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Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

DZIĘKUJEMY ZA BEATYFIKACJĘ KS. LUIGIEGO NOVARESE I 10 LAT NASZEGO DOMU

„Potrzeba było, by Ta, która rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo,
zachowała również i po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia. Potrzeba
było, by Ta, która Stwórcę w swym łonie jako Dziecię nosiła, przebywała
w Boskich przybytkach. Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona przez
Ojca zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było, by Ta, która widziała Syna swego na krzyżu i doznała w serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy go przy rodzeniu, oglądała tegoż Syna zasiadającego wraz z Ojcem.
Potrzeba było, by Matka Boża posiadała to, co do Syna przynależy i otrzymywała cześć od całego stworzenia jako Matka Boga i służebnica zarazem”.
św. Jan Damasceński

Witraż w ołtarzu głównym kolegiaty głogowskiej, fot. Piotr Krzemiński
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DRODZY
CZYTELNICY!
20 lipca tego roku pierwszy raz obchodziliÊmy liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Luigiego Novarese. To właÊnie ten dzieƒ, jako jego dzieƒ narodzin dla Nieba, został wybrany przez papie˝a Franciszka.
Jest to jednoczeÊnie znak i Êwiadectwo naszej wiary w wiecznoÊç. Wyznajemy w credo: „wierz´ w Êwi´tych obcowanie…”.
JesteÊmy wdzi´czni za wszelkie przejawy Êwi´towania, które miały miejsce po beatyfikacji. Taki ogólnopolski dzieƒ dzi´kczynienia został zorganizowany w Głogowie 8 czerwca, w obecnoÊci Przewodniczàcego Papieskiej Rady ds. Słu˝by Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, abp. Zygmunta Zimowskiego oraz
licznie przybyłych goÊci z ró˝nych stron Polski. Był to jednoczeÊnie dzieƒ zakoƒczenia Roku Novarezjaƒskiego. Rok ten ogłosił Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej bp Stefan Regmunt podczas diecezjalnej pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych do Rokitna (9 czerwca 2012).
Dzi´ki beatyfikacji postaç Luigiego Novarese mo˝e staç si´ bli˝sza wielu chorym, posługujàcym i kapłanom.
Przybli˝a t´ postaç ksià˝ka Anselma Maura „Luigi Novarese. Duch leczàcy ciało” – pierwsza wielka biografia naszego Zało˝yciela, do której czytania serdecznie zach´cam. Zach´cam te˝ do propagowania tej pozycji,
poniewa˝ opis drogi ˝ycia Luigiego mo˝e byç cennà wskazówkà, jak prze˝ywaç trudny czas cierpienia i widzieç w nim drog´ powołania.
„Czcigodny Sługa Bo˝y Luigi Novarese, kapłan, zało˝yciel Cichych
Nale˝y przypomnieç, ˝e nasz
Pracowników Krzy˝a i Centrum Ochotników Cierpienia, apostoł choBłogosławiony został wspomniany
rych, niezłomny Êwiadek zbawczej wartoÊci cierpienia i pełnego uczestpodczas zakoƒczenia zjazdu ruchów
koÊcielnych (19.05). W obecnoÊci nictwa cierpiàcych w misji KoÊcioła od teraz na przyszłoÊç był nazypapie˝a Franciszka odwołał si´ do wany Błogosławionym, a jego Êwi´to mogło byç obchodzone co roku
jego postaci kard. Rino Fisichella, 20 lipca, w dzieƒ jego narodzin dla nieba”.
Przewodniczàcy Papieskiej Rady
Papie˝ Franciszek
ds. Nowej Ewangelizacji. Nazwał
go jednà z osób, które były „pierwszymi promotorami apostolatu Êwieckich”. Na koƒcu całà drog´ duchowà
Êwieckich zawierzył opiece trzech Błogosławionych: Jana XXIII, Jana Pawła II oraz Luigiego Novarese.
Z perspektywy czasu widzimy, ˝e pragnienia bł. Luigiego zwiàzane z ewangelizacjà osób chorych, niepełnosprawnych, cierpiàcych spełniły si´. Tak jak spełniło si´ jego marzenie, aby zało˝one przez niego
wspólnoty powstały w Polsce. W tym celu mi´dzy innymi przybył do Polski w paêdzierniku 1982 r. W tym
roku obchodziliÊmy ju˝ 10. rok działalnoÊci polskiego Domu Uzdrowienie Chorych. Jego otwarcie na ziemiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wpisało si´ w polsko-włoskie korzenie tej ziemi – pierwszymi m´czennikami Polski sà bowiem Bracia Mi´dzyrzeccy, wÊród których było trzech Włochów i dwóch Polaków.
Pragn´ serdecznie podzi´kowaç wszystkim za obecnoÊç na naszych uroczystoÊciach, wszelkie udzielane nam wsparcie oraz współprac´ z naszà wspólnotà i działalnoÊç na rzecz naszego Domu!

TR WAŁE PRZE WOD NIC T WO
Cisi Pracownicy Krzyża

JeÊli zostaliÊmy
powołani do Êwi´toÊci,
to dlaczego nie stajemy si´ tacy?
Co takiego nam
w tym przeszkadza?
Co mamy wa˝niejszego od włàczania
si´ w Bo˝y plan
przekazywania
miłoÊci Chrystusa?
„Przyszedłem rzuciç
ogieƒ na ziemi´
i jak˝e bardzo
pragn´, ˝eby
on ju˝ zapłonàł”
(Łk 12, 49).
Bł. Luigi Novarese

W STRONĘ SERCA

10 listopada 1973 r. w Valleluogo Luigi Novarese zło˝ył
akt poÊwi´cenia wszystkich wspólnot Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi:
Ja, ks. Luigi Novarese, Ojciec Wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a, aktem nieodwołalnym, Êwiadomy
zgody i ch´ci Siostry Przeło˝onej Elwiry Myriam Psorulli i wszystkich członków tej wspólnoty, poÊwi´cam
NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa Pobo˝ne Zgromadzenia: „S.O.d.C” [Cisi Pracownicy Krzy˝a], „L.S.M” [Maryjna Liga Kapłanów], „V.d.S” [Ochotnicy Cierpienia], „Fr.d.Am.” [Bracia Chorych], aby ka˝dy z ich członków miał w sobie: goràce pragnienie ciàgłego poszukiwania w ka˝dej sprawie wi´kszej chwały Bo˝ej; wzrastania
według odczuç Jego godnego uwielbienia Serca i piel´gnowania w sobie tego zawierzenia, jakie On od momentu swego ludzkiego ˝ycia miał dla swojej i naszej najukochaƒszej Matki.
Niech Ona w swoim Sercu chroni w nas Serce Jezusa i według swoim pragnieƒ niech czyni z nas wiernych
braci, gotowych byç Jego Êwiadkami na całej ziemi, apostołami Jego Serca, krzewicielami nawrócenia i modlitwy według programu Niepokalanej przedstawionego w Lourdes i Fatimie, który nasza duchowa Rodzina
przyj´ła i uczyniła swoim.
Niech Serce Jezusa zrealizuje w ka˝dym z nas plan Êwi´toÊci Ojca ustanowiony jeszcze przed wiekami; zwi´kszy
szeregi tych, którzy z nami si´ zjednoczà, aby byç Jego wiernymi uczniami i narz´dziami Jego miłoÊci.
Uczyƒ nasze serca pokornymi i zjednoczonymi tak jak Jego Serce i spraw byÊmy za Jego przykładem mogli
byç Jego narz´dziami, aby zrealizowaç Jego pragnienie: aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.
Niech w wypełnianiu tych obietnic ma nas w opiece NajÊwi´tsza Dziewica Maryja, inspiratorka tego apostolatu, i niech sprawi, ˝e wiernie wypełnimy to, czego Jej boski Syn nas nauczył, teraz i zawsze, my i ci,
którzy przystàpià do naszych wspólnot.
Serce Jezusa, zapisz w swoim Sercu nasze imiona, tak jak imi´ Twojej wiernej Apostołki Êw. Małgorzaty
Marii Alacoque i niech b´dzie to piecz´cià naszej konsekracji i pewnym dowodem naszego zbawienia. Amen.

Bł. Luigi Novarese, przej´ty objawieniami Maryi w Fatimie, pragnàł od poczàtku, aby jego wspólnoty ˝yły Jej
or´dziami i spełniały wszystkie proÊby, jakie Maryja wypowiadała do swoich dzieci. Jednym z wa˝nych przesłaƒ
Fatimy było zaproszenie do kultu Niepokalanego Serca
Maryi: „Jezus chce ustanowiç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do
mojego Niepokalanego Serca…”, powiedziała Matka
Bo˝a 13 czerwca 1917 r. do Łucji podczas drugiego objawienia. Szczegóły tego nabo˝eƒstwa zostały dopiero ujawnione Łucji 7 lat po zakoƒczeniu objawieƒ fatimskich,
10 grudnia 1925 r. Była to tzw. druga tajemnica fatimska.
Dlaczego nabo˝eƒstwo to składa si´ z pi´ciu sobót
wynagradzajàcych? „Córko moja, powiedział Jezus, chodzi o pi´ç rodzajów zniewag, którymi obra˝a si´ Niepokalane Serce Maryi: obelgi przeciw Niepokalanemu
Pocz´ciu; przeciw Jej Dziewictwu; przeciw Jej Bo˝emu
Macierzyƒstwu; obelgi, przez które usiłuje si´ wpoiç
w serca dzieci oboj´tnoÊç, wzgard´, a nawet nienawiÊç
wobec nieskalanej Matki; bluênierstwa, które zniewa˝ajà Maryj´ w Jej Êwi´tych wizerunkach”.

WARUNKI nabo˝eƒstwa do Niepokalanego
Serca Maryi:
1. Spowiedê: mo˝e byç odprawiona w ka˝dy inny
dzieƒ, wa˝ne, aby w I sobot´ byç w łasce uÊwi´cajàcej. Do spowiedzi nale˝y przystàpiç z intencjà zadoÊçuczynienia za zniewagi wobec
Niepokalanego Serca Maryi.
2. Komunia Êw. w pierwszà sobot´ miesiàca
3. Ró˝aniec wynagradzajàcy w pierwszà sobot´
miesiàca. Po ka˝dym dziesiàtku nale˝y odmówiç akt wynagrodzenia: O mój Jezu, przebacz
nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadê wszystkie dusze do nieba
i pomó˝ szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebujà Twojego miłosierdzia.
4. Pi´tnastominutowe rozmyÊlanie nad pi´tnastoma tajemnicami ró˝aƒcowymi w pierwszà
sobot´ miesiàca
KOTWICA
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T R WA ŁE P RZE WO DN IC T WO
Wojciech Grzegorek

RELIKWIARZ
BŁ. LUIGIEGO
Dzieƒ beatyfikacji obfitował w powody do radoÊci. Jednym z nich,
szczególnie dla tych,
którzy poÊwi´cili całe swe ˝ycie charyzmatowi bł. Luigiego Novarese, była mo˝liwoÊç czczenia jego relikwii. RadoÊç t´ pot´gowała forma, w jakiej doczesne
szczàtki Błogosławionego sà przechowywane. Projekt
relikwiarza streszcza misj´, której poÊwi´cił si´ w całoÊci zało˝yciel Centrum Ochotników Cierpienia.
Obydwa relikwiarze, które do tej pory powstały,
wyglàdajà tak samo. Ró˝nià si´ relikwiami, które
sà w nich przechowywane. Jeden, wniesiony procesyjnie podczas beatyfikacji, znajduje si´ obecnie
w Domu Niepokalanego Serca Maryi w Re i zawiera
kosmyk włosów oraz zàb. W drugim, znajdujàcym
si´ w Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie, przechowywany
jest kosmyk
włosów.

Sam relikwiarz wykonany został przez pracowni´
prof. Czesława Dêwigaja, zgodnie ze wskazówkami
ks. Janusza Malskiego, który inspirował si´ pierwszym logo Centrum Ochotników Cierpienia. Widnieje
na nim ziemia z konturem Włoch i Morza Âródziemnego, skàd ku gwieêdzie wznoszà si´ płomienie
otoczone koronà cierniowà. Zaprojektowane ono zostało przez bł. Luigiego razem z s. Elvirà Myriam
Psorullà. W relikwiarzu zaÊ płomienie wznoszà si´
ku krzy˝owi, nawiàzujàc tak˝e do Jezusowego Serca,
którego kult był bardzo wa˝ny w ˝yciu Błogosławionego, jak i Cichych Pracowników Krzy˝a.
KRZY˚, PŁOMIENIE, GWIAZDA, KORONA
CIERNIOWA i ZIEMIA – symbole te streszczajà
misj´ apostolatu chorych.
KRZY˚
„Znak krzy˝a (...) oznacza cen´ oraz tryumf MiłoÊci. Jest równie˝ drogà, którà musi przebyç ka˝dy
chrzeÊcijanin, wspierajàc si´ na miłosiernej miłoÊci
Chrystusa. Swoim krzy˝em, jak pisze Jan Paweł II,
Syn Bo˝y wszedł w histori´ człowieka: Jest to Krzy˝,
który uwalnia Êwiatło, które daje zbawienie i wskazuje drog´ uzdrowienia, dokładnie tak jak wà˝ miedziany wywy˝szony na palu na pustyni dla
uzdrowienia ludu wybranego (Lb 21, 8-9). Krzy˝,
otoczony płomieniami miłoÊci, jest jasnà wskazówkà,
która wymaga zrównania naszej ofiary z ofiarà Serca
Jezusowego. Jest to bodziec do miłoÊci, która popycha nas a˝ do całkowitego poÊwi´cenia si´, w pewnoÊci zwyci´stwa Krzy˝a”.

Ks. Armando Aufiero SOdC

PŁOMIENIE
Płomienie to miłoÊç, która oczyszczana i doskonalona przez cierpienie w jednoÊci z Chrystusem
wznosi si´ z ziemi ku Maryi. „Dobrze odzwierciedlajà one równie˝, jak goràco Jezus pragnàł ofiarowaç si´. Jak mówi o tym Êw. Łukasz: Chrzest mam
przyjàç i jakiej doznaj´ udr´ki, a˝ si´ to stanie.
(12,50). We fragmencie tym łaciƒski czasownik
crucior oddaje intensywnoÊç zapału, z jakim Chrystus pragnàł poÊwi´ciç si´. Jest on porównywalny do
˝aru mistycznego ognia, który
przynaglał Serce Jezusa do m´ki
i trzymał go na Krzy˝u, a˝ wszystkie proroctwa si´ wypełniły”.
GWIAZDA
Âw. Bernard tak mówi o Maryi:
Jest lÊniàcà gwiazdà, która rozÊwietla ogromne morze ciemnoÊci.
JaÊnieje zasługami i przykładem.
Ty, który ˝yjàc wi´cej poÊród wichrów i burz, na morzu doczesnoÊci ni˝ w pokoju na làdzie stałym,
nie traç z oczu tej Gwiazdy, która
jest „jedynà gwiazdà, która Êwieci
i nie pochłania, rozjaÊnia, a nie oÊlepia. Maryja,
Matka Jezusa i nasza Matka najsłodsza, z którà zawsze chcemy byç w jednoÊci równie˝ z tymi braçmi,
którzy powodujà wiele naszych cierpieƒ”.
Chcemy przy Niej trwaç i realizowaç Jej proÊby
z Lourdes i Fatimy, które „podkreÊlajà potrzeby naszych czasów i wskazujà na rzeczywistoÊç, która
musi zostaç odbudowana bez wzgl´du na okolicznoÊci, bioràc odpowiedzialnoÊç za realizowanie pragnienia Chrystusa: Przyszedłem rzuciç ogieƒ na
ziemi´ i bardzo pragn´, aby ju˝ zapłonàł (Łk 10,49).
Ale kto ma roznieciç ten ogieƒ? Nasze serce, przepełnione miłoÊcià Chrystusa, która staje si´ płomieniem miłoÊci, solà ziemi i Êwiatłem dla Êwiata, które
z kolei oÊwietla, emanuje ciepłem, leczy, chroni
przed zepsuciem, tak jak sól”.

