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Boże Miłosierdzia,
Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii.
Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy.
Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych.

Daj siłę sąsiednim krajom, 
aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii.
Przemień serca tych, którzy chwycili za broń; 
I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju.

Boże nadziei, zachęcaj przywódców, 
aby wybrali pokój, a nie przemoc 
i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami.

Rozpal w Kościele Powszechnym 
współczucie dla narodu syryjskiego;
I daj nam nadzieję 
na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, 
które będzie oparte na sprawiedliwości.

Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, 
Księcia Pokoju i Światłość Świata.
Amen.
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Chcemy podzieliç si´ z Wami wspaniałà wiadomoÊcià – mamy nowego kapłana! Pochodzi on z Afryki,
z Togo. W sobot´ 28 wrzeÊnia br. w katedrze w Atakpamé (Togo) odbyły si´ Êwi´cenia kapłaƒskie ks. Chris-
tophe Komla Badjogou. Swojà drog´ formacyjnà odbył on w seminarium duchownym Kamerunu w Douala,
ale od poczàtku przynale˝ał do Cichych Pracowników Krzy˝a we wspólnocie w Moudzie. Jest wi´c ka-
płanem wyÊwi´conym dla naszej wspólnoty i b´dzie posługiwał w naszym centrum w Moudzie. Na Êwi´-
cenia przyleciał moderator generalny ks. Janusz Malski, odpowiedzialna za gałàê ˝eƒskà s. Marina
Morosetti, a tak˝e członkowie wspólnoty z Kamerunu i Kolumbii. Trzeba dodaç w tym miejscu, i˝ z Togo
pochodzà dwie nowe siostry wspólnoty: Maria i El˝bieta.

Od poczàtku wspólnota mogła cieszyç si´ du˝à przychylnoÊcià miejscowego biskupa. Jak powiedział
ks. Janusz – „tutejszy biskup Nikodem zna bardzo dobrze j´zyk włoski, jest bardzo wra˝liwy na Êwiat
cierpienia i zaanga˝owany w to duszpasterstwo. W jego diecezji jest 210 tysi´cy katolików, w tym 100
ksi´˝y oraz 80 seminarzystów. Na wioskach ˝yje si´ z dnia na dzieƒ, jest wielka bieda. Ludzie sà jednak
bardzo ˝yczliwi i uÊmiechni´ci”.

Liturgia Eucharystii była pełna Êpiewów i taƒców lokalnych, trwała 4,5 godziny. WyÊwi´canych było czte-
rech diakonów i szeÊciu ksi´˝y. Natomiast w niedziel´ odbyła si´ uroczysta Msza prymicyjna. Była ona wzbo-
gacona o przeró˝ne historie osobiste nowego ksi´dza o jego krewnych, ˝yjàcych i zmarłych, o przyjaciołach
i formatorach, dobroczyƒcach i ludziach dobrego serca, którzy mieli wpływ na obecnà jego drog´ ˝ycia.

Naszemu nowemu Ksi´dzu ̋ yczymy wielu łask Bo˝ych – niech jego posługa b´dzie dla naszej wspólnoty
êródłem radoÊci, bogactwem nowej kultury oraz nadziejà na coraz liczniejsze powołania!

Cisi Pracownicy Krzy˝a

Togo – paƒstwo w zachodniej Afryce nad Za-
tokà Gwinejskà. Graniczy z Ghanà, Beninem
i Burkina Faso, j´zyk urz´dowy: francuski;
powierzchnia – 56 785 km kw; kraj dzieli
si´ na pi´ç regionów i stolic´, razem stanowi
to 30 prefektur i jednà gmin´; stolicà Togo
jest Lomé; wyznania religijne: animizm
37%, katolicyzm 24%, protestantyzm 19%,
islam 18% i inne.

Ks. Janusz Malski Moderator Generalny 
Cichych Pracowników Krzyża

PRZESŁANIE

DRODZY 
CZYTELNICY!
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Benedykt XVI Homilia podczas Eucharystii w Lourdes, plac przed Bazyliką, 15.09.2008 r.Bł. Luigi Novarese Via Matris, tłum. I. Rutkowska

Te dwa przywileje wyra˝one w tytule „Serce Nie-
pokalane i Serce Bolesne” sà w NajÊwi´tszej Maryi
zasadnicze i nierozłàczne. Ju˝ od pierwszych wer-
sów Ewangelii NajÊwi´tsza Maryja ukazuje si´ nam
z tymi cechami – jako Niepokalana i Bolesna. Aby
była Matkà Człowieka-Boga, było bowiem ko-
nieczne, aby nieustannie zwyci´˝ała szatana. 

Ten drugi przywilej: Bolesna, nie pochodzi od
Boga, ale od nas, którzy zostaliÊmy przez Nià przy-
j´ci jako dzieci. Kiedy NajÊwi´tsza Dziewica zjawia
si´ w Êwiàtyni razem z Józefem, by ofiarowaç swoje
Boskie Dziecko, starzec Symeon natychmiast oznaj-
mia t´ drugà cech´ Jej serca: a twoje serce miecz
przeniknie.

Krzy˝ dla Chrystusa, mistyczny miecz dla Naj-
Êwi´tszej Maryi: oto narz´dzia ich m´ki. Tak jak
Niepokalane Serce NajÊwi´tszej Maryi odzwier-
ciedla wszystkie cnoty zwiàzane z Jej statusem Nie-
pokalanej, tak Jej Bolesne Serce doskonale
odzwierciedla wszystkie powody Jej cierpienia, czyli
wszystkie cierpienia Jezusa.

Serce NajÊwi´tszej Maryi jest w swej istocie Ser-
cem Niepokalanym; Serce NajÊwi´tszej Maryi jest
w swej istocie Sercem Bolesnym.

Szcz´Êliwi ci Ochotnicy Cierpienia, którzy wiedzà,
jak ze swojego najprostszego obowiàzku, modlitwy
i pokuty uczyniç fundament uÊwi´cenia – poniewa˝
naÊladujàc Niepokalane Serce Matki i rozwa˝ajàc
Jej mistyczne cierpienia, realizujà w sobie właÊnie to,
o co przyszła prosiç ich Niebieska Matka.

Kult Niepokalanego i Bolesnego Serca Maryi po-
winien byç kultem naszego Centrum. Powinien staç
si´ cechà wyró˝niajàcà dusze dobrej woli, które

ustawiajà si´ w szeregu NajÊwi´tszej Maryi i któ-
rzy, ulegli, powierzajà si´ Jej dziewiczym r´kom,
aby zrealizowaç w sobie te dwie Jej zalety: łask´,
która sprzeciwia si´ wadom, i akceptacj´ cierpie-
nia, które ocala ludzkoÊç przed wiecznà ruinà.

Sobór Watykaƒski II ukazał Maryj´ jako „figur´”,
w której streszcza si´ cała tajemnica KoÊcioła. Jej
osobista historia poprzedza drog´ KoÊcioła, który
winien, tak  jak Ona, z troskà pochylaç si´ nad cier-
piàcymi. 

Obchodzàc wspomnienie NajÊwi´tszej Maryi
Panny Bolesnej, kontemplujemy Maryj´, która
dzieli ze swoim Synem miłosierdzie dla grzeszni-
ków. Jak mówi Êw. Bernard, Matka Chrystusa
uczestniczyła w M´ce swego Syna poprzez współ-
cierpienie. U stóp Krzy˝a wypełnia si´ proroctwo
Symeona – Jej matczyne serce zostaje przenikni´te
(por. Łk 2, 35) cierpieniem zadanym Niewinnemu,
zrodzonemu z Jej ciała. Tak jak Jezus zapłakał (por.
J 11, 35), tak równie˝ Maryja z pewnoÊcià płakała

nad um´czonym ciałem swojego dziecka. Delikat-
noÊç Maryi nie pozwala nam jednak poznaç gł´bi
Jej bólu; na ogrom tego cierpienia wskazuje jedy-
nie tradycyjny symbol siedmiu mieczy. Mo˝na by po-
wiedzieç, ˝e – podobnie jak w przypadku Jej Syna
Jezusa – tak˝e i Jà cierpienie doprowadziło do do-
skonałoÊci (por. Hbr  2, 10) i uczyniło zdolnà do
przyj´cia nowej misji duchowej, jakà powierzył Jej
„Syn zanim oddał ducha” (J 19, 30) – miała staç
si´ Matkà Chrystusa w Jego członkach. W tej go-
dzinie, w osobie umiłowanego ucznia, Jezus ukazuje
swej Matce  ka˝dego ze swych uczniów, mówiàc Jej:
„Oto Syn Twój” (por. J 19, 26-27).

Maryja raduje si´ dzisiaj i zaznaje chwały
Zmartwychwstania. Jej łzy, wylewane u stóp krzy˝a,
przemieniły si´ w uÊmiech, którego nic nie zgasi,
podczas gdy niezmiennie otacza nas swà matczynà
troskà. Spieszenie z pomocà Panny Âwi´tej na prze-
strzeni dziejów potwierdza to i nieustannie wzbu-
dza w ludzie Bo˝ym niezłomnà ufnoÊç do Niej.
Maryja kocha ka˝de ze swych dzieci, a ze szcze-
gólnà troskà pochyla si´ nad tymi, którzy, podobnie
jak Jej Syn w godzinie M´ki, doÊwiadczajà cierpie-
nia – kocha ich po prostu dlatego, ̋ e sà Jej dzieçmi,
zgodnie z wyra˝onà na Krzy˝u wolà Chrystusa.

Psalmista, który z odległej perspektywy do-
strzega t´ wi´ê matczynà, łàczàcà Matk´ Chrystusa
z ludem wierzàcym, w proroctwie dotyczàcym
Maryi Dziewicy mówi: „mo˝ni narodu szukajà
twych wzgl´dów” (Ps 45 [44], 33). Tak wi´c, pod
wpływem natchnionego słowa Pisma, chrzeÊcijanie
od dawien dawna szukajà uÊmiechu Matki Bo˝ej –
tego uÊmiechu, który tak cudownie umieli oddaç
i uwydatniç  Êredniowieczni artyÊci. Tym uÊmiechem
Maryja obdarowuje wszystkich, jednak˝e w sposób
specjalny tych, którzy cierpià, by mogli znaleêç

UŚMIECH MARYI
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w nim pociech´ i ukojenie. Szukanie uÊmiechu
Maryi nie jest przejawem nacechowanego dewocjà
lub niemodnego sentymentalizmu, lecz właÊciwym
wyrazem ˝ywej i gł´boko ludzkiej wi´zi, jaka łàczy
nas z Tà, którà Chrystus dał nam za Matk´.

Pragnienie wpatrywania si´ w uÊmiech Dziewicy
nie jest uleganiem niekontrolowanej wyobraêni.
Samo Pismo Âwi´te ukazuje nam go na ustach
Maryi Êpiewajàcej w Magnificat: „Wielbi dusza
moja Pana i raduje si´ duch mój w Bogu, moim
Zbawcy” (Łk 1, 46-47). Kiedy NajÊwi´tsza Maryja
Panna składa Bogu dzi´kczynienie, bierze nas na
Êwiadków. Jakby z wyprzedzeniem, Maryja dzieli
z nami, Jej przyszłymi dzieçmi, radoÊç przepełnia-
jàcà Jej serce – tak by radoÊç ta stała si´ tak˝e na-
szym udziałem. Za ka˝dym razem, kiedy
odmawiamy Magnificat, stajemy si´ Êwiadkami Jej
uÊmiechu. Tutaj w Lourdes, w trakcie objawienia,
które miało miejsce w Êrod´ 3 marca 1858 r., Ber-
nadetta w szczególny sposób kontemplowała ten
uÊmiech Maryi. Był on pierwszà odpowiedzià, jakà
Pi´kna Pani dała małej widzàcej, która pragn´ła
dowiedzieç si´, kim jest. Zanim, kilka dni póêniej,
Maryja przedstawiła si´ Bernadetcie jako „Niepo-
kalane Pocz´cie”, dała jej najpierw poznaç swój
uÊmiech, który był najwłaÊciwszym wst´pem do ob-
jawienia jej swojej tajemnicy.

W uÊmiechu, jakim obdarowuje nas najznako-
mitsza z wszystkich istot stworzonych, wyra˝ona
zostaje nasza godnoÊç dzieci Bo˝ych, godnoÊç, któ-
rej nie traci nigdy człowiek dotkni´ty chorobà. Ten
uÊmiech, b´dàcy prawdziwym odbiciem Bo˝ej ser-
decznoÊci, jest êródłem niezłomnej nadziei. Niestety,
wiemy, ˝e długotrwałe cierpienia zaburzajà nawet
najbardziej stabilne poczucie równowagi ˝yciowej,
podwa˝ajà najmocniejszà ufnoÊç, a czasem prowa-
dzà nawet do utraty wiary w sens i wartoÊç ˝ycia.
Bywajà takie chwile próby, których człowiek nie jest
w stanie znosiç sam, bez pomocy łaski Bo˝ej. Kiedy
nie udaje si´ ju˝ znaleêç właÊciwych słów, coraz
wi´ksza staje si´ potrzeba kochajàcej obecnoÊci –

szukamy wtedy bliskoÊci nie tylko osób, z którymi
łàczà nas wi´zy krwi czy przyjaêni, lecz tak˝e bli-
skoÊci ludzi, z którymi złàczeni jesteÊmy przez
wiar´. Któ˝ mógłby byç nam bli˝szy od Chrystusa
i Jego Êwi´tej Matki, Niepokalanej? Oni bardziej ni˝
ktokolwiek inny potrafià nas zrozumieç i pojàç ci´-
˝ar naszych zmagaƒ ze złem i cierpieniem. W LiÊcie
do Hebrajczyków czytamy w odniesieniu do Chrys-
tusa, ̋ e nie jest On niezdolny współczuç naszym sła-
boÊciom, bowiem poddany był „próbie pod ka˝dym
wzgl´dem podobnie [jak my]” (por. Hbr 4, 15).
Z całà pokorà pragn´ powiedzieç tym, którzy cier-
pià, zmagajà si´, i tym, których n´ka pokusa od-
wrócenia si´ od ˝ycia: zwróçcie si´ ku Maryi!
W uÊmiechu NajÊwi´tszej Panny ukryta jest, w spo-
sób tajemniczy, siła, która pozwala nadal toczyç
walk´ z chorobà i walczyç o ˝ycie. U Niej tak˝e
znajdujemy łask´ pozwalajàcà bez l´ku czy ̋ alu po-
godziç si´ z opuszczeniem tego Êwiata wtedy, gdy
taka jest wola Bo˝a.

