu Uzdrowienie
Chorych w Głogowie i działajàc w charyzmacie Luigiego
Novarese, ciàgle nie rozumiałam tego charyzmatu 
w stosunku do mnie. Rozumiałam i widziałam, jak wa˝-
ny on jest i jak dotyczy wszystkich tych chorych i nie-
pełnosprawnych, którzy przyje˝d˝ajà do głogowskiego
Domu, ale nie rozumiałam i nie widziałam w tym Êro-
dowisku swojego duchowego miejsca. 

Ciàgle zadawałam sobie pytania: Czy cierpienie
mo˝e mieç sens? Czy cierpienie mo˝e staç si´ siłà,
aby nieÊç miłoÊç? Ciàgle mi to nie pasowało. A˝ tu
nagle, tak po prostu, na pielgrzymce z okazji bea-
tyfikacji Luigiego Novarese, przez 24 godz. prze-
bywanie z ludêmi, którzy „czujà” ten charyzmat, to
dzieło, przez przebywanie z ludêmi, którym Luigi No-
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varese jest ojcem i opiekunem w drodze przez cier-
pienie do zbawienia, nie tylko zrozumiałam, ale i do-
Êwiadczyłam tego, ̋ e to wszystko ma naprawd´ sens
i wartoÊç. Jezus cierpiał, cierpiał, bioràc na Siebie
wszystkie moje grzechy, słaboÊci, zniewolenia, cho-
roby. Wszystko to zabrał i zaniósł na Krzy˝. Poko-
nał Êmierç. Zmartwychwstał. Dla mnie. Bo mnie ko-
cha. Bezwarunkowo. Na zawsze. By mnie zbawiç. 

Dzi´ki temu charyzmatowi Luigiego Novarese zro-
zumiałam, ˝e cierpienie, niesienie krzy˝a jest tylko
przejÊciem i drogà ku Zbawieniu. Zrozumiałam, ̋ e cier-
pienie ma sens, bo jest tak wielkim poÊwi´ceniem ze
wzgl´du na miłoÊç – miłoÊç, która znajàc ból i ka˝dy
najgorszy grzech – jest bezwarunkowa i na zawsze. Bło-
gosławiony Luigi Novarese jest dla mnie ojcem i opie-
kunem i wiem, ˝e ka˝de moje cierpienie, niezale˝nie
od tego czy fizyczne, psychiczne, duchowe – ma sens,
bo prowadzi do niepoj´tej radoÊci – do Zbawienia. Bo
„Zbawienie przyszło przez Krzy˝” – wi´c to ma sens! 

Dzi´kuj´ Bogu za to, ˝e Dom Uzdrowienie Cho-
rych znajduje si´ w Głogowie, dzi´kuj´ za dar
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a w Głogowie,
dzi´kuj´ za błogosławionego Luigiego Novarese.

IKONY
OJCA MARKO RUPNIKA

W numerze 1 (65) 2013 jako okładka posłu˝yła fo-
tografia mozaiki, która powstała w Atelier o. Marko
Rupnika. Mozaika nosi tytuł: „Miłosierny Samary-
tanin”. Zdobiła ona tak˝e okładk´ materiałów Pa-
pieskiej Rady ds. Słu˝by Zdrowia i Duszpasterstwa
Chorych wydanych z okazji XXI Âwiatowego Dnia Cho-
rego. Redakcja „Kotwicy” pragnie przeprosiç za brak
podpisu tego zdj´cia w styczniowo-lutowym numerze.

Mozaiki pracowni Rupnika stanowiły tez opraw  ́gra-
ficznà ksià˝eczki z celebracjami liturgicznymi na uro-
czystoÊci zwiàzane z beatyfikacjà Luigiego Novarese.

O. Marko Rupnik jest słoweƒskim jezuità, absol-
wentem Akademii Sztuk Pi´knych. W jego Atelier po-
wstało mnóstwo znamiennych dzieł, które zdobià naj-
wa˝niejsze miejsca kultu naszego KoÊcioła. Widzimy
je w Lourdes, w Fatimie, w San Giovanni Rotondo,
w kaplicach wielu wspólnot i parafii na Êwiecie.

CIERPIENIE MA SENS!
Katarzyna Kubiak z Głogowa

Kasia Kubiak i Joasia Jakuć w Wenecji



Spotkania z osobami niepełnosprawnymi, chory-
mi w latach mojego dojrzewania pozwoliły mi na po-
wolne kształtowanie moich osobistych wyborów.
Pragn´ zanurzyç si´ w mojà przeszłoÊç, mojà burz-
liwà młodzieƒczoÊç: chciałam osiàgnàç du˝o, pono-
szàc wiele ofiar i wyrzeczeƒ, aby osiàgnàç cel, a była
to kariera sportowa i pi´kna dyscyplina, jakà jest te-
nis ziemny. Cel wa˝ny mo˝e, ale bardzo przyziem-
ny, który nie do koƒca dawał szcz´Êcie, którego szu-
kałam. Niewàtpliwie dobrze jest mieç w ˝yciu pas-
j´ – to istotne, bo porzàdkuje wiele sfer naszej oso-
bowoÊci i post´powania, uczy samozaparcia, syste-
matycznoÊci, zdrowej ambicji, stawiania sobie celów
i dà˝enia do nich. W tym wszystkim nie znalazłam
miejsca dla Pana Boga, pogł´biania mojej relacji 
z Nim. Ale On upomniał si´ o mnie – przez splot wy-
darzeƒ, które przekierowały moje ̋ ycie, pozwalajàc
odkryç moje Powołanie. Ju˝ niewa˝ne stało si´ dla

mnie MIEå, ale
BYå, ofiarowaç
swoje ˝ycie
Bogu, bo taka
droga mi si´ od-
słaniała poprzez
spotykanych lu-
dzi i prze˝yte
sytuacje. 

Jako młoda osoba nie nale˝ałam do zbyt po-
prawnych katolików, moje ˝ycie szło w innym kie-
runku. Ale Pan Bóg postawił na mojej drodze nowych
przyjaciół, którzy b´dàc ju˝ w koÊciele, pokazali mi
nowà drog´, gdzie był czas na modlitw´, na słu˝b´
bliêniemu poprzez ró˝ne formy wolontariatu, 
a szczególnie wÊród cierpiàcych i potrzebujàcych. Nie
wyobra˝ałam sobie, ̋ e taka forma sp´dzania wolnego
czasu mo˝e dawaç a˝ tyle satysfakcji i pokoju ducha,

s. Małgorzata Malska SOdC
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czyli tego, czego w sumie szukałam. Pan Bóg po-
sługuje si´ ró˝nymi Êrodkami, aby dotrzeç do czło-
wieka. Na mojej drodze i drodze mojego brata ks. Ja-
nusza postawił abp.  Majdaƒskiego,  pasterza diecezji
szczeciƒsko-kamieƒskiej i miasta, z którego pocho-
dziłam. OpatrznoÊciowe spotkanie naszego arcybis-
kupa z ks. Luigim Novarese na kongresie w Fatimie
dopełniło wszystkiego. Zaproponował ks. Januszowi,
a póêniej mi, bli˝sze poznanie dzieła prał. L. Nova-
rese, którego celem jest wspieranie, pomaganie i for-
mowanie osób niepełnosprawnych poprzez nauk´ od-
powiedzialnoÊci i apostolstwa w odkrywaniu swoje-
go miejsca w koÊciele i społeczeƒstwie.  Podj´łam de-
cyzj´. Wyje˝d˝am, chc´ poznaç to dzieło. 

Wieczne miasto Rzym – pierwsze miejsce moje-
go spotkania z przyszłym Błogosławionym oraz
współzało˝ycielkà dzieła s. Miriam Elwirà. Zafas-
cynowała mnie Jego postaç. Osoby skromnej, bardzo
odwa˝nej, zdecydowanej, ale co najwa˝niejsze: ka-
płana wielkiej wiary i całkowitego oddania, zawie-
rzenia Niepokalanej. Nieustannie modlił si´ na ró-
˝aƒcu. Prowadzone dzieła i pomysły na przyszłoÊç
Êwiadczyły o Jego charyzmatycznej osobowoÊci,
którà zara˝ał członków wspólnoty Cichych Pracow-
ników Krzy˝a. Jeden cel – zaprowadziç chorych i nie-
pełnosprawnych do Chrystusa. I tak zapragn´łam staç
si´ członkiem tej wspólnoty. Czułam, jak bardzo po-
trzebne jest to dzieło, które nie wyr´cza chorych i nie-
pełnosprawnych, ale pokazuje drog´ pełnego zjed-
noczenia z Chrystusem oraz przekazuje kerygmat 
w nowy sposób, poprzez uporzàdkowanà formacj´ du-
chowà i apostolskà. To pociàga tak wczoraj, jak i dziÊ.
Staç przy krzy˝u osoby cierpiàcej to jak staç pod krzy-
˝em Chrystusa, wierzàc, ˝e On zmartwychwstał, ˝e
grób jest pusty, ˝e cierpienie, choroba i ból te˝ si´
skoƒczà. Zjednoczenie z krzy˝em Chrystusa sprawia,
˝e ten ci´˝ar staje si´ l˝ejszy. On sam zaprasza nas,
abyÊmy poszli do Niego, kiedy nam trudno i ci´˝ko. 