KORONA CIERNIOWA
Jakà rzeczywistoÊç mamy odbudowywaç, rozniecajàc na Êwiecie miłoÊç, zgodnie z pragnieniem
Chrystusa? „W Fatimie Maryja przypomina o koniecznoÊci modlitwy i pokuty. Z gł´bokim, matczynym smutkiem pokazuje pastuszkom najpierw
miejsce, gdzie trafiajà grzesznicy – piekło – a potem
swoje Niepokalane Serce, jakby rozdarte przez liczne
rany i otoczone mistycznà koronà cierniowà, (…)
[która wskazuje na Jej] cierpienie z powodu bólu Jezusa, cierpienie przez grzeszników,
którzy obra˝ajà Pana, cierpienie
przez Jej dzieci, które zginà
w piekle, jeÊli si´ nie nawrócà”.
ZIEMIA
OczywiÊcie, nie stajemy przed tym
zadaniem sami. „Âwi´ta Dziewica,
istota stworzona dla ka˝dego czasu
i miejsca na ziemi, nigdy nie przestanie formowaç silnego pokolenia;
ufnego, hojnego i odwa˝nego pokolenia, które razem z Nià, pod Jej przewodnictwem, pozostanie wierne
Chrystusowi i KoÊciołowi a˝ do przyjÊcia Królestwa Bo˝ego, dopełnienia si´ liczby wybranych”. Tylko formowani w szkole u Maryi jesteÊmy
w stanie tworzyç wspólnoty, które b´dà rozniecaç
ogieƒ zbawiennej miłoÊci Chrystusa na coraz to nowe
miasta, kraje i kontynenty.
Oto, czym ˝ył bł. Luigi Novarese. Niezwykle wymowny jest fakt, ˝e jego relikwie czczone sà właÊnie
wÊród płomieni symbolizujàcych miłoÊç, którà pomógł roznieciç poprzez współprac´ z Niepokalanà.
Nieustannie płonie ona w sercach wielu chorych, którzy realizujà charyzmat Błogosławionego, poÊwi´cajàc si´ w całoÊci Maryi. Ona uczy ich, jak doskonaliç
t´ miłoÊç. Jak kochaç wtedy, gdy brak ku temu powodów? Jak wynagradzaç Sercu Jezusa, które „miłosierdzia pragnie, a nie ofiary” (Mt 9,13)?
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SERCE
JEZUSA
ZMIŁUJ SIĘ
NAD NAMI
Pius XII
NajÊciÊlejszy ten w´zeł, który według Pisma
Êwi´tego zapaliç ma miłoÊç Bo˝à w sercach ludzkich i połàczyç je z Duchem Âwi´tym, który sam
przez si´ jest MiłoÊcià, dowodzi wymownie, jaka
jest najgł´bsza istota kultu NajÊwi´tszego Serca Jezusa. Gdy rozwa˝amy, jaka jest właÊciwa cecha tego
kultu, co jest jego naturà, widzimy w tym kulcie najwznioÊlejszy akt religii, który wymaga pełnego
i bezwzgl´dnego poÊwi´cenia si´ miłoÊci Boskiego
Zbawiciela, miłoÊci, której Serce zranione jest
˝ywym znakiem i symbolem. RzeczywiÊcie i to
w gł´bszym jeszcze znaczeniu, kult ten tym si´ znakomicie wyró˝nia, ˝e miłoÊcià odpowiadamy na miłoÊç Zbawiciela. To przecie˝ tylko siłà miłoÊci to
sprawia, ˝e dusze ludzkie oddajà si´ całkowicie i doskonale pod panowanie Boga a uczucia ludzkie tak
łàczà si´ z wolà Bo˝à, ˝e stajà si´ czymÊ jednym:
„Kto łàczy si´ z Panem, jest z Nim jednym duchem”. Encyklika Haurietis Aquas.

Jan Paweł II
Gdy chrzeÊcijanin, stajàc przed zadaniem nowej
ewangelizacji i wpatrujàc si´ w Serce Chrystusa,
Pana czasu i dziejów, poÊwi´ca Mu samego siebie
i zarazem swoich braci, odkrywa na nowo, ˝e nosi
w sobie Jego Êwiatło. O˝ywiony Jego duchem słu˝by,
przyczynia si´ do tego, aby przed wszystkimi ludêmi
otworzyła si´ perspektywa wyniesienia do pełni egzystencji osobowej i wspólnotowej. «Serce człowieka uczy si´ bowiem od Serca Chrystusa
poznawaç prawdziwy i jedyny sens swojego ˝ycia
i przeznaczenia, rozumieç wartoÊç ˝ycia prawdziwie chrzeÊcijaƒskiego, strzec si´ wypaczeƒ ludzkiego serca, łàczyç synowskà miłoÊç do Boga
z miłoÊcià bliêniego». Or´dzie do Towarzystwa Jezusowego, 5.10.1986.

FUN DAMENT Y
Z nauczania papieży

„Bóg jest miłoÊcià” (1 J 4, 8) i chrzeÊcijaƒstwo
jest religià miłoÊci. Podczas gdy inne systemy myÊlenia i post´powania chcà budowaç Êwiat człowieka oparty na bogactwie, władzy, przemocy,
wiedzy czy u˝yciu – KoÊciół głosi miłoÊç. NajÊwi´tsze Serce Jezusa jest właÊnie obrazem tej nieskoƒczonej i miłosiernej miłoÊci, którà Ojciec Niebieski
rozlał w Êwiecie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nowa ewangelizacja ma na celu doprowadziç
ludzi do spotkania z tà miłoÊcià. Tylko miłoÊç, którà
objawia Serce Chrystusa, jest zdolna przemieniç
serce człowieka i otworzyç je na cały Êwiat, by uczyniç go bardziej ludzkim i Bo˝ym. Homilia z Mszy
Êw. na zakoƒczenie II Synodu Plenarnego, Warszawa, 11.06.1999.
Benedykt XVI
Kto przyjmuje w swoim wn´trzu miłoÊç Bo˝à, jest
przez nià kształtowany. Człowiek, doÊwiadczajàcy
Bo˝ej miłoÊci, prze˝ywa to jako «powołanie», na
które powinien odpowiedzieç. Dzi´ki wpatrywaniu si´
w Pana, który «przyjàł nasze słaboÊci i dêwigał choroby» (por. Mt 8, 17), stajemy si´ bardziej uwa˝ni
na cierpienia i potrzeby innych. Dzi´ki adoracyjnej
kontemplacji boku przebitego włócznià stajemy si´
wra˝liwi na zbawczà wol´ Boga. Stajemy si´ zdolni
zawierzyç Jego zbawczej i miłosiernej miłoÊci, a jednoczeÊnie umacnia si´ w nas pragnienie, by uczestniczyç w Jego dziele zbawienia jako Jego narz´dzia.
Dary pochodzàce z otwartego boku, z którego
wypłyn´ły «krew i woda» (por. J 19, 34), sprawiajà,
˝e nasze ˝ycie staje si´ równie˝ dla innych êródłem,
z którego wypływajà «rzeki wody ˝ywej» (J 7, 38;
por. Deus Caritas est, 7). DoÊwiadczenie miłoÊci,
jakie daje kult przebitego boku Odkupiciela, chroni
nas przed niebezpieczeƒstwem zasklepienia si´
w sobie i zwi´ksza naszà gotowoÊç, by ˝yç dla innych. «Po tym poznaliÊmy miłoÊç, ˝e On oddał za
nas ˝ycie swoje. My tak˝e winniÊmy oddaç ˝ycie za
braci» (1 J 3, 16; por. Haurietis aquas, 38).

wczeÊniej dana nam przez Boga (por. Deus Caritas
est, 14). Tak wi´c kult miłoÊci, która staje si´ widzialna w tajemnicy krzy˝a, uobecnianej w ka˝dej
Eucharystii, ma zatem fundamentalne znaczenie,
abyÊmy mogli staç si´ osobami zdolnymi do miłoÊci
i obdarowywania sobà (por. Haurietis aquas, 69),
stajàc si´ narz´dziami w r´kach Chrystusa: w ten
tylko sposób mo˝emy staç si´ wiarygodnymi głosicielami Jego miłoÊci. Jednak˝e to otwarcie si´ na
wol´ Bo˝à musi byç nieustannie odnawiane: «miłoÊç
nigdy nie jest ‘skoƒczona’ i spełniona» (por. Deus
Caritas est, 17). Wpatrywanie si´ w «bok przebity
włócznià», który obrazuje niezmierzonà zbawczà
wol´ Boga, nie mo˝e byç zatem uwa˝ane za chwilowy przejaw kultu i nabo˝eƒstwa. Adorowanie miłoÊci Bo˝ej, która w symbolu «przebitego serca»
znalazła swój wyraz historyczno-pobo˝noÊciowy,
jest nieodzowne, aby wi´ê z Bogiem pozostawała
˝ywa (Haurietis aquas, 62). List do przeło˝onego
generalnego Towarzystwa Jezusowego z okazji 50.
rocznicy ogłoszenia Encykliki «Haurietis aquas».

Odpowiedê na przykazanie miłoÊci mo˝liwa jest
tylko dzi´ki doÊwiadczeniu, ˝e ta miłoÊç została
Kaplica Serca Jezusowego w kolegiacie głogowskiej

FUN DAMENT Y
Abp Zygmunt Zimowski, Homilia z okazji Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację
ks. Luigiego Novarese, Głogów 8.06.2013 r.

„ByÊmy sami mogli pocieszaç tych, co sà w jakimkolwiek ucisku, tà pociechà, której doznajemy
od Boga” (2 Kor, 1,4)

DO KOŃCA ODDANY
CHORYM
I CIERPIĄCYM

Tydzieƒ temu rozpocz´liÊmy miesiàc czerwiec poÊwi´cony NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa. Ka˝dego dnia modlimy si´ Litanià do Serca Pana
Jezusa, zawierzajàc siebie i bliskich, nasze rodziny
i KoÊciół – Chrystusowi, który oddał ˝ycie za nas,
któremu włócznià serce przebili, którego serce jest
êródłem wszelkiej pociechy i gorejàcym ogniskiem
miłoÊci. Wczoraj prze˝ywaliÊmy UroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, modlàc si´ o Êwi´toÊç kapłanów oraz o powołania kapłaƒskie. DziÊ
natomiast wpatrujemy si´ w inne serce, równie
pi´kne, które dało nam Zbawiciela Êwiata. Czcimy
Niepokalane Serce NMP. Ewangelia ukazuje nam
Maryj´ szukajàcà z bólem zagubionego Jezusa. Ojcowie KoÊcioła mówià, ˝e ból Jej serca był podobny
do tego spod Krzy˝a. Maryja, mimo bólu i cierpienia, „nie traci nigdy nadziei na zwyci´stwo Boga nad
złem, nad cierpieniem, nad Êmiercià i potrafi przyjàç w tym samym uÊcisku wiary i miłoÊci Syna Bo˝ego narodzonego w betlejemskiej grocie i zmarłego
na krzy˝u. Jej niezachwiana ufnoÊç w Bo˝à moc zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie Chrystusa, które daje cierpiàcym nadziej´ i nowà pewnoÊç
bliskoÊci i pocieszenia Pana” (por. Benedykt XVI,
Or´dzie na XXI Âwiatowy Dzieƒ Chorego).
Nie sposób nie przytoczyç dziÊ pi´knych słów
Adama Mickiewicza, który pisał „Miej serce i patrzaj w serce...”. My wpatrujemy si´ w serce Jezusa
i w serce Maryi i dobrze wiemy, ˝e na te dwa serca
mo˝emy zawsze liczyç, ˝e do tych serc mo˝emy si´
przytuliç i ogrzaç, mo˝emy poczuç miłoÊç Chrystusa i Jego Matki.
Błogosławiony Luigi – lekarzem dusz
ZgromadziliÊmy si´ dziÊ, w Roku Wiary, na głogowskiej ziemi, w mieÊcie historycznym i niepokonanym, aby podzi´kowaç Bogu w Trójcy Jedynemu

za pi´knà postaç kapłana, apostoła chorych, lekarza
dusz – bł. ks. prał. Luigiego Novarese. I za 10 lat
istnienia Domu Uzdrowienie Chorych im. bł. Jana
Pawła II. Wpatrujemy si´ w czasie tej Eucharystii
w NajÊwi´tsze Serce Jezusa, a tak˝e w Niepokalane
Serce Maryi i dzi´kujemy za beatyfikacj´ tego włoskiego kapłana, który jest nam bardzo bliski poprzez
swojà działalnoÊç na rzecz bliênich. Urodził si´
29 lipca 1914 roku w Casale Monferrato we Włoszech jako ostatni z dziewi´ciorga dzieci. Pochodził
z rodziny ubogiej, ale bardzo religijnej. Ju˝ od najmłodszych lat przez swojà chorob´ i cierpienie
zwiàzał si´ ze szpitalami i sanatoriami. Okazało si´,
˝e jest nieuleczalnie chory. Tak pisał do przeło˝onego salezjanów z proÊbà o modlitw´ w intencji
swego uzdrowienia: „Wiem, ˝e ks. Bosco kochał
młodzie˝, tak˝e i ja jestem młody. Czy zechce
Ksiàdz modliç si´ i prosiç innych o modlitw´ dotàd
a˝ otrzymam uzdrowienie?”.
Jego wiara była wielka. Mocno wierzył w cud
uzdrowienia. Pewnej nocy przyÊniła mu si´ Matka
Bo˝a Wspomo˝ycielka z pobliskiego koÊcioła, która
obiecała mu wyzdrowienie. JakiÊ czas póêniej powrócił do zdrowia. To doÊwiadczenie choroby, cudu,
a tak˝e stycznoÊç ze szpitalami i sanatoriami
KOTWICA
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Fotografie: Adam Stelmach, Piotr Krzemiński

przyczyniły si´ do tego, ˝e w tym młodym człowieku
zrodziła si´ niezwykła ch´ç pomocy bliênim, dojrzało
pragnienie poÊwi´cenia si´ chorym. Tak wspominał te
prze˝ycia: „JeÊli zostan´ lekarzem, b´d´ leczył tylko
ciała, a ja chc´ pomagaç chorym w dowartoÊciowaniu ich cierpienia i dlatego zrobi´ jeszcze jeden krok
do przodu i zostan´ kapłanem – lekarzem dusz”. Został wyÊwi´cony na kapłana 17 grudnia 1938 roku
i cztery lata póêniej rozpoczàł prac´ w Sekretariacie
Stanu w Watykanie. Całe swoje ˝ycie kapłaƒskie poÊwi´cił chorym i cierpiàcym. W czasie II wojny
Êwiatowej zorganizował pomoc i wsparcie współbraciom b´dàcym w potrzebie materialnej i duchowej, powołujàc do ˝ycia Maryjnà Lig´ Kapłanów
majàcà na celu dowartoÊciowanie cierpienia.
W roku 1950 zało˝ył Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzy˝a, jak równie˝ Centrum Ochotników
Cierpienia i rozpoczàł wydawanie miesi´cznika „Kotwica”, który dedykowany jest osobom chorym, niepełnosprawnym, a tak˝e wszystkim pragnàcym
przybli˝yç sobie znaczenie cierpienia. Organizował
pielegrzymki, rekolekcje, kursy zawodowe dla chorych. W Episkopacie Włoch miał za zadanie zajàç
si´ organizacjà opieki duchowej w szpitalach oraz innych strukturach sanitarnych. Odszedł do domu Ojca
po wielu latach oddanej parcy na rzecz chorych
i cierpiàcych w 70 roku ˝ycia. Nic wi´c dziwnego,
˝e Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI w Or´dziu na XXI
Âwiatowy Dzieƒ Chorego wymienia go jako Dobrego
Samarytanina naszych czasów, który umiał czyniç
dobro cierpiàcym i czynił wiele dobra poprzez własne
cierpienie. Napisał papie˝ Benedykt XVI:
„Sługa Bo˝y Luigi Novarese, o którym wielu zachowuje jeszcze dziÊ ˝ywà pami´ç, w swojej posłudze
dostrzegał w sposób szczególny doniosłe znaczenie
modlitwy za chorych i cierpiàcych – a tak˝e z nimi
– z którymi cz´sto udawał si´ do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza do groty w Lourdes”.
A podczas jego beatyfikacji ks. kard. Tarcisio
Bertone dodał: „Nowy Błogosławiony sp´dził swojà
ziemskà egzystencj´ na głoszeniu Ewangelii pocieszenia. Pan posłu˝ył si´ nim, jego wiernoÊcià i jego
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apostolskim zapałem, aby wielu osobom przybli˝yç
promieƒ ˝ywego i o˝ywiajàcego Êwiatła Parakleta,
Ducha Âwi´tego – obroƒcy i pocieszyciela. W ten
sposób, tak˝e poprzez jego osob´ i jego dzieła rozprzestrzenione po Włoszech i innych krajach, spełnia si´ obietnica Jezusa: «Ja zaÊ b´d´ prosił Ojca,
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze – Ducha Prawdy» (J 14,16). Prał. Novarese
swoimi słowami i czynami wzbudzał prawd´ i miłoÊç Ewangelii poÊród m´˝czyzn i kobiet wielu regionów Włoch, osób chorych, które znalazły w tym
oddanym kapłanie odbicie miłoÊci Chrystusa. Składamy dzi´ki Panu za to, ˝e właÊnie w Roku Wiary
mo˝emy zaprezentowaç oblicze i ducha tego nowego Błogosławionego, który w ˝ywiołowoÊci swej
miłoÊci ukazuje nam wzorzec naÊladowania w naszych czasach Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego. Dzi´ki swemu szczególnemu poÊwi´ceniu
si´ chorym i niepełnosprawnym stał si´ ˝ywym obrazem Tego, który jest «Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy» (2 Kor 1,3)”.
MiłoÊç sercem KoÊcioła
DziÊ wpatrzeni w dwa Serca – Jezusa i Maryi,
mamy w czasie tego spotkania eucharystycznego,
które jest dziekczynieniem za dar osoby i beatyfikacji ks. Luigiego Novarese, pogł´biç naszà miłoÊç do
Boga i do drugiego człowieka. Dlatego przypominamy sobie słowa Chrystusa: „B´dziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem, całà swojà
duszà i całym swoim umysłem (…) B´dziesz miłował
swego bliêniego jak siebie samego” (Mt 22, 37; 39).
Na tym przykazaniu nasz błogosławiony kształtował
swoje serce. MiłoÊç decyduje o byciu człowieka, nadaje kształt ludzkiemu istnieniu. Jak trafnie zauwa˝a Êw. Augustyn: „Ka˝dy ˝yje swojà miłoÊcià
albo dobrze, albo êle”. My pragniemy ˝yç dobrze
prawdziwà miłoÊcià Chrystusowà, bo ona jest nakazem ewangelicznym, b´dàc tak˝e wymiarem ludzkiego bytu. Osoba jest takim dobrem, ˝e właÊciwe
i pełnowartoÊciowe odniesienie do niej stanowi tylko
miłoÊç. „Któ˝ nas mo˝e odłàczyç od tej miłoÊci”