Szukanie uÊmiechu Maryi nie jest pobo˝nà dzie-
cinadà, lecz – jak mówi Psalm 44 – pragnieniem
„mo˝nych poÊród narodów” (44, 13). „Mo˝nych”,
to znaczy „bogatych wiarà”, tych, którzy osiàgn´li
najwi´kszà dojrzałoÊç duchowà i umiejà wyraênie
uznaç swojà słaboÊç i n´dz´ przed Bogiem. W tym
prostym przejawie serdecznoÊci, jakim jest uÊmiech,
pojmujemy, ˝e naszym jedynym bogactwem jest mi-
łoÊç, którà przynosi nam Bóg, a która przechodzi
przez serce Tej, która stała si´ naszà Matkà. Szukanie
tego uÊmiechu oznacza przede wszystkim dostrze˝e-
nie bezinteresownoÊci miłoÊci; to tak˝e umiej´tnoÊç
wywoływania tego uÊmiechu przez dokładanie staraƒ,
by ̋ yç zgodnie ze słowem Jej Umiłowanego Syna – po-
dobnie jak dziecko, które stara si´ wywołaç uÊmiech
na twarzy matki, post´pujàc tak, jak jej si´ podoba.
My wiemy, co podoba si´ Maryi, dzi´ki słowom,
z jakimi zwróciła si´ do sług w Kanie: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

UÊmiech Maryi jest êródłem wody ˝ywej. „JeÊli
ktoÊ (...) wierzy we Mnie (...) Rzeki wody ˝ywej 
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Benedykt XVI zaproponował, aby w okresie od
11 paêdziernika 2012 roku do 24 listopada 2013
roku prze˝ywaç w KoÊciele Katolickim „Rok
Wiary”. Okres ten ju˝ dobiega koƒca. Chcemy do-
konaç małego podsumowania. JesteÊmy nawet do

tego zobowiàzani, poniewa˝ inicjatywa Benedykta
bez wàtpienia inspirowana była przez Ducha Âwi´-
tego. To sam Bóg pragnàł, aby przedstawiciele Jego
ludu zatrzymali si´ na moment w swojej doczesnej
w´drówce, w codziennej bieganinie i zadali sobie py-
tania: W co wierz´? Na czym opiera si´ moja wiara?
Jak wyglàda moje zaanga˝owanie w ewangelizacj´?
Jak prze˝ywam cotygodniowà Msz´ w swojej lokal-
nej wspólnocie? Co mog´ zrobiç w kierunku pogł´-
bienia moich osobistych relacji z Jezusem?

Dokonujàc małej analizy tego okresu, chc´ za-
ch´ciç przede wszystkim do refleksji osobistej, do

popłynà z jego wn´trza” – mówi Jezus (J 7, 38).
Maryja jest Tà, która uwierzyła, i z Jej łona wytrys-
n´ły strumienie wody ˝ywej, które u˝yêniły histori´
rodzaju ludzkiego. èródło, które tutaj, w Lourdes,
Maryja wskazała Bernadetcie, jest skromnym zna-
kiem tej duchowej rzeczywistoÊci. Z Jej serca, osoby
wierzàcej i matki, wytryskuje woda ˝ywa, która
oczyszcza i uzdrawia. Ilu ludzi poprzez zanurzenie
si´ w sadzawkach w Lourdes odkryło  łagodne  ma-
cierzyƒstwo NajÊwi´tszej Maryi Panny, doÊwiad-
czyło go i przylgn´ło do Niej, by bardziej zjednoczyç
si´ z Panem! Liturgicznà sekwencjà dzisiejszego
Êwi´ta NajÊwi´tszej Maryi Panny Bolesnej czcimy
Maryj´ jako Fons amoris – èródło miłoÊci. W isto-
cie, z serca Maryi wypływa bezinteresowna miłoÊç,
wyzwalajàca w odpowiedzi miłoÊç dzieci´cà, która
nieustannie winna si´ uszlachetniaç. Jak ka˝da
matka, i doskonalej ni˝ ka˝da matka, Maryja wy-
chowuje do miłoÊci. Dlatego tak wielu chorych przy-

bywa tu, do Lourdes, by ugasiç pragnienie u Fons
amoris, by pozwoliç prowadziç si´ do jedynego
êródła zbawienia, Jej Syna, Jezusa Zbawiciela.

Chrystus daje swoje zbawienie poprzez sakra-
menty, a osobom dotkni´tym chorobà lub kalectwem
daje je w sposób szczególny poprzez łask´ namasz-
czenia chorych. Dla ka˝dego człowieka cierpienie
jest zawsze czymÊ obcym. Z cierpieniem nigdy nie
mo˝na si´ oswoiç. Dlatego znoszenie cierpienia jest
rzeczà trudnà, a jeszcze trudniejsze jest – jak czy-
nili to niektórzy wielcy Êwiadkowie Êwi´toÊci Chrys-
tusa – przyjmowanie go jako wa˝nej cz´Êci naszego
powołania lub – jak wyraziła to Êw. Bernadetta –
zgoda na to, ˝eby „wszystko znosiç w milczeniu dla
podobania si´ Jezusowi”. By móc wypowiedzieç te
słowa, trzeba wczeÊniej przebyç długà drog´ w zjed-
noczeniu z Jezusem. Natomiast ju˝ teraz mo˝liwe
jest zdanie si´ na Bo˝e miłosierdzie, które odsłania
si´ w łasce sakramentu chorych. Sama Bernadetta
w swym ˝yciu, cz´sto n´kanym chorobà, cztero-
krotnie przyj´ła ten sakrament. Szczególna łaska
sakramentu chorych polega na przyj´ciu Chrystusa-
Lekarza. Jednak˝e Chrystus nie jest lekarzem
w takim sensie, jak pojmuje to Êwiat. By nas uzdro-
wiç, nie patrzy z zewnàtrz na cierpienie, jakiego do-
Êwiadczamy; przynosi ulg´, obierajàc sobie
mieszkanie w człowieku dotkni´tym chorobà – by
wraz z nim jà znosiç i prze˝ywaç. ObecnoÊç Chrys-
tusa uwalnia od izolacji spowodowanej bólem. Czło-
wiek nie cierpi ju˝ w osamotnieniu, lecz upodabnia
si´ do Chrystusa, który ofiarowuje si´ Ojcu; jako
cierpiàcy członek Chrystusa uczestniczy w Nim
w rodzeniu nowego stworzenia.

Bez pomocy Boga brzemi´ choroby i cierpienia
cià˝y w sposób okrutny. Przyjmujàc sakrament cho-
rych, pragniemy nosiç tylko jarzmo Chrystusa,
umocnieni danà nam przez Niego obietnicà, ̋ e Jego
jarzmo b´dzie słodkie, a Jego brzemi´ lekkie (por.
Mt 11, 30). Zach´cam osoby, które przyjmà sakra-
ment namaszczenia chorych, by obudziły w sobie
takà nadziej´.
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tac´, ksi´dza po kol´dzie przyjmujemy, a i do pu-
szek par´ groszy wrzucimy. I tak mijajà lata,
a nasza wiara, czy raczej to, co my nià nazywamy,
pokrywa si´ coraz wi´kszà warstwà kurzu. Przypo-
mina si´ przypowieÊç o talentach, o słudze, który
otrzymanà kwot´ zakopał, nie zdobył si´ na wysi-
łek, na dynamizm. Spotkała go za to sroga kara:
„A sług´ nieu˝ytecznego wyrzuçcie na zewnàtrz -
w ciemnoÊci! Tam b´dzie płacz i zgrzytanie z´bów”
(Mt 25, 30). W „Dzienniczku” Êw. Faustyny czy-
tamy: „W pewnym momencie widziałam szatana
(…). Kiedy znowu˝ rozkazałam w imi´ Bo˝e, aby
wyznał, do jakich dusz w zakonie ma najwi´kszy
przyst´p – i znowu wyznał z niech´cià, ˝e: Do dusz
leniwych i pró˝nujàcych”. Tak, mo˝na całkiem przy-
zwoicie spełniaç praktyki, wywiàzywaç si´ z pod-
stawowych zadaƒ, ale trwaç w lenistwie duchowym,
w postawie sługi zakopujàcego pieniàdze. 

WłaÊnie po to był Rok Wiary, aby si´ troch´
otrzàsnàç, odkurzyç, wyeksponowaç w pełnym
blasku to, co najistotniejsze. Nie jest to trudne.
Spójrz, minàł ten rok, czy w tym okresie, motywo-
wany słowami Jezusa, które czytasz, których słu-
chasz w liturgii, zrobiłeÊ coÊ wi´cej ze swoim
stanem wewn´trznym, ze swojà wiarà? To, co ro-
bisz, jest wa˝ne i dzi´kuj Bogu za łask´ niezoboj´t-
nienia na praktyki, za otwartoÊç na sakramenty, bo
przecie˝ wielu w takim wielkim stopniu lekcewa˝y
właÊnie to minimum. Ale ty nie porównuj si´, nie
patrz na innych, bàdê nade wszystko wymagajàcy
wobec siebie, bo to o ciebie chodzi, ciebie Bóg po-
prosi, abyÊ si´ rozliczył z otrzymanych talentów. 

Jestem Bogu wdzi´czny za tak wielkie dary, jakie
otrzymaliÊmy w tym roku jako naród. Byłem dumny
z wszystkich, którzy zorganizowali rekolekcje na
Stadionie Narodowym 8 lipca b.r. Wa˝noÊç tego
wydarzenia  potwierdzona jest nie tylko tym, ˝e 
60 tys. Polaków modliło si´ tam razem, demon-
strujàc swoje oddanie Jezusowi, ale te˝ i tym, jakà
cen´ płaci do dziÊ główny gospodarz tego miejsca
abp Henryk Hozer. To był wyjàtkowy dzieƒ dla nas

właÊnie w Roku Wiary. Z powodu prowadzenia re-
kolekcji dla mał˝eƒstw nie mogłem byç tam obecny,
choç bardzo tego pragnàłem. Dostrzegłem jednak
w Internecie informacj´, ˝e ksiàdz Bashobora b´-
dzie jeszcze latem w Polsce. Najbli˝ej naszej miejs-
cowoÊci był w Wałbrzychu. Potraktowałem to jako
pielgrzymk´ w Roku Wiary. Na placu sp´dziliÊmy
łàcznie ok. 6 godzin. Sama homilia czarnoskórego
kapłana trwała ok. 2 godzin. Odczuwałem wielkà ra-
doÊç w sercu, ˝e tam jestem. Zapewne ka˝dy ma
swoje osobiste doÊwiadczenia zwiàzane z uczestnic-
twem w podobnych wydarzeniach religijnych. Dla
mnie niesamowicie wa˝ne było uÊwiadomienie sobie
kolejny raz, ˝e wiara to coÊ prostego, zwykłego, na-
turalnego. I w tym jest jej pi´kno i najwi´ksza war-
toÊç. Docierało to do mnie, gdy wsłuchiwałem si´
w słowa ks. Johna i przyglàdajàc si´ jego postaci.
NiezwykłoÊç i w pewnym, ale bardzo pozytywnym
znaczeniu, magnetyzm tej osoby z tego właÊnie wy-
nika – z wiary wielkiej, bo bardzo prostej, naturalnej,
opartej na dzieci´cej ufnoÊci, na traktowaniu Jezusa
jako Boga ˝ywego, obecnego, b´dàcego z nami, dla
nas, poÊród nas. W pewnym momencie odczułem za-
zdroÊç, takà pozytywnà, mobilizujàcà, zrozumiałem,
˝e w tym jest istota. Jest to przecie˝ tak bardzo do-
strzegalne w tekstach pozostawionych przez Êw. Te-
resk´, ale tak˝e przez wspomnianà Êw. Faustyn´. 

Rok Wiary si´ koƒczy, ale mogà pozostaç po nim
trwałe owoce. Nawet, jeÊli ciàgle jest kurz na mojej
duszy, to mo˝na coÊ zapoczàtkowaç i wytrwale, we
współpracy z Bo˝à łaskà realizowaç. Najpierw kolejna

tego, aby ka˝dy z nas spojrzał wstecz i zrobił sobie
mały bilans.

Ze wzgl´du na du˝e zaanga˝owanie w działania
zwiàzane z duszpasterstwem mał˝eƒstw sakramen-
talnych mam okazj´ byç w wielu parafiach. Podczas
tego czasu prawie wsz´dzie pojawiły si´ elementy 
wizualne, znaki w postaci plakatu z logo Roku
Wiary. W bardzo du˝ej iloÊci koÊciołów wyekspono-
wano tak˝e trzy du˝e ksi´gi: Pismo Âwi´te, Kate-
chizm KoÊcioła i Dokumenty Soboru Watykaƒskiego
II. Chodziło o ukazanie fundamentów, głównych fi-
larów, ale te˝ o zach´t´ do si´gania po te teksty.
W jednej ze Êwiàtyƒ, zbli˝ajàc si´ do ołtarza, do-
strzegłem ten „element dekoracyjny”, ale zasmucił
mnie fakt, ̋ e na tych pi´knych ksi´gach le˝àcych na
pulpitach, przyozdobionych ładnymi koronkowymi
serwetkami, zebrała si´ spora warstwa kurzu. Była
to niedziela, a wi´c koÊciół był posprzàtany, w wa-
zonach Êwie˝e i pachnàce kwiaty, ale jakoÊ nikt
z zatroskanych o czystoÊç w budynku nie dostrzegł,

˝e przez wiele miesi´cy najwa˝niejsze ksi´gi katoli-
cyzmu nie sà przecierane, odkurzane. Dyskretnie
zwróciłem na to uwag´ panu koÊcielnemu i w prze-
rwie pomi´dzy Mszami przetarł on „dekoracj´”
ustawionà na ten rok. Odczułem smutek z tego po-
wodu i długo si´ nad tym potem zastanawiałem, po-
niewa˝ nie chodziło tu tylko o zaniedbanie ze strony
osób sprzàtajàcych, o dopuszczenie do zgromadze-
nia si´ kurzu na tak wa˝nych woluminach. Miało to
dla mnie wymiar bardzo gł´boko symboliczny. Oto
mijajà miesiàce Roku Wiary, na dodatek ustano-
wionego przez papie˝a, który dla wiary, jej roz-
przestrzenienia, obrony, utrwalania zrobił bardzo
wiele i to nie tylko w czasie pontyfikatu, ale przez
całe swoje ˝ycie kapłaƒskie, a my spoglàdamy na
plakat, na wyeksponowane ksi´gi i trwamy – ale
w czym? Odpowiem wprost: w Êwi´tym spokoju,
w biernoÊci, w stagnacji, w uÊpieniu. Tak jest nam
dobrze. Do koÊcioła chodzimy, do spowiedzi te˝ doÊç
regularnie, Êwi´tujemy uroczystoÊci, dajemy na
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wielka zach´ta z mojej strony (którà czyni´ bardzo
cz´sto w czasie nauk w Domu Uzdrowienie Chorych
w Głogowie) – do regularnego czytania Słowa Bo-
˝ego. Prosz´, mo˝e tylko mały fragmencik, kilka
zdaƒ, ale systematycznie, codziennie. Podobnie
„Dzienniczek”, w którym Êw. Faustyna ukazuje bar-
dzo przyst´pnym j´zykiem wszystkie te najwa˝niejsze
treÊci, które uczeni teologowie umieÊcili w màdrych
ksi´gach. Tu tak˝e
mo˝e tylko kilka
zdaƒ, mo˝e strona,
ale wytrwale, ka˝-
dego dnia.