Ogromnie si´ ciesz´, ˝e mój zało˝yciel jest Bło-
gosławiony. Dzi´ki temu wiem, ̋ e mam or´downika,
przewodnika, Tego, który pokazał drog´. Pragn´ od

Niego nieustannie uczyç si´ zawierzenia Maryi i mi-
łoÊci do Niej, wiary w OpatrznoÊç Bo˝à, niezmor-
dowanego zaanga˝owania apostolskiego na rzecz cho-
rych i niepełnosprawnych, odwagi i otwartoÊci na
nowe wyzwania. Pragn´ od Niego czerpaç  sił´ do ich
realizowania. 

Błogosławiony Luigi Novarese, or´duj za nami 
i za całà wspólnotà Cichych Pracowników Krzy˝a.

ŚWIADEC T WO

29
KOTWICA 3/2013

MOJE„SI” 



mojego ̋ ycia jest błogosławiona, ̋ e cały czas Pan bło-
gosławi mi. Idealnym przykładem jest to, ˝e poje-
chałem na t´ pielgrzymk´ beatyfikacyjnà. Kiedy do-
wiedziałem si´, ˝e jest ta pielgrzymka, bardzo
chciałem pojechaç, ale nie staç mnie było. Oddałem
to Jemu, powiedziałem: jeÊli Ty chcesz, ˝ebym po-
jechał, to si´ zatroszczysz. I tak te˝ si´ stało. DziÊ
widz´, ̋ e pojechałem tam, ̋ eby usłyszeç słowa Bło-
gosławionego, ̋ e w cierpieniu siła. Dostrzec w cier-
pieniu sens to jest naprawd´ coÊ pi´knego. Kiedy ja
dostrzegłem, ̋ e brak Ojca, jego alkoholizm i rozwód
rodziców miał sens, ̋ e to wszystko było po coÊ, to tak
po prostu zaczàłem dzi´kowaç, bo tak naprawd´ nie
wiem, jakim bym był człowiekiem… To, ̋ e teraz po-
trafi´ pochylaç si´ nad potrzebujàcym, rozumiem cier-
pienie innych i cały czas mam pragnienie niesienia
pomocy i głoszenia Jezusa Zmartwychwstałego, za-
wdzi´czam właÊnie mojej przeszłoÊci i temu, ̋ e sta-
nàł na mojej drodze Jezus Chrystus.

Cały czas pielgrzymki był czasem bardzo błogo-
sławionym dla mnie, wracam z niej z wielkim prag-
nieniem Êwi´toÊci: by byç jak Luigi.

„Tam gdzie człowiek poszukuje Ciebie”. Szu-
kałem i szukałem, a˝ w koƒcu znalazłem Jezusa. 
A kiedy Go znalazłem, widz´ Go cały czas w osobach,
które potrzebujà mojej pomocy. Takim jeszcze cu-
downym dla mnie czasem była msza beatyfikacyjna,
kiedy siedziała obok mnie niewidoma pani i kiedy
mogłem jej mówiç, co widz´, opisaç wystrój bazyli-
ki, kapłanów którzy przybyli na t´ uroczystoÊç czy
po prostu obrz´d odsłoni´cia wizerunku nowego Bło-
gosławionego i kiedy zobaczyłem w jej oczach łzy, to
było naprawd´ bardzo wyraziste byç oczami innych
i widzieç, jak słowa poruszajà i wzruszajà. Dzi´ku-
je jej za to nowe doÊwiadczenie w moim ˝yciu.

I na zakoƒczenie chc´ bardzo podzi´kowaç Cichym
Pracownikom Krzy˝a, którzy dali mi mo˝liwoÊç
uczestnictwa w tym pi´knym czasie i wszystkim lu-
dziom, których Pan postawił na mojej drodze. I ˝y-
cz´ wszystkim, byÊcie odkryli, ̋ e historia waszego ̋ y-
cia jest błogosławiona, a nawet Êwi´ta ;)
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SIŁA 
CHRYSTUSOWEGO

KRZYŻA

„Pozwól mi uwierzyç, Panie, ̋ e w cierpieniu siła, aby miłoÊç nieÊç tam,
gdzie przyszłoÊç jest zamkni´ta na nadziej´, tam gdzie człowiek poszuku-
je ciebie”. Zaczynam od słów Błogosławionego Luigiego Novarese, które usły-
szałem podczas pielgrzymki na beatyfikacj´. Słowa, które mnie bardzo poruszyły,
a które w całym znaczeniu mog´ potwierdziç przez histori´ mojego ˝ycia. 

„W cierpieniu siła, aby miłoÊç nieÊç”.Moim cierpieniem był i nadal jest
brak Ojca. Mój tata był alkoholikiem, a co si´ z tym wià˝e: zn´cał si´ nad
rodzinà i nigdy nie doÊwiadczyłem miłoÊci z jego strony. Obecnie nie ̋ yje. Od
roku. OczywiÊcie w wyniku alkoholu.  Jako 19-latek mog´ dopiero teraz po-
wiedzieç, ˝e Ojciec ma bardzo du˝e znaczenie w ˝yciu młodego chłopaka. 
I ˝e braki w dzieciƒstwie bardzo rzutujà na przyszłoÊç. „Tam gdzie przy-
szłoÊç jest zamkni´ta na Nadziej´”. Cz´sto mówiłem, ̋ e si´ nie nadaj´, jes-
tem do niczego, ˝e nie dam rady, brak nadziei na przyszłoÊç towarzyszył mi
cały czas. Podczas mszy beatyfikacyjnej w pierwszym czytaniu usłyszałem:
„Jak bowiem obfituje w nas cierpienie Chrystusa, tak te˝ wielkiej doznaje-
my przez Chrystusa pociechy” (2 Kor 1,5).  

I widz´, ̋ e naprawd´ dopiero kiedy oddałem to Jezusowi, kiedy ofiarowałem
Mu cierpienie i pragnàłem razem z nim to nieÊç, to odkryłem, ˝e historia

Paweł Wartecki



Ewa Gałka Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Nidzicy
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Ks. Janusz Malski Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża
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Zacz´ło si´ we wrzeÊniu 1991 r. – od diecezjal-
nej warmiƒskiej pielgrzymki Niepełnosprawnych do
Rzymu do Ojca Âwi´tego.

To Darek, niezłomny ministrant, codziennie oddany
w posłudze, niepełnosprawny intelektualnie, ze
sprz´˝onymi schorzeniami (wada serca i epilepsja),
tak mało sprawny w codziennym ˝yciu, a jak˝e sku-
piony przy ołtarzu, precyzyjnie wykonujàcy po-
szczególne czynnoÊci, miał szcz´Êcie zakwalifikowaç
si´ na t´ niezwykłà pielgrzymk´. Byłam pełna nie-
pokoju, jak przetrwaç trzy tygodnie z tak niepeł-
nosprawnym synem, jak pozostawiç tylko z ojcem dru-
giego niepełnosprawnego syna w domu. Ale to pielg-
rzymka dla niepełnosprawnych, ja mogłam pojechaç
tylko jako opiekun i pomocnik, to Darek był głównym
pielgrzymem.