(por. Rz 8,35). „Utrapienie, ucisk, przeÊladowanie,
krzy˝…?”. Maryja stojàca pod krzy˝em odpowiada:
nic – nic nie mo˝e nas odłàczyç! „We wszystkim tym
odnosimy pełne zwyci´stwo dzi´ki Temu, który nas
umiłował” (Rz 8,37). Umiłował a˝ do koƒca, a˝ do
Êmierci krzy˝owej i pozostał z nami w Eucharystii.
Za takà miłoÊç nale˝y płaciç tylko miłoÊcià a˝ do
koƒca, na wzór Maryi, Panny wiernej. Jak˝e dobrze
rozumiał to bł. Luigi w swoim codziennym ˝yciu
i zatroskaniu o potrzebujàcego.
Sam Apostoł Paweł przypomina nam o tym
w Hymnie o miłoÊci: nawet gdybyÊmy mówili j´zykami ludzi i aniołów i posiadali wiar´, która „góry
przenosi”, ale nie mieli miłoÊci, wszystko jest „niczym” (por. 1 Kor 13,2). MiłoÊç jest naprawd´
„sercem” KoÊcioła, jak to dobrze rozumiała Êw. Teresa z Lisieux, którà ogłoszono doktorem KoÊcioła
właÊnie ze wzgl´du na jej gł´bokà znajomoÊç „wiedzy miłoÊci” – scientia amoris:
„Zrozumiałam, ˝e KoÊciół ma Serce i ˝e to
Serce płonie MiłoÊcià. Zrozumiałam, ˝e tylko MiłoÊç zdolna jest poruszaç członki KoÊcioła. (…) Zrozumiałam, ˝e w MiłoÊci zawierajà si´ wszystkie
powołania, ˝e MiłoÊç jest wszystkim”. W miłoÊci
zawiera si´ tak˝e powołanie chrzeÊcijaƒskie osób
chorych i cierpiàcych.
Zwracam si´ w tym momencie do słu˝by zdrowia w naszej Ojczyênie słowami bł. Jana Pawła II,
które wypowiedział podczas poÊwi´cenia nowej kliniki kardiologii w Krakowie – 9.06.1997 r.:
„Dzi´kuj´ wam dzisiaj za t´ wielkodusznà i spełnianà z poÊwi´ceniem prac´. Za to, ˝e ci´˝ar cierpienia i bólu swych sióstr i braci bierzecie niejako na
swoje barki, chcàc im ul˝yç i przywróciç upragnione
zdrowie. Moje [Bóg zapłaç] wyra˝am w szczególny
sposób tym wszystkim, którzy stojà odwa˝nie po stronie prawa Bo˝ego, kierujàcego ludzkim ˝yciem. Powtarzam jeszcze raz to, co napisałem w Encyklice
Evangelium vitae: ,,Wasz zawód ka˝e wam strzec
ludzkiego ˝ycia i słu˝yç mu. W dzisiejszym kontekÊcie
kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka
medyczna zdajà si´ traciç swój wrodzony wymiar

etyczny, mo˝ecie doznawaç cz´sto silnej pokusy manipulowania ˝yciem, a czasem wr´cz powodowania
Êmierci. Wobec istnienia takiej pokusy wzrasta niezmiernie wasza odpowiedzialnoÊç, która znajduje
najgł´bszà inspiracj´ i najmocniejsze oparcie właÊnie
we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym
zawodu lekarskiego, o czym Êwiadczy ju˝ staro˝ytna,
ale zawsze aktualna, przysi´ga Hipokratesa, według
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której ka˝dy lekarz jest zobowiàzany okazywaç najwy˝szy szacunek ˝yciu ludzkiemu i jego Êwi´toÊci”
(por. n. 89). Ciesz´ si´, ˝e Êrodowisko lekarzy w Polsce w znakomitej wi´kszoÊci bierze na siebie t´ odpowiedzialnoÊç, nie tylko leczàc – podtrzymujàc
˝ycie, ale równie˝ zdecydowanie nie podejmujàc działaƒ, które prowadziłyby do jego zniszczenia. Dzi´kuj´
z całego serca polskim lekarzom, piel´gniarkom
i wszystkim przedstawicielom Êwiata medycznego,
którzy Bo˝e prawo Nie zabijaj! stawiajà ponad to,
co dopuszcza prawo ludzkie. Dzi´kuj´ za to Êwiadectwo, które dajecie zwłaszcza w ostatnich czasach”.
DuchowoÊç komunii
MiłoÊç potrzebna jest człowiekowi jak chleb powszedni. Nawet tam, gdzie panuje zgoda, pokój, ˝yczliwoÊç i miłoÊç, człowiek odczuwa nienasycenie. Im
mocniej kocha, tym dotkliwiej odczuwa niedosyt.
Nasze pragnienie gł´bokiej miłoÊci i prawdziwego
szcz´Êcia zapowiada wi´cej, ni˝ mo˝e nam daç samo
˝ycie ludzkie. MiłoÊç rozbudza takie oczekiwania i t´sknoty, które wykraczajà poza ludzkie ˝ycie. „Niespokojne jest serce moje, o Panie, dopóki nie spocznie
w Tobie” – jak trafnie stwierdza Êw. Augustyn.
W imi´ miłoÊci bliêniego, drodzy siostry i bracia,
trzeba stanàç przy tych, którzy czujà si´ samotni,
nie majà ju˝ sił, aby wyraziç swój ból, nie mogà odnaleêç sensu ˝ycia, prawdy i drogi do Boga. WspółczeÊni chrzeÊcijanie zbyt cz´sto sprzeniewierzajà si´
poleceniu Chrystusa: „abyÊcie si´ wzajemnie miłowali”. Tak cz´sto w codziennym ˝yciu decydujà łokcie, wyzwiska, walka o byt kosztem drugiego
człowieka. Nie dostrzega si´ w drugim brata, lecz
traktuje si´ go cz´sto jako konkurenta, przeciwnika,
wroga. By podciàç korzenie urazom, gniewowi, nienawiÊci, trzeba oprzeç si´ na zasadzie miłoÊci. MiłoÊç stanowi bowiem zasadniczà potrzeb´ ludzkiego
serca, stworzeni zostaliÊmy z miłoÊci i do miłoÊci!
Ka˝dy chce kochaç i byç kochanym! Trzeba dostrzegaç w bliênim człowieka potrzebujàcego naszej pomocy. Uczyç si´ takiego stylu ˝ycia, gdzie za zło
odpłaca si´ dobrem. O to prosi nas Jan Paweł II w LiKOTWICA
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Êcie apostolskim Novo millennio ineunte: „DuchowoÊç komunii to wreszcie umiej´tnoÊç «czynienia
miejsca» bratu, wzajemnego «noszenia brzemion»
(por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagra˝ajà… Nie łudêmy si´: bez takiej
postawy duchowej na niewiele zdałyby si´ zewn´trzne
narz´dzia komunii. Stałyby si´ bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii ni˝ sposobami jej
wyra˝ania i rozwijania” (n. 43).
Tego uczy nas równie˝ papie˝ Franciszek, nie
tylko poprzez gesty wzgl´dem chorych i cierpiàcych,
ale równie˝ poprzez swoje nauczanie. Przypomina
nam, ˝e ˝adnego człowieka nie wolno nam wykluczyç z zakresu naszej miłoÊci, tym bardziej chorego.
Bóg bowiem kocha wszystkich. UmieÊcił w nich jakieÊ dobro, którego my nieraz nie potrafimy dostrzec. Ale ono w nich jest. Kochajàc innych, nawet
tych najbardziej grzesznych, odkrywamy w nich
okruchy dobra, które czynià ich godnymi miłoÊci.
MiłoÊç jest wywy˝szeniem człowieka. Przywdziewa
go w szat´ dziecka Bo˝ego. Prawdziwa miłoÊç jest
odblaskiem MiłoÊci, jakà ma Bóg wobec nas, poniewa˝ Bóg jest MiłoÊcià. Taka miłoÊç ma moc wyprostowaç ludzi i podnieÊç ich z upadku.
DziałalnoÊç Cichych Pracowników Krzy˝a w Polsce
Moi drodzy! Na poczàtku lat osiemdziesiàtych
do włoskiej wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a
wstàpili pierwsi Polacy – rodzeƒstwo ze Szczecina:
ks. Janusz i s. Małgorzata Malscy. Niedługo potem
nadarzyła si´ okazja, aby rozpoczàç plany z zało˝eniem polskiego oÊrodka Cichych Pracowników
Krzy˝a. Było to 16 paêdziernika 1986 r. podczas
Êwi´ceƒ biskupich abp. Józefa Michalika, który
potem przyjàł Cichych Pracowników Krzy˝a do diecezji gorzowskiej, której został ordynariuszem.
Cisi Pracownicy Krzy˝a prowadzà dziÊ w Polsce
działalnoÊç formacyjnà (rekolekcje, dni skupienia,
pielgrzymki, konferencje); rehabilitacyjnà (rehabilitacja NFZ oraz turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne); wydawniczà (dwumiesi´cznik „Kotwica”,
materiały formacyjne) oraz kulturalno-sportowà

FUN DAMENT Y
(organizacja konkursów plastycznych, poetyckich,
olimpiad sportowych dla osób niepełnosprawnych).
Pragn´ w tym miejscu z całego serca im za to
wszystko podzi´kowaç. „Bóg wam zapłaç” za iÊcie
samarytaƒskà słu˝b´. Słowa podzi´kowania kieruj´
równie˝ na r´ce gospodarza tego miejsca ks. bp.
Stefana, który zaprosił nas na dzisiejsze dzi´kczynienie. W liÊcie do swoich diecezjan pisał:
„Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e udział w rzymskich uroczystoÊciach nie był mo˝liwy dla wszystkich wiernych, czujemy potrzeb´, aby za t´ beatyfikacj´
zło˝yç Bogu dzi´kczynienie równie˝ w Polsce. Pragniemy uczyniç to w Głogowie, gdzie znajduje si´
Dom Uzdrowienie Chorych prowadzony przez Cichych Pracowników Krzy˝a, wspólnot´ zało˝onà
przez bł. Luigiego Novarese”.
Ks. bp. Stefanie – dzi´kujemy za zaproszenie, za
to wszystko, co robiłeÊ i nadal robisz dla ludzi chorych i cierpiàcych w naszym kraju jako duszpasterz
Episkopatu Polski, jako dobry samarytanin.
Moi Kochani! Co zabierzemy ze sobà z tego cudownego spotkania z Jezusem i Jego Matkà? Zabierzmy poczwórnà odpowiedzialnoÊç na wzór
błogosławionego Luigiego Novarese:
– odpowiedzialnoÊç za nas samych, za nasze zbawienie, za Êwi´toÊç naszego ˝ycia, za miłoÊç,
która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Âwi´tego, który został nam dany w momencie
chrztu Êwi´tego;
– odpowiedzialnoÊç za drugich, zwłaszcza chorych
i cierpiàcych w imi´ słów Êw. Pawła: „Jedni drugich brzemiona noÊcie, nie bàdêcie sobie w niczym dłu˝ni poza wzajemnà miłoÊcià” oraz słów
Benedykta XVI: na mocy chrztu Êwi´tego jesteÊcie tak˝e głosicielami Ewangelii miłoÊci…;
Czyƒmy to na wzór bł. Luigiego Novarese;
– odpowiedzialnoÊç za KoÊciół, który troszczy si´
w imi´ Chrystusa, aby stawaç si´ coraz bardziej
domem i szkołà komunii dla wszystkich, a zwłaszcza dla niepełnosprawnych, chorych i cierpiàcych,
o co prosił tyle razy Jan Paweł II, Benedykt XVI,
a dziÊ prosi nas papie˝ Franciszek;

– odpowiedzialnoÊç za Ojczyzn´, matk´ naszà:
bàdêmy jej wierni, kochajmy jà jak własnà Matk´,
na wzór bł. Jana Pawła II, który był dla niej
Êwiatłem w trudnych czasach.
Wpatrzeni w Matk´ NajÊwi´tszà poszukujàcà zagubionego Jezusa proÊmy Jà, aby zawsze towarzyszyła cierpiàcej ludzkoÊci w poszukiwaniu ulgi
w bólu i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom anga˝ujàcym si´ w apostolat miłosierdzia stawaç si´ miłosiernymi samarytanami dla
swych braci i sióstr doÊwiadczonych przez chorobà
i cierpienie (por. Benedykt XVI, Or´dzie na XXI
Âwiatowy Dzieƒ Chorego).
Błogosławiony Luigi Novarese –
módl si´ za nami! Amen.
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Fotografie: Adam Stelmach
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DZIĘKUJEMY ZA BŁ. LUIGIEGO
I NASZ DOM!
D OM

DOM

Cisi Pracownicy Krzyża

W dzieƒ Niepokalanego Serca Maryi, 8 czerwca
2013 r. odbyło si´ uroczyste dzi´kczynienie za beatyfikacj´ ks. Luigiego Novarese. W tym dniu Cisi
Pracownicy Krzy˝a Êwi´towali tak˝e X-lecie otwarcia Domu Uzdrowienie Chorych im. Jana Pawła II.
W uroczystoÊciach wzi´ło udział ok. 2 tysiàce osób
z ró˝nych stron Polski, m.in. Bydgoszczy, Warszawy, Gdaƒska, Elblàga, Wrocławia. WÊród nich
było 65 grup reprezentujàcych Domy Pomocy Społecznej. Głogowski Dom miał równie˝ zaszczyt
przyjmowaç goÊci z Włoch – przeło˝onych i przyjaciół wspólnoty. WÊród przybyłych osobistoÊci nale˝y
wymieniç władze miasta i powiatu: Prezydenta Jana
Zubowskiego, Starost´ Rafaela Rokaszewicza, posłank´ RP Ew´ Drozd, a tak˝e Prezesa Fundacji
Polska Miedê Cecyli´ Stankiweicz i przedstawicieli
PFRON.
Uroczystà Msz´ Êw. poprowadził i homili´ wygłosił abp Zygmunt Zimowski, który przybył do Głogowa z Watykanu, gdzie jest przewodniczàcym
Papieskiej Rady ds. Słu˝by Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Obok arcybiskupa Msz´ koncelebrowali: bp Stefan Regmunt, bp Paweł Socha, bp
Tadeusz Lityƒski, bp Krzysztof Zadarko oraz ok.
100 kapłanów z ró˝nych diecezji.
Od rana trwało przyjmowanie i rejestracja goÊci,
a o godz. 10.00 rozpocz´ło si´ czuwanie modlitewne, do którego opraw´ muzycznà przygotował
zespół Gospel „Space of Grace”. Za opraw´ muzycznà Mszy Êw. odpowiedzialny był zaÊ chór „Beati
Cantores” oraz Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi
„Głogów”.