JeÊli ktoÊ nie zapo-
znał sí  jeszcze zKate-
chizmem – to właÊnie
teraz jest dogodna
okazja. Rok Wiary to
te˝ podpowiedê, aby
czytaç pisma Êwiad-
ków wiary – biografie
i dzieła Êwi´tych i bło-
gosławionych Ko-
Êcioła Katolickiego.
JeÊli mamy mo˝li-
woÊç bycia na Mszy
w inne dni tygodnia
oprócz niedzieli, pó-
jdêmy, podnieÊmy
poprzeczk´, róbmy
wi´cej. Podobnie
z nawiedzaniem ka-
plicy, gdzie ma
miejsce wystawienie NajÊwi´tszego Sakramentu. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Obaj papie˝e, urz´-
dujàcy i emerytowany, bardzo mocno eksponujà po-
trzeb´ działaƒ w obr´bie „nowej ewangelizacji”.
Słyszymy o debatach, kongresach, czytamy o spo-
sobach, propozycjach działaƒ. To wa˝ne, ale reali-
zacja i jej owoce zale˝à przede wszystkim od
twojego i mojego zaanga˝owania tu i teraz. Moi do-

mownicy, znajomi z pracy, sàsiedzi, osoby spotykane
w ciàgu dnia w ró˝nych miejscach, muszà odczuç
wyraênie, ˝e jestem uczniem Jezusa. Najpierw od-
czuç, potem dopiero usłyszeç. Nie chodzi o wycho-
dzenie z grupà (to jest łatwiejsze) na ulice, do
marketów, do parków. Âw. Paweł pisze w LiÊcie do
Galatów: „Owocem zaÊ ducha jest: miłoÊç, radoÊç,
pokój, cierpliwoÊç, uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ła-

godnoÊç, opanowa-
nie. Przeciw takim
cnotom nie ma
P r a w a ” .  
(Ga 5, 22-23). To
jest podstawowy
„podr´cznik” nowej
e w a n g e l i z a c j i .
I mo˝e niekoniecz-
nie „nowej”, ale
podstawowej, ele-
mentarnej, najwa˝-
niejszej. JeÊli wobec
ludzi spotykanych
w ciàgu dnia nie
b´d´ starał si´
trwaç w takiej po-
stawie, to na nic
zdadzà si´ moje
wielkie działania
ewangelizacyjne. Do
tego potrzebujemy
Mszy i codziennego
rachunku sumienia.
Wychodzàc z ko-

Êcioła po przyj´ciu Komunii, jesteÊmy chodzàcym
tabernakulum! Niesiemy Jezusa do tych miejsc
i tych osób, których mamy najbli˝ej. Wieczorem
z tego trzeba si´ przed Bogiem rozliczyç: „miłoÊç,
radoÊç, pokój, cierpliwoÊç, uprzejmoÊç, dobroç,
wiernoÊç, łagodnoÊç, opanowanie”. 

Ja ju˝ wiem, po co był Rok Wiary. Wiem, co
robiç i mam nadziej´, ˝e z Bo˝à pomocà wytrwam. 

FUNDAMENT Y
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WIARA –
POCIESZAJĄCA
SIŁA W CIERPIENIU

Z wielkà radoÊcià przyj´liÊmy pierwszà ency-
klik´ papie˝a Franciszka. Lumen fidei to dzieło
na swój sposób niezwykłe, bo jak powiedział jego
autor, jest „encyklikà na cztery r´ce”. Ukazała
si´ po niespełna czterech miesiàcach pontyfi-
katu, a obecny papie˝, przygotowujàc ten doku-
ment, mógł skorzystaç z materiałów
opracowywanych przez swego poprzednika
i uzupełniç własnymi przemyÊleniami i spostrze-
˝eniami. Ta encyklika, jak powiedziano na jej
prezentacji 5 lipca w Warszawie, zamyka
w pewnym sensie tryptyk encyklik o trzech cno-
tach teologalnych: miłoÊci, nadziei i wierze. Po-
przednie cz´Êci tego tryptyku stanowià dwie
encykliki Benedykta XVI Deus caritas est –
o miłoÊci i Spe salvi – o nadziei.

7 lipca podczas spotkania z wiernymi na mod-
litwie Anioł Paƒski Franciszek powiedział, ˝e
jego encyklika mo˝e si´ przydaç temu, kto po-
szukuje Boga i sensu ˝ycia. Osoba dotkni´ta ja-
kimkolwiek rodzajem cierpienia w sposób
szczególny poszukuje odpowiedzi na pytania: co
to za Bóg, który pozwala na cierpienie? Jaki
sens ma ̋ ycie człowieka dotkni´tego cierpieniem
lub niepełnosprawnoÊcià? Zanim jednak zaj-
rzymy do Encykliki Lumen fidei, by zobaczyç, co
w niej napisano o ludzkim cierpieniu, warto
przypomnieç co zostało powiedziane na ten
temat przez poprzedników obecnego papie˝a.

Bazylika św. Piotra, fot. Jarosław Żyta



w tłumie dziewczynk´ ze złamanà nogà, podszedł
do niej i zło˝ył swój podpis na gipsie. Przez kolejne
dni pontyfikatu Franciszka zapewne b´dziemy
cz´sto słyszeli o podobnych gestach (znakach –
czynnoÊciach prorockich).

Nowa encyklika mówi o cierpieniu w dwóch pa-
ragrafach (56-57), zatytułowanych: „Pocieszajàca
siła w cierpieniu”. Obecny papie˝ przypomina, ˝e
cierpienia nie da si´ wyeliminowaç i ˝e Bóg nie daje
wyjaÊniajàcej wszystko argumentacji. Odpowiedê
ofiarowana jest w formie obecnoÊci, bo Bóg
w Chrystusie zechciał podzieliç z nami drog´
i dobra, i cierpienia, zechciał doÊwiadczyç bólu.
Niezwykłe w tym dokumencie jest nazwanie ludzi
cierpiàcych poÊrednikami Êwiatła. ZwykliÊmy pat-
rzeç z podziwem na tych, którzy opiekowali si´ cho-
rymi i cierpiàcymi, cz´sto poÊwi´cajàc całych siebie,
swoje talenty, swój czas. Rzadko zaÊ dostrzegamy,
˝e tacy ludzie, jak wspomniani w encyklice: Êw.
Franciszek z Asy˝u czy bł. Matka Teresa z Kalkuty,
zrozumieli tajemnic´ swojego powołania dzi´ki zbli-
˝eniu si´ do cierpiàcych. 

Cierpienie, według nauczania Franciszka, mo˝e
staç si´ aktem miłoÊci, powierzeniem si´ w r´ce
Boga. Dzieje si´ to wtedy, kiedy kontemplujemy
zjednoczenie Chrystusa z Ojcem, tak˝e w chwili naj-
wi´kszego cierpienia na krzy˝u. Takie rozumienie
i prze˝ywanie cierpienia staje si´ etapem wzrostu
wiary i miłoÊci.

Ludzie KoÊcioła zawsze stawali przed pokusà, ̋ e
skuteczniejsze i bardziej przekonujàce głoszenie
Ewangelii mo˝e dokonywaç si´ przy u˝yciu coraz
lepszych Êrodków. Obecny papie˝ przypomina nau-
czanie Êw. Pawła, ˝e to w słaboÊci i cierpieniu ob-
jawia si´ i zostaje odkryta moc Bo˝a, która
przewy˝sza nasze słaboÊci i nasze cierpienia.
W cierpieniu i słaboÊci staje si´ bardzo wyraêne, ˝e
„nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa
jako Pana” (por. 2 Kor 4,5).

W refleksji nad cierpieniem Franciszek mocno
akcentuje zwiàzek wiary z nadziejà. Przestrzega
przed iluzorycznymi propozycjami bo˝ków tego

Êwiata. Nowy zapał i nowà sił´ do codziennego ̋ ycia,
tak˝e poÊród cierpieƒ, papie˝ dostrzega w zmart-
wychwstałym Jezusie. Wiara w Jego zwyci´stwo nad
Êmiercià daje nam nadziej´, ̋ e jeÊli nawet zniszczeje
przybytek doczesnego zamieszkania, to istnieje
wieczne mieszkanie, które Bóg ju˝ otworzył
w Chrystusie, w Jego ciele (por. 2 Kor 4,16-5,5).

Jan Paweł II, Benedykt  XVI i Franciszek  swoim
nauczaniem o cierpieniu i czynami utwierdzajà
w wierze braci i siostry dotkni´tych jakimkolwiek
cierpieniem. Wskazujà tak˝e na Maryj´, która
w swoim ̋ yciu odbyła pielgrzymk´ wiary, podà˝ajàc
za swoim Synem. Ona, nasza Matka, pomaga nam
wierzyç w miłoÊç Chrystusa, zwłaszcza w chwilach
cierpienia i krzy˝a, gdy nasza wiara wezwana jest
do dojrzewania.

FUNDAMENT Y
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11 lutego 1984 roku wydano niezwykły List apos-
tolski, który powstał z najgł´bszej potrzeby serca
i imperatywu wiary. Jan Paweł II w dokumencie no-
szàcym tytuł Salvifici doloris napisał o chrzeÊcijaƒ-
skim sensie ludzkiego cierpienia. Potrzeba serca
pozwoliła pokonaç onieÊmielenie, które budzi roz-
legły Êwiat ludzkiego cierpienia, wiara natomiast
dostarczyła treÊci, w imi´ której i mocà której pa-
pie˝ oÊmielił si´ dotknàç tego, co w ka˝dym czło-
wieku wydaje si´ tak bardzo nietykalne. Był to
pierwszy dokument koÊcielny, który całoÊciowo pod-
jàł problematyk´ ludzkiego cierpienia i bez wàtpie-
nia myÊli w nim zawarte ukształtowały sposób
patrzenia wielu chrzeÊcijan na problem cierpienia.
Najwa˝niejszym przesłaniem było przypomnienie
i uÊwiadomienie, ˝e cierpienie zostało przezwyci´-
˝one MiłoÊcià.

Stara maksyma mówi, ̋ e słowa pouczajà, ale po-
ciàgajà przykłady. Papie˝ z Polski nie tylko nauczał
o sensie cierpienia, ale swoimi działaniami pokazy-
wał konkretne sposoby pełnienia posługi samary-
taƒskiej. To za jego pontyfikatu rozpocz´to obchody
Âwiatowego Dnia Chorego, który prze˝ywamy w li-
turgiczne wspomnienie NajÊwi´tszej Maryi Panny
z Lourdes, 11 lutego. Przeglàdajàc programy wizyt
papieskich, widzimy, ˝e zawsze był czas na spotka-
nie z ludêmi chorymi i cierpiàcymi. Uwieƒczeniem
było jego osobiste Êwiadectwo prze˝ywania choroby,
cierpienia i Êmierci.

Nast´pca Jana Pawła II, papie˝ Benedykt XVI,
kontynuujàc dzieło swojego wielkiego poprzednika,
nie pozostawał oboj´tny na los ludzi chorych i cier-
piàcych. W encyklice Deus caritas est przypomniał,

˝e zawsze b´dzie istniało cierpienie, które b´dzie
potrzebowaç pocieszenia i pomocy. Paƒstwo po-
przez swoje instytucje nie zapewni pełnego miłoÊci
osobistego oddania. To mogà uczyniç tylko kon-
kretni ludzie. W Spe salvi ukazał cierpienie jako
„miejsce” uczenia si´ i çwiczenia w nadziei. Zdol-
noÊç jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi
do odnalezienia sensu przez zjednoczenie z Chrys-
tusem, który cierpiał z nieskoƒczonà miłoÊcià. Na-
tomiast w Adhortacji Verbum Domini przypomniał
o potrzebie głoszenia słowa Bo˝ego wszystkim cier-
piàcym, bo to w takich okolicznoÊciach najwyraê-
niej dochodzà do głosu w sercu człowieka ostateczne
pytania dotyczàce sensu własnego ˝ycia. Gdy ludz-
kie słowa milknà wobec tajemnicy cierpienia, słowo
Bo˝e objawia nam, ˝e równie˝ taka sytuacja w ta-
jemniczy sposób „obj´ta” jest czułoÊcià Bo˝à.

Obecny nast´pca Êw. Piotra, papie˝ Franciszek,
od pierwszych chwil swego pontyfikatu pochyla si´
na ka˝dym ludzkim cierpieniem. Jego gesty wobec
cierpiàcych, z jakiegokolwiek powodu, stajà si´ zna-
kami – czynnoÊciami prorockimi wobec współczes-
nego Êwiata, wobec wierzàcych i niewierzàcych,
wobec osób duchownych i Êwieckich. Obje˝d˝ajàc
plac Êw. Piotra przed Mszà Âwi´tà inaugurujàcà
pontyfikat, zatrzymał si´ i podszedł do niepełnos-
prawnego, wyglàdajàcego na sparali˝owanego
pielgrzyma, aby go pobłogosławiç i serdecznie uca-
łowaç. Napisał list o roli wiary w cierpieniu do zroz-
paczonej kobiety, której 14-letni wnuczek zmarł na
atak serca podczas gry w piłk´. Przeprowadził roz-
mow´ telefonicznà z kobietà zgwałconà przez poli-
cjanta. W czasie audiencji generalnej zobaczył
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Wobec ostatniego krzyku Syna, Jej ogołoconego,
torturowanego i zabitego Syna, wobec tego bólu,
który przeszywa serce, Maryja płacze i milczy. Nie
buntuje si´, nie pyta Wszechmocnego o powód. Za-
myka oczy i powierza si´ boskiej woli, tak jak uczy-
nił to przed Êmiercià Jej Syn. 

Cisi Pracownicy Krzy˝a powinni czyniç to, co
Ona. Powinni byç obecni przy dziesiàtkach, setkach,
tysiàcach Kalwarii, które ka˝dego dnia ukazujà
okrutne misterium ludzkiego cierpienia. Przy
krzy˝u chorych. Powinni byç Dobrymi Samaryta-
nami nie tylko od ciała, ale i od ducha. Gotowi do
apostołowania w szpitalach, klinikach, mieszka-
niach, wsz´dzie, gdzie zachodzi taka koniecznoÊç.
Aby towarzyszyç chorym w leczeniu i wracaniu do
zdrowia, pami´tajàc, jak nauczał ks. Novarese, ˝e
uzdrowienie ran ducha otwiera tajemnicze drogi
u˝yteczne tak˝e do wyzdrowienia ciała.

Pracownicy linii monta˝owej cierpienia. Dzi´ki
wysiłkowi w niesieniu ulgi, ale i dzi´ki Êwiadczeniu
własnym ˝yciem o tym, ˝e w walce pomi´dzy czło-
wiekiem i Êmiercià Jezus z Nazaretu zostawił pusty
grób i wrócił do ˝ycia.

Pracownicy z odciskami na r´kach, cisi tak˝e
podczas realizowania swoich dzieł. Domy opieki,
miejsca rehabilitacji, oddziały dla obło˝nie chorych,
szkolenia dla niepełnosprawnych. „Widaç wi´c, ˝e
człowiek zostaje uznany za sprawiedliwego dzi´ki
uczynkom, a nie dzi´ki samej tylko wierze” 
(Jk 2,24). „Jak wi´c ciało bez ducha jest martwe,
tak i wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2,26).