W pi´çdziesi´cioosobowej grupie było szeÊç osób
na wózkach inwalidzkich i wiele osób z ró˝noraki-
mi schorzeniami, a do pomocy dwie piel´gniarki, le-
karz, dwóch ksi´˝y, młody kleryk i kilku młodych wo-
lontariuszy. To była pielgrzymka ˝ycia. Główny cel,
to spotkanie z Ojcem Âwi´tym, rekolekcje w Re, ma-
łej wiosce w górach na północy Włoch w pobli˝u san-
ktuarium Matki Bo˝ej Krwawiàcej. Tam jest pi´knie
poło˝ony, ogromny dom dla niepełnosprawnych
pielgrzymów prowadzony przez Cichych Pracowni-
ków Krzy˝a. MogliÊmy tam byç zaproszeni dzi´ki Ojcu
Âwi´temu Janowi Pawłowi II, który szczególnà
troskà otaczał niepełnosprawnych i chorych, był êród-
łem nadziei, obdarzał pokojem, wyzwalał w ka˝dym
z nas niezwykłà energi´, wzajemnà trosk´ o ka˝de-
go z osobna, nieopisanà moc niezb´dnà do pokony-
wania trudów ka˝dego dnia tej pielgrzymki i ka˝dego
dnia pielgrzymki ˝ycia naznaczonego pi´tnem nie-
pełnosprawnoÊci.  

Pierwszy etap, to Wenecja, gdzie ̋ aden wózek in-
walidzki nie był zwolniony z pokonywania setek scho-
dów. Miałam za zadanie zabezpieczaç „tyły”, aby nikt
si´ nie zapodział. To wówczas poznałam panià Zo-
fi´, zamykajàcà grup´, której jedynym celem wyjazdu
było spotkanie z Ojcem Âwi´tym i nic wi´cej poza tym

pragnieniem dla niej nie było wa˝ne. Usprawiedli-
wiajàc si´ z tego „ociàgania si´”, zwierzyła si´, ˝e
gdyby organizator pielgrzymki ks. Janusz wiedział,
jaka jest chora (dwa miesiàce po zawale), to na pew-
no by jej nie wziàł, ale zabroniła znajomym mówiç
o jej stanie, zapowiedziała, ̋ e nigdy by nie wybaczyła,
gdyby odebrano jej szans´ wyjazdu do Ojca Âwi´te-
go. Nie bardzo wierzyłam w jej „gadanie”, bo była
taka dzielna, radosna, uÊmiechni´ta i nie było widaç
cierpienia.

Nast´pne etapy pielgrzymki to San Marino,
Asy˝, Loreto i Rzym, a tam – zakwaterowanie na pe-
ryferiach miasta, pi´trowe łó˝ka, kłopoty zdrowot-
ne uczestników pielgrzymki. Najbardziej ucià˝liwe
i niepokojàce były napady epileptyczne kilku osób, dłu-
gotrwałe utraty przytomnoÊci po ka˝dych drgawkach
u Marii na wózku, która cudem wróciła do ˝ycia po
trzyletnim letargu na skutek wypadku autobusowe-
go. To ona była dobrym duchem tej grupy, to ona naj-
wi´cej przekazywała wszystkim dobrej energii i na-
dziei, podtrzymywała na duchu i była „Êwiatłem 
w ciemnoÊciach trudów”. Ka˝dy dzieƒ zaczynał si´
Mszà Âwi´tà w plenerze, podczas których Darek so-
lidnie słu˝ył. A potem zwiedzanie Rzymu, ogromny

BŁ. LUIGI NOVARESE 
PROWADZI NAS 
OD PONAD 20 LAT… 

Pani Ewa Gałka w Głogowie, przy pomniku
Jana Pawła II
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dziny z nami sp´dziła bardzo aktywnie, wiele roz-
mawiała, wspominała rodzin´ pozostawionà w El-
blàgu, wspominała prze˝ycia, które były jej dane, ale
nawet przez chwil´ nie zdradziła zbli˝ajàcej si´ ta-
jemnicy odejÊcia od nas.

Pobyt w Re to bardzo bogate doÊwiadczenie, sku-
pione na wielorakich działaniach, na pracy przy funk-
cjonowaniu Domu. Prowadzeniem tego ogromnego
Domu zajmowało si´ zaledwie szeÊç osób – Cichych
Pracowników Krzy˝a, a ka˝dego dnia było tam po-
nad 250 pielgrzymów o ró˝nym stopniu niepełnos-
prawnoÊci, z czego co najmniej jedna trzecia na wóz-
kach inwalidzkich i je˝d˝àcych ło˝ach. Warunki prze-
bywania luksusowe. Pokoje dwuosobowe, wsz´dzie do-
stosowane, nie spotkaliÊmy ̋ adnej bariery. Poczynajàc
od pokoi i pomieszczeƒ sanitarnych, dojazd na ka˝-
de pi´tro dostosowanà do ró˝norakich niepełnos-
prawnoÊci windà, nachylone odpowiednio w górzy-
stym terenie alejki w ukwieconym ogrodzie, gdzie od-
bywały si´ codziennie procesje z wózkami, ze Êwiat-
łami na du˝y plac przy grocie, w której królowała ka-
pliczka Matki Bo˝ej Fatimskiej, or´downiczki nie-
pełnosprawnych i chorych.

W ka˝dej chwili czuliÊmy obecnoÊç Ojca Âwi´te-
go, dzi´ki któremu mogliÊmy doÊwiadczyç pielgrzymki
˝ycia i uczestniczyç w ostatniej drodze pani Zofii. ̊ e-
gnaliÊmy jà z godnoÊcià – nie tylko my, ale wszyscy
włoscy pielgrzymi, podczas przejÊcia do miejsca ocze-
kiwania na samolot, którym w specjalnej trumnie uda-
ła si´ do rodzinnego miasta. Miała propozycj´ spo-
czynku wiecznego w Re, ale wola rodziny była inna.

Te wszystkie doÊwiadczenia, to co zobaczyłam po
drodze, a głównie oÊrodki rehabilitacji dla niepeł-
nosprawnych intelektualnie, dostosowanà i trafnie zor-
ganizowanà prac´, organizacj´ prowadzenia Domu
Pielgrzyma dla Niepełnosprawnych, gdzie ka˝dà
sprawniejszà osob´ włàczano do pracy przy sprzàtaniu,
w kuchni i obsłudze potrzebujàcych, ubogaciły mnie
i rozbudziły plany na przyszłoÊç. To właÊnie 
w Re zapadła najtrudniejsza moja decyzja ̋ yciowa –
odejÊcia z pracy w dobrze zorganizowanej szkole spe-

cjalnej, do niepewnej przyszłoÊci, w celu tworzenia od
podstaw kompleksu placówek dla niepełnosprawnych
w Nidzicy. To Papie˝ rodak, Jan Paweł II, swojà nau-
kà, spojrzeniem, słowami pomógł mi bardziej dostrzec
potrzeby moich dwojga znacznie niepełnosprawnych
dzieci, wielu innych potrzebujàcych oraz wielu rodzin
obcià˝onych problemem wielorakiej niepełnospraw-
noÊci i podjàç wyzwanie. To w trzecim dniu rekolek-
cji w Re po rozmowie z ks. Januszem Malskim i od-
czuciu tajemniczej mocy oraz odwagi postanowiłam
podà˝aç drogà wspólnà z niepełnosprawnymi. 

Dzieło Papieskie trwa i jest kontynuowane w Gło-
gowie w Domu „Uzdrowienie Chorych”, do którego
podà˝aliÊmy co roku z około 100-osobowà grupà nie-
pełnosprawnych i opiekunów, w którym nabieraliÊ-
my mocy i optymizmu, ładowaliÊmy duchowe aku-
mulatory i pełni nadziei wracaliÊmy do domów. Peł-
ni mocy wracaliÊmy do pracy, w której wszystko dziw-
nie, cudownie si´ układało, powstawały nowe budynki,
nowe placówki, wzrastała integracja rodzin, nie prze-
ra˝ały trudy. CzuliÊmy nieustannie tajemnicze wspar-
cie „z góry”, nieokreÊlone Êwiatło i niezwykłà ak-
tywnoÊç oraz odwag´ w podà˝aniu ku przyszłoÊci 
z niepełnosprawnymi w podejmowaniu nowych wy-
zwaƒ, które były odpowiedzià na potrzeby społeczne
lokalnego Êrodowiska i realizacj´ misji naszej 50-let-
niej organizacji pozarzàdowej, niedochodowej i sa-
mopomocowej działajàcej na rzecz niepełnosprawnych
intelektualnie i innych wielorako dysfunkcyjnych.