Po Mszy Êw. rozpocz´ła si´ cz´Êç biesiadna oraz
program artystyczny. Goràcy posiłek dla wszystkich
uczestników przygotowała firma Metro Gewert…
ufundowała ciasto, a na koƒcu ka˝dy otrzymał tak˝e
kawałek arbuza.
Cz´Êç artystycznà wypełniły wyst´py grup osób
niepełnosprawnych (zespół instrumentalny WTZ
JAWOR, grupa taneczna WTZ ARKA, grupa teatralna DPS WRONINIEC), a tak˝e wyst´py grup
działajàcych przy głogowskim Miejskim OÊrodku
Kultury (Zespół Âpiewaczy Radocha, Głogowska
Rewia Graffiti, Sekcja Rozwoju Talentów Muzycznych, Studium Wokalne Piosenki Estradowej). Ten
ró˝norodny program dopełnił i uÊwietnił włoski
muzyk Thomas Grotto, który dał koncert włoskich
przebojów.

Z okazji tego Êwi´ta wspólnota zorganizowała
tak˝e wystaw´ prac osób niepełnosprawnych na
temat chrzeÊcijaƒskiego sensu cierpienia. Do głogowskiego Domu wpłyn´ły 32 dzieła wykonane najró˝niejszymi technikami: malowane kredkami,
farbami, tkane, szyte, wyklejane kola˝e.
CałoÊç przygotowanych działaƒ była mo˝liwa do
przeprowadzona mi´dzy innymi dzi´ki dofinansowaniu, jakie wspólnota otrzymała od Fundacji POLSKA MIEDè. Dzi´ki temu Êwi´to X-lecia Domu
Uzdrowienie Chorych – Domu, do którego rocznie
przyje˝d˝a ok. 3 tysiàce osób z całej Polski, aby
tutaj zaczerpnàç zdrowia duchowego i fizycznego –
stało si´ autentycznym Êwi´tem integracji: łàczyło
chorych ze zdrowymi, niepełnosprawnych ze sprawnymi, doceniajàc potrzeby ducha i ciała.
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DOM
Ewelina Tołopiło

Uwi´zieni w innym Êwiecie
Popatrz na ich twarze
Zamkni´ci w Êwiecie
Kolorowych piór i kryształowych baniek
Spójrz im w oczy
Âmiejàce si´ radoÊcià serca
Smucàce si´ sobie tylko znanà tragedià
Zajrzyj im w serca
Bo w Êwiecie pełnym nienawiÊci
Znajdziesz w nich szczerà miłoÊç
Do ciebie, i ciebie, i… ciebie
Gdzie jesteÊ?
Spójrz na nich, sà blisko
Ukochani przez Boga,
Choç ˝yjàcy inaczej ni˝ ty
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SZUKAJĄC SENSU

ŚW IAD EC T W O

Ś W I ADEC T WO

Eleonora i Ryszard Biberstajnowie

Wołanie o sens…
Tylko z pozoru mo˝e wydawaç si´, ˝e ˝ycie usłane jest ró˝ami, ˝e
składa si´ wyłàcznie z dni wolnych od zmartwieƒ, chorób, niekiedy dramatów. Przypomina nam o tym zwykła codziennoÊç i naturalna kolej
rzeczy. Zwykle radzimy sobie jakoÊ z problemami powszednimi. Trudniej jest, gdy spotyka nas coÊ, czego w ˝aden sposób nie przewidzieliÊmy i na co nie jesteÊmy przygotowani. Wtedy właÊnie mówimy (i
myÊlimy) o krzy˝u, jaki na nasze barki nało˝ono. Wówczas jedni pod
nim upadajà i nie majà siły si´ podnieÊç. Czekajà na swojego wybawc´
Szymona Cyrenejczyka. Inni radzà sobie sami (jak im si´ wydaje),
a wi´kszoÊç ludzi wierzàcych oddaje swoje troski i cierpienia Temu,
który niósł swój krzy˝ na Golgot´.

Wołanie o sens…
Czasem przechodzàce w krzyk. To chyba jedna z najwa˝niejszych
potrzeb człowieka XXI wieku. Obecnie w dobie postmodernistycznych
przemian zacierajà si´ jasne granice, przewartoÊciowaniu ulegajà tradycyjne poj´cia, kruszy si´ poczucie sensu, co dotyka w szczególnoÊci
społeczeƒstw sytych.
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Wołanie o sens…
Tłumione ustawicznym dà˝eniem do szybkiej konsumpcji wszystkiego, co podsuwa współczesny Êwiat, przygniecione kciukiem przypi´tym do klawiatury komputera czy pilota telewizora, skryte pod
maskà nonszalancji lub bezbrze˝nego smutku w stylistyce emo.
W cieniu głogowskiej kolegiaty wybudowany i utworzony Dom
Uzdrowienie Chorych im. Jana Pawła II, prowadzony przez wspólnot´
Cichych Pracowników Krzy˝a, od poczàtku nacechowany był zwróceniem si´ ku osobom niepełnosprawnym, zgodnie z charyzmatem patrona, którym jest bł. Luigi Novarese. PrzybyliÊmy tu po to, by oddaliç
si´ od zgiełku codziennoÊci, by w kontemplacyjnej ciszy tutejszej kaplicy wzmacniaç relacj´ z Bogiem, czemu sprzyjały rekolekcje prowadzone od 4 do 7 kwietnia br. przez ks. Radosława Horbatowskiego.
„Byç solà ziemi – w nauczaniu ks. prał. Luigiego Novarese” – oto
przewodnia myÊl i oÊ tematyczna tych rekolekcji, które zgromadziły
ok. 100 osób z Bydgoszczy, OleÊnicy, Wrocławia i Leszna. DojrzałoÊç
wiekowa i ró˝ny stopieƒ niepełnosprawnoÊci nie stanowiły tu ˝adnej
przeszkody. Zresztà Dom jest do tego znakomicie przygotowany, by
przyjmowaç takie osoby, realizujàc w ten sposób ide´ swego patrona.
A my cieszyliÊmy si´, ˝e i dla nas wystarczyło miejsca.
W tym wszystkim nasze wołanie.

Wołanie o sens…
A raczej proste pytanie o to, gdzie
i jakimi drogami go najskuteczniej szukaç. Temu poszukiwaniu towarzyszył
uczestnikom ks. Radosław, wskazujàc na
êródło. Gdziekolwiek bijàce, zawsze jednak b´dzie zwiàzane z krzy˝em. Tym
Chrystusowym i własnym, naznaczonym
osobistym cierpieniem. Zgodnie zresztà
z zasadà wyra˝onà w poetyckiej medytacji Jana Pawła II „Tryptyk rzymski”, ˝e
aby dojÊç do êródła, trzeba iÊç w gór´,
pod pràd. A to wymaga trudu, nieraz
cierpienia właÊnie i wyrzeczenia si´ samego siebie. Czy oczekiwaliÊmy wzorców? Pewnie nie, chocia˝ poznanie
s. Ewy Figury (wsz´dzie bardzo obecnej) i pozostałych „domowników”, rozmowy z bratem Romanem Płatkiem
i uczestnikami rekolekcji (zdrowymi,
chorymi, w ró˝nym wieku) stanowiły
dla nas dodatkowe wzmocnienie w dochodzeniu do „êródła”. Zatem natychmiast przypominajà si´ inne słowa
Jana Pawła II: „Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem
zwyci´stw nad samym sobà”.
Po powrocie do Leszna, któregoÊ
z nast´pnych dni zobaczyliÊmy w znanym ostatnio serialu biograficznym
o Annie German (we współre˝yserii
Waldemara Krzystka) niezwykle wymownà scen´, która stanowiła dla nas
coÊ w rodzaju pointy. Scena przedstawia silnego, opartego o drzewo, zrozpaczonego bohatera (póêniejszego m´˝a
Anny German) po informacji lekarza, ˝e
jego Anna po dramatycznym wypadku
nigdy nie podniesie si´ z łó˝ka. Podje˝d˝a do niego dziewczynka na wózku inwalidzkim, promiennie uÊmiechni´ta,
i z troskà w głosie pyta, w czym mo˝e
mu pomóc… Widz ju˝ nie ma wàtpliwoÊci, kto w tej sytuacji okazuje si´
mocniejszy.

Marzena Śliwińska, l. 17, „Cierpienie u kresu życia”, Niepubliczne Gimnazjum
Specjalne w Ludwikowicach prowadozne przez siostry franciszkanki, praca
z wystawy na X-lecie Domu Uzdrowienie Chorych

„Zatrzymaj si´.
To przemijanie ma sens,
ma sens, ma sens…”
Jan Paweł II, Tryptyk rzymski
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Ś W I ADEC T WO
Eleonora Biberstajn

Cisi, spragnieni miłoÊci,
cisi, a bardzo pomocni,
cisi, z pozoru słabi,
cisi, a jak˝e mocni.
Szukamy swojego Szymona,
a droga z Cyreny daleka.
Wkładamy na wàtłe ramiona
swe krzy˝e cichego człowieka.
Cisi, spragnieni miłoÊci,
cisi, a bardzo pomocni,
cisi, z pozoru słabi,
cisi, a jak˝e mocni.
Czasami podejdzie ktoÊ taki,
nadzieja jak Weronika
i otrze z twarzy znaki
cierpienia, które zanika.
Cisi, spragnieni miłoÊci,
cisi, a bardzo pomocni,
cisi, z pozoru słabi,
cisi, a jak˝e mocni.
Bo jak ˝yç poÊród igrzysk,
które lansuje Êwiat,
a przecie˝ ka˝dy chciałby
z człowiekiem byç za pan brat.
Cisi, spragnieni miłoÊci,
cisi, a bardzo pomocni,
cisi, z pozoru słabi,
cisi, a jak˝e mocni.
I chocia˝ w drodze do Emaus
mój Mistrz jest nierozpoznany,
to serce, która pała,
warte jest trudnej rany.
Cisi, spragnieni miłoÊci,
cisi, a bardzo pomocni,
cisi, z pozoru słabi,
cisi, a jak˝e mocni.

èRÓDŁO
Cichym Pracownikom Krzy˝a w Głogowie

SZLAKIEM WIARY
ŚW IAD EC T W O

Zofia Franciszkiewicz Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdaƒski – wtorek 7 maja 2013 r. Przy koÊciele Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego 100 osób załadowuje swoje baga˝e do dwóch autokarów. W baga˝nikach jest 20 wózków inwalidzkich. Ks. Stanisław
Łada prowadzi swojà trzódk´ do Włoch na beatyfikacj´
prał. Luigiego Novarese, apostoła chorych, jak nazwał
go Jan Paweł II. Po Mszy Êw. o godz. 8.00 wyje˝d˝amy. Plan pielgrzymki 11-dniowej jest bardzo bogaty. Na Rzym przeznaczone sà trzy dni, a pozostałe to nawiedzanie ró˝nych Êwi´tych miejsc we Włoszech
i Austrii, jak np.: Manopello, Loreto, Asy˝, Cascia, Padwa, Wenecja, Kahlenberg. Naszà pielgrzymk´ zakoƒczyliÊmy w Polsce Mszà na Jasnej Górze.
Na pielgrzymce poznawaliÊmy Êwi´te miejsca, podziwialiÊmy urod´ Italii, prze˝ywaliÊmy wzniosłe
chwile, ale te˝ szaleliÊmy jak rozbrykane dzieciaki
na szkolnej wycieczce. A mieliÊmy powód! Ania z
Bartkiem, nasi młodzi wolontariusze, mieli Êlub tu˝
przed wyjazdem na pielgrzymk´, a ˝e porzàdnego wesela nie mieli, postanowili to nadrobiç na wyjeêdzie.
I tak na pla˝y nad Adriatykiem zobaczyliÊmy Ani´
w sukni Êlubnej i Bartka w garniturze podczas sesji zdj´ciowej. Widok był wyÊmienity! Powoli zebrało si´ wokół nich sporo ludzi – wi´kszoÊç po długiej
jeêdzie autokarem poszła na spacer na pla˝´ – a ˝e
było tak pi´knie przy zachodzàcym słoƒcu, wi´c ˝eby
przedłu˝yç weselne uroczystoÊci, zacz´ło si´: najpierw
gorzko, gorzko, póêniej sto lat w ró˝nych wersjach,
weselne przyÊpiewki i piosenki biesiadne. Nie wiadomo kiedy zrobiło si´ wielkie rozplàsane koło z parà
młodà i wózkami inwalidzkimi w Êrodku. Wszyscy
taƒczyli, Êpiewali, a˝ spacerujàcy Włosi przystawali popatrzeç na darmowy spektakl, gdzie aktorami
byli dziadkowie, babcie, z kulami, na wózkach inwalidzkich i niewielu młodych. Dwóch chłopaków na
wózkach zrobiło wokalny popis, nast´pnie starsze panie przypomniały wierszyki, a po solówkach była

„Barka” i pieÊni maryjne, a˝ wreszcie odÊpiewaliÊmy Apel Jasnogórski. Było to wspaniałe prze˝ycie,
bardzo jednoczàce, radosne, spontaniczne – integracja
całkowita!
Trzeba te˝ wspomnieç o samej jeêdzie autokarem,
gdzie ks. Stanisław tworzył sobie właÊciwà atmosfer´
modlitwy, dowcipów, konferencji, filmów i konkursów
(w tym nawet karaoke). Bardzo bezpiecznie czujemy
si´, gdy ks. Stanisław bierze ster w swoje r´ce i tak
płyniemy, płyniemy na falach nieziemskiej rzeczywistoÊci. Poniewa˝ jest to rok jego jubileuszu –
40-lecie kapłaƒstwa – dzi´kujemy za wszystkie
pielgrzymki, jakie organizował i ˝yczymy, aby dalej
łowił serca na chwał´ Bo˝à, a dobry Bóg dawał mu
sił´ i młodzieƒczy zapał do Êwi´tej słu˝by kapłaƒskiej.
To była moja druga kilkunastodniowa pielgrzymka organizowana przez CVS. B´dàc wÊród chorych, niepełnosprawnych, patrzàc jak pogodnie podchodzà do ˝ycia, stwierdzam, ˝e po powrocie czuj´
si´ jakbym była w sanatorium, w którym solidnie podreperowano moje sumienie, a wiara wzrosła.
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Dla wielu z nas ostatnie dwa miesiàce były czasem bardzo intensywnym. MieliÊmy okazj´ wyruszyç
na „pielgrzymki ˝ycia” do Rzymu, gdzie 11 maja
został ogłoszony błogosławionym Luigi Novarese,
zało˝yciel Cichych Pracowników Krzy˝a, ale te˝
i Centrum Ochotników Cierpienia. Po doÊwiadczeniu
radoÊci, wzruszenia, wspólnego przebywania powróciliÊmy do naszych Êrodowisk, do naszych
domów, parafii, apostolatu, pracy…
W momencie, kiedy na nowo weszliÊmy w codziennoÊç, wybraliÊmy si´ na dzi´kczynienie za beatyfikacj´ ks. Novarese i obchody X-lecia otwarcia
Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie. Znów
wspólne Êwi´towanie, przebywanie, wspólna modlitwa, wspólna zabawa… Jednak i to kiedyÊ musiało
si´ skoƒczyç i ponownie wróciliÊmy do naszych
domów, do naszego ˝ycia.
A tutaj… Naładowani dobrym słowem, naładowani duchem, wzmocnieni przez sakramenty czujemy si´, jakby ktoÊ nas niósł… JakbyÊmy byli
prowadzeni przez KogoÊ, a wszystkie przeszkody
same nam si´ usuwajà z drogi. Mamy w sobie tyle
zapału i ch´ci. Czujemy, ˝e mo˝emy góry przenosiç.
Bogu niech b´dà dzi´ki za takie owoce, które nas
uskrzydlajà ka˝dego dnia, które nie pozwalajà nam
zapomnieç o tym, czego doÊwiadczyliÊmy, ale przypominajà nam te˝ o tym, ˝e skoro znaleêliÊmy si´

w grupie pielgrzymów do Rzymu czy w grupie pielgrzymów do Głogowa na obchody rocznicowe, to
właÊnie na nas spoczywa teraz jeszcze wi´ksza odpowiedzialnoÊç za to, co otrzymaliÊmy. W PiÊmie
Âwi´tym jest napisane: „Komu wiele dano, od tego
wiele wymagaç b´dà”.
Nie mo˝emy tego skarbu i tego, co otrzymaliÊmy,
zatrzymaç tylko dla siebie. Musimy dzieliç si´ tym
z innymi.
W czasie Mszy Âwi´tej dzi´kczynnej za beatyfikacj´ Luigiego Novarese w bazylice Êw. Piotra
(13.05.2013) kard. Angelo Comastri powiedział:
„Gdy KoÊciół oficjalnie zaprasza nas do skierowania wzroku na heroiczne cnoty kapłana Luigiego
Novarese, zaczynamy gł´biej wchodziç w charyzmat, który naznaczył całe jego ˝ycie: charyzmat,
który teraz nale˝y tak˝e do nas, nale˝y do całego
KoÊcioła, a w szczególnoÊci nale˝y do was, jako
wasz bezcenny posag” .
Ten posag otrzymaliÊmy my, jego dzieci duchowe,
osoby, które oddały swoje ˝ycie Bogu przez r´ce
Maryi w Êlubach posłuszeƒstwa, ubóstwa i czystoÊci
– Cisi Pracownicy Krzy˝a, ale tak˝e osoby Êwieckie,
które ukochały charyzmat ks. Novarese i postanowiły włàczyç si´ w głoszenie całemu Êwiatu ewangelii cierpienia w duchu Błogosławionego Luigiego,
a które nale˝à do apostolatu Centrum Ochotników
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Teresa Skuza, Daniela Szymczyk CVS Archidiecezji Warmińskiej