Ks. Antonio Giorgini, moderator Cichych Pra-
cowników Krzy˝a, w taki sposób okreÊla profil tego
projektu w jego poczàtkach: „1 listopada 1950 r.,
w dniu ogłoszenia dogmatu o Wniebowzi´ciu Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny z duszà i ciałem, rodzà si´
Cisi Pracownicy Krzy˝a. Ks. Novarese i siostra El-
vira Myriam Psorulla myÊlà o rodzinie dusz konse-
krowanych, gotowych, by poprzez praktyk´ rad
ewangelicznych (czystoÊç, ubóstwo i posłuszeƒstwo)
całkowicie poÊwi´ciç si´ Niepokalanej w celu reali-
zowania Jej próÊb wypowiedzianych podczas obja-
wieƒ w Lourdes i Fatimie. Chodzi o rodzin´ dusz
konsekrowanych, której członkowie nie musieliby

zmieniaç swojej społecznej pozycji, by byç w stanie
za pomocà jak najlepszych sposobów i ze wszyst-
kich sił çwiczyç si´ w słu˝bie na rzecz chorych”.

Tak˝e i w przypadku tej strategii ks. Luigi wy-
przedza swoje czasy. MyÊli o organizacji luênej
i elastycznej. O apostolacie działajàcym na ka˝dym
polu, zdolnym do bycia obecnym w ka˝dym Êrodo-
wisku i odpowiadajàcym na ka˝de potrzeby. Pra-
cownikami sà ksi´˝a i Êwieccy. Zdrowi i chorzy.
M´˝czyêni i kobiety, zaanga˝owani, zale˝nie od sy-
tuacji, w ˝ycie wspólnotowe bàdê rodzinne.

To elitarne ciało, w którym nie liczà si´ mundury,
stopnie, zadania i role. Liczy si´ tylko, jak pisze
ks. Giorgini, „zaanga˝owanie w ukształtowanie sie-
bie na Chrystusa, od Wcielenia po Pasch´”.

Chrystus, właÊnie On, człowiek i Bóg zgorszenia.
Mistrz, który łamie reguły rozumu i ukazuje wn´trze
jako miejsce spotkania człowieka z Absolutem.
Chrystus, który jest obecny w ka˝dym człowieku i do-
konuje uzdrowienia wewn´trznego chorych, o czym
Cisi Pracownicy Krzy˝a doskonale wiedzà i o czym
Êwiadczà przykładem i spójnoÊcià własnego ˝ycia.
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„PoÊród tego wojska jest pewien specjalny oddział
dusz, które mogłyby dokonaç całkowitego poÊwi´ce-
nia siebie i staç si´ Cichymi Pracownikami Krzy˝a.
Powinny to byç dusze najpi´kniejsze, najhojniejsze,
najbardziej kochajàce Jezusa i NajÊwi´tszà Dziewic´,
zdolne ˝yç w tym wieku ˝yciem monastycznym jak
prawdziwi zakonnicy” Bł. Luigi Novarese.

Cisi Pracownicy Krzy˝a. Trzy nast´pujàce po sobie
słowa. Ju˝ od pierwszej wymyÊlonej przez ksi´dza
formuły brzmià jak wyzwanie dla kultury jego cza-
sów. Trzy słowa skierowane do chorych, aby wyjaÊniç
im ich cierpienie, jego ciemnà stron´, aby pomóc im
jà przyjmowaç w Êwietle Ewangelii. Zuchwała pro-
pozycja, stojàca w oczywistej kontrze wobec tenden-
cji respektowanych przez idee tego Êwiata.
Propozycja pracy i ˝ycia, która rozpoczyna swà
drog´ od lat pi´çdziesiàtych, biegnie przez drugà po-
łow´ XX wieku i si´ga do nast´pnego tysiàclecia.

Z wysokoÊci Krzy˝a, Bóg zawieszony na drzewie,
skandal dla ˚ydów, głupstwo dla pogan (por. 1 Kor
1, 23), znów proponuje swojà Drog´ ludziom wy-
kształconym we współczesnych bałwochwalstwach.
Arogancja nauki, która staje si´ dogmatem i nie do-
strzega granic swojej władzy. Wszechmoc polityki,
która w nowych nacjonalizmach zrodzonych w kra-
jach Wschodu obiecuje raj, przygotowujàc piekło.
Nieludzka władza konsumpcji bogatego Zachodu
sprawowana dzi´ki telewizyjnemu Wielkiemu
Bratu, która sprowadza człowieka do roli towaru
i nie przejmuje si´ godnoÊcià osoby.

Cisi Pracownicy Krzy˝a. Trzy słowa, które
mówià tak˝e o duchu. Trzy Êwiatła, które słu˝à za
przewodnika po wewn´trznej drodze.

DoÊwiadczenie nauczyło ks. Luigiego, ˝e w społe-
czeƒstwie chorym od hałasu, sama kontrola głosu
i słów nie wystarczy, by wejÊç na drog´ spotkania
z Panem. „Cisza”, jak pisze Romano Guardini, jeden
z najwi´kszych teologów XX wieku, „jest wyra˝eniem
stanu wewn´trznego. Wewn´trznie nale˝y bowiem
skłaniaç si´ ku niemówieniu, wewn´trznie nale˝y ̋ yç
w milczeniu” (Volontà e verità, Morcelliana).

Ks. Luigi uczy „budowania” ciszy, przenoszenia
jej do Êwiata obrazów, pami´ci, miłoÊci własnej. Aby
zachowaç zdrowy dystans do ciàgłego i bezu˝ytecz-
nego mno˝enia si´ myÊli, które obcià˝ajà umysł, aby
wyrwaç ten cierƒ. Jak mówi: „Bóg komunikuje si´
jedynie z duszami skupionymi”. Trzeba poszukaç
spokoju w samym sobie, uczyç si´ kontrolowania
myÊli, by w postawie słuchania móc odbieraç obec-
noÊç Mistrza i wchodziç w kontakt z Nieskoƒczonym.

„Prawdziwa cisza wewn´trzna nie jest pró˝nià,
ale pełnià duszy. Dusza, owszem, opró˝nia si´ z ty-
si´cy malutkich ludzkich drobiazgów i bzdur, które
jà obcià˝ajà, pozwala rozpaÊç si´ tym ogłuszajàcym
jà hałasom i m´czàcym zgiełkom, ale po to, aby wy-
pełniç si´ Bogiem, aby móc rozmawiaç z Nim, aby
słuchaç Jego głosu” (L. Novarese, Pensieri).

Trzeba doÊwiadczyç pustki wewnàtrz siebie, aby
zrobiç miejsce pełni Boga. Zało˝yciel Cichych Pra-
cowników Krzy˝a wskazuje drog´, która przypomina
pod pewnymi wzgl´dami drog´ mistyków. Przede
wszystkim poj´cie ciszy, które przywołuje poj´cie
uwagi, nie przedstawia jedynie ascetycznego zapro-
szenia do wspinaczki na szczyty ducha. To coÊ wi´cej.
O wiele wi´cej. To decyzja, wybór na rzecz Maryi, to
wezwanie, by staç przy mamie Jezusa u stóp Krzy˝a.

Redakcja L'Ancora
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Cisi Pracownicy Krzy˝a – zało˝eni 1 listopada
1950 r., w dzieƒ ogłoszenia dogmatu o Wniebo-
wzi´ciu Maryi z duszà i ciałem
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NASZ ROK WIARY
ABY BARDZIEJ ŻYĆ 
WIARĄ

Wierz´ – przymnó˝ mi wiary
Wierz´ w Boga Ojca Wszechmogàcego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, 
i w Jezusa Chrystusa, 
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, 
który si´ poczàł z Ducha Êwi´tego, 
narodził si´ z Maryi Panny, 
um´czon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzy˝owan, umarł i pogrzebion, 
zstàpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał, 
wstàpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogàcego, 
stamtàd przyjdzie sàdziç ˝ywych i umarłych.
Wierz´ w Ducha Âwi´tego, 
Êwi´ty KoÊciół powszechny, 
Êwi´tych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, 
˝ywot wieczny. 
Amen.

Ks. Janusz Malski zostaje 
wybrany moderatorem 
generalnym całej mi´dzynaro-
dowej wspólnoty Cichych 
Pracowników Krzy˝a 
i przeprowadza si´ do Rzymu.

Listopad

Papie˝ Franciszek wyznaczył
ju˝ dat´ kanonizacji Jana
Pawła II. Jest nià 27 kwiet-
nia 2014 r. Powoli przygoto-
wujemy si´ do tego wielkiego
wydarzenia!

Paêdziernik

13 marca 2013 r. został wy-
brany nowy papie˝. Został nim
kard. Jorge Mario Bergoglio
z Argentyny (ur.
17.12.1936 r.). Ojciec Âwi´ty
przyjàł imi´ Franciszek, na
czeÊç Êw. Franciszka z Asy˝u.
Motto jego pontyfikatu: „Spoj-
rzał z miłosierdziem i wybrał”.

Marzec

Odnowienie Êlubów.
Do naszej wspólnoty
wstàpiło szeÊç osób,
w tym trzy z Polski:
Natalia 
Byczkowska, 
Ania Oleszkiewicz
iWojtek 
Grzegorek

Grudzieƒ

Papie˝ Benedykt XVI postana-
wia zło˝yç urzàd. Na konsysto-
rzu z 11 lutego 2013 r. papie˝
Benedykt XVI ogłosił swojà ab-
dykacj´. Jego pontyfikat trwał
siedem lat. Motto jego pontyfi-
katu brzmiało: „Współpracow-
nicy Prawdy”.

Luty

WydaliÊmy biografi´ Luigiego
Novarese. Jest to pierwsza
tak obszerna opowieÊç
o naszym Zało˝ycielu.
Napisał jà włoski dzien-
nikarz, Mauro Anselmo.

Kwiecieƒ

11 maja w rzymskiej bazylice
Êw. Pawła za Murami odbyła
si´ beatyfikacja Luigiego No-
varese.

Maj

Nasza wspólnota i Dom majà
nowego Duszpasterza. Jest
nim ks. Radosław Horba-
towski, który od dawna ju˝
słu˝y tu jako rekolekcjonista.
˚yczymy wielu łask i sił na t´
posług´!

Lipiec

Nasz Dom ma 10 lat. W czer-
wcu Êwi´towaliÊmy jubileusz
10-lecia naszego Domu
„Uzdrowienie Chorych” 
im. Jana Pawła II. Była to
te˝ okazja do ogólnopolskiego 
dzi´kczynienia za beatyfika-
cj´ Zało˝yciela naszych
wspólnot.

Czerwiec

Cały czas prze˝y-
wamy wojenny dra-
mat Syrii, w którym
ginie i cierpi tak
wielu niewinnych
ludzi. Łàczymy si´
w bólu z naszà siostrà
Samir, Syryjkà,
i modlimy si´ o pokój.

Sierpieƒ

11.10.2012 r. – 24.11.2013 r.  



18 wrzeÊnia odbyła si´ piàta ju˝ OlimpiadA
SportowA dla Osób Niepełnosprawnych Victoria.
Zaproszenie Cichych Pracowników Krzy˝a przyj´ło
tym razem 20 oÊrodków dla osób niepełnospraw-
nych z terenu województwa dolnoÊlàskiego. Na
ogólnà liczb´ 200 zawodników, którzy wzi´li udział
w olimpiadzie, zło˝yli si´ ju˝ tradycyjnie reprezen-
tanci Warsztatów Terapii Zaj´ciowej, Specjalnych
OÊrodków Szkolno Wychowawczych, Domów Po-
mocy Społecznej Dla Dzieci i dla Dorosłych i Âro-
dowiskowych Domów Samopomocy z Kàtów
Wrocławskich, Legnicy, Lubina, Ludwikowic Kłodz-
kich, Milicza, Ârody Âlàskiej, Âwiebodzic, Wał-
brzycha, Złotoryi i oczywiÊcie Głogowa.

WÊród konkurencji sportowo-rekreacyjnych zna-
lazły si´ sprawdzone ju˝ w poprzednich latach rzuty
do kosza, dart, tenis stołowy, ergometr czy piłkarzy
ki. Po raz pierwszy na olimpiadzie pojawiły si´ sza-
chy i zawody w bocci. Zawody w strzelaniu z łuku
poprowadziły po raz kolejny osoby niepełnosprawne
z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. 

Zmagania sportowe wywoływały, jak zwykle,
wÊród uczestników wielki entuzjazm. Tym razem po
stronie organizatorów stan´ła tak˝e pogoda, która
pomimo złych prognoz, okazała si´ sprzyjajàca do-
brej zabawie. Zgodnie z tradycjà poprzednich lat
wszystkie reprezentacje, oprócz dyplomów i medali,
otrzymały nagrody rzeczowe. W tym roku dzi´ki
wsparciu firmy Otto Polska było to markowe obuwie
sportowe. 

Zwyci´zcà tegorocznej olimpiady został Ârodo-
wiskowy Dom Samopomocy ze Złotoryi. Kolejne
miejsca zaj´ły: Specjalny OÊrodek Szkolno-Wycho-
wawczy z Wàsosza oraz działajàcy przy Domu
„Uzdrowienie Chorych” Integracyjny Klub Spor-
towy Osób Niepełnosprawnych. Sàdzàc po uÊmiech-
ni´tych twarzach uczestników i ich opiekunów,
kolejnà Olimpiad´ Victoria mo˝emy okreÊliç jako
udanà. Miejmy nadziej´, ̋ e w nast´pnym roku spot-
kamy si´ w równie szerokim gronie niepełnospraw-
nych miłoÊników aktywnoÊci i zabawy sportowej.

Andrzej Maciejewski, fot. Adam Stelmach

DOM

VICTORIA 5
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Krajowe Duszpasterstwo Słu˝by Zdrowia re-
gularnie organizuje spotkanie formacyjne, szko-
leniowe i informacyjne dla swoich członków. Na
wrzeÊniowy termin ks. Arkadiusz Zawistowski,
odpowiedzialny za program formacji, zaprosił
jako prelegentów wspólnot´ Cichych Pracowni-
ków Krzy˝a. Na godzinne wystàpienie zło˝yła si´
prelekcja Izabeli Rutkowskiej o postaci Luigiego
Novarese i charyzmacie jego wspólnot, film pre-
zentujàcy działalnoÊç wspólnoty oraz Êwiadectwa
s. Małgorzaty Malskiej, ks. Radosława Horba-
towskiego i s. Beaty Dyko. Była to dla wspólnoty
ogromna szansa podzielenia si´ z warszawskim
Êrodowiskiem Słu˝by Zdrowia wielkim skarbem,
jakim jest postaç nowego Błogosławionego i jego
duchowoÊç.