Po latach uÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e nasz Papie˝
Jan Paweł II obejmuje cały Êwiat i nas te˝, niepeł-
nosprawni majà jeszcze swojego apostoła Luigiego
Novarese, który nieustannie czuwa nad nami,
wzmacnia i prowadzi. Prowadzi przez wszystkie tru-
dy ˝ycia, dodaje odwagi w podejmowaniu trudnych
i ryzykownych decyzji, nigdy nie pozwala upadaç 
w trudnych działaniach. ObecnoÊç na uroczystoÊci
beatyfikacji prał. Luigiego Novarese przekonała
nas dogł´bnie, ˝e charyzmat naszego apostoła cho-
rych wyznacza codziennoÊç i drog´ do aktywnego ̋ y-
cia osób niepełnosprawnych.

upał i tym razem Darek padł w napadzie epilepsji.
Dwie godziny przymusowego odpoczynku, bo musiał
odespaç drgawkowe prze˝ycia, dobrze, ˝e w chłod-
nej bazylice i na schodach wyło˝onych mi´kkà wy-
kładzinà, w pobli˝u głównego ołtarza.

Trudy pielgrzymki ubogaciło zaproszenie na
obiad do ks. Janusza Malskiego, który był inicja-
torem wyjazdu, a od poczàtku pontyfikatu był wy-
brany przez Papie˝a do współpracy z niepełnos-
prawnymi. Nast´pnego dnia, ju˝ dwie godziny
wczeÊniej na placu Êw. Piotra zebrały si´ tłumy pielg-
rzymów, niezwykłe emocje ogarn´ły wszystkich, 
z ró˝nych stron i w ró˝nych j´zykach słychaç Êpie-
wy. I nagle Jan Paweł II ukazał si´ wszystkim 
w oknie, błogosławiàc i wywołujàc ogrom ró˝nych
reakcji – łzy radoÊci, podskoki, owacje, Êpiewy i nie-
okreÊlone okrzyki niesamowitej radoÊci przenikajàcej
do gł´bi ka˝dego, dreszcze i wiele innych odczuç. 

Te odczucia nie dadzà si´ opisaç ani omówiç, to trze-
ba było osobiÊcie prze˝yç.

Dalsza cz´Êç pielgrzymki to Castel Gandolfo, let-
nia rezydencja Jana Pawła II. Kilka osób otrzyma-
ło zaproszenie na specjalne spotkanie, w tym ja. Ale
nie dostał zaproszenia mój Darek, ze wzgl´du na epi-
lepsj´, która mogłaby zakłóciç porzàdek. Bez wahania
odstàpiłam swoje miejsce p. Zofii, pozostajàc z sy-
nem na placu, przekonana, ˝e taka była wola Nie-
ba. Uszcz´Êliwiona pani Zofia, wdzi´czna i ufna, pra-
wie mnie potem nie odst´powała. 

Nast´pnego dnia wyjazd w kierunku naszej oj-
czyzny na północ Włoch i zaplanowane pi´ciodnio-
we rekolekcje w Re, w cudnej górskiej okolicy, w Al-
pach. Po dwóch dniach pani Zofia, której najskryt-
sze marzenie spełniło si´ w Castel Gandolfo, bo spot-
kała si´ z Ojcem Âwi´tym, umiera o pierwszej w nocy,
zachowujàc niezwykłà radoÊç na twarzy. Ostatnie go-

Słynne rekolekcje polskiej grupy w Re



DOM

37
KOTWICA 3/2013

Ks. prał. Ryszard Dobrołowicz
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Jestem bardzo emocjonalnie zwiàzany ze wspól-
notà Cichych Pracowników Krzy˝a. I to od samego
poczàtku. Od momentu, kiedy przekroczyłem próg ich
domu, a było to w roku 1986. Byłem wtedy w Rzy-
mie na konsekracji biskupiej abpa Józefa Michalika.
Wprowadził mnie tam ks. Janusz Sur˝ykiewicz i za-
poznał mnie z ich drogà. Byłem zachwycony tà dro-
gà. Kiedy ju˝ zaczàłem bli˝ej poznawaç Cichych Pra-
cowników Krzy˝a i Êrodowisko, w którym pracowa-
li, byłem pod wra˝eniem, ˝e ich praca rodzi tak nie-
zwykłe owoce. Ja pierwszy raz w ̋ yciu widziałem cho-
rych i niepełnosprawnych radosnych. Takich obrazów
nie oglàdałem nigdy wczeÊniej w Polsce, choç byłem
przecie˝ przez lata kapelanem szpitala. Takiej radoÊci!
Ona płyn´ła niewàtpliwie z wczeÊniej ju˝ ukształto-
wanej wiary, bo trzeba powiedzieç, ˝e wspólnota ta
kształtuje wiar´, nadziej´ i miłoÊç tych ludzi. 
I pierwsza myÊl, jaka si´ we mnie zrodziła, to: dla-
czego nasi chorzy nie majà prawa do takiej radoÊci?
Dlaczego oni sà poza granicami takiego prze˝ywania
swojej choroby, niepełnosprawnoÊci, cierpienia?

Potem zwiedzałem wiele oÊrodków Cichych Pra-
cowników Krzy˝a. Widziałem, jak one sà wyposa˝one,
widziałem chorych, którzy za pomocà pilota mogli
odsłaniaç ̋ aluzje, otwieraç okno albo jeêdzili łó˝kiem.
Widziałem pracowni´ komputerowà, w której mog-
li pracowaç chorzy bez ràk i nóg. I pomyÊlałem – trze-
ba to wszystko próbowaç przeszczepiç na teren Pol-
ski i ofiarowaç naszym chorym t´ mo˝liwoÊç – naj-
pierw samego zrozumienia istoty choroby, cierpienia,
ale i mo˝liwoÊç włàczenia we wspólnot´, która b´-
dzie si´ wspieraç, budowaç w sobie nadziej´, ˝ycz-
liwoÊç, miłoÊç. I uznałem, ˝e właÊnie teraz otwiera
si´ taka szansa. Tym bardziej, ˝e ju˝ na tym pierw-
szym spotkaniu s. Elwira powiedziała, ̋ e oni marzà,
aby wejÊç do Polski. Bo wczeÊniej prał. Novarese był
w Polsce i miał plany, aby taki dom powstał w Cz´s-
tochowie. 

A ja byłem wtedy na etapie przygotowaƒ do od-
budowy kolegiaty. Inicjatywa ta miała jeden waru-
nek – musi byç tam stworzone ̋ ycie duszpasterskie.
I pomyÊlałem: Êwietnie! Pan Bóg w ten sposób po-

darowuje tak˝e uzasadnienie odbudowy kolegiaty –
poprzez inicjatyw´ budowy domu dla chorych i nie-
pełnosprawnych. Od razu zaproponowałem wi´c,
aby wspólnota zbudowała swój dom w Głogowie. 
S. Elwira przyj´ła ten pomysł wr´cz entuzjastycznie.
Ju˝ na piàtym spotkaniu s. Elwira zadeklarowała ch´ç
przyjazdu do Polski i poprosiła ju˝ o przygotowanie
jakiegoÊ planu, projektu tego domu. Od razu zarazi-
łem wi´c tym pomysłem architektów, z którymi
współpracowałem przy budowie koÊcioła na osiedlu
Kopernika, poprosiłem o przygotowanie wst´pnej kon-
cepcji. Byli to jedni z najlepszych architektów w Pol-
sce. Od razu podj´li temat. Powstał projekt, makie-
t´ zawieêliÊmy do Rzymu, aby pokazaç jà s. Elwirze,
a ona od razu zorganizowała audiencj´ u papie˝a Jana
Pawła II, by pobłogosławił t´ inicjatyw´. Tak oto si´
zaczynała moja współpraca z drogà Cichych Pra-
cowników Krzy˝a. DostaliÊmy oficjalne pozwolenie od
naszego biskupa diecezjalnego, którym wtedy był Jó-
zef Michalik. Wszelkie zaÊ szczegóły budowy, wypo-
sa˝enia weryfikowaliÊmy poprzez sprawdzanie, jak wy-
glàdajà podobne domy na zachodzie: we Włoszech,
w Niemczech, w Szwajcarii. Marzyłem bowiem, aby
dom był zbudowany pod potrzeby XXI wieku. I po la-
tach mog´ powiedzieç, ˝e to si´ nam w du˝ej mierze
udało. Powstał w pełni funkcjonalny, technicznie pra-

DZIEŁO 
ZRODZONE 

Z 
ZACHWYTU

Ks. prał. Ryszard Dobrołowicz

Od prawej: ks. Ryszard Dobrołowicz, 
bp Krzysztof Zadarko, bp Tadeusz Lityński, 
ks. Janusz Malski, ks. Stanisław Łada
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„Bł. Luigi Novarese miał ogromne pragnienie, by
apostolat rozwijał si´ w Polsce i na Wschodzie – 
a szczególnie w Rosji. To miało byç odpowiedzià na
to, w co on tak bardzo wierzył – ̋ e Niepokalane Ser-
ce Maryi zwyci´˝y. To duchowoÊç fatimska kierowała
jego wzrok na Wschód” – wspomina ks. Janusz Mal-
ski, obecny moderator generalny Cichych Pracow-
ników Krzy˝a. Wraz z siostrà Małgorzatà wstàpił do
wspólnoty na poczàtku lat osiemdziesiàtych. Niedługo
potem nadarzyła si´ okazja, aby rozpoczàç plany 
z zało˝eniem polskiego oÊrodka Cichych Pracowni-
ków Krzy˝a. Wizja ta nabrała kształtów po spotka-
niu ks. Ryszarda Dobrołowicza, proboszcza z Gło-
gowa, z s. Myriam Psorullà w Rzymie. Było to 
16 paêdziernika 1986 r. podczas Êwi´ceƒ biskupich
abp. Józefa Michalika, który potem przyjàł Cichych
Pracowników Krzy˝a do diecezji gorzowskiej, któ-
rej został ordynariuszem. 