Cierpienia. To na nas wszystkich spoczywa ci´˝ar
rozprzestrzeniania tego charyzmatu. Ks. Novarese
stał si´ „apostołem chorych” i jest dla nas wzorem
człowieka modlitwy, który pomimo doÊwiadczenia
cierpienia nie załamał si´ tylko poszedł dalej i odkrył, to co najwa˝niejsze, „˝e cierpienie jest powołaniem do jeszcze wi´kszej miłoÊci”. Bez tej miłoÊci,
bez Boga ka˝da choroba, ka˝de cierpienie nie ma
sensu. Tylko ˝ycie w łasce uÊwi´cajàcej pomo˝e nam
w przyj´ciu, zaakceptowaniu i ofiarowaniu tego naszego cierpienia. Cierpienie jest Êrodkiem do zbawienia i nie chodzi tutaj wcale o to, aby samemu
sobie je zadawaç, bo wtedy b´dziemy w stanie pomóc
Bogu w niesieniu Krzy˝a i ofiarowaç je za tych, którzy tego potrzebujà. Ka˝dy z nas cierpi z ró˝nych
powodów. To wystarczy. Musimy to cierpienie, t´
konkretnà chorob´, trudnà sytuacj´ ofiarowaç Bogu.
„Jezus cierpiał. Wasze cierpienie sprawia, ˝e jesteÊcie do Niego podobni. W Jego winnicy nic si´ nie
marnuje. Kto jest z Nim zjednoczony, przynosi wiele
owoców” (L. Novarese).
Teraz zbli˝a si´ czas dawania. Musimy stawaç
si´ ˝ywymi apostołami ewangelii cierpienia, osobami przepełnionymi modlitwà. ZostaliÊmy zobowiàzani do tego, aby iÊç i głosiç, aby ukazywaç
naszym ˝yciem, ˝e Bóg jest najbli˝ej swoich dzieci,
kiedy cierpià i jeÊli tylko odpowiemy Bogu „TAK”,
to przemienia ten czas cierpienia w czas łask spływajàcych na nas, ale przede wszystkim na wszystkie
osoby, które spotykamy w naszym ˝yciu, do których
jesteÊmy posłani. Nie bójmy si´ wychodziç do ludzi,
otwieraç si´ na ludzi.
Błogosławiony Luigi Novarese mówił, ˝e nasz
charyzmat b´dzie istniał, dopóki na Êwiecie b´dzie
istniało cierpienie i dopóki ostatnia osoba nie przestanie cierpieç.
Moi Drodzy! Przed nami otwiera si´ nowy rozdział, w którym to my jesteÊmy siewcami nadziei
dla wszystkich tych, którzy cierpià i tkwià w mroku,
w poczuciu beznadziei, samotnoÊci. Bàdêmy dla
wszystkich tych ludzi Êwiatłem na drodze. Bàdêmy
KOTWICA
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tymi, którzy przynoszà nadziej´ i stajà si´ przewodnikami w drodze ku Êwi´toÊci. Bàdêmy ludêmi
radosnymi, bo „Szatan boi si´ ludzi radosnych” (ks.
Bosko). Przede wszystkim musimy staç si´ prawdziwymi apostołami, którzy nie tylko działajà, ale
oddajà Bogu siebie i to, co czynià w modlitwie.
„Nie wystarczy byç dobrym, nie wystarczy pracowaç, nie wystarczy robiç apostolat, ale trzeba
umieç si´ modliç. ˚ycie intensywnej modlitwy – to
jest to, czego nale˝y wymagaç. (…) 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 du˝o pracy, to tym lepiej wykorzystuj´
dzieƒ, a to znaczy, ˝e i mam czas na modlitw´.”
A konkretnie do Ciebie, ks. Novarese mówi:
„Tobie, cierpiàcy bracie, goràco polecam odmawianie ró˝aƒca. To właÊnie ró˝aniec powinien w szczególnoÊci byç twojà modlitwà. Niech nie m´czy ci´
rzucanie do stóp Maryi wielu ZdrowaÊ. Tak, by
w koƒcu całe twoje ˝ycie było jednym ZdrowaÊ,
które złàczy si´ z twoim bezwarunkowym fiat”.
(ks. Luigi Novarese)

Bogu niech b´dà dzi´ki za trzy wielkie wydarzenia naszego apostolatu: udział w 25. Pielgrzymce Niepełnosprawnych do Rokitna, beatyfikacja ks. prał Luigiego Novarese w Rzymie oraz
udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Chorych
i Niepełnosprawnych koƒczàcej Rok Novarezjaƒski i X-lecie Domu Uzdrowienie Chorych
w Głogowie.

Członkowie naszej wspólnoty 9 czerwca 2012 roku
brali udział w jubileuszowej 25. Pielgrzymce Niepełnosprawnych i Chorych do Sanktuarium Matki Bo˝ej Rokitniaƒskiej Cierpliwie Słuchajàcej. ObchodziliÊmy tam XXV-lecie sprowadzenia na ziemie polskie
Cichych Pracowników Krzy˝a i Centrum Ochotników
Cierpienia. Radosnà dla nas informacjà było ogłoszenie
przez bpa Stefana Regmunta Roku Novarezjaƒskiego i podanie daty beatyfikacji, wówczas jeszcze sługi Bo˝ego, Luigiego Novarese. Wtedy te˝ biskup zach´cał wszystkich do uczestniczenia w beatyfikacji
w Rzymie, a póêniej do przyjazdu do Głogowa, by dzi´kowaç za Apostoła Chorych oraz 10. rocznic´ otwarcia Domu Uzdrowienia Chorych im. Jana Pawła II.
Po powrocie z Rokitna Daniela Szymczyk, umocniona i zainspirowana wezwaniem biskupa, by przygotowywaç si´ duchowo do Êwiadomego Êwi´towania beatyfikacji, zaproponowała systematyczne przybli˝anie członkom naszej wspólnoty postaci i dzieła
L. Novarese. Katechezy odbywały si´ wi´c co miesiàc przez cały rok na spotkaniach formacyjnych.
JednoczeÊnie dojrzewało w nas pragnienie wyjazdu
na beatyfikacj´ naszego zało˝yciela. Poczàtkowo
chcieliÊmy pojechaç z grupà „głogowskà”. Jednak
ks. Janusz Malski przekonał nas, abyÊmy sami zorganizowali pielgrzymk´ z Archidiecezji Warmiƒskiej.
Długo zastanawialiÊmy si´, czy podejmowaç wyzwanie
zebrania a˝ 50. osób. ModliliÊmy si´ do Matki Bo˝ej i ks. L. Novarese o potrzebne łaski. Udało si´! TruKOTWICA
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Daniela Szymczyk CVS Archidiecezji Warmińskiej

du zorganizowania pielgrzymki (jak si´ potem okazało, nie tylko dla „naszej” diecezji) podj´ły si´: Teresa Skuza, Daniela Szymczyk i Ewa Gałka.
To cudowne, ˝e ludzie chorzy, niepełnosprawni
i starsi mogli przy pomocy opiekunów uczestniczyç
w tak wielkim wydarzeniu! Podczas beatyfikacji cisn´ły si´ do oczu łzy – ˝e nasz ukochany ks. Luigi Novarese, Apostoł Chorych, został wyniesiony na ołtarze! Teraz i my mamy swego błogosławionego!
Warto podkreÊliç, ˝e w naszej pielgrzymce brało udział dwóch młodych kapłanów Andrzej Marciniak i Michał Kuciƒski, którzy jeszcze jako klerycy
naszego seminarium Hosianum w Olsztynie jeêdzili
przez kilka lat na turnusy rehabilitacyjne jako opiekunowie do Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie.
Za ich oddanie składamy serdeczne BÓG ZAPŁAå!
Wierzymy, ˝e ich zaanga˝owanie i wiedza o apostolacie b´dà dalej obecne w ich posłudze kapłaƒskiej.
Miesiàc po wydarzeniach we Włoszech, ju˝
w Głogowie, ze wzruszeniem prze˝ywaliÊmy uroczyste
zakoƒczenie Roku Novarezjaƒskiego z pi´knà dzi´kczynnà Eucharystià za beatyfikacj´ ks. Luigiego Novarese i X-lecie Domu w Głogowie. Nasza delegacja
liczyła a˝ osiemnaÊcie osób. Na uroczystoÊci tej była
z nami Zofia Letkiewicz, pierwsza przewodniczàca
Braci i Sióstr Chorych ówczesnej diecezji warmiƒskiej. Nie kryła ona radoÊci i wzruszenia, ˝e o niej
pami´tamy. Spełniły si´ równie˝ marzenia Alfredy
Worotyƒskiej, (nie mogła ona byç na pielgrzymce beatyfikacyjnej ze wzgl´du na stan zdrowia), która
w 2003 roku uczestniczyła w otwarciu Domu i szczególnie pragn´ła byç na jubileuszu 10-lecia.

Czujemy niezwykłà radoÊç i szcz´Êcie, ˝e
w ciàgu roku tyle si´ działo wÊród nas dzi´ki TYM
TRZEM WYDARZENIOM. JesteÊmy wdzi´czni i ogromnie zobowiàzani przyjmowaç charyzmat oraz Êwiadczyç o wartoÊci nauczania bł. Luigiego Novarese.
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8 czerwca 2013 roku – Głogów – pi´kna uroczystoÊç 10-lecia otwarcia Domu Uzdrowienia Chorych i Msza Âwi´ta dzi´kczynna za beatyfikacj´
prałata L. Novarese, Apostoła Chorych. Dla mnie
to wa˝ny dzieƒ uwieƒczenia dwuletniego okresu
˝ycia apostolatem, zgł´biania i studiowania dost´pnych mi materiałów. Kotwice z ubiegłych lat stały
si´ nie tylko skarbnicà wiedzy, ale i pomocà w pogł´bianiu wiary. Dwuletniego, bo zacz´ło si´ to
w maju 2011 roku modlitwà przy grobie prałata
Novarese, pobytem w pomieszczeniach, gdzie pracował i sp´dził ostatnie dni przed odejÊciem do
Pana. To tam zacz´ło si´ moje wewn´trzne uzdrowienie i trwa nadal. Poczułam nieodpartà ch´ç
przyj´cia nauczania Luigiego do swego ˝ycia.
Nie zabrakło mnie rok póêniej (czerwiec 2012
rok) w Rokitnie, gdzie został ogłoszony Rok Novarezjaƒski i podana data beatyfikacji. Słowo biskupa
S. Regmunta i ks. Janusza Malskiego zrozumiałam,
by ten Rok był przygotowaniem si´ do tych radosnych uroczystoÊci. Zapragn´łam, by na comiesi´cznych spotkaniach naszej wspólnoty przybli˝aç
obdarzonà wielkim charyzmatem postaç i dzieła naszego zało˝yciela, opowiedzieç mi´dzy innymi
o s. Elwirze Myriam Psorulli i siewcach nadziei, by
ich historie ˝ycia zach´ciły nas do radosnego zaanga˝owania si´ w Apostolat Chorych. By tak, jak mi,
wszystkim były bliskie słowa „Hymnu CVS” – Pozwól mi uwierzyç, Panie… Bliskie jest mi równie˝

Credo błogosławionego L. Novarese, zwłaszcza
w Roku Wiary, i szereg innych modlitw, które ukazujà si´ w naszej Kotwicy.
Niezapomnianym prze˝yciem dla mnie było
uczestniczenie w uroczystej Mszy Âwi´tej w bazylice Êw. Pawła za Murami w Rzymie, podczas której odbyła si´ beatyfikacja L. Novarese. Był to jak
gdyby apel chorych – chorych z ró˝nych krajów, do
których dotarło przesłanie nowego Błogosławionego. Czułam wi´ê nie tylko z grupà „słonecznych”
dzi´ki koszulkom Polaków, ale i ze wszystkimi.
UÊmiechy, przyjazne gesty i pozdrowienia ze strony
celebransów wchodzàcych na Eucharysti´ sprawiły
mi wiele radoÊci. ObecnoÊç na tych uroczystoÊciach
i łaski tam doznane, mam nadziej´, b´dà owocowały
w moim ˝yciu.
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Ks. bp Stefan Regmunt Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Przewodniczący
Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, wywiad przeprowadziła Izabela Rutkowska

POTRZEBA NAM
APOSTOŁÓW
NA WZÓR
BŁ. LUIGIEGO
Jak Ksiàdz Biskup prze˝ył beatyfikacj´ Luigiego
Novarese?
Było to wielkie wydarzenie duchowe dla ka˝dego, kto Êwiadomie i z wyboru uczestniczył w beatyfikacji. Bazylika Êw. Pawła za Murami była bardzo
odpowiednim miejscem na spotkanie tysi´cy osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, a tak˝e wspólnot,
które zało˝ył bł. Luigi Novarese. Było to dla mnie
wielkie prze˝ycie religijne. Przygotowywałem si´ do
niego poprzez ogłoszony w naszej diecezji Rok
ks. prałata Luigiego Novarese. W czasie tego roku
poznawałem nie tylko ˝ycie błogosławionego, ale

i jego nauczanie. Widziałem w bł. Luigim kogoÊ, kim
posłu˝ył si´ Bóg, a˝eby przybli˝yç nam prawd´ o mo˝liwoÊci wykorzystania do zbawienia cierpienia ludzi,
którzy sà wÊród nas. Tak przygotowany stanàłem
w Bazylice Êw. Pawła obok ksi´˝y kardynałów, biskupów i kapłanów, by koncelebrowaç Msz´ Êw. Liturgia, słowo Bo˝e, a tak˝e odczucie wspólnoty KoÊcioła wyzwalały radoÊç, wdzi´cznoÊç i uwielbienie
Boga, który objawił si´ w tym bardzo skromnym kapłanie. Dostrzegałem w tym wszystkim działanie Ducha Âwi´tego, który nas przez t´ beatyfikacj´ prowadził. Osobne pozytywne prze˝ycie towarzyszyło mi
po Mszy Êw., kiedy mogłem si´ spotkaç z uczestnikami beatyfikacji podczas agapy. Tego prze˝ycia
zwiàzanego z beatyfikacjà nie jesteÊmy w stanie
w pełni oceniç i odtworzyç. „Taki dzieƒ si´ zdarza
raz” – mo˝na by powtórzyç za jednà z cz´sto Êpiewanych piosenek.

nie zaplecza dla prowadzonego dzieła, powoływanie
wspólnot, które wcielały w ˝ycie odkryte prawdy o wartoÊci cierpienia ludzi niosàcych krzy˝ – to wynik gorliwoÊci i wiary nowego Błogosławionego. Był Êwiadkiem Chrystusa. Otwierał swe serce ludziom wielkim
i „małym” w hierarchii społecznej. Takie rzeczy czynià ludzie Êwi´ci, a takim był Luigi Novarese.
Jak widzi Jego Ekscelencja rol´ i miejsce nowego Błogosławionego i jego wspólnot w diecezji?
Diecezja jest otwarta na szerzenie dzieła nowego
Błogosławionego i wspieranie zało˝onych przez niego wspólnot. Potrzeba nam apostołów na wzór Luigiego Novarese, którzy by docierali do ró˝nych miejsc
w diecezji i tworzyli Êrodowiska właÊciwe dla prowadzenia apostolstwa chorych, niepełnosprawnych
i cierpiàcych, wolontariatu. Jako biskup bardzo pragn´, aby to dzieło si´ rozwijało. B´d´ si´ o to modlił
i b´d´ to dzieło wspierał.