Na spotkaniu obecny był gospodarz diecezji war-
szawsko-praskiej, abp Henryk Hoser, który w wy-
kładzie powitalnym podkreÊlił wag´ duchowoÊci
w procesie powrotu do zdrowia. Zwrócił jednoczeÊ-
nie uwag´ na post´pujàce zagro˝enia wyst´pujàce
na polu tej dziedziny ˝ycia – dehumanizacj´ słu˝by
zdrowia, technicyzacj´ szpitali, specjalizacje pomi-
jajàce zintegrowany rozwój człowieka, a nade
wszystko wykluczanie sfery ducha z medycyny.

Zaproszeni członkowie duszpasterstw i osoby
pracujàce z chorymi miały mo˝liwoÊç wysłucha-
nia tak˝e wykładu dr Katarzyny Skulimowskiej,
neuropsychiatry z warszawskiego Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii, pt.: „Interakcje stanu so-
matycznego i psychicznego u pacjentów z chorobà
somatycznà i zaburzeniami nerwicowymi”.

5/2013

WARSZAWSKIE
SPOTKANIE

JAN XXIII 
i JAN PAWEŁ II 

abp Henryk Hoser dr Katarzyna Skulimowska

s. Małgorzata Malska

s. Beata Dyko, ks. Stanisław Warzeszak, ks. Radosław Horbatowski

ks. Arkadiusz Zawistowski

Razem 
z bł. Luigim Novarese 
przygotowujmy si´ 
na kanonizacj´ papie˝y: 
Jana XXIII 
i  Jana Pawła II.

Jan XXIII – Angelo Giuseppe Roncalli (1881-
1963), wybrany papie˝em 28 paêdziernika 1958 r.
Proces beatyfikacyjny rozpocz´ty przez Pawła VI
w listopadzie 1965 r. zakoƒczył si´ we wrzeÊniu
2000 r. za pontyfikatu Jana Pawła II. Został zapa-
mi´tany jako inicjator II Soboru Watykaƒskiego.
Nazywany „dobrym papie˝em”. Znał apostolat Lui-
giego Novarese, darzył jego prac´ zainteresowa-
niem i sympatià. Podczas swego pontyfikatu
znajdował sposób, aby przy ró˝nych okazjach oka-
zywaç chorym swojà bliskoÊç, np. poprzez wystoso-
wanie trzech listów, z których dwa napisane
osobiÊcie, z okazji corocznych pielgrzymek Maryj-
nej Ligi Kapłanów do Lourdes, ale i poprzez spe-
cjalne audiencje, dni modlitwy. To on zatwierdził
dokument, dzi´ki któremu wspólnota zało˝ona
przez ks. Luigiego uzyskała w ˝yciu KoÊcioła „stałe
obywatelstwo”.

Jan Paweł II – Karol Wojtyła (1920-2005), wy-
brany papie˝em 16 paêdziernika 1978 r. Proces
beatyfikacyjny rozpocz´ty w 2005 r. zakoƒczył si´
beatyfikacjà w roku 2011, za pontyfikatu Bene-
dykta XVI. W przemówieniu z okazji 50-lecia Cen-
trum Ochotników Cierpienia powiedział: „Ochotnicy
Cierpienia, którzy rozwijacie bezcenny poÊród
wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej apostolat. Wy nas włà-
czacie do wielkiego ruchu odnowy KoÊcioła, który
wierny Doborowi Watykaƒskiemu II i uwa˝ny na
znaki czasu, znalazł nowà energi´, by odwa˝nie
działaç w obszarze ewangelizacji w zakresie tematu
cierpienia, który nie jest łatwy i budzi mnóstwo
pytaƒ. Chory, upoÊledzony, cierpiàcy nie mo˝e byç
uwa˝any tylko za przedmiot miłoÊci i słu˝by Ko-
Êcioła, ale jako aktywny i odpowiedzialny podmiot
dzieła ewangelizacji i zbawienia”.

Na wrzeÊniowym konsystorzu papie˝ Franciszek wyznaczył dat´ kanonizacji Błogosławionych papie˝y
na dzieƒ 27 kwietnia 2014 roku. B´dzie to Niedziela Miłosierdzia. 
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s. Beata Dyko SOdC

spotkaƒ jest, np. comiesi´czna Msza Âwi´ta dla
osób mieszkajàcych w Domu Spokojnej StaroÊci.
Okazało si´, ̋ e mieszka tam 15 osób i nigdy nie były
odprawiane tam Msze Âwi´te. Wzruszyłam si´ bar-
dzo, kiedy poszłam tam z grupà parafialnà odmówiç
ró˝aniec, jeden starszy pan czekał na nas ju˝ na
dworze, cieszàc si´, ˝e b´dziemy si´ wspólnie mod-
liç. Kolejnym wzruszajàcym momentem były słowa
jednej z paƒ, która od lat przynale˝y do naszego
apostolatu. Powiedziała ona ze łzami w oczach:
„trzeba zrobiç wszystko, aby w tym miejscu przy-
najmniej raz w miesiàcu odbywały si´ Msze Âwi´te.
Nie mo˝emy odbieraç tym ludziom szansy na kon-

takt z ˝ywym Bogiem. JeÊli to pozostawimy bez
echa, to znaczy, ˝e nie rozumiemy sensu apostolatu
CVS”. Mocne słowa, ale tak naprawd´ oboj´tnoÊç
na tak wa˝ne sprawy jest najgorszà rzeczà na Êwie-
cie. Nie oszukujmy si´. Dzisiejszy Êwiat to skupienie
si´ tylko i wyłàcznie na sobie. My, po ogłoszeniu na-
szego Zało˝yciela Błogosławionym, staliÊmy si´ jesz-
cze bardziej zobowiàzani do tego, aby głosiç Êwiatu
ewangeli´ cierpienia. Błogosławiony Luigi Novarese
mówił, ˝e: „dopóki na Êwiecie istnieje cierpienie
mamy co robiç. Wi´c weêmy si´ do pracy”.

Tak mijały mi dni, jeden za drugim. Pan Bóg
kocha swoje dzieci, jednak te dzieci nie zawsze 

„Bóg wybrał właÊnie to, co głupie w oczach Êwiata,
aby zawstydziç m´drców, wybrał to, co niemocne,
aby mocnych poni˝yç; i to, co nie jest szlachetnie
urodzone według Êwiata i wzgardzone, i to, co nie
jest, wyró˝nił Bóg” (1 Kor 1, 27-28).

Dokładnie tak. Chciałabym si´ z Wami podzieliç
mojà radoÊcià, której doÊwiadczałam, b´dàc poza
granicami kraju. Okres wiosenno-letni sp´dzałam
niczym pielgrzym. W´drowałam, to tu, to tam…
Wi´kszà cz´Êç tego czasu dane mi było przebywaç
we wspólnocie, w Rocca Priora we Włoszech.
Miejsce to jest mi szczególnie bliskie z wielu powo-
dów, ale jest to równie˝ dom, który dla Cichych Pra-
cowników Krzy˝a, jak i ju˝ dla całego KoÊcioła, jest
miejscem, gdzie odszedł do Pana Błogosławiony
Luigi Novarese, Apostoł Chorych. 

Przebywajàc tutaj, wracałam do korzeni mojego
powołania, które z pewnoÊcià pozwolà mi nałado-
waç akumulatory na dalsze słu˝enie Bogu i dru-
giemu człowiekowi, ju˝ u nas, w kraju. Jednak nie
myÊlcie sobie, ̋ e mój czas tutaj to sam wypoczynek,
jak to mówià Włosi: dolce far niente, co znaczy:
słodkie nic nierobienie. Otó˝ nie. Dane mi jest

uczestniczyç w wielu spotkaniach apostolatu CVS,
ale te˝ w spotkaniach grupy parafialnej. Raz w ty-
godniu odmawiany jest ró˝aniec u jakiejÊ rodziny
w parafii, gdzie mieszkajà osoby starsze, samotne
czy chore. Niesamowite doÊwiadczenie. Naprawd´.
Czasami, jak tak jestem wÊród tych modlàcych si´
ludzi, zastanawiam si´, skàd w nich bierze si´ taka
wiara i tak wielkie nabo˝eƒstwo do Matki Bo˝ej?
Ka˝da taka wizyta napełnia mnie nadziejà, ˝e to
dzi´ki modlitwie tych ludzi Êwiat ma szans´ na zba-
wienie. Pierwszy owoc tych spotkaƒ przy ró˝aƒcu
ju˝ widaç. Osoby, które najcz´Êciej nie słyszały jesz-
cze o naszym apostolacie, zaczynajà si´ ˝ywo inte-
resowaç tym, co to jest itd. Inicjatywa zrodziła si´
cztery lata temu. Po rozmowie z proboszczem tu-
tejszej parafii, ka˝dego dnia maja odmawia si´ ró-
˝aniec u innej rodziny. Jak to si´ odbywa?
Przychodzi do danej rodziny kilka osób z parafii,
w tym jedna z naszego apostolatu i odmawiajà
wspólnie ró˝aniec, litani´ do Matki Bo˝ej i na ko-
niec rozmawiajà przez chwil´.

Uwierzcie mi, ˝e jest to niesamowite doÊwiad-
czenie, a dzi´ki temu mo˝na pozyskaç nowych
członków CVS. Jednym z owoców tegorocznych
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potrafià dostrzec czy odczuç Jego MiłoÊç. Przy-
znam si´, ̋ e ostatnio pod wzgl´dem duchowym było
mi dosyç ci´˝ko. Dlatego te˝ ten mój pobyt tutaj od-
bieram jako łask´ otrzymanà od Pana, bo On wie
najlepiej, czego potrzeba jego dzieciom.

Nadarzyła si´ okazja i wybrałam si´ z jednà
z sióstr do Rzymu, na ostatnià przed wakacjami au-
diencj´ generalnà z papie˝em Franciszkiem. Rocca
Priora le˝y jakieÊ 30 km od Rzymu, wi´c wyjecha-
łyÊmy rano, aby ju˝ przed 9 rano wejÊç na plac Êw.
Piotra. Stwierdziłam, ˝e najlepszym wyjÊciem dla
mnie, z racji tego, ˝e nie wystoj´ tak długo, jak
i dlatego, ˝e dzi´ki temu b´d´ mogła byç na samym
poczàtku, przed barierkami, b´dzie zabranie ze
sobà wózka inwalidzkiego. Dzi´ki niemu b´d´ te˝
mogła, przy odrobinie szcz´Êcia, zobaczyç Papie˝a
Franciszka z bliska. Tak te˝ zrobiłam i poszłyÊmy.
To były moje pragnienia: zobaczyç z bliska Ojca
Âwi´tego.

Jednak Pan Bóg chciał pokazaç mi, ˝e ma inny
plan co do mnie, ˝e chce mi daç o wiele wi´cej. Ju˝
na rozpocz´cie audiencji widziałam przeje˝d˝ajà-
cego papie˝a i byłam szcz´Êliwa. Od samego po-
czàtku audiencji czuło si´ atmosfer´ radoÊci. Nawet
orkiestra grała same wesołe utwory, ̋ e nogi a˝ same
chodziły i chciało si´ taƒczyç. Po wysłuchaniu prze-
mówienia, w którym papie˝ Franciszek podkreÊlał
kilkakrotnie, ˝e nikt nie jest bezu˝yteczny, przepeł-
niała mnie radoÊç, bo widziałam, bo słyszałam, bo
uczestniczyłam w czymÊ wyjàtkowym. Jednak to nie
był koniec dla mnie. Okazało si´, ˝e spoÊród osób
na wózkach wybierajà osoby do bezpoÊredniego
spotkania z Ojcem Âwi´tym. Nie zostałam wybrana
od razu, jednak dzi´ki dobrym ludziom, a przede
wszystkim Bogu, znalazłam si´ w tej kilkunastoo-
sobowej grupie i czekałam na papie˝a.

Minuty ciàgn´ły si´ nieskoƒczenie. CzekaliÊmy
w sumie 45 min, ale póêniej…. Byłam pierwszà
osobà na wózku, z którà rozmawiał. Przed zatrzy-
maniem si´ jeepa z papie˝em w myÊlach miałam
tylko jedno: „Nie mog´ wstaç z wózka, bo media to

nagłoÊnià i powiedzà, ˝e cud. Uzdrowiona przez
Ojca Âwi´tego”. Jednak jak ju˝ zszedł do mnie,
wszystko znikn´ło. Nie było reporterów, nie było
tych 100 tys. ludzi, nie słyszałam okrzyków… Był
tylko on i ja. Chodzàca MiłoÊç, wra˝liwoÊç i auten-
tyczne zainteresowanie i pochylenie si´ nad czło-
wiekiem. TreÊci rozmowy nie przytocz´, bo była to
moja osobista rozmowa. Na koniec Ojciec Âwi´ty
poprosił mnie o modlitw´ za siebie, a ja poprosiłam
go o błogosławieƒstwo, dla mnie, dla rodziny, dla
Cichych Pracowników Krzy˝a i całego naszego
apostolatu. W ramach błogosławieƒstwa otrzyma-
łam pocałunek w czoło, który był dla mnie pocałun-
kiem ojcowskim, ale dzi´ki niemu poczułam si´
całkowicie obj´ta przez MiłoÊç. Cała zatopiona
w tej MiłoÊci. To było, to jest niesamowite doÊwiad-
czenie, które nadal ˝ywo trwa we mnie, które bar-
dzo trudno jest opisaç słowami, bo w tym całym
moim spotkaniu było coÊ nadprzyrodzonego. A co
Pan Bóg chciał mi przez to powiedzieç, pokazaç?

To, ˝e wysłuchuje próÊb. Prosiłam na modlitwie
o to, abym potrafiła odczuç Jego MiłoÊç, bo cza-
sami jest mi trudno jej doÊwiadczyç, aby mnie
umocnił, abym potrafiła byç dla innych takà miło-
Êcià. Otrzymałam to, o co prosiłam. Papie˝ Franci-
szek jest MiłoÊcià. On jest chodzàcym Chrystusem
i wszystko to, co robi, co mówi, jak si´ zachowuje,
Êwiadczy o tym. 

Moje refleksja po tym spotkaniu jest nast´pu-
jàca. Skoro naÊladujemy Chrystusa, skoro chcemy
iÊç Jego drogà, musimy dla innych stawaç si´ takà
MiłoÊcià, musimy byç tymi, którzy niosà radoÊç, mi-
łoÊç i nadziej´. Słuchajàc nauczania Ojca Âwi´tego,
rozwa˝ajàc Słowo Bo˝e, a przede wszystkim wcie-
lajàc je w ˝ycie, staniemy si´ takimi autentycznymi
Êwiadkami Bo˝ej MiłoÊci dla Êwiata. 

Tak, jak ja potrzebowałam odczuç ponownie t´
MiłoÊç, tak z pewnoÊcià ka˝dy z nas tego potrze-
buje. Jak mówi Papie˝ Franciszek: „Mniej słów,
wi´cej czynów”.
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Od 9 lat jestem w rodzinie zast´pczej. Przez 10
lat ˝yłam z rodzicami, którzy sà alkoholikami. Nie
wiem, co to jest dzieciƒstwo, gdy˝ tego dzieciƒstwa
nie miałam. 10 lat, przez które si´ tam wychowy-
wałam, to były lata, ˝e tak powiem, cierpienia,
mo˝e nie tyle fizycznego, ile duchowego. Ka˝dego
dnia dzi´kuj´ Bogu za ludzi, którzy wzi´li mnie
i czworo rodzeƒstwa pod swój dach i wychowujà jak
swoje dzieci. To właÊnie Oni nauczyli mnie miłoÊci
do drugiego człowieka i to dzi´ki Nim zacz´łam
swojà przygod´ z niepełnosprawnymi i z CVS.