Budowa polskiego domu wspólnoty, którà zaini-
cjował ks. Dobrołowicz, proponujàc jako miejsce plac
przy głogowskiej kolegiacie, rozpocz´ła si´ w roku
1989. W roku 1997 przyjechała do Głogowa pierw-
sza grupa wspólnoty: ks. Janusz, s. Małgorzata oraz
s. Maria Teresa Neato. 

Uroczyste otwarcie Domu „Uzdrowienie Chorych”
im. Jana Pawła II odbyło si´ 16 czerwca 2003 r., 
w tysiàcletnià rocznic´ Êmierci Pierwszych M´-
czenników Polski (Pi´ciu Braci Mi´dzyrzeckich). 
Celebransem i homiletà tamtego dnia był abp Józef
Michalik. Otwarcia zaÊ dokonywał kard. Henryk Gul-
binowicz.

Nazwa Domu przywołuje dwie postaci – Matk´
Bo˝à, poniewa˝ nazwa Uzdrowienie Chorych jest Jej
tytułem, który wymieniamy w Litanii Loretaƒskiej,
oraz bł. Jana Pawła II, który od poczàtku błogosławił
temu dziełu.

W ciàgu 10 lat Dom ten odwiedziło ok. 20 tysi´-
cy osób z całej Polski, a tak˝e z zagranicy. W Domu
prowadzona jest działalnoÊç formacyjna (rekolekcje,
dni skupienia, pielgrzymki, konferencje); rehabili-
tacyjna (rehabilitacja oraz turnusy rekolekcyjno-re-
habilitacyjne); wydawnicza (dwumiesi´cznik Kotwi-
ca, materiały formacyjne) oraz kulturalno-sportowa
(organizacja konkursów plastycznych, poetyckich,
olimpiad sportowych dla osób niepełnosprawnych).
Ka˝dego roku Dom poszerza t´ działalnoÊç o nowe
formy rehabilitacji, nowe publikacje, wzbogacajàc te˝
swój program kulturalny.
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NASZ DOM MA 10 LAT
wie doskonały dom, jakiego chyba dzisiaj nie ma na-
wet we Włoszech, jeÊli chodzi o poziom wykoƒczenia.
A w Polsce jest to jedyny taki dom.

Mój zachwyt dziełem Cichych Pracowników Krzy-
˝a i ch´ç podarowania polskim chorym tej drogi, któ-
rej owocem miało byç zrozumienie sensu cierpienia,
niepełnosprawnoÊci czy Êmierci, a jednoczeÊnie okaz-
ja do zawiàzania wspólnoty chorych, został zatem zrea-
lizowany – myÊl´, ˝e w sposób mo˝liwie najlepszy. 

Te owoce ja widziałem w praktyce tak˝e podczas
beatyfikacji prał. Luigiego Novarese. Bo widziałem
wspólnot´ chorych. Przedziwnie, wspaniale funkcjo-
nujàcà wspólnot´ chorych i ich opiekunów – w ko-
Êciołach, na modlitwie, poza koÊciołem, w podró˝y. Oni
tworzyli jakby rodzin´. Radosnà, bawiàcà si´, ale prze-
de wszystkim modlàcà si´. Dzi´ki Bogu, powa˝na cz´Êç
tej wspólnoty była wspólnotà polskà. I jeÊli dzisiaj jest
za co dzi´kowaç Bogu i bł. ks. Novarese – bo musz´
powiedzieç, ̋ e w bardzo wielu sytuacjach prosiłem go
o wsparcie i nigdy si´ nie zawiodłem, nawet jeÊli cho-
dzi o pogod´ – to właÊnie za to. Bł. Novarese był na-
prawd´ dobrym patronem tego dzieła w Polsce.
Mam nadziej´, ̋ e nadal b´dzie opiekował si´ tym do-
mem i polskimi chorymi. Ciesz´ si´, ˝e miałem w to
dzieło swój osobisty wkład, ̋ e to wszystko si´ tak uda-
ło. Jest to du˝a satysfakcja widzieç tak wspaniale, ro-
dzinnie funkcjonujàcà wspólnot´ chorych, widzieç ra-
doÊç osób chorych, niepełnosprawnych. To było prze-
cie˝ kiedyÊ nie do pomyÊlenia, aby tak wiele osób cho-
rych, niepełnosprawnych mogło doÊwiadczaç rekolekcji
czy wyje˝d˝aç na pielgrzymki. A tu w Rzymie – ok.
tysiàc pielgrzymów. Jest za co dzi´kowaç!

Wierz´, ̋ e to dzieło, bez wzgl´du na to, jakie trud-
noÊci b´dzie prze˝ywaç, nie upadnie i b´dzie funk-
cjonowaç w polskiej rzeczywistoÊci. OczywiÊcie mu-
szà byç te˝ spełnione konkretne warunki: po pierw-
sze, aby takie inicjatywy były wspierane przez spo-
łeczeƒstwo i władze samorzàdowe, a po drugie, aby
młodzi ludzie potrafili odpowiedzieç na powołanie do
tego typu pracy. Wierz´ jednak, ˝e Pan Bóg pomo-
˝e i w tym. Bo Pan Bóg lubi szaleƒców, którzy pra-
cujà dla Niego – tak jak pracował bł. Luigi Novarese.

Jan Paweł II błogosławi makietę Domu

Nadanie ulicy prałata Luigiego Novarese

Na terenie budowy Domu

Kolegiata głogowska, 16 czerwca 2003 r., uroczystość otwarcia
Domu Uzdrowienie Chorych



We wprowadzeniu do liturgii eucharystycznej
kard. Angelo Comastri tak okreÊlił prał. Novarese:
„Najbardziej oddany syn Maryi, który z dzieci´cym
entuzjazmem przyjàł apele, które Maryja wystosowała
do KoÊcioła z Lourdes i z Fatimy, gdzie nalegała: Módl-
cie si´, módlcie si´ i czyƒcie pokut´ za nawrócenie
grzeszników. Ten maryjny rys przenika całe dzieło 
i cały apostolat Błogosławionego Luigiego Novarese”. 

Maryjny charakter miało tak˝e całe pielgrzy-
mowanie na beatyfikacj´. Codziennie odmawiany był
w autokarach ró˝aniec, Êpiewane Godzinki. Wi´k-
szoÊç miejsc kultu stanowiły zaÊ sanktuaria maryj-
ne, w których odczytywana była liturgia słowa
przynale˝na Êwi´tom maryjnym. Nieoczekiwanà
kulminacjà maryjnoÊci tej podró˝y, jeÊli mo˝na tak
to nazwaç, był dar Maryi w postaci figury Pani Fa-
timskiej przybyłej do Rzymu z Portugalii. 

Jak si´ bowiem okazało, na 13 maja papie˝ Fran-
ciszek zaplanował uroczyste poÊwi´cenie swego
pontyfikatu Matce Bo˝ej. W t´ 96. rocznic´ objawieƒ
w jego imieniu uczynił to José Policarpo da Cruz,
Kardynał Patriarcha Lizbony, Przewodniczàcy Kon-
ferencji Episkopatu Portugalii, który powiedział:
„Przykład Ojca Âwi´tego staje si´ znakiem nadziei,
przypomina, i˝ nie nale˝y baç si´ zła, lecz pokładaç
nadziej´ w Bogu i pozwoliç si´ prowadziç Matce Bo-
˝ej, tzn. poÊwi´ciç si´ Jej. NaÊladujmy Piotra naszych
czasów, spójrzmy na Niepokalane Serce Maryi
ukazane w Fatimie, oddajmy si´ Jej Niepokalanemu
Sercu, a w nas równie˝ odrodzi si´ nadzieja”.