Jak powinno wyglàdaç wzorcowe duszpasterstwo chorych w parafiach?
Trzeba zauwa˝yç, ˝e ka˝da parafia jest inna. Tym,
co jest wspólne, to obecnoÊç chorych, starszych, samotnych i dotkni´tych ró˝nego rodzaju cierpieniem.
Potrzeba zaanga˝owania ludzi Êwieckich, którzy by
chcieli pochyliç si´ nad tà grupà ludzi. Duszpasterze
sà wezwani do tego, aby przybli˝yç ludziom Êwieckim
prawd´ o sensie cierpienia, choroby i sposoby apostolstwa wÊród chorych. Rodzina, w której znajdujà si´
osoby cierpiàce, nie zawsze jest zdolna w pełni podjàç trud pomocy chorym i zaspokoiç ich potrzeby, stàd
obecnoÊç ksi´dza, Parafialnego Zespołu Caritas,
słu˝by zdrowia, a tak˝e kapelanów szpitalnych i innych kompetentnych osób mieszkajàcych na terenie
parafii powinna byç dla niej wsparciem w trosce o chorego, o jego zbawienie, a tak˝e w niesieniu ulgi w cierpieniu. Trzeba zaznaczyç, ˝e duszpasterstwo chorych
winno korzystaç te˝ z pomocy osób cierpiàcych, a˝eby budowaç prawdziwà wspólnot´ KoÊcioła. Ludzie

Co najbardziej zachwyciło Ksi´dza Biskupa w historii
˝ycia i Êwi´toÊci bł. Luigiego Novarese?
Jego miłoÊç Boga w drugim człowieku. Obok pracy zawodowej cały swój czas oddał dla innych. Ta miłoÊç wyzwalała u ludzi zamo˝nych ofiarnoÊç. Pielgrzymki, rekolekcje, turnusy rehabilitacyjne, tworzeKOTWICA
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dotkni´ci cierpieniem włàczajà si´ w te wspólnot´
przez ofiarowanie swojego cierpienia, a tak˝e otwieranie si´ na inne osoby chore.
Bł. Novarese był prekursorem ewangelizacji chorych
i niepełnosprawnych. Jak dzisiaj powinno si´ prowadziç ewangelizacj´ tych Êrodowisk?
Ewangelizacja chorych i niepełnosprawnych domaga si´ szukania nowych sposobów i metod działania. PowinniÊmy dà˝yç do tego, aby niepełnosprawni
i chorzy nie byli spychani na margines ˝ycia społecznego. Powinni oni byç wÊród nas, uczestniczyç
w ˝yciu religijnym i społecznym, oczywiÊcie na
miar´ swoich mo˝liwoÊci. Postawa chorego mo˝e bardzo korzystnie wpływaç na zachowanie ludzi zdrowych. Popatrzmy na nasze czasopisma, jak˝e mało
jest w nich spotkaƒ z ludêmi chorymi i niepełnosprawnymi. Cz´sto sprawa rozwoju ˝ycia religijnego
osób niepełnosprawnych jest obecna tylko w troskach
bardziej odpowiedzialnych i zaanga˝owanych w ˝ycie KoÊcioła rodziców.
Dom Uzdrowienie Chorych obchodzi X-lecie. Jak ocenia Jego Ekscelencja jego działalnoÊç i rol´ w naszej
diecezji?

Dom ten jest bardzo dobrze postrzegany przez kapłanów i ludzi Êwieckich. To, co si´ w nim dokonuje, jest przykładem dostrzegania nie tylko chorych
i niepełnosprawnych, ale te˝ ich rodzin oraz ludzi, którzy utracili swoich bliskich i prze˝ywajà ból z tym
zwiàzany. Jest te˝ miejscem konferencji, rekolekcji,
a tak˝e turnusów rehabilitacyjnych tak bardzo korzystnych dla funkcjonowania rodzin i osób doÊwiadczonych cierpieniem. Tu te˝ prowadzi si´ badania nad cierpieniem i jego skutkami. Ka˝dy, kto potrzebuje odnowy fizycznej i duchowej znajduje w tym
domu przyjazne warunki do regeneracji sił. Z wielkim uznaniem odnosz´ si´ do Cichych Pracowników
Krzy˝a, którzy powołali do istnienia ten dom i prowadzà go w duchu bł. Luigiego Novarese. Chciałoby si´, ˝eby takich domów było wi´cej.
Jaka jest rola osoby cierpiàcej w KoÊciele?
Jan Paweł II wydał List apostolski zatytułowany
Salvifici doloris, w którym w sposób systematyczny
i obszerny ukazał wartoÊç osoby cierpiàcej w KoÊciele.
Przypomniał, ˝e cierpienie Êwiadomie i dobrowolnie
ofiarowane w intencji zbawienia Êwiata ma wartoÊç
nie do przecenienia. Przyjàç cierpienie, ofiarowaç
i nieÊç je w jednoÊci z Chrystusem to wielkie zadanie kierowane do osób chorych, ale i do ka˝dego z nas.
Niepełnosprawni ubolewajà, ˝e wcià˝ nie ma w wi´kszoÊci koÊciołów odpowiednich podjazdów i wejÊç do
salek umo˝liwiajàcych tym wiernym pełne uczestnictwo w ˝yciu parafii. Czy Ksiàdz Biskup mo˝e wpłynàç na ten stan rzeczy?
Prawo paƒstwowe dotyczàce projektowania budynków u˝ytecznoÊci publicznej nakłada na architektów obowiàzek, aby w swoich projektach uwzgl´dniali odpowiednie podjazdy i wejÊcia, umo˝liwiajàce
osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie si´.
Wsz´dzie, gdzie to jest mo˝liwe, przypominam o tej
zasadzie dotyczàcej nie tylko wejÊç do koÊciołów, ale
równie˝ wyposa˝enia wn´trza, np. wprowadzanie rozwiàzaƒ ułatwiajàcych dotarcie do prezbiterium, by czy-

taç słowo Bo˝e, wypowiadaç intencje w modlitwie
wiernych itp. Architekci cz´sto upraszczajà ten wymóg przez projektowanie drogich wind umieszczonych
cz´sto na zapleczu koÊciołów czy innych obiektów. Sà
przypadki, ˝e zatwierdza si´ projekt, który nie
uwzgl´dnił mo˝liwoÊci osoby niepełnosprawnej. Jako
biskup b´d´ zawsze apelował do ksi´˝y, do architektów, do instytucji, które odpowiadajà za akceptacj´
obiektów, aby realizowali ten wymóg.
W czym bł. Luigi Novarese, kapłan diecezjalny, mo˝e
pomóc dzisiejszym kapłanom diecezjalnym?
Problem pomocy nie sprowadza si´ do podziału:
kapłan diecezjalny czy zakonny. Warto, a˝eby nauka bł. Luigiego Novarese i jej zastosowanie w ˝yciu
była bliska wszystkim naszym duszpasterzom. Jako

czciciele bł. Luigiego Novarese musimy dà˝yç do tego,
aby to dzieło mogło byç bardziej upowszechniane i aby
kapłani na własne oczy mogli zobaczyç, jak funkcjonujà te miejsca, w których był obecny i działał nowy
Błogosławiony.
Czego ˝yczyłby Ksiàdz Biskup Cichych Pracownikom
Krzy˝a?
Przede wszystkim radoÊci, która swoje êródło ma
w decyzji KoÊcioła, aby bł. Luigiego Novarese ukazaç wiernym jako człowieka godnego naÊladowania.
˚ycz´ te˝, aby wzrastała liczba osób, które czynnie
włàczà si´ w trosk´ o chorych i cierpiàcych, by kontynuowaç i rozwijaç to jak˝e pi´kne apostolstwo. Niech
przybywa te˝ osób, które przez konsekracj´ swoje
˝ycie ofiarujà tej szczególnej misji w KoÊciele.
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DOGMAT
O WNIEBOWZIĘCIU NMP
OSOBISTĄ
RADOŚCIA
BŁ. LUIGIEGO

Mauro Anselmo, fragmenty z książki Luigi Novarese. Duch leczący ciało,
z rozdziału 23. Jubileusz Maryi

„Zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie
i wezwawszy Êwiatła Ducha Prawdy, ku chwale Boga
Wszechmogàcego, który szczególnà Swà łaskawoÊcià
obdarzył Maryj´ Dziewic´, na czeÊç Syna Jego, nieÊmiertelnego Króla wieków oraz Zwyci´zcy grzechu
i Êmierci, dla powi´kszenia chwały dostojnej Matki
tego˝ Syna, dla radoÊci i wesela całego KoÊcioła, powagà Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Êwi´tych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszà ogłaszamy, wyjaÊniamy i okreÊlamy, jako dogmat przez Boga objawiony, ˝e NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA MARYJA, PO ZAKO¡CZENIU
BIEGU ˚YCIA ZIEMSKIEGO, ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZÑ WZI¢TA DO NIEBIESKIEJ CHWAŁY”. Pius XII, Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus, Rzym, 1 listopada 1950.
W roku 1950 kult Maryi zaczyna przybieraç rozmiary, jakich nigdy dotàd nie widziano. Jego rozmach
tłumaczy po cz´Êci strach przed wojnà atomowà. Nie
trzeba jednak tłumaczyç jego wa˝noÊci ani te˝ uzasadniaç jego duchowego wpływu.
Maryja jest mamà, która w swoim łonie przez dziewi´ç miesi´cy chroniła Syna Bo˝ego. Jej oczy patrzyły na Niego jak oczy ka˝dej matki patrzà na swoje maleƒstwo. Maryja jest niewiele znaczàcà dziewczynà z Nazaretu, która mówi „tak” boskim planom
i przyjmuje ich konsekwencje a˝ po Krzy˝, stajàc
u stóp Jezusa w agonii. To Jej Niepokalanemu Sercu Pius XII oraz wierni zawierzajà losy Êwiata.
Madonna jest wewn´trznà obecnoÊcià. Kobieta wybrana przez Wszechmocnego, by słu˝yç za poÊrednika mi´dzy człowiekiem a Bogiem. „RzeczywistoÊç
naszego ˝yciodajnego zwiàzku z Maryjà”, pisze
ks. Luigi, „jest cudownym odkryciem, które dotyka
najszlachetniejszej cz´Êci nas samych, dotyka ducha”.
Trzeba wyjÊç z tego miejsca, aby zrozumieç nowoÊç tego pogł´biania si´ pobo˝noÊci maryjnej. Nie
było ono mo˝liwe do przeprowadzenia nie tylko ze
wzgl´du na historyczny moment, ale ze wzgl´du na
coÊ o wiele gł´bszego. Ze wzgl´du na niemo˝liwe do

wysondowania misterium, które istnieje w tajemnicy człowieczego wn´trza. Ze wzgl´du na „racje serca”, jak okreÊlał to francuski filozof Blaise Pascal,
które chronione w niezgł´bionych przestrzeniach
„ja” mogà otwieraç przed naszymi oczekiwaniami
W roku ogłoszenia dogmatu ks. Novarese był
pracownikiem Watykaƒskiego Sekretariatu Stanu i osobiÊcie anga˝ował si´ w przygotowania do
tego wielkiego dnia. Pragnàł, aby dogmat ten został właÊciwie wytłumaczony jak najszerszej rzeszy wiernych. WymyÊlił wtedy takà inicjatyw´,
aby zaprosiç do tego dzieła wszystkich katolików
z całego Êwiata. Do przedło˝enia Ojcu Âwi´temu
walorów tej inicjatywy wyznaczył ojca Hendricka, jezuit´. W tym samym czasie przekazał mu
tak˝e tekst aktu strzelistego, do zatwierdzenia
przez papie˝a: Regina sine labe originali concepta, in Caelum assumpta, ora pro nobis.
O Królowo bez grzechu pierworodnego pocz´ta
i wniebowzi´ta, módl si´ za nami. Pius XII odpowiedział natychmiast. Wyraził zadowolenie
z petycji skierowanej do wiernych i zatwierdził
akt strzelisty ks. Luigiego, dopełniajàc go jeszcze dwoma słowami: „Aby inwokacja była doskonała, trzeba dodaç do wniebowzi´ta – corpore
et anima: z ciałem i duszà”. Zaraz po otrzymaniu papieskiego zatwierdzenia ks. Luigi zabrał
si´ do pracy. Zmobilizował Maryjnà Lig´ Kapłanów. Wezwał do przyłàczenia si´ chorych
z Centrum Ochotników Cierpienia. MyÊlał tak˝e o swoim mieÊcie Casale – aby zaanga˝owaç
Centro di Propaganda Mariana, zało˝one przez
ojca Francesco Mari´ Avidano. Ks. Luigi pisał,
telefonował, organizował, werbował, ponaglał.
Jak był w stanie znajdowaç na to czas i energi´
obok zaanga˝owania w prac´ urz´du Watykaƒskiego Sekretariatu Stanu – nikt nie wie. Jego
poÊwi´cenie, tak˝e dzi´ki pomocy siostry Elviry Psorulli, było całkowite.
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Sensu i NieskoƒczonoÊci nowe horyzonty. Serce „ma
swoje racje, których rozum nie pojmuje” (Pascal, Pensieri, 177). Tylko serce, które wchodzi w syntoni´
z najgł´bszymi oczekiwaniami istnienia, mo˝e odkryç
w miłoÊci do Matki Pana, w Jej czułoÊci i przykładzie sens obecnoÊci, który zmienia ˝ycie.
Miliony wiernych z całego Êwiata sà bohaterami
nowego rozdziału w historii kultu Maryi. Jednà z integralnych cz´Êci tego rozdziału tworzy nauczanie
ksi´dza Novarese.
Najwa˝niejszym dniem Roku Âwi´tego jest 1 listopada. Imponujàcy orszak białych mitr, 623 biskupów kroczy wzdłu˝ placu Êw. Piotra. Zaanga˝owane
sà wszystkie radia Êwiata, setki fotografów robià zdj´cie Piusowi XII, który ma ogłosiç dogmat o Wniebowzi´ciu.
W 1854 r. papie˝ Pius IX ogłosił dogmat Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, która „w pierwszej chwili swego pocz´cia za szczególniejszà łaskà i przywilejem Boga Wszechmogàcego,
przez wzglàd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa
Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolnà od wszelkiej zmazy pierworodnej winy”.
Teraz zaÊ Pius XII ogłosi, ˝e Maryja została uniesiona do Królestwa Niebieskiego z ciałem i duszà. To
uroczysty moment. Miliony wiernych czekały od lat
na ten dzieƒ. „ogłaszamy, wyjaÊniamy i okreÊlamy,
jako dogmat przez Boga objawiony, ˝e Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakoƒczeniu biegu ˝ycia ziemskiego, została z Ciałem
i Duszà wzi´ta do Niebieskiej Chwały”.
Szcz´Êliwy jest tak˝e ks. Novarese. Od kiedy to ju˝
Madonna towarzyszy jego drodze? Pierwsze ZdrowaÊ Maryjo odmawiane z mamà, potem Salve Regina, „ta długa modlitwa”, jak nazywał jà Luigino,
koƒczyły modlitwy wieczorne. Godziny sp´dzane w seminaryjnej kaplicy w Casale przed obrazem Madonny.
Ró˝aƒce odmawiane w samotnoÊci podczas lat choroby, w sanatoriach, gdzie myÊl skierowana do Maryi pocieszała go i podtrzymywała nadziej´. List do
rektora salezjanów ks. Filippa Rinaldiego, słodkie
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spojrzenie z figury Maryi Wspomo˝ycielki, przed którà modlił si´ z mamà Teresà w koÊciele NajÊwi´tszego
Serca Jezusa w Casale. Potem radoÊç i łzy wdzi´cznoÊci wobec Madonny, kiedy po wyzdrowieniu jego
dwie kule zostały przekazane do koÊcioła i zawieszone
na Êcianie przy ołtarzu ks. Bosco.
Wspomnienia wyryte w pami´ci. Stajà si´ czymÊ
ewidentnym, czymÊ szczególnym, podobnym do odruchu bezwarunkowego, który ks. Luigi nauczył si´
ju˝ rozpoznawaç i z którym ˝yje od lat młodoÊci. Gdy
myÊli o Madonnie, tworzy si´ w nim spontanicznie
układ dwóch obrazów: Maryi i Teresy. Matka Jezusa to jego mama.
Wiele razy, patrzàc na obraz Madonny, w umyÊle widział portret swojej mamy, choç wcale jej nie
szukał i nie przywoływał. Młode oblicze, które
troszczyło si´ o niego od dziecka i które potem,
w przeciàgu lat, poprzez ró˝ne zmartwienia i niepokoje zwiàzane z chorobà Luigina, zostało przeorane
zmarszczkami.