Na poczàtku, gdy przyjechałam do Głogowa na
turnus, to byłam przera˝ona, ale szybko si´ „oswoi-
łam”. To w Głogowie nauczyłam si´ dostrzegaç pro-
blemy i potrzeby drugiego człowieka. Moje cierpienie
skoƒczyło si´, gdy trafiłam do rodziny zast´pczej, za
co ka˝dego dnia dzi´kuj´ Panu. A teraz chc´ poma-
gaç w cierpieniu innym, bliênim, którzy potrzebujà,
miłoÊci i wsparcia. 

Tego roku był to ju˝ trzeci mój wyjazd z niepeł-
nosprawnymi na turnus rehabilitacyjny w Głogowie.
Za ka˝dym razem, gdy przyje˝d˝am do tego domu,

zdobywam nowe doÊwiadczenia i poznaj´ nowych
ludzi, a tak˝e mog´ pogł´biç swojà wiar´. Po raz ko-
lejny mieliÊmy okazj´ wspólnie prze˝yç duchowe re-
kolekcje. MogliÊmy wspólnie bawiç si´ na zabawach
tanecznych, wieczorku z clownami, tak˝e na ka-
raoke, gdzie ka˝dy mógł poÊpiewaç. Wspólnie ko-
rzystaliÊmy z zabiegów rehabilitacyjnych, z porannej
gimnastyki, chodziliÊmy na spacery, na lody i do MC
Donalda, braliÊmy udział w grach i zabawach spor-
towych. W tym roku pojechaliÊmy tak˝e na wycieczk´
do Trzebnicy, gdzie mieliÊmy okazj´ zwiedziç i poz-
naç histori´ zakonu sióstr boromeuszek, a tak˝e by-
liÊmy na Mszy Êw. w kaplicy Êw. Jadwigi. OsobiÊcie
klasztor i kaplica bardzo mi si´ spodobały. Wewnàtrz
był przepi´kny wystrój. Nast´pnie pojechaliÊmy do
Lubià˝a do klasztoru cystersów, by zwiedziç ten
pi´kny obiekt. Ale nie mogliÊmy zwiedziç klasztoru,
gdy˝ odbywał si´ „Zlot Art Festiwal”. 

Pełni´ duchowej radoÊci przynosi mi mo˝liwoÊç
wspólnego odmawiania codziennej modlitwy poran-
nej, koronki do Bo˝ego Miłosierdzia, ró˝aƒca Êw.,
a tak˝e Mszy Êw. Poza tym uwielbiam kuchni´ 

RADOŚĆ DUCHA
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Pragn´ podzieliç si´ z Wami swoim Êwiadectwem,
które napisałam dla szkolnych kole˝anek i kolegów
w formie listu. B´dzie on dotyczył mojej wizji ludz-
kiego cierpienia. Na pewno wielu z Was myÊli, ˝e
cierpienie to kara za złe post´powanie. Jednak chcia-
łabym tym wszystkim, którzy nie widzà ju˝ sensu
˝ycia z powodu tego, co ich spotkało, nie potrafià si´
z tym pogodziç i ciàgle zadajà sobie pytanie: dla-
czego to akurat spotkało mnie, a nie kogoÊ innego,
pokazaç poprzez moje doÊwiadczenia, ˝e majà nie-
samowicie bogate wn´trza. Dlaczego o tym mówi´?

Moje ̋ ycie nie było usłane ró˝ami, ja równie˝ za-
gubiłam si´ i zacz´łam obwiniaç o mojà chorob´
Boga. Doprowadziło mnie to nawet do tego, ̋ e utra-
ciłam ufnoÊç i przestałam si´ modliç, gdy˝ nie wi-
działam wtedy sensu ˝ycia i wartoÊci, jakie ono ze
sobà niesie ka˝dego dnia. Dzisiaj jednak wiem, ˝e
cierpienie jest wielkà Bo˝à tajemnicà i sensem
w moim ̋ yciu, gdy˝ Jezus pozwolił mi połàczyç swój
krzy˝ z moim małym bólem i doÊwiadczyç Jego
przebaczenia w osobach, dzi´ki którym zrozumia-

łam, ̋ e cierpienie jest potrzebne, aby prosiç za tymi,
którzy potrzebujà naszej pomocy w dotarciu do
Nieba. Cierpienie ubogaca, oczyszcza i daje speł-
nienie mojemu ˝yciu.

Wiem, ˝e cierpienie jest trudnym wezwaniem
w dzisiejszym Êwiecie, ale spróbujcie popatrzeç na
to z perspektywy Êwiadka nadziei i autorytetu
w walce z cierpieniem. Tà osobà jest sam Błogosła-
wiony Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II, dajàcy nam przy-
kład tego, w jaki sposób czerpaç moc i sił´, aby iÊç
z nim poprzez swoje ˝ycie w słowach, które mówià,
˝e: „Wszyscy, którzy poddawani jesteÊcie próbie,
którzy spotykacie si´ z problemem ograniczenia,
cierpienia i wewn´trznej samotnoÊci, w Jego Obli-
czu nadajecie sens tej sytuacji. W krzy˝u Chrystusa,
w zbawczej w Nim jednoÊci, w pozornej kl´sce czło-
wieka sprawiedliwego, który cierpi, który przez
swojà ofiar´ zbawia ludzkoÊç w ponadczasowej war-
toÊci tego cierpienia, zawarta jest odpowiedê”.

Mo˝na by było stworzyç iskierk´ dobra w swoim
społeczeƒstwie poprzez okazywanie pomocy tym,

głogowskà, jedzenie przygotowywane przez Siostry
jest po prostu przepyszne. Niezapomniane było
tak˝e, ˝e tak ujm´, wieczorne „najÊcie” Pauliny
i Moniki w przebraniu clownów. Przyniosło to cho-
rym, i nie tylko, wiele radoÊci i zabawy. Interesu-
jàce było równie˝ Êwiadectwo bohatera filmu, pt.
„Dług”. A tak˝e wspaniały koncert akordeonowy
w wykonaniu Mateusza Kwapienia i jego siostry,
która grała na skrzypcach.

Jestem wolontariuszkà cztery lata, mo˝e to jesz-
cze nie du˝o, ale z własnego doÊwiadczenia mog´
powiedzieç, ˝e im wi´cej dajemy innym, tym wi´cej
zyskujemy. Zyskujemy mo˝liwoÊç przebywania
z niesamowitymi ludêmi. Ludzie, których spotykam
i poznaj´, na zawsze pozostajà w mej pami´ci i mym
sercu. Poprzez wolontariat stajemy si´ bardziej
wra˝liwi na potrzeby drugiego człowieka. Dostrze-
gamy, ˝e nasze problemy sà niczym w porównaniu
z bólem i cierpieniem chorych i niepełnosprawnych.
Przestajemy myÊleç tylko o sobie. Pomoc drugiej
osobie daje mi duchowà radoÊç. W przyszłym roku
tak˝e postaram si´ przyjechaç.

Dorota Piankowska

Wróciłam po tych rekolekcjach rozanielona, tak
w zeszłym, jak i w tym roku. Jestem dziewczynà,
której wiara chwieje si´ na włosku, poniewa˝ wiele
w ˝yciu przeszłam. OczywiÊcie wierz´ w Boga, cho-
dz´ do koÊcioła i modl´ si´. Ale od lat staram si´
Go poczuç w formie osoby, przyjaciela, a nie w for-
mie czegoÊ niedost´pnego, niewidzialnego. Czekam
na niego, a˝ da mi si´ poznaç. Na tych rekolekcjach
mo˝na odczuç t´ osobowà obecnoÊç Boga. Mi´dzy
innymi przez nieco inne formy modlitwy, np. mod-
litw´ przy slajdach. Wtedy coÊ we mnie p´kało.
JakiÊ mur. Bardzo wzruszajàca co roku dla mnie
jest droga krzy˝owa podczas rekolekcji z niesieniem
krzy˝a przez naszych podopiecznych. To pi´kny akt
wiary. Bardzo podoba mi si´, ̋ e zawsze do póênego
wieczora jest dost´p do kaplicy. Mo˝na w ka˝dej po-
trzebie z niej skorzystaç. Bardzo mi si´ podoba

uczestnictwo tak fajnych kleryków w naszych reko-
lekcjach. Organizacja jest te˝ dobrze prowadzona.
Nie mog´ nic złego powiedzieç o tych rekolekcjach. 

Powiem szczerze: miałam taki moment w czer-
wcu, ̋ e chciałam zrezygnowaç z przyjazdu do Was,
bo nie wiedziałam, czy znajd´ w sobie doÊç siły na
sprawowanie odpowiedniej opieki nad niepełnos-
prawnymi po całym roku pracy i nauki. Ale dzi´ki
Panu Bogu, ̋ e sprowadził mnie z powrotem do Was
do Głogowa, bo nawet wol´ nie myÊleç, ile bym stra-
ciła. Te dwa tygodnie to cudowny czas sp´dzony
z Panem Bogiem pod jednym dachem. Bóg zapłaç
siostrom! Za rok jestem z powrotem, jeÊli Bóg tak
zechce. Do zobaczenia za rok.

Marzena Rychlik

LIST
O SENSIE 
CIERPIENIA
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którzy si´ zagubili w swoim ̋ yciu. I choç nie zmieni
si´ Êwiata, to jednak mo˝e choç troch´ da si´ coÊ
z serca temu, który nie ma nic, a wtedy zabłyÊnie
wielka radoÊç, która nadaje sens, sprawia, ˝e prze-
nosimy góry, daje nam skrzydła i siły do tego, aby
na tym Êwiecie zapalaç nadziej´ na lepsze jutro.
Chc´ Wam poprzez moje doÊwiadczenie pokazaç,
˝e jestem taka sama, jak Wy i ˝e cierpienie, które
spotykamy na swojej drodze, znajduje swoje wyjaÊ-
nienie w chwili, kiedy si´ tego nie spodziewamy.

Człowiek, który cierpi, niejako kształtuje w sobie
wymiar woli Bo˝ej, w której niekiedy Bóg mówi, ˝e
sam darzy człowieka cierpieniem, aby przez niego
zapłon´ło Êwiatło, pozwalajàce drugiemu człowie-
kowi spojrzeç na wszystko w Êwietle Prawdy, którà
jest wola Tego, który jest sensem istnienia. Nale˝y
pami´taç, ˝e to Jezus jest tym, który wszystkim kie-
ruje. W dzisiejszym Êwiecie jednak człowiek zagubił
sens posiadania rzeczy małych, które w rzeczywisto-
Êci dajà najwi´cej satysfakcji i spełnienia. Chodzi
o to, aby byç ludêmi bogatego serca, patrzeç na swoje
˝ycie z innej perspektywy ni˝ dotychczas – z per-
spektywy wn´trza. 

W moim ˝yciu z cierpieniem najwa˝niejsza jest
radoÊç, która nie zawsze jest łatwa. Ten krzy˝ jed-
nak, który nios´ przez całe ˝ycie, to najpi´kniejszy
dar łaski, z którego mog´ odczytaç przesłanie pro-
wadzàce do otrzymania mocy i siły płynàcej z Eu-
charystii. Ona jest chlebem ̋ ycia i modlitwy w walce
przeciwko zwàtpieniu i w dà˝eniu ku prawdziwej
perle ˝ycia – ku Jezusowi Chrystusowi, który jest
Drogà, Prawdà i ˚yciem. W niej odkrywam naj-
wspanialsze owoce rodzàce miłoÊç i radoÊç, aby
umieç przebaczyç drugiemu człowiekowi.

Ukochany Błogosławiony Ojciec Âwi´ty Jan
Paweł II mówił: „JeÊli naprawd´ chcecie podà˝aç
za Chrystusem, jeÊli chcecie, aby wasza miłoÊç do
Niego wzrastała i nabierała powagi, to musicie byç
wierni modlitwie. Modlitwa jest kluczem do ˝ycia
w Chrystusie. Bez modlitwy nasza wiara i miłoÊç
b´dà zamieraç. JeÊli zawsze odmawiacie codzienne

modlitwy i regularnie ucz´szczacie na Msz´ Êw., to
wasza miłoÊç do Jezusa b´dzie coraz silniejsza.
Wówczas wasze serca zacznà odczuwaç gł´bokà ra-
doÊç i pokój”.

Pami´tajcie, ˝e nigdy nie jesteÊmy sami ze swym
bólem, ale zawsze w naszej drodze idzie z nami
Jezus, który – choç tego nie widzimy – w ciszy ducha
czeka ze swà łaskà dajàcà nadziej´: „Kiedy znaj-
dziesz krzy˝ na drodze, kiedy ci´˝ko b´dzie ci, nigdy
nie mów: ju˝ nie mog´, tylko: Jezu, pomó˝ mi”.

˚ycz´ Wam wiele wytrwałoÊci i siły w znoszeniu
ró˝nych przeciwnoÊci, które niesie ze sobà ˝ycie,
˝ycz´ Wam tego, abyÊcie w sposób jedyny i niepo-
wtarzalny dà˝yli przez to do Êwi´toÊci. Niech Bóg
wam błogosławi, a Matka Bo˝a prowadzi po bez-
dro˝ach ˝ycia ku uÊwi´ceniu siebie i Êwiata.

Kasia

Czasopismo to wymyÊlił i powołał do istnienia bł.
Luigi Novarese. We Włoszech zaistniało ono w la-
tach 50. Do Polski zaÊ dotarło w latach 90. – naj-
pierw jako czarno-biały dodatek, par´ stron
z polskim or´dziem prałata Novarese i siostry Mi-
riam. W roku 1997 powstał pierwszy numer osob-
nej, polskiej wersji gazety. Pierwotny tytuł brzmiał:
„Kotwica nadziei” („L’Ancora della speranza”) –
bezpoÊrednio odwoływał si´ do znaku kotwicy jako
symbolu nadziei, a tak˝e do osoby Maryi, nazywa-
nej właÊnie w ten sposób. Potem wspólnota we Wło-
szech skróciła tytuł do samego słowa: l’ancora, co
znalazło odbicie i w polskiej wersji: kotwica. O gł´b-
szym znaczeniu samego symbolu, jak i przesłania
czasopisma, nie ka˝dy dzisiaj jednak pami´ta.
W tym materiale pragniemy zatem przybli˝yç ten
wielowymiarowy znak, który (jak si´ okazuje) ma
dla Polaków niebanalne znaczenie, zakotwiczone
w najbardziej tragicznym i pełnym cierpienia mo-
mencie dziejowym, którym była II wojna Êwiatowa.