Dziewico PrzenajÊwi´tsza!
Tobie Pani, Matko KoÊcioła, poÊwi´camy posłu-

g´ nowego Papie˝a: napełnij jego serce czułoÊcià
Boga, której Ty sama doÊwiadczyłaÊ bardziej nikt
ktokolwiek inny, aby mógł wszystkich ludzi naszych

czasów otoczyç miłoÊcià, która pochodzi od Twojego
Syna Jezusa Chrystusa. DziÊ ludzie muszà poczuç, ̋ e
sà kochani przez Boga i przez KoÊciół. Tylko do-
Êwiadczajàc miłoÊci, przezwyci´˝à pokus´ stosowania
przemocy, ulegania materializmowi, zapominania 
o Bogu, zbaczania z drogi, prowadzàcej do nowego
Êwiata, w którym królowaç b´dzie miłoÊç. Obdarz Ojca
Âwi´tego darem przenikliwoÊci, aby umiał rozpoznaç
drogi odnowy KoÊcioła; obdarz go odwagà, aby nie za-
wahał si´ podà˝aç Êcie˝kami wskazywanymi przez Du-
cha Âwi´tego; wspieraj go w trudnych godzinach cier-
pienia, aby zwyci´˝ał z miłoÊcià próby, które posta-
wi przed nim misja odnowy KoÊcioła. Bàdê zawsze przy
nim i wraz z nim wypowiadaj tak dobrze znane Ci sło-
wa: „Oto Ja słu˝ebnica Paƒska, niech Mi si´ stanie
według twego słowa!” (fragment aktu ofiarowania pon-
tyfikatu Franciszka Matce Bo˝ej).

W roku 1966 bł. Luigi Novarese w jednej z ma-
ryjnych medytacji tłumaczył nazw´ apostolatu Cen-
trum Ochotników Cierpienia. Łàczył jà z podobnym
wydarzeniem, jakiego i my doÊwiadczaliÊmy w Rzy-
mie – z obecnoÊcià figury Maryi Fatimskiej, która
wtedy tak˝e przybyła do Rzymu. 

„JeÊli chodzi o szczegółowe idee, konkretne pro-
gramy – nie mieliÊmy takich w roku 1947. Poza tym,
˝e chcieliÊmy włàczyç wszystkich chorych w słu˝b´
Maryi, aby jej proÊby stały si´ rzeczywistoÊcià. To był
jedyny punkt, który był dla nas jasny. Ale jak zrea-
lizowaç ten punkt? Oto jak rozruszał si´ ten apostolat:
miałem trudnoÊci i nie mogłem rozwijaç apostolatu
osobiÊcie, poniewa˝ byłem zwiàzany godzinami pra-
cy w urz´dzie [Sekretariatu Stanu], gdzie sp´dza-
łem poranki i popołudnia ka˝dego dnia tygodnia, 
a czasami miałem dy˝ur i w niedziel´. Majàc prag-

nienie realizowania tego apostolatu, rozglàdałem si´
naokoło, aby ujrzeç sposób, w jaki mógłbym go roz-
wijaç. Samemu? Niemo˝liwe. W´drujàc po szpita-
lach? Tak˝e niemo˝liwe, bo nie było czasu. 

Tylko jednoÊç zamiarów i planów z s. Elwirà spra-
wiła, ˝e to jej zostawiłem zadanie rozpocz´cia i roz-
ruszania tej idei – za pomocà jej znajomych i za po-
mocà chorych. Moja zaÊ sytuacja nie zmieniała si´,
poniewa˝ byłem zwiàzany obowiàzkami z urz´dem.
I stàd te˝ powstała metoda zdobywania chorego: cho-
ry poprzez chorego. To nie kapłan ma iÊç zdobywaç
chorych, ale to majà byç sami chorzy, którzy, jeÊli
tylko sà przekonani, włàczajà do tego zdobywania
innych braci w cierpieniu. Ani ja, ani te˝ s. Elvira,
nie mieliÊmy szczegółowych programów, o skoƒczonej
formule. Wielu pyta si´ nas, czy były jakieÊ specjalne
okolicznoÊci, czy mieliÊmy jakieÊ szczególne znaki
od Pana. W sumie nie, nic, co miałoby jakiÊ abso-
lutny kształt, nic w tym rodzaju, po prostu pewne 

Cisi Pracownicy Krzyża
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DAR  MARYI



rozeznanie  i zaproszenie skierowane do s. Elviry.
To wszystko.

To rozeznanie: w roku 1943 zało˝yłem Maryjnà
Lig´ Kapłanów, działalnoÊç na rzecz kapłanów, aby
pomagaç im, wspieraç tych, którzy znaleêli si´ w ja-
kiejkolwiek potrzebie. Był czas wojny i nie mo˝na było
zrobiç nic wielkiego, wobec czego takie rozeznanie:
włàczmy w pomoc kapłanom zasługi, modlitwy i cier-
pienia chorych, tak aby mieli swój konkretny wkład
w KoÊciół. Taka była główna idea: dowartoÊciowaç
cierpienie z korzyÊcià dla Mistycznego Ciała.

Rozeznanie to wypływało z dwóch punktów: 1) zna-
jomoÊci Êrodowiska szpitalnego; 2) z rozwa˝aƒ nad ob-
jawieniami Maryi w Lourdes i Fatimie. Nie ma
mowy tu jeszcze o programach, tylko rozwa˝anie ob-
jawieƒ, nic poza tym. Pierwszy punkt wynikał z samego
Êrodowiska szpitala, lecznicy, sanatorium, przychod-
ni, lekarzy i chorych. Idea z tamtych czasów nie była
jednak tà dzisiejszà ideà, ale była pomysłem na oso-
bistà pomoc, była pragnieniem zrobienia czegoÊ dla
chorych. Konkretny program stworzyliÊmy przy okaz-
ji przybycia do Rzymu figury Matki Bo˝ej Fatimskiej.

Mo˝e zapomnieliÊmy o tym podstawowym punk-
cie, który przypomnieliÊmy sobie, gdy weszliÊmy do
koÊcioła: grzesznicy, „modlitwa za grzeszników”. Od-

prawiałem modlitw´ wynagradzajàcà za grzechy, któ-
re popełnia si´ przeciw Sercu Jezusa i Niepokalane-
mu Sercu Maryi, odprawiałem modlitw´ za papie˝a
i za kapłanów i taka była moja główna idea: poma-
gaç kapłanom. Zapomniałem jednak dołàczyç grzesz-
ników i stało si´ to właÊnie przy okazji przybycia fi-
gury Madonny z Fatimy do Rzymu. Wtedy to przy-
szło mi na myÊl.

ZastanawialiÊmy si´, jakà nadaç nazw´. Nie
było to łatwe znaleêç nazw´ we Włoszech, poniewa˝
istniało ju˝ du˝o organizacji dla chorych, a my chcie-
liÊmy znaleêç tytuł, który i dotyczyłby naszych cho-
rych, i podsumowywałby nasz program. I oto tytuł
przyszedł z zewnàtrz, podczas rozwa˝ania słów
Maryi w Fatimie. Kiedy Maryja rzekła: czy chcecie
przyjàç… i dobrowolnie (volentieri) ofiarowaç… we
wskazanych celach? I ju˝ nie pozostało nic innego,
jak tytuł „wolontariusze” („ochotnicy”): wolonta-
riusze akceptujà, zgadzajà si´, czyli inaczej: dobro-
wolnie ofiarujà cierpienie. Czyli: Volontari della Sof-
ferenza – Ochotnicy Cierpienia. Ta dobrowolnoÊç nie
wià˝e si´ ze zgodà na bycie chorym, ale z dobro-
wolnoÊcià ofiary dla Maryi, wszystko ma byç zwià-
zane z Nià i odnoszone do Niej. I tak oto pozostał
ten tytuł: Ochotnicy Cierpienia”.
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Jeśli czujesz się mały, pójdź do Niej.
Jeśli stwierdzasz, że nie potrafisz już 

ufać samemu sobie, zawierz się Jej samej. 
Jeśli czujesz się zmęczony i wyczerpany, 

wesprzyj się na Niej.
Jeśli cierpisz, przypatrz się Jej spokojowi 

i całkowitemu oddaniu woli Boga.
Jeśli czujesz się grzesznikiem, 

nie marnuj więcej czasu 
i natychmiast do Niej wróć.