Sentymentalne sugestie? Wytwory niekontrolowanej wyobraêni? Nic z tych rzeczy. Ks. Luigi, nawykły do pracy wewn´trznej, która pozwalała mu odbieraç boskà tajemnic´ jego ja, umiał patrzeç w głàb
siebie i zawsze był ciekawy sekretów ducha. To dlatego te˝ był przekonany, ˝e nakładanie si´ obrazów
Maryi z Nazaretu i Teresy stanowiło cz´Êç jego niewyra˝alnoÊci. Wchodził w ten sposób w misterium
i działanie Boga.
Przekonujàca była tak˝e i inna rzecz: ten odruch
zwiàzany z nakładanymi na siebie obrazami nie dotyczył tylko jego, ale i innych. W ka˝dym bowiem wierzàcym myÊl dotyczàca Maryi przywoływała myÊl
o własnej mamie. Czas dzieciƒstwa, czułoÊç spojrzenia, opieka miłoÊci.
„W porzàdku natury wszyscy mamy matk´. Bóg
wi´c, w swojej nieskoƒczonej dobroci i miłoÊci
chciał, aby obok matki naturalnej ka˝dy z nas miał
tak˝e i drugà matk´, duchowà, nie mniej rzeczywistà
i potrzebnà jak ta pierwsza. To drugie macierzyƒstwo,

które dotyczy ˝ycia Bo˝ego w nas i które wchodzi
w nasze duchowe ˝ycie, to macierzyƒstwo NajÊwi´tszej Matki” (Felice Moscone).
Ks. Luigi nie jest teologiem erudytà ani gładkim
egzegetà Êwi´tych tekstów. On jest specjalistà od człowieka, jest lekarzem wewn´trznych cierpieƒ. Zna serce ludzi i praktykujàc na sobie samym, szuka dla nich
pomocy. To, czego naucza, jest jego osobistym doÊwiadczeniem. Poczuł to i odkrył w swoim własnym
wn´trzu w Êwietle ewangelicznego przesłania.
„Tłumaczył Słowo Bo˝e bez zbytniej erudycji egzegety, przyzwyczajał nas do duchowego czytania tekstu Ewangelii, prze˝ytego wewn´trznie i zastosowanego
w codziennym doÊwiadczeniu. Słyszałam mo˝e setki
razy jego komentarz do Ewangelii Mszy o Niepokalanym Sercu Marii (którà on, na mocy specjalnego indultu, cz´sto celebrował) i objaÊnienie, jakie słyszałam,
za ka˝dym razem było odmienne, witalne, niepowtarzajàce si´, absolutnie oryginalne i odkrywcze!”.
Istnieje ogromna iloÊç studiów nad Maryjà z Nazaretu. Bibliografia nie koƒczy si´. Swoje wa˝ne ksià˝ki poÊwi´cili na Jej temat mariolodzy i kardynałowie,
patrolodzy, moraliÊci, egzegeci i historycy religii. Przeszukiwali biblijne êródła, pytali Ojców KoÊcioła,
tropili i rozwa˝ali ka˝dà definicj´ z tekstów wielkiej
teologii, od Êw. Augustyna do Êw. Tomasza i innych.
Jednak pobo˝noÊç maryjna rzadko korzysta z bibliotek. Nawet jeÊli widzi koniecznoÊç podania biblijnego fundamentu dewocyjnych doÊwiadczeƒ, zbytnio
si´ tym nie przejmuje. Ale choç pomija badania, kl´ka w sanktuariach. Odmawia ró˝aniec i idzie w procesji, ufajàc własnej znajomoÊci Maryi i nie czujàc potrzeby zdobywania innej. Przekonania wierzàcych sà
bardzo osobiste. Nie rodzà si´ z ksià˝kowych stronic,
ale z „racji, które jesteÊmy w stanie znaleêç w samych
sobie”, jak mówi Pascal, a które sà bardziej przekonujàce od tych, które wymyÊlili inni.
„Musimy zrozumieç ten zadziwiajàcy układ, ˝e
obok Ojca niebieskiego, od którego ka˝da rzecz wzi´ła ˝ycie, mamy matk´, która jest w pełni stworzeniem,
tak jak my, a która jest zaanga˝owana w nasz duKOTWICA
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chowy wzrost. Matka ta, mo˝emy powiedzieç, swoim wstawiennictwem równowa˝y dramatyczne konsekwencje naszej ludzkiej n´dzy. Pozostawanie pod
tym matczynym wpływem jest jak pozostawanie dziecinà potrzebujàcà opieki ze strony mamy”.
UroczystoÊç z 1 listopada ju˝ si´ skoƒczyła
i ocean tłumów powoli opuszcza plac Êw. Piotra. Obserwujàc wiernych, ks. Luigi kieruje swe myÊli ku Piusowi XII. Wie, ˝e dogmatyczne sformułowanie
o cielesnym wniebowzi´ciu Maryi miało negatywnà
ocen´ niektórych presti˝owych mi´dzynarodowych fakultetów teologicznych. Przede wszystkim niemieckiego. Ojciec Âwi´ty nie krył z tego powodu swego
niezadowolenia.
Debata nad dogmatem Wniebowzi´cia rozpocz´ła si´ bolesnà konfrontacjà. Atmosfera była napi´ta. Mało brakowało, a doszłoby do zerwania stosunków. Wspomina o tym Joseph Ratzinger, papie˝
Benedykt XVI w swojej autobiografii.
„Patrolog Altaner z Würzburga dowodził, ˝e nauka o cielesnym wniebowzi´ciu Maryi nie była znana
przed V wiekiem po Chrystusie i dlatego nie mogła
ona nale˝eç do «tradycji apostolskiej». Z tym poglàdem identyfikowali si´ równie˝ nauczyciele z Monachium. Argument ten jest przekonujàcy, jeÊli postrzega si´ tradycj´ w sensie Êcisłym jako przeka-

zywanie konkretnych tekstów i treÊci ju˝ ukształtowanych. Była to postawa, którà reprezentowali nasi
ówczeÊni nauczyciele. JeÊli jednak rozumiemy tradycj´ jako ˝ywy proces, w którym Duch Âwi´ty wprowadza nas w całà prawd´ i uczy nas rozumieç to, czego wczeÊniej nie mogliÊmy pojàç (por. J 16,12), musimy przyjàç, ˝e owo póêniejsze «przypomnienie» (por.
J 16,4) mo˝e umo˝liwiç dostrze˝enie tego, czego
wczeÊniej nie widzieliÊmy, chocia˝ było to ju˝ nam
przekazane w pierwotnym słowie” (Joseph Ratzinger, Moje ˝ycie).
Obiekcje teologów z Monachium dotarły do watykaƒskich pałaców. Zmartwiły nie tylko Stolic´ Apostolskà. Ratzinger oddał t´ atmosfer´, opisujàc epizod, którego bohaterem był Gottlieb Söhngen, wspaniały teolog i profesor uniwersytecki, który mi´dzy
innymi był promotorem habilitacji przyszłego papie˝a.
„Gotlieb Söhngen wypowiedział si´ zdecydowanie
w 1949 roku przeciwko mo˝liwoÊci ustanowienia takiego dogmatu. W zwiàzku z tym ewangelicki profesor teologii systematycznej z Heidelbergu, Edmund
Schlink, zadał bezpoÊrednie pytanie: «Co pan uczyni, jeÊli dogmat rzeczywiÊcie zostanie ogłoszony? Czy
wtedy nie b´dzie pan musiał odwróciç si´ plecami do
KoÊcioła katolickiego?». Söhngen odpowiedział po
chwili namysłu: «JeÊli dogmat zostanie ogłoszony, to
przypomn´ sobie, i˝ KoÊciół jest màdrzejszy ni˝ ja
i bardziej jemu ufam ni˝ swojej własnej wiedzy». MyÊl´, ˝e ta mała scena pokazuje ducha, w którym uprawiano wtedy w Monachium teologi´: w sposób krytyczny, ale z wiarà”.
PoÊród wiernych, którzy opuszczali plac Êw.
Piotra, ks. Luigi widzi mamy, które trzymajà za r´k´
swoje dzieci; m´˝czyzn pchajàcych wózki inwalidzkie chorych; starszych, którzy pozdrawiajà znajomych;
młodzie˝ majàcà jeszcze w dłoniach ró˝aniec. To lud,
który wierzy, Jej lud. Naród wiernych, który ˝yje wewnàtrz obecnoÊcià Maryi, tak jak ˝yła mama Teresa i tak jak dzisiaj ˝yje on, Luigino, który Matce Jezusa poÊwi´cił swoje ˝ycie.

Prał. Luigi Novarese (z przodu) i s. Elvira Psorulla – spotkanie z Piusem XII

Dom Cichych Pracowników Krzy˝a nie zaistniałby w Głogowie, gdyby nie kolegiata, a kolegiata nie
wracałaby do swej ÊwietnoÊci, gdyby nie aktywna
obecnoÊç Cichych Pracowników Krzy˝a. Jak wielokrotnie wspominał ks. Ryszard Dobrołowicz – odbudow´ tej Êwiàtyni biskup uzale˝nił od duszpasterskiego o˝ywienia tego miejsca. Po 10 latach działalnoÊci Domu Uzdrowienie Chorych im. Jana Pawła II, który zdà˝ył ugoÊciç ju˝ ok. 20 tysi´cy osób z całej Polski i z zagranicy, nikt nie wàtpi w ˝ywotnoÊç
nadodrzaƒskiego terenu.

Wniebowzi´cie NajÊwi´tszej Maryi Panny
Âwi´to Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, choç nikt tego nie planował, stało si´ nieoczekiwanie wspólnym odpustem kolegiackiej parafii oraz
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a.
Jak dowodzà historycy (prawd´ t´ potwierdza
ks. dr Aleksander Walkowiak – pasjonat historii Piastów) – na poczàtku kolegiata była pod wezwaniem
Zwiastowania NMP, a nie Wniebowzi´cia NMP. Zmiana wezwania jest wynikiem prozaicznej pomyłki w zapisie łaciƒskich nazw: zwiastowanie – annuntio; wniebowzi´cie – assumptio. O mo˝liwoÊci wystàpienia takiej pomyłki Êwiadczy fakt, i˝ w czasach powstania

kolegiaty, czyli w XII wieku, KoÊciół nie zatwierdził
jeszcze dogmatu o wniebowzi´ciu Maryi, natomiast
fakt zwiastowania był oczywisty – z racji choçby opisu w Ewangelii. Dla oddania historycznych dziejów
tego wezwania zdecydowano, aby w nawie głównej
witra˝ centralny przedstawiał oba te wydarzenia.
U góry zatem widzimy scen´ wniebowzi´cia, na dole
zaÊ scen´ zwiastowania (s. 40-41 „Kotwicy”).
Odpust kolegiackiej parafii przypada na 15 sierpnia. W pierwszej chwili nic nas nie naprowadza na
łàcznoÊç tej daty z datà zało˝enia Cichych Pracowników Krzy˝a, którà jest dzieƒ 1 listopada 1950 r.
Jak si´ jednak okazuje, dzieƒ ten nie ma nas tylko
odwoływaç do wspomnienia Wszystkich Âwi´tych.
Jest to bowiem data ogłoszenia dogmatu o wniebowzi´ciu NMP. Dokonał tego Pius XII, a jednym z jego
współpracowników w tamtym czasie był prał. Luigi
Novarese, zało˝yciel wspólnoty.
Ci, którzy ˝yjà naukà KoÊcioła, niczego nie czynià
przypadkiem i bezmyÊlnie. KoÊciół od zawsze bardzo
dba o symbole i znaki, wiedzàc, ˝e one pomagajà człowiekowi rozumieç ziemskà egzystencj´ i odkrywaç
w niej Êlady Bo˝ej łaski. Wybrana przez Błogosławionego Novarese data tak˝e ma wymiar symboliczny,
tak jak symboliczna jest w swej wymowie kolegiata
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Fotografie: Piotr Krzemiński, Adam Stelmach, Marcin Kopij

– katedra naszego regionu. Obie wskazujà na niebo
– kres i pełni´ ludzkiego ˝ycia. Najdoskonalszà
przewodniczkà w naszej drodze do nieba jest zaÊ Maryja – ta, która w sposób najczystszy i najpi´kniejszy
zrealizowała Bo˝y plan ludzkiego ˝ycia na ziemi. Witra˝e naszej „katedry” ukazujà poczàtek i koniec tej
drogi, której trakt wyznacza konsekwentnie wypowiadane „fiat”. Takie całkowite oddanie siebie na słu˝b´ Bogu i braciom ka˝dego roku wypowiadajà Cisi
Pracownicy Krzy˝a podczas odnawiania swoich Êlubów. Jak nakazał ich Błogosławiony Zało˝yciel,
swoje ˝ycie poÊwi´cajà Bogu „przez r´ce Maryi”.
Tradycja dobroczynnoÊci
O wspólnocie dróg głogowskiej społecznoÊci i włoskiego zgromadzenia mówi tak˝e data 16 paêdziernika. Tego dnia roku 1986 miało miejsce historyczne i decydujàce spotkanie ks. Ryszarda Dobrołowicza z s. Elvirà Myriam Psorullà, od którego rozpocz´ła si´ ta wspólna przygoda. Głogowski proboszcz przebywał wtedy w Rzymie na Êwi´ceniach biskupich ks. Józefa Michalika, obecnego ordynariusza
archidiecezji przemyskiej. W tym dniu KoÊciół
wspomina Êw. Jadwig´ Âlàskà. Jest ona tak˝e patronkà ziemi głogowskiej, tym bardziej, ˝e jak wiemy z przekazów, swoje ostatnie dziecko chrzciła właÊnie w głogowskiej kolegiacie.
Była to ksi´˝na, która prowadziła szerokà działalnoÊç dobroczynnà, otaczajàc opiekà chorych
i ubogich. Zorganizowała działalnoÊç w´drownego
szpitala dla ubogich, otworzyła szpital dla tr´do-

watych w Ârodzie Âlàskiej, zało˝yła placówki lecznicze w Trzebnicy, we Wrocławiu i w Nowogrodzie
Bobrzaƒskim. Przy ka˝dym szpitalu fundowała
schronisko dla bezdomnych i podró˝nych. OsobiÊcie
nawiedzała chorych podczas obje˝d˝ania swoich posiadłoÊci. Starała si´ te˝ łagodziç dol´ wi´êniów, posyłajàc im ˝ywnoÊç, odzie˝ i Êwiece. Bywało, ˝e zamieniała im kar´ Êmierci czy te˝ wieloletniego wi´zienia na prace przy budowie Êwiàtyƒ czy klasztorów.
DziałalnoÊç Êw. Jadwigi dokładnie wpisuje si´
w charyzmat Cichych Pracowników Krzy˝a i prowadzonego przy kolegiacie Domu Uzdrowienie Chorych.
Poza specjalistycznà opiekà duchowà i fizycznà nad
chorymi, wspólnota obejmuje troskà tak˝e wi´êniów.
Anga˝uje osadzonych z miejscowego zakładu karnego do pracy w swoim oÊrodku, przy niepełnosprawnych,
niejednokrotnie wspierajàc ich materialnie.
ChrzeÊcijaƒskie korzenie Europy
Ostrów Tumski Głogowa wpisuje si´ w europejski
szlak wiary. O jego europejskoÊci Êwiadczy wzajemne splatanie si´ losów ró˝nych narodowoÊci: obecnoÊç
na polskiej ziemi włoskiej wspólnoty, pochodzàca
z Bawarii Êw. Jadwiga i stałe kontakty z Niemcami,
dzieci z Ukrainy przyje˝d˝ajàce do Cichych na wypoczynek oraz zagraniczni pielgrzymi zdà˝ajàcy szlakiem jakubowym do Compostelli.
Wszelkie te europejskie wàtki, ró˝norodnoÊç j´zyków i kultur spina jedno – chrzeÊcijaƒstwo, którego
najwymowniejszym symbolem jest kolegiata – katedra
tych ziem. Ks. Janusz St. Pasierb nazwał katedr´ me-