„Posługa miłosierdzia, którà pełnicie, jest posługà maryjnà. Maryja powierza wam
swój uÊmiech,  byÊcie – dochowujàc wiernoÊci Jej Synowi – sami stali si´ êródłem
wody ˝ywej. To, co czynicie, czynicie w imi´ KoÊcioła, którego Maryja jest naj-
czystszym wizerunkiem. ObyÊcie wszystkim nieÊli Jej uÊmiech!”. Benedykt XVI.

Homilia podczas Eucharystii w Lourdes, plac przed Bazylikà, 15.09.2008 r., słowo skierowane
do tych, którzy słu˝à chorym i niepełnosprawnym
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Wychodzimy z zało˝enia, ˝e cierpienie jest
obecne we wszystkich warstwach społecznych, nie
ma rodziny wolnej od cierpienia, nie ma człowieka,
który by si´ nie zmagał z jakimÊ bólem. Bóg nie
czyni niczego przypadkiem. JeÊli dopuszcza, by na
Êwiecie tyle było udr´ki – i to właÊnie w tych cza-
sach, po nieludzkich doÊwiadczeniach ostatniej
wojny, które dotkn´ły ka˝dego z nas – to dlatego,
˝e istnieje potrzeba, byÊmy nadal pełnili dziÊ misj´
cierpienia, to znaczy byÊmy dopełniali niedostatków
m´ki Jezusa Chrystusa przez udział w Jego krzy˝u. 

Problem celu cierpienia i sposobu, w jaki nale˝y je
wykorzystaç, jest jednym z najpilniejszych: od na-
szego cierpienia, znoszonego z pogodnà uległoÊcià
wobec woli Bo˝ej, zale˝y byç mo˝e pokój mi´dzy na-
rodami, naszym cierpieniem mo˝emy zbawiç wiele
ludzkich dusz. Wszyscy jesteÊmy powołani, by uczest-
niczyç w odbudowie społeczeƒstwa, podobnie zresztà
jak wszyscy mamy obowiàzek pracowaç. Naszà
pracà jest cierpienie: trzeba zatem znosiç ból z chrze-
Êcijaƒskà ÊwiadomoÊcià jego sensu, inaczej b´dziemy
cierpieç bezsensownie i nie wypełnimy naszego obo-
wiàzku wobec społeczeƒstwa, a innymi słowy, zdez-
erterujemy ze stanowiska, które Bóg nam powierzył. 

WOgrójcu Jezus przyjàł pociech´, jakà przyniósł Mu
anioł, w drodze na Kalwari´ pozwolił, by Szymon Cy-
renejczyk poniósł Jego krzy˝, w chwili konania pragnàł
mieç przy sobie swojà i naszà najmilszà Matk´. Czy si´-
gamy zbyt wysoko, jeÊli zamierzamy byç aniołami, któ-
rzy pocieszajà wszystkich cierpiàcych, i cyrenejczykami,
którzy pomagajà dêwigaç krzy˝ ubogim braciom?
JeÊli pragniemy si´ uto˝samiç z troskliwà dobrocià
Maryi, jakà Ona otacza swoje umiłowane dzieci? 

Czasopismo chce tak˝e byç łàcznikiem mi´dzy
nami a wami i łàcznikiem mi´dzy samymi chorymi.
Zapraszamy wszystkich chorych, by do nas pisali:
wasza współpraca jest bardzo cenna. Niech nikt si´
nie zra˝a, jeÊli nie radzi sobie dobrze z piórem, wy-
starczy, ̋ e pisze sercem. Drodzy chorzy przyjaciele,
wspomagajcie nas modlitwà. Niech nam towarzy-
szy błogosławieƒstwo Bo˝e i opieka Maryi.

KOTWICA NADZIEI 
– MARYJNE POCIESZENIE CIERPIÑCYCH

Poni˝szy tekst ukazał si´ w pierwszym numerze cza-
sopisma „L ‘Ancora”, w kwietniu 1950 r. Prał.
Luigi Novarese przedstawia w nim cele, jakim ma
słu˝yç czasopismo. 

Cel naszego czasopisma, które ukazuje si´ po
długich przygotowaniach, jest nast´pujàcy: przyno-
siç Êwiatło i pociech´ ka˝demu człowiekowi cho-
remu, byç dla niego uÊmiechem Matki Bo˝ej. Ka˝dy
człowiek cierpiàcy jest podobny do dziecka, nawet
jeÊli ma ju˝ wiele lat; ka˝dy chory potrzebuje matki,
która by przy nim czuwała, pocieszała go i prowa-
dziła, pomagała mu pomna˝aç jego duchowy skarb:
czy˝ bowiem cierpienie nie jest właÊnie talentem,
który powinien przynosiç zysk? Maryja b´dzie na-
tchnieniem wszystkiego, co znajdziecie na tych stro-
nicach, wszystko skierowane b´dzie ku Niej jako
Matce, która nas prowadzi i poucza. 

Kotwica – element wyposa˝enia statku słu˝àcy do
unieruchomienia go na wodzie przez zaczepienie
o dno, niekiedy do hamowania oraz wykonywania
manewrów. Głównymi elementami konstrukcyjnymi
kotwicy sà trzon oraz łapy niekiedy zakoƒczone pa-
zurami. Istnieje kilka podstawowych typów kotwic,
ró˝niàcych si´ budowà i kształtem. Wszystkie jed-
nak działajà na tej samej zasadzie: statek rzuca kot-
wic´, a nast´pnie, dryfujàc, zaczyna jà wlec dotàd,
a˝ jej łapa zagł´bi si´ w dnie, utrzymujàc statek
w miejscu. SkutecznoÊç kotwicy zale˝na jest od sto-
sunku siły trzymajàcej do jej ci´˝aru. Siła ta zale˝y
od rodzaju kotwicy, jej ci´˝aru oraz rodzaju dna
w miejscu zakotwiczenia. Stàd projektant dobiera-
jàcy kotwic´ bierze pod uwag´ przede wszystkim
mas´ jednostki, kapitan zaÊ, wybierajàc miejsce
kotwiczenia, zwa˝a na rodzaj dna. Istotny wpływ na
sił´ trzymania kotwicy ma tak˝e kàt pomi´dzy łaƒ-
cuchem bàdê linà kotwicznà i dnem. Im ten kàt jest
mniejszy, tym kotwica lepiej trzyma. 

W staro˝ytnoÊci kotwicami były wielkie kamie-
nie, kosze kamieni, worki z piaskiem, kłody nabite
metalem; przytrzymywały one statek samym ci´˝a-
rem albo tarciem o dno. Po wprowadzeniu kotwic
˝elaznych, ulepszano je przez wyposa˝enie w łapy,
pazury i poprzeczki. Wygi´te ramiona zacz´to sto-
sowaç dopiero od 1813 r. I właÊnie ze wzgl´du na te
pazury ten element statku nazywano pierwotnie
kotkà, w białej flocie do dziÊ funkcjonuje potoczna
nazwa kot. Dopiero po XV w. zacz´to u˝ywaç nazw:
kotew i kotwica.

Kotwica symbolizuje nadziej´, pewnoÊç, bezpie-
czeƒstwo, nieugi´toÊç, cierpliwoÊç, spokój, stałoÊç,
poparcie, wiernoÊç; m´skoÊç; hamulec, spowolnie-
nie; morze, ̋ eglug´, flot´, zwyci´stwo w bitwie mor-
skiej. W chrzeÊcijaƒstwie: trwanie w wierze,
oczekiwanie zbawienia, ufnoÊç w czasach przeÊla-
dowaƒ, zakotwiczenie łodzi ˝ycia w porcie wieczno-
Êci. Jako symbol nadziei figurowała w katakumbach
i na gemmach sygnetów wczesnych chrzeÊcijan
(cz´sto ze słowem gr. elpis ‘nadzieja’ albo łac. pax
‘pokój’). Władysław Kopaliƒski, Słownik symboli,
Warszawa 2001.
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jàcych Êwiadków, trudno o potwierdzenie dokładnych
okolicznoÊci powstawania znaku i dokładnych infor-
macji o jego twórcach. Obecnie (2008 r.) mówi si´
nawet o kilku pretendentach do jego pierwotnego
opracowania. Za miarodajne uwa˝a si´ jednak opub-
likowane dopiero w latach siedemdziesiàtych (1974 r.)
bli˝sze informacje o autorstwie znaku. Jak mo˝na si´
z nich dowiedzieç, jury konkursowe, w którym Cze-
sław Michalski brał udział jako inicjator i przewodni-
czàcy, kierowało si´ zasadami, aby wybrany znak był
zrozumiały dla wszystkich i pełen treÊci patriotycznej.
JednoczeÊnie uwzgl´dniaç trzeba było warunki oku-
pacyjne i konspiracji, znak musiał byç wi´c łatwy do
wykonania (namalowania). Rysowanie znaku, jako
ówczeÊnie nielegalne, mogło byç z zasady wykonywane
tylko ukradkiem i w poÊpiechu. Ju˝ w zało˝eniu wia-
domo było, ˝e wykonawcami znaku na murach b´dà
młodzi ludzie, głównie harcerze konspiracji, chłopcy
i, jak si´ póêniej okazało, tak˝e dziewcz´ta, z organi-
zacji AK „Wawer”. 

SpoÊród 27 znaków zgłoszonych na konkurs,
w ciàgu ok. 2 miesi´cy za najlepsze uznano dwie
kompozycje: „Kotwicy” oraz „Skrzy˝owanych mie-
czy grunwaldzkich”.
Ostateczne rozstrzyg-
ni´cie nie było łatwe,
bioràc pod uwag´ wy-
mow´ patriotycznà
obu tych znaków, jak
równie˝ łatwoÊç ich
wykonywania. Koncep-
cja dwóch skrzy˝owa-
nych mieczy wydawała
si´ nawet łatwiejsza
w realizacji. Wystar-
czyło narysowaç dwie
skrzy˝owane kreski
i przekreÊliç je na dole
dwiema krótszymi. 

Wybór jury padł
jednak ostatecznie na

„Kotwic´”, jako najbardziej czytelny symbol na-
dziei na wskrzeszenie Polski. Znak „Kotwicy jed-
noczył w sobie kilka elementów patriotycznych.
Zawierał elementy litery „P” (jak Polska) i „W”
(jak walka). Sam kształt znaku – kotwica, łàczony
jest w naszej kulturze zazwyczaj z symbolem na-
dziei. Był to te˝ znak stosunkowo łatwy do naryso-
wania i podj´cia naÊladownictwa przez innych.

O autorach projektów mo˝na było si´ dowiady-
waç równie˝ tylko konspiracyjnà, okr´˝nà drogà ze
wzgl´du na okupacyjne warunki. Tymi właÊnie dro-
gami dowiedziano si´, ̋ e tà, która przekazała osta-
tecznie wybrany w konkursie znak „Kotwicy” była
instruktorka harcerska Anna Smoleƒska
(28.02.1920-19.03.1943 r.), pseudonim Hania,
studentka historii sztuki na tajnym Uniwersytecie
Warszawskim. To ona została uznana za współ-
twórczyni´ tego znaku. DziÊ mówi si´ te˝, ˝e znak
mogła współtworzyç cała grupa ró˝nych plastyków
z konspiracji, łàczàcych ide´ przedstawiania na-
dziei, z tradycjami polskiego Powstania Stycznio-
wego a nawet biblijnych zapisów o kotwicy jako
nadziei”.

KOTWICA WALCZÑCA
ZNAK POLSKIEGO PODZIEMIA

Symbol kotwicy jest jednym z wa˝niejszych polskich
symboli czasu II wojny Êwiatowej. Ten znak „Polski
Walczàcej” pojawił si´ na murach Warszawy, a na-
st´pnie innych miast polskich pod okupacjà, w marcu
1942 r. Była to graficzna odpowiedê na zawłaszczone
przez okupantów „V”. Znak ten miał budziç polskie
nadzieje na zwyci´ski koniec wojny. Informacje na jego
temat zamieÊcił 16 kwietnia 1942 r. „Biuletyn In-
formacyjny” – naczelny  organ Armii Krajowej. 

Ojcem chrzestnym inicjatywy, dzi´ki której powstał
ten znak, jest Czesław Michalski, przedwojenny pol-
ski oficer rezerwy, ranny w kampanii wrzeÊniowej,
który był obecny przy powstawaniu organizacji ma-

łego sabota˝u „Wawer”. Jak czytamy na stronie:
www.kotwica-walczaca.waw.pl: „DziałalnoÊç Cz. Mi-
chalskiego w akcjach tzw. małego sabota˝u na prze-
strzeni ok. 2 lat okupacyjnej konspiracji jest nie do
przecenienia jako inspiratora wr´cz rewelacyjnych po-
mysłów i ich realizacji. Uczestniczył on w wielu konspi-
racyjnych naradach na temat wykreowania polskiego
znaku walki o niepodległoÊç i był jednym z inicjato-
rów rozpisania w 1942 r. konkursu na taki znak. 

Konkurs ogłoszono konspiracyjnie, w ramach dzia-
łalnoÊci Biura Informacji i Propagandy (BIP) Ko-
mendy Głównej AK. Równie˝ konspiracyjnie, pod
pseudonimami zgłaszano projekty. Był to konkurs na
znak patriotyczny dla konspiracyjnego harcerstwa
i akowskiej Organizacji Małego Sabota˝u o kryptoni-
mie „Wawer”. DziÊ, po tylu latach, wobec braku ˝y-

Lata 50., pakowanie i kolportaż włoskiej „Kotwicy”



Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza ci z Was, któ-
rzy sà w starszym wieku, Drodzy bliscy i pracow-
nicy słu˝by zdrowia oraz opieki społecznej, którzy
troszczycie si´ o osoby w podeszłym wieku, z okazji
Mi´dzynarodowego Dnia Osób Starszych przypada-
jàcego 1 paêdziernika pragn´ przypomnieç apele
papie˝a Franciszka o zainteresowanie i szacunek
dla ludzi starszych, o obron´ ich prawa do godnego
˝ycia i do aktywnego uczestnictwa w ˝yciu wspól-
not lokalnych i całego społeczeƒstwa.

Jest to wa˝ny Mi´dzynarodowy Dzieƒ, bo dotyczy
ponad 600 milionów mieszkaƒców naszego globu.
Z czasem b´dzie on jeszcze zyskiwaç na znaczeniu,
zwa˝ywszy post´pujàce starzenie si´ społeczeƒstwa;
jak si´ szacuje, liczba osób na Êwiecie w ciàgu naj-
bli˝szych 10 lat mo˝e przekroczyç 1 miliard.

Z tego powodu wszyscy – chrzeÊcijanie i ludzie do-
brej woli – jesteÊmy wezwani do współpracy na rzecz
społeczeƒstwa sprawiedliwego i równego, wzbogaco-
nego tak˝e dzi´ki efektywnemu udziałowi tych, któ-
rzy mogliby byç uznani za „zb´dnych”, a nawet za
dotkliwy „ci´˝ar”, a którzy – wr´cz przeciwnie –
mogà mu przynieÊç wielkie korzyÊci, wykorzystujàc
doÊwiadczenie i màdroÊç nabyte w ciàgu ˝ycia. 