Niech nikt nie odrzuca 
tej najsłodszej Matki, 

ma Ona dla wszystkich słowa pocieszenia.
Wszystkich przytuli 

do swego matczynego serca.

Bł. Luigi Novarese

Obrazy Maryi spotykane podczas naszego pielgrzymowania: Manopello, Rzym, Padwa, Altötting



Dobrze odmówiona modlitwa. Tak lubił. Cierpiał
z powodu tych, którzy modlili si´ w poÊpiechu. Za-
nim podjàł jakàkolwiek wa˝nà decyzj´, sp´dzał go-
dziny na kolanach przed Tabernakulum. 

Prał. Novarese du˝o si´ modlił. Był w stałym i bli-
skim dialogu z Panem i NajÊwi´tszà Dziewicà Ma-
ryjà. Odprawiał w gł´bokim skupieniu, powoli i bez
jakiÊ osobistych wariacji. Miał poczucie odpowie-
dzialnoÊci w przedstawianiu Ojcu wszystkich modlitw
i cierpieƒ swoich duchowych braci i przez to dawał
prawdziwe Êwiadectwo. Dobrze wiedział, ̋ e nie wy-
starczy uczestnictwo na poziomie celebracji. Trzeba
uczestnictwa bardzo intymnego, które zrodzi w ser-
cu człowieka owoc łaski. Brał wiernych za r´k´ i pro-
wadził na spotkanie z Chrystusem w wierze, aby 
z Nim rozmawiali i aby razem z Nim spalali si´ 
w ofierze. Tak˝e i jego homilie były pełne ewange-
licznego płomienia, radosnym głoszeniem, które 
w zgromadzonej wspólnocie podnosiło temperatur´
wiary, zdolnej poruszyç wn´trze pojedynczych człon-
ków. Krótkie momenty ciszy były czasem na rozmow´
przed najwy˝szà ObecnoÊcià. MoglibyÊmy je okreÊliç
jako bezgłoÊny krzyk serca.

Był przekonany, ˝e poÊród urz´dów, posługa
tego, kto przewodniczy, dotyczy objawiania Osoby
Chrystusa. Dokonuje si´ ona wewnàtrz ludu Bo˝ego,
jako konieczna słu˝ba, według nauczania Êw. Au-
gustyna: „Dla was jestem biskupem, z wami jestem
chrzeÊcijaninem”.

Eucharystia była centrum ˝ycia prał. Novarese.
Sprawiało mu radoÊç trwanie w ciszy przed Jezusem
uroczyÊcie wystawionym w monstrancji. Ile˝ godzin
adoracji, szczególnie kiedy było tak wiele potrzeb wy-
magajàcych pomocy Pana! Ile˝ gł´bokich myÊli w nas
wzbudzał, gdy brał Ewangelie synoptyczne, by uka-
zywaç nam ich sens poprzez krótkie komentarze! Za-
lecał cz´stà komuni´ Êwi´tà, a na dzi´kczynienie po-
dawał słowa Magnificat, które polecał swoim ducho-
wym dzieciom jako drog´ modlitwy: „Uczmy si´ byç
blisko Jezusa,  cz´sto przyst´pujmy do komunii i czyƒ-
my dzi´kczynienie za pomocà słów Maryi z Magnifi-
cat, a zobaczycie, ˝e powoli, powoli b´dziemy prze-
mieniaç si´ w Chrystusa i staniemy si´ prawdziwà 
i realnà obecnoÊcià Jezusa, z Jego mentalnoÊcià i Jego
sposobem działania”. Dodawał: „JeÊli nie b´dziemy
sp´dzaç czasu przed Tabernakulum, nie usłyszymy tak-
˝e i potrzeb naszych braci; nie ujrzymy chwały Boga
i nie dostrze˝emy odpowiedzialnoÊci, która zanurzy nas
w Bogu i sprawi, ̋ e b´dziemy ̋ yç dynamikà miłoÊci”.

Gdy tylko było to mo˝liwe, chciał, aby sp´dzano
ka˝dego popołudnia pół godziny przed Tabernakulum.
Tak intensywnie ̋ ył komunià z Chrystusem, ̋ e w jego
spojrzeniu i jego działaniu widoczne były uczucia Je-
zusa. Nie podejmował działania, jeÊli wczeÊniej nie
odbył długiej rozmowy z Jezusem obecnym w Ta-
bernakulum. Gdy zaÊ wychodził z tego spotkania, był
jak wulkan gotowy do wybuchu i do zapalania ogni
miłoÊci. Tak jak Serce Jezusa, tak i jego serce otwie-
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BŁOGOSŁAWIONY
LUIGI NOVARESE
CZŁOWIEK MODLITWY

Redakcja L’Ancora, tłum. Izabela Rutkowska

„Modlitwa to wzniesienie umysłu i serca ku
Bogu Ojcu w Chrystusie, przez Chrystusa i z Chrys-
tusem, w Êwietle, w miłoÊci i w mocy Ducha Âwi´-
tego, aby adorowaç, dzi´kowaç, prosiç o przeba-
czenie i łask´”.

„Tobie, cierpiàcy bracie, goràco polecam od-
mawianie ró˝aƒca. To właÊnie ró˝aniec powinien
w szczególnoÊci byç twojà modlitwà. Nie zapomnij,
aby ka˝dego dnia ofiarowaç Matce Bo˝ej bukiet
ró˝. Wr´cz obsypuj NajÊwi´tszà Maryj´ Dziewi-
c´ tymi ró˝ami. Niech nie m´czy ci´ rzucanie do
Jej stóp wielu, wielu ZdrowaÊ. Tak, by w koƒcu
całe twoje ̋ ycie było jednym ZdrowaÊ, które złà-
czy si´ z twoim bezwarunkowym fiat”.

„Nie wystarczy byç dobrym, nie wystarczy pracowaç,
nie wystarczy robiç apostolat, ale trzeba umieç si´ mod-
liç. ˚ycie intensywnej modlitwy – to jest to, czego na-
le˝y wymagaç”. Na wymówk´ o braku czasu odpowia-
dał: „Nie mówcie mi, ˝e nie macie czasu na modlitw´.
Nie zasłaniajcie si´ wymówkà, ˝e tak du˝o jest pracy,
bo przecie˝ widz´, ̋ e gdy mam tym wi´cej pracy, to tym
lepiej wykorzystuj´ dzieƒ, a to znaczy, ̋ e i mam czas na
modlitw´”.

rało si´ na wszystkie potrzeby, jakie spotykał, nie tyl-
ko we wspólnocie, ale i u tych wszystkich ludzi, któ-
rzy przychodzili do niego w celach duchowych bàdê
materialnych. 

We wspólnotach, gdy tylko było to mo˝liwe, pro-
sił, aby regularnie odprawiano adoracj´ z wysta-
wieniem NajÊwi´tszego Sakramentu. W domach re-
kolekcyjnych chciał, aby NajÊwi´tszy Sakrament był
wystawiony cały dzieƒ, aby członkowie wspólnoty ado-
rowali Pana na zmiany.

Jego uprzywilejowanà modlitwà był zaÊ ró˝aniec.
Medytował nad nim nieustannie w Êwietle Ewangelii

i apostolatu. Prawie zawsze widziany był z koronkà ró-
˝aƒca w r´ce. Wszystkim członkom stowarzyszenia za-
lecał cz´sto codziennie odmawianie ró˝aƒca.

Ile˝ wezwaƒ do wiernoÊci mieÊci si´ w tym po-
bo˝nym çwiczeniu, tak drogim dla NajÊwi´tszej
Dziewicy! To był obowiàzek ka˝dego członka stowa-
rzyszenia, zwolniony z niego był tylko ten, komu cier-
pienie nie pozwalało ju˝ mówiç. W ksià˝ce 
„Z Maryjà na modlitwie” pisze: „Ró˝aniec, jako for-
ma modlitwy, jest dla Maryi uprzywilejowanà formà
pobo˝noÊci. Ró˝aniec b´dzie Êrodkiem, który przy-
wróci Boga społeczeƒstwu, a społeczeƒstwo Bogu”.
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pliwoÊç do nas, rozumie nas, czeka na nas, nie m´-
czy si´ przebaczaniem, gdy potrafimy wróciç do Nie-
go ze skruszonym sercem. Wielkie jest miłosierdzie
Pana, mówi Psalm”.