taforà Europy, „bowiem gdzie katedra, tam była Europa. Z katedry wyszły podstawowe instytucje tworzàce kultur´ europejskà. (…) Od dawna kojarzono
katedr´ z summà wiedzy, a równoczeÊnie z arcydziełem sztuki. Tak jak ongiÊ katedry wyrastały ponad miasta i orientowały w´drowców, poniewa˝ górowały nad okolicà, tak dziÊ górujà ponad historià.
Wracamy do nich, szukajàc swoich korzeni” (J.St.
Pasierb, Katedra symbol Europy, Pelplin 2003).
II wojna Êwiatowa, jak pisał, uczyniła z nich katedry-m´czennice. I tak te˝ mo˝na nazwaç głogowskà
kolegiat´. Odbudowa takich katedr ma zatem wartoÊç znaku odradzania ˝ycia i przywracania dawnego
porzàdku – powrotu do korzeni.
Niepotrzebni…
Dla współczesnego Êwiata, który doÊwiadcza post´pujàcej laicyzacji i ateizacji, ˝yjàc w coraz wi´kszym chaosie poj´ç i tracàc rozeznanie mi´dzy dobrem a złem, kiedy to koÊcioły przebudowuje si´ na
kasyna i domy kultury, odbudowa kolegiaty jest niczym nieumotywowanym szaleƒstwem i niezrozumiałà, a przede wszystkim zbyt kosztownà ambicjà
KoÊcioła. Po co?
Podobne niezrozumienie, mam wra˝enie, dotyczy
dzisiaj ludzi niepełnosprawnych umysłowo, nieuleczalnie chorych czy nale˝àcych do tak zwanego marginesu. Mówià o tym decyzje w sprawie eutanazji, pomysły o karze Êmierci, selekcje płodów, plany eliminowania w zarodku dzieci z zespołem Downa. Czyli
próby pozbycia si´ tych wszystkich, którzy sà regu-
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larnymi goÊçmi i kuracjuszami głogowskiego Domu.
Troska o takich ludzi to tak˝e zb´dny wydatek, worek bez dna, inwestycja, która nigdy nie przyniesie
ekonomicznego zysku. Po co?
Tam zb´dny zbytek, tu niepotrzebny kłopot. Tam
budowla nadmiernie bogata, tu ciało okrutnie biedne i okaleczone. Ale zarówno tam, jak i tu – wcià˝
ta sama Êwiàtynia jednego Boga. A skoro droga opieki nad obiema „budowlami” ma tak wiele wspólnych
cech, mo˝e kryje si´ w tym fakcie jakiÊ tajemniczy
symbol i przesłanie… Skoro bowiem jedno bez drugiego nie mogło powstaç, potrzebujàc siebie nawzajem
do ˝ycia…
Opieka nad ka˝dà z tych Êwiàtyƒ przerasta ludzkie mo˝liwoÊci – i portfela, i serca. Nie mamy a˝ tylu
pieni´dzy, nie mamy tak˝e a˝ tyle miłoÊci. Nasze człowieczeƒstwo regularnie kapituluje u progu ruin
ludzkiej katedry. Po wst´pnym zapale przychodzi zm´czenie, brak cierpliwoÊci i coraz dotkliwsza ÊwiadomoÊç, ˝e nie ujrzy si´ za swego ˝ycia efektu tej pracy. Ka˝da cegła i ka˝dy opatrunek wołajà wi´c
o Boga, sà stałym wyzwaniem ufnoÊci. JeÊli jednak
nie b´dzie nas staç na szaleƒstwo budowania pi´kna dla Boga, nie b´dzie nas tak˝e staç na trosk´
o człowieka z samego faktu, ˝e jest człowiekiem, a nie
ze wzgl´du na ewentualne korzyÊci, jakie mo˝e przynieÊç jego ˝ycie, talent i praca. Ale właÊnie to szaleƒstwo stanowi o heroicznoÊci cnót Âwi´tych – taka
była Êw. Jadwiga, budujàca zarówno katedry, jak
i szpitale, taki te˝ był bł. Luigi Novarese.
Odpust łàczàcy ludzi, czasy i zaÊwiaty
Maryja, którà Bóg wziàł do nieba z duszà i ciałem jest najdoskonalszym Êwiadectwem, ˝e dla
Boga nie ma nic niemo˝liwego. Ona te˝ wspiera nas
w szalonej ufnoÊci przekraczajàcej granice naszych
schematów, naszego egoizmu, zm´czenia, zniech´cenia i smutku. DziÊ Jej Êwi´to i nasz odpust. DziÊ,
w coraz pi´kniejszych murach głogowskiej kolegiaty, si´gajàcej XII wieku, siedzàc rami´ w rami´ z osobami niepełnosprawnymi, upoÊledzonymi, chorymi
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Witraż boczny w głównym ołtarzu kolegiaty głogowskiej

i wi´êniami, wpatrujemy si´ w Êwietlisty witra˝ wniebowzi´cia, kontemplujemy Jezusa w Eucharystii i podajemy sobie r´ce na pojednanie. Wszyscy bez wyjàtku,
tylko na prawie łaski Bo˝ej mo˝emy dziÊ zejÊç
w otchłanie czyÊçca i pomóc komuÊ wejÊç do nieba.
Czyste szaleƒstwo…

Kolegiata została ufundowana w Głogowie w 1120 r.
i jest najstarszà Êwiàtynià kolegiackà na Âlàsku. Powołana została na terenie rozległej diecezji wrocławskiej, utworzonej w 1000 r., jednej z pierwszych jednostek administracji koÊcielnej na ziemiach polskich.
WÊród kolegiat diecezji wrocławskiej głogowska Êwiàtynia była najstarszà, najbardziej uposa˝onà i najliczniejszà. Uwa˝ana zatem była za najwa˝niejszà po
katedrze wrocławskiej Êwiàtyni´ Âlàska. W okresie nowo˝ytnym, kiedy na Âlàsku szerzyła si´ reformacja, kapituła kolegiacka była jedynym, silnym oÊrodkiem katolicyzmu na ziemiach ksi´stwa głogowskiego.
Kapituła ta miała przede wszystkim znaczenie liturgiczno-modlitewne. Celem jej posługi była troska
o jak najwspanialsze officium divinum, o publicznà,
uroczystà słu˝b´ Bo˝à. Kanonicy i prałaci przyczyniali si´ do podnoszenia ÊwietnoÊci Êwiàtyni i obchodzonych w niej Êwiàt, dbajàc równie˝ o upi´kszanie
i wyposa˝enie Êwiàtyni w dzieła sztuki sakralnej. Fundowali ołtarze (w 1491 r. kolegiata posiadała 24 ołtarze boczne), kaplice, mansjonerie czy altarie.
Duchowieƒstwo kolegiaty pełniło tak˝e funkcj´ opiekuƒczà wobec mieszkaƒców Głogowa, rozwijajàc działalnoÊç oÊwiatowà i charytatywnà. Szkoła kolegiacka była
centralnym oÊrodkiem ˝ycia intelektualnego dla całej ziemi głogowskiej. Ucz´szczali do niej uczniowie Êwieccy,
synowie miejscowego mieszczaƒstwa i okolicznego rycerstwa, jak i klerycy przygotowujàcy si´ do Êwi´ceƒ kapłaƒskich. Chlubà szkoły kolegiackiej byli uczniowie, póêniejsi profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego czy Lipskiego, jak choçby Jan z Głogowa – astronom, teolog
i filozof, nauczyciel Mikołaja Kopernika.

Wielkie zasługi w dziedzinie
rozpowszechniania kultury poło˝yła kapituła głogowska poprzez
zgromadzony w bibliotece kolegiackiej ksi´gozbiór. Biblioteka ta
nale˝ała do najstarszych na Âlàsku. Słu˝yła nie tylko potrzebom
wewn´trznym, ale tak˝e kancelarii i rodzinie ksià˝´cej. Zachowany katalog z 1754 r. zawiera
2111 pozycji. W tej liczbie jest
116 cennych r´kopisów i 93 inkunabuły. W skład ksi´gozbioru wchodziły m.in. Pismo Âwi´te, pisma Ojców
KoÊcioła, kazania, mszały, brewiarze, ksi´gi ascetyczne, dotyczàce teologii moralnej, prawa kanonicznego i Êwieckiego.
Ta póênoromaƒska bazylika uznana została za jeden z najcenniejszych przykładów Êlàskiego budownictwa sakralnego I poł. XIII w. Zasadnicza forma architektoniczna koÊcioła nadana w gotyku, nie uległa
wi´kszym zmianom. Znaczenie artystyczne Êwiàtyni
podkreÊlajà zachowane dzieła sztuki: posàg ksi´˝nej Salomei (jedna z najlepszych gotyckich rzeêb monumentalnych w Êrodkowej Europie), płyty nagrobne ksi´˝nych: Mechtyldy i Małgorzaty Cylejskiej, obraz „Madonna z Dzieciàtkiem” Łukasza Cranacha Starszego.
Restauracja kolegiaty jest szczególnym przedsi´wzi´ciem o charakterze historycznym, religijnym, społecznym i konserwatorskim, w skali nie tylko regionu, ale Polski. Podj´to jà ze wzgl´du na rang´ Êwiàtyni, jej znaczenie dla historii Polski, regionu i ziemi głogowskiej. Dzieło to rozpoczàł ks. prał.
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KOLEGIATA – nazwa koÊcioła, przy którym znajduje si´ kapituła kanoników, erygowana przez papie˝a na proÊb´ lub za wiedzà ordynariusza, b´dàca
miejscem modlitwy zgromadzenia kanoników.
W Polsce najstarsze zgromadzenia duchowieƒstwa
przy koÊciołach niekatedralnych powstały w XII w.
Ks. prał. Ryszard Dobrołowicz i ks. bp Edward Dajczak

Prof. Olgierd Czerner

Ryszard Dobrołowicz: „Zawsze ten koÊciół postrzegałem jako jeden z najpi´kniejszych w Głogowie i najwa˝niejszych w historii. JednoczeÊnie jawił si´ mi jako
Êwiadectwo kultury polskiej i chrzeÊcijaƒskiej na Dolnym Âlàsku. Bolałem nad tym, ˝e ta kolegiata stoi
w ruinie i jest jakby skazana na zniszczenie. Kiedy koƒczyłem budow´ koÊcioła na os. Kopernika, podejmowaliÊmy starania o budow´ nowego koÊcioła na os.
Piastów. Pami´tam, jak pojechaliÊmy razem z ks. prał.
Kutzanem do Dyrektora Wydziału Spraw Wyznaƒ
w Legnicy po to, aby prosiç o pozwolenie na budow´.
Dyrektor wtedy powiedział: Dobrze, daj´ słowo, ˝e KoÊciół otrzyma pozwolenie na budow´ nowej Êwiàtyni,
ale tylko wtedy gdy podejmie si´ odbudowy kolegiaty. Mówił to zapewne dlatego, ˝e nie wierzył, i˝ znajdzie si´ taki szaleniec, który si´ tego zadania podejmie. Siedzàc wtedy w jego gabinecie, pomyÊlałem, ˝e
jest to ogromna szansa i musz´ te szans´ wykorzystaç. Najpierw szansa na otrzymanie pozwolenia na
budow´ koÊcioła na os. Piastów, które potrzebowało koÊcioła jak powietrza, jak chleba, ˝eby ˝yç, i po
drugie: zrodziła si´ mo˝liwoÊç realizacji marzeƒ z poprzednich lat o odbudowie. I wtedy w tym gabinecie
powiedziałem: Dobrze, ja si´ za to zabior´”.
Program restauracji opracował prof. Olgierd
Czerner, wybitny architekt, znawca historii architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. On tak˝e projektował, w wi´kszoÊci, prace budowlano-konserwatorskie i nadzorował ich realizacj´.
Prace te zmierzajà do przywrócenia jej formy sprzed
1945 r., powiàzania zachowanych fragmentów dawnej struktury architektoniczno-przestrzennej z nowà,
projektowanà. (Na podstawie opracowania Henryki
Podoliƒskiej oraz materiałów ks. Rafała Zendrana,
obecnego proboszcza i kanonika kolegiaty).

Dom Niepokalanego Serca Maryi w Re, poło˝ony na północno-wschodnim skraju Piemontu, w Val
Vigezzo, nazywanej dolinà malarzy ze wzgl´du na jej
urokliwe pi´kno, był pierwszym domem rekolekcyjnym dla niepełnosprawnych na Êwiecie. Został wybudowany przez bł. Luigiego Novarese po rekolekcjach w Oropie (najbardziej znane sanktuarium
Maryjne w Piemoncie), gdzie niepełnosprawni zasmakowali w duchowych bogactwach, jakie skrywa
dla nich charyzmat Ochotników Cierpienia.
Jednak z powodu licznych utrudnieƒ architektonicznych, grupa uczestników była bardzo ograniczona.
Wspólnie wi´c podj´li decyzj´, ˝e chcà mieç swój dom
rekolekcyjny. Zebrali równowartoÊç 10 euro, oddajàc
swoje oszcz´dnoÊci, a z proÊbà o reszt´ potrzebnych Êrodków zwrócili si´ do Maryi. Miał byç to Jej dom, w którym b´d´ rozpowszechniane Jej proÊby z Lourdes i Fatimy. Pozytywne okolicznoÊci: zgoda biskupa, brak innych dzieł miłosierdzia w dolinie, sanktuarium Matki
Bo˝ej Krwawiàcej, poło˝enie 7 km od granicy ze Szwajcarià, czyli w centrum Europy, otwarte na Wschód, gdzie
ma zatriumfowaç Niepokalane Serce Maryi (objawienia w Fatimie). Wszystko to zło˝yło si´ na przekonanie ksi´dza Luigiego, ˝e to właÊnie w Re Maryja chce
mieç swój dom rekolekcyjny.
ObecnoÊç Maryi nieustannie towarzyszyła budowie
domu, która zacz´ła si´ od figury Niepokalanego Serca Maryi. Gdy s. Elvira Myriam Psorulla, współzało˝ycielka wspólnot, szła zamówiç statu´ u rzymskiego
artysty, spotkała królowà Jordanii, swojà dawnà ko-

le˝ank´ ze szkoły. Po tym jak s. Myriam opowiedziała, czym si´ teraz zajmuje, królowa natychmiast odpowiedziała: „My, muzułmanie, równie˝ czcimy Madonn´, ja zapłac´ za t´ figur´, wyÊlij mi faktur´”. Błogosławiony podsumował to takimi słowami: „Ziemska
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D U CHOWOŚĆ

królowa dla królowej nieba”. W ramach podzi´kowaƒ
prałat wysłał jej złoty medalik z Maryjà, który królowa podarowała swemu synowi Husseinowi. WłaÊnie ten medalik uratował ˝ycie króla Jordanii podczas
jednego z licznych zamachów na niego.
Budow´ symbolicznie rozpocz´ła, tak samo jak
w przypadku Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie, s. Elvira Myriam Psorulla. To mi´dzy innymi na
domu w Re, nowatorskim niemal pod ka˝dym wzgl´dem, wzorował si´ prof. Jerzy Gurawski podczas projektowania domu w Polsce. InnowacyjnoÊç włoskiego domu nie polega tylko na rozwiàzaniach architektonicznych czy wyposa˝eniu pokoi. Tym, co go wyró˝nia na skal´ Êwiatowà, jest podejÊcie do osób niepełnosprawnych i chorych. W latach 50. zeszłego wieku panowało przekonanie, ˝e niepełnosprawnym
nale˝y co najwy˝ej, w ramach chrzeÊcijaƒskiego miłosierdzia, umo˝liwiç pielgrzymowanie do sanktuariów, by mogli prosiç o uzdrowienie. Pomysł, aby organizowaç dla nich rekolekcje, wydawał si´ szalony.
Błogosławiony Luigi wiedział jednak z własnego doÊwiadczenia, jakie skarby kryjà si´ w ludzkim cierpieniu,
gdy jest ono zjednoczone z cierpieniem Chrystusa. Dlatego był przekonany o niezb´dnoÊci formacji duchowej
właÊnie dla osób cierpiàcych. Wzorujàc si´ na ignacjaƒskich åwiczeniach Duchowych, opracował szablon
rekolekcji, który realizowany jest do dzisiaj.
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Matka Bo˝a dba o swoje dzieci, nie tylko troszczàc
si´ o ich rozwój duchowy. Dała o tym znaç, gdy po długim namyÊle ks. Novarese poprosił wprost o znak z nieba do rozpocz´cia warsztatów zawodowych – siostra
Claudia Giustiniani, ze wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a, została uzdrowiona po 30 latach cierpienia z powodu gruêlicy koÊci. Tak rozpocz´ły si´
warsztaty zawodowe dla niepełnosprawnych w Domu
Niepokalanego Serca Maryi, które póêniej zostały zorganizowane równie˝ w innych domach wspólnoty.
Dzisiaj na piàtym pi´trze domu mieÊci si´ dom spokojnej staroÊci dla seniorów wymagajàcych opieki.
Powstał po tym, jak ten funkcjonujàcy w Val Vigezzo
został zamkni´ty ze wzgl´dów ekonomicznych. Gdyby nie Cisi Pracownicy Krzy˝a, wszyscy jego mieszkaƒcy musieliby zostaç przeniesieni do ró˝nych domów daleko od ich rodzinnych stron.
Budowa domu zakoƒczyła si´ w 1960 roku i od
tamtej pory, nieprzerwanie, tysiàce chorych przyje˝d˝ajà co roku do Re, by coraz bardziej upodabniaç si´ do Chrystusa w szkole Maryi.

W czasach religijnoÊci
mierzonej rozsàdnà miarà
zdumiewa postanowienie
kanoników z Sewilli
z roku 1401:
Zbudujemy koÊciół tak wielki
by ci co go zobaczà
wzi´li nas za szaleƒców

Kolegiata głogowska, fot. Piotr Krzemiński

Nikt ju˝ nie pami´ta
kto był wówczas rozwa˝ny
i odradzał budow´
Tak powstaje koÊciół

Ks. Janusz St. Pasierb, Katedra w Sewilli
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