Słowa papie˝a Franciszka o Miłosierdziu Boga
przypomniały mi ró˝ne znaczàce epizody, które
zdarzyły si´ w ostatnich latach prał. Luigiego No-
varese. 

Na poczàtku lat 80. zostaje wydana ksià˝ka Ma-
rii Winowskiej, pt.: „Ikona miłoÊci miłosiernej”, 
w której opisane zostało ̋ ycie Faustyny Kowalskiej,
siostry ze Zgromadzenia Matki Bo˝ej Miłosier-
dzia, której w doÊwiadczeniu mistycznym objawił si´
Jezus miłosierny. Pierwszy raz zdarzyło si´ to 22 lu-
tego 1931 r. Pami´tam, ˝e ksià˝ka Winowskiej od
razu zafascynowała prał. Novarese, przyciàgajàc go
tym bardziej w stron´ kultu Bo˝ego Miłosierdzia. Zro-
dziło si´ w nim pragnienie, aby kult ten rozpo-
wszechniç tak˝e wÊród chorych.

W paêdzierniku 1982 r., podczas podró˝y do Pol-
ski, prał. Novarese wraz z s. Myriam Psorullà, 
ks. Remigiem Fusim i s. Irenà Ferlinghetti odwiedzili
Kraków, gdzie znajduje si´ grób s. Faustyny i gdzie
wystawiony jest obraz Jezusa Miłosiernego.

W nast´pnym roku organizuje seri´ mi´dzynarodo-
wych sympozjów o NajÊwi´tszym Sercu Jezusa, 
w których centrum stanowi temat zadoÊçuczynienia za
grzechy i pocieszenia Jezusa. Szerokim echem roznio-
sło si´ szczególnie mi´dzynarodowe sympozjum zorga-
nizowane w Re, na temat: „Chorzy realizatorami i apos-
tołami miłosiernej miłoÊci Serca Jezusa”. WÊród pre-
legentów był tak˝e postulator procesu beatyfikacyjne-
go Faustyny Kowalskiej, o. Antoni Mruk SJ. Podczas dni
tego sympozjum wielu z jego uczestników odkryło zna-
czenie obrazu Jezusa, o którego namalowanie prosił Fau-
styn´ sam Pan, a który miał byç ikonà Miłosierdzia
Bo˝ego. Modlono si´ koronkà do Miłosierdzia i zgł´-
biano znaczenie obietnic zwiàzanych z tym kultem.

Ks. Janusz Malski SOdC
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Słowa papie˝a Franciszka wyzwalajà na-
dziej´ zamkni´tà w przebaczeniu Boga 
i przypominajà ró˝ne inicjatywy podejmowa-
ne przez nasze stowarzyszenie w zwiàzku 
z kultem Bo˝ego Miłosierdzia.

Papie˝ Franciszek w swoim pierwszym
Aniele Paƒskim (18.03.2013) komentował
Ewangeli´ z piàtej niedzieli Wielkiego Postu,
skupiajàc si´ na Miłosierdziu Boga. Przed-
stawiała ona epizod z kobietà cudzoło˝nà, któ-
rà Jezus ocala od pot´pienia i Êmierci. Jak po-
wiedział: „Uderza nas postawa Jezusa: nie sły-
szymy słów poni˝enia, nie słyszymy słów po-
t´pienia, a tylko słowa miłoÊci, miłosierdzia,
które zapraszajà do nawrócenia. I Ja ciebie
nie pot´piam. Idê, a od tej chwili ju˝ nie
grzesz! (J 8,11). Och, drodzy bracia i siostry,
oblicze Boga to oblicze miłosiernego ojca, któ-
ry zawsze ma cierpliwoÊç. Czy myÊleliÊcie kie-
dyÊ o tej cierpliwoÊci Boga, o tej cierpliwoÊci,
jakà on ma do ka˝dego z nas? Takie jest Jego
miłosierdzie. Zawsze ma cierpliwoÊç, cier-

JAK WIELKIE
JEST
MIŁOSIERDZIE
PANA!

1983 r., międzynarodowe sympozjum w Re, obok prał. Novarese kard. Henryk Gulbinowicz
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W roku 1983 nikt jeszcze nie zdawał sobie spra-
wy, ̋ e pokorna siostra Faustyna b´dzie wkrótce ogło-
szona Êwi´tà. Dokonało si´ to 30 kwietnia 2000 r.
– tego dnia tak˝e Jan Paweł II ogłosił dla całego Ko-
Êcioła powszechnego, ̋ e w ka˝dà drugà niedziel´ wiel-
kanocnà b´dzie obchodzone Âwi´to Bo˝ego Miło-
sierdzia.

ProÊba o ustanowienie tego Êwi´ta, wystosowana
do Stolicy Âwi´tej, była tak˝e jednà z inicjatyw tam-
tego sympozjum w Re. Pami´tam dobrze, ̋ e prał. No-
varese, przed rozpocz´ciem konferencji, poprosił
mnie, abym pojechał do Polski i przywiózł kilka wiel-
kich obrazów Jezusa Miłosiernego. Do dzisiaj wiszà
one w domach naszej wspólnoty.

Trzeba te˝ wspomnieç, ˝e właÊnie w roku 1983,
podczas tego sympozjum papie˝ Jan Paweł II wysłał
list do prał. Novarese. Ojciec Âwi´ty wyznaczał w nim
ró˝ne wa˝ne etapy do podj´cia przez Centrum
Ochotników Cierpienia. Papie˝ pisał: „˚ycz´ sobie,
aby tematy, które b´dà podstawà refleksji tak szcze-
gólnego audytorium, jakim sà chorzy, którzy zbu-
dowali swoje ˝ycie na przyj´ciu ofiary, na uÊwi´ce-

niu cierpienia, na zdolnoÊci do ofiarowania siebie in-
nym, stały si´ dla nich impulsem i umocnieniem nie
tylko po to, aby umieli odwa˝nie dêwigaç własne sła-
boÊci, ale i po to, by wychodzàc z własnej izolacji,
mogli umocniç si´ w duchu, by coraz bardziej byli 
w stanie dodawaç odwagi, nadziei i radoÊci do ̋ ycia
innym chorym braciom”. 

Jan Paweł II był bardzo zadowolony z inicjatywy
tego sympozjum zorganizowanego w Re. Gdy był jesz-
cze kardynałem w Krakowie, mieÊcie, w którym ̋ yła
i zmarła s. Faustyna, znał dobrze nabo˝eƒstwo do Je-
zusa Miłosiernego i robił wszystko, aby je rozpo-
wszechniaç. 

Namawiajmy zatem nasze grupy, aby ̋ yły kultem
Bo˝ego Miłosierdzia, tak jak pragnàł tego prał. No-
varese, pewni tego, co papie˝ Franciszek potwierdził
podczas Mszy Êw. w Bazylice Lateraƒskiej: „dialog
mi´dzy naszà słaboÊcià a Bo˝à cierpliwoÊcià wcià˝
trwa. Dialog ten daje nam nadziej´. (…) Bo właÊnie
w ranach Jezusa objawia si´ najgł´bsza miłoÊç
Jego serca”.

„Jesteśmy mieszkańcami nieba 

i mieszkańcami tej ziemi.

Wędrujemy jako dzieci światłości, 

świadcząc o naszej wierze.

Wiara zamknięta w nas samych, 

ukryta i niewyznana, 

nie jest prawdziwą wiarą.

Ale aby mogła być prawdziwą, spraw, 

byśmy byli mężni, stali, aktywni, 

tak jak Najświętsza Dziewica.

Nasi bracia i siostry potrzebują nas, 

naszych modlitw,

naszego poświęcenia, 

naszego działania, 

do znalezienia światła”.

bł. Luigi Novarese

Dzień 20 lipca to dzień śmierci prał. Novarese,

a jednocześnie dzień jego narodzin dla nieba.

Umacnia ona naszą wiarę w życie wieczne 

i obcowanie świętych.

Przypomina, że i my także mamy być 

światłością i solą tej ziemi

– drogowskazami prowadzącymi naszych

braci i nasze siostry do nieba,

do naszej ojczyzny i naszej rodziny, 

w której miłość Boża uzyska swą pełnię.

20 LIPCA
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BŁ. LUIGIEGO NOVARESE
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