„˚yjemy w czasach filozofii i praktyki wyklu-
czania dwóch wa˝nych biegunów ˝ycia” – stwier-
dził papie˝ Franciszek podczas spotkania z młodymi
w katedrze Êw. Sebastiana w Rio de Janeiro.
„Mo˝na by wr´cz pomyÊleç – mówił dalej Ojciec
Âwi´ty – ˝e mamy do czynienia z czymÊ w rodzaju
ukrytej eutanazji; polega ona na tym, ˝e nie dba si´
o osoby starsze. Oprócz tego istnieje eutanazja kul-
turowa, bo nie pozwala si´ im mówiç, nie pozwala
si´ im działaç”. Ludzie młodzi sà tak˝e odsuwani
na margines. „W naszej cywilizacji dà˝y si´ do wy-
kluczenia tych dwóch biegunów, co zagra˝a przy-
szłoÊci Êwiata”. Dlatego „młodzi powinni pokazaç,
co potrafià, daç si´ poznaç od najlepszej strony”,
podczas gdy „starsi muszà otworzyç usta, muszà
otworzyç usta i nas uczyç! Przekazujcie nam màd-
roÊç narodów!”.  

W wielu społeczeƒstwach, w krajach zwanych „bo-
gatymi, dzi´ki ró˝nym czynnikom, w tym zdobyczom
medycyny i innych nauk, osiàga si´ dobre wyniki
w staraniach o przedłu˝enie ludzkiego ̋ ycia. To prze-
dłu˝one ̋ ycie nie mo˝e byç jednak czasem pasywnego
oczekiwania na Êmierç. Nale˝y dowartoÊciowaç je
w sposób godny i właÊciwy, majàc na wzgl´dzie wol´
i mo˝liwoÊci ka˝dego pojedynczego człowieka oraz
specyfik´ Êrodowiska, którego jest cz´Êcià.

„Jest rzeczà pi´knà cieszyç si´ staroÊcià – po-
wiedział papie˝ Benedykt XVI, odwiedzajàc 12 lis-
topada 2012 r. jednà z rzymskich wspólnot. 
„W ka˝dym wieku – mówił dalej papie˝ – trzeba
umieç odkryç obecnoÊç i błogosławieƒstwo Boga
i skarby, jakie zawiera. Nigdy nie wolno nam daç
si´ opanowaç przez smutek! Zostało nam dane dłu-
gie ˝ycie. ˚ycie jest pi´kne tak˝e w naszym wieku,
pomimo dolegliwoÊci i ograniczeƒ. Niech na na-
szych twarzach króluje zawsze radoÊç z bycia umi-
łowanymi przez Boga, a nie smutek!”.
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Abp Zygmunt Zimowski Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa
Chorych, Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października 2013

Państwo Irena i Bogdan Juszczykowie, 60. rocznica ślubu



Niemniej jednak ludzie w starszym wieku bywajà
nara˝eni na zaniedbania tak˝e ze strony Wspólnoty
koÊcielnej. Ju˝ przed wielu laty w Deklaracji z To-
ronto o prawach ludzi starszych i opiece nad nimi
stwierdzono, ˝e co prawda „osobom w podeszłym
wieku nie brakuje sposobnoÊci do modlitwy, rozwa-
˝aƒ i zbli˝enia si´ do Boga, ale rzadko zach´ca si´
je do rozwijania duchowoÊci, co mo˝na zło˝yç na
karb niezrozumienia ich problemów”.  

Dzisiejsza sytuacja nie ró˝ni si´ wiele od ówczes-
nej. A przecie˝ „ewangelizacja staroÊci” oznacza
odkrycie jej istotnych i jedynych w swoim rodzaju
mo˝liwoÊci, wartoÊci, które mo˝na urzeczywistniç
dopiero na tym właÊnie etapie ludzkiej drogi. Jest to
doskonały czas na Dobrà Nowin´.

Nie da si´ ewangelizowaç ˝adnego z etapów
˝ycia, dodajàc do niego coÊ z zewnàtrz albo po pro-
stu zapełniajàc je fizycznymi zadaniami do wyko-
nania. To przede wszystkim kwestia wartoÊci
duchowych, a nie materialnych czy te˝ działania.

SolidarnoÊç ludzi młodych ze starszymi poka-
zuje, ˝e KoÊciół jest rzeczywiÊcie rodzinà wielopo-
koleniowà, w której ka˝dy powinien si´ czuç 
„u siebie”, w której zamiast logiki zysku i posiada-
nia króluje bezinteresownoÊç i miłoÊç. Choç w star-
szym wieku ˝ycie staje si´ kruche, nie traci ono swej
wartoÊci ani godnoÊci. Ka˝dy jest chciany i miło-
wany przez Boga, ka˝dy jest wa˝ny i potrzebny.

W takim kontekÊcie nabiera znaczenia rola spe-
cyficznego duszpasterstwa, opartego głównie na po-
rozumieniu mi´dzypokoleniowym. Wielce pomocne
mo˝e si´ okazaç tworzenie wspólnot, w których lu-
dzie młodzi i starzy, zjednoczeni w przekonaniu, ˝e
bł´dem jest marginalizacja niedostatecznie efek-
tywnego ˝ycia, wspólnie b´dà si´ zwracaç do Boga.
Chodzi wi´c o wspieranie kultury jednoÊci, tak˝e
jednoÊci mi´dzy pokoleniami, by nie istniały od-
dzielnie czy, co gorsza, były sobie przeciwsta-
wiane. Nale˝y promowaç takà wizj´ ˝ycia, która
słu˝yłaby duchowemu rozwojowi przyszłych poko-
leƒ, mogàcych chłonàç na co dzieƒ t´ kultur´ jed-

noÊci, w której ka˝dy ma swój niezastàpiony
udział.

Poza tym ludzie starsi, zamiast obiektem dusz-
pasterstwa, powinni staç si´ jego czynnym podmio-
tem. Osoba w zaawansowanym wieku nie mo˝e byç
tylko przedmiotem troski charytatywnej i uwagi
duszpasterskiej, powinna byç potencjalnym prota-
gonistà działalnoÊci duszpasterskiej. Błogosławiony
Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles laici pod-
kreÊlił: „KoÊciół prosi ich [ludzi starszych] i od nich
oczekuje, ˝e b´dà kontynuowali swojà misj´ apos-
tolskà i misyjnà, która jest w ich wieku nie tylko
mo˝liwa i potrzebna, ale która właÊnie dzi´ki ich
wiekowi otrzymuje specyficzny i oryginalny wy-
miar” (nr 48). To posłannictwo apostolskie i mi-
syjne – kontynuuje – „jest zadaniem, którego
powinni si´ odwa˝nie podjàç, pokonujàc w zdecydo-
wany sposób pokus´ nostalgicznego zamykania si´
we wspomnieniach przeszłoÊci, która ju˝ nie wróci,
lub nieanga˝owania si´ w teraêniejszoÊç z powodu
wcià˝ nowych trudnoÊci napotykanych w Êwiecie;
winni coraz jaÊniej uÊwiadamiaç sobie, ˝e ich rola
w KoÊciele i w społeczeƒstwie nie koƒczy si´ z wie-
kiem, a jedynie przybiera nowe formy”. 

Co si´ tyczy opieki zdrowotnej i społecznej, wa˝ne
jest, aby przenikał jà duch  gł´bokiego poszanowa-
nia drugiego człowieka, by osoby w podeszłym wieku
i ich zawodowi opiekunowie tworzyli prawdziwe
wspólnoty. OÊrodki opieki geriatrycznej dajà okazj´
do nawiàzania nowych relacji, do wzajemnego wspie-
rania si´ i pomagania sobie. Wszystko to jednak musi
byç inspirowane miłoÊcià, bowiem dla ka˝dego ko-
niecznoÊç korzystania z pomocy ofiarowywanej mu
bez miłoÊci jest upokarzajàce. 

Uwag´ szczególnà – jak to si´ zresztà dzieje
w wielu Êrodowiskach, tak˝e tych nie najbogatszych
– nale˝y skierowaç na opiek´ duchowà nad ludêmi
niedoł´˝nymi, i to nie tylko w domach spokojnej sta-
roÊci czy opieki społecznej, ale tak˝e w ich miesz-
kaniach prywatnych. Trzeba cz´sto ich odwiedzaç,
dodawaç wartoÊci ich ˝yciu i ich cierpieniom pod-
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czas liturgii i we wspólnej modlitwie. Opieka du-
chowa, którà powinni byç otoczeni ludzie starsi, jest
zadaniem całej wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej, nie tylko
wolontariuszy o chrzeÊcijaƒskiej inspiracji. W tym
właÊnie duchu Papieska Rada ds. Słu˝by Zdrowia
i Duszpasterstwa Chorych organizuje w dniach 21,
22 i 23 listopada w Watykanie mi´dzynarodowà
konferencj´ na temat: KoÊciół w słu˝bie człowieka
chorego w podeszłym wieku. Opieka nad osobami
dotkni´tymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

Z chrzeÊcijaƒskiego punktu widzenia staroÊç nie
jest schyłkiem ˝ycia, ale jego dopełnieniem. StaroÊç
przynosi ˝niwo z tego, czego si´ człowiek nauczył,
co prze˝ył i co zniósł, z jego cierpieƒ i radoÊci.
W staroÊci, „jak w finale wielkiej symfonii, powra-
cajà najwa˝niejsze tematy ˝ycia i łàczà si´ w po-
t´˝nych, dêwi´cznych  akordach” – podkreÊlił Jan
Paweł II podczas spotkania z ludêmi starszymi
w katedrze w Monachium 19 listopada 1980 r.

˚ycie jest podró˝à, w czasie której mo˝na zdo-
byç gł´bokà màdroÊç, o jakiej mówił papie˝ Franci-
szek podczas pierwszej modlitwy Anioł Paƒski.
Opowiedział wtedy nast´pujàcà anegdot´: „Pew-
nego razu przyszła do mnie starsza, bardzo prosta
kobieta: Babciu – powiedziałem, bo u nas tak si´
zwracamy do starych kobiet – chcesz si´ wyspowia-
daç? Tak – odpowiedziała. Zapytałem: JesteÊ
pewna, ˝e Bóg wybacza? Ona na to: Jestem pewna,
Bóg wszystko wybacza. A ja dalej pytałem: Skàd
masz t´ pewnoÊç? Ona na to: Gdyby Bóg nie wyba-
czał wszystkiego, Êwiat by nie istniał”.

Drodzy Bracia i Siostry, pozdrawiam serdecznie
przede wszystkim Was, którzy jesteÊcie w starszym
wieku. Prosz´, byÊcie nie tracili ducha i nie zapomi-
nali, ˝e jesteÊcie Êwiadectwem i bogactwem dla nas
wszystkich, ̋ e cenna jest ka˝da minuta Waszego ̋ ycia. 

Powierzam Was opiece NajÊwi´tszej Marii
Panny, która po Zwiastowaniu z poÊpiechem poszła
do swojej starszej krewnej El˝biety, ̋ eby wesprzeç jà
pomocà, podzieliç si´ z nià radoÊcià z wielkich dzieł
Bo˝ych i wielbiç Jego nieskoƒczone miłosierdzie.

DUCHOWOŚĆ
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STACJA I: Maryja przyjmuje proroctwo Sy-
meona

Z Ewangelii według Êw. Łukasza (Łk 2,33-35)
A Jego ojciec i Matka dziwili si´ temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaÊ błogosławił Ich i rzekł do
Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,
któremu sprzeciwiaç si´ b´dà. A Twojà dusz´ miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Rozwa˝anie:
Krzy˝ dla Chrystusa, mistyczny miecz dla Naj-
Êwi´tszej Maryi: oto narz´dzia ich m´ki. JeÊli „tak”
Zwiastowania i hymn Magnificat ukazujà wielkie
znaczenie wolnoÊci i ÊwiadomoÊci Maryi, ofiarowa-
nie Jezusa w Êwiàtyni mówi o woli Maryi, aby w t´
ofiar´, tak znaczàcà i zobowiàzujàcà w swej pro-
stocie, włàczyç ludzkoÊç. Przedstawiła Jezusa jako
swego jednorodzonego, Oczekiwanego przez ludzi,
Tego, który miał przynieÊç prawdziwà wolnoÊç nie
tylko swemu ludowi, ale całemu Êwiatu. Maryja
przedstawiła Najwy˝szemu Kapłanowi Chrystusa
pełnego, Chrystusa historycznego i mistycznego,
aby całà ludzkoÊç zjednoczyç w jej Zbawicielu. W t´
ofiar´ włàczony jest wi´c i ka˝dy z nas.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

STACJA II: Maryja ucieka do Egiptu z Jezusem
i Józefem

Z Ewangelii według Êw. Mateusza (Mt 2,13-15)
Gdy oni odjechali, oto anioł Paƒski ukazał si´ Józe-
fowi we Ênie i rzekł: «Wstaƒ, weê Dzieci´ i Jego
Matk´ i uchodê do Egiptu; pozostaƒ tam, a˝ ci po-
wiem; bo Herod b´dzie szukał Dzieci´cia, aby Je
zgładziç». On wstał, wziàł w nocy Dzieci´ i Jego
Matk´ i udał si´ do Egiptu; tam pozostał a˝ do
Êmierci Heroda. Tak miało si´ spełniç słowo, które

Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem
Syna mego.

Rozwa˝anie:
Niepokalana wypowiedziała swoje „tak” Êwiadome
tego, co przyjmuje, a które potem pozostanie nie-
ugi´te we wszystkich bolesnych próbach Jej ˝ycia,
a˝ po Krzy˝: w wàtpliwoÊciach Józefa, w niego-
ÊcinnoÊci doÊwiadczonej w Betlejem, w ucieczce do
Egiptu, w nieznajomoÊci nowego ̋ ycia. To wszystko
czyni Jà nieustannie bliskà, prze˝ywajàcà z nami
nasze dni cierpienia, te ciàgłe próby, które nigdy nas
nie opuszczà.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

STACJA III: Maryja szuka Jezusa zagubionego
w Jerozolimie

Z Ewangelii według Êw. Łukasza (Łk 2,43-51)
Kiedy wracali po skoƒczonych uroczystoÊciach, zos-
tał Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa˝yli Jego
Rodzice. Przypuszczajàc, ̋ e jest w towarzystwie pàt-
ników, uszli dzieƒ drogi i szukali Go wÊród krewnych
i znajomych. Gdy Go nie znaleêli, wrócili do Jerozo-
limy szukajàc Go. Dopiero po trzech dniach odnaleêli
Go w Êwiàtyni, gdzie siedział mi´dzy nauczycielami,
przysłuchiwał si´ im i zadawał pytania. Wszyscy zaÊ,
którzy Go słuchali, byli zdumieni bystroÊcià Jego
umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili si´
bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, cze-
muÊ nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukaliÊmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«CzemuÊcie Mnie szukali? Czy nie wiedzieliÊcie, ˝e
powinienem byç w tym, co nale˝y do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie
te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaÊ czynił po-
st´py w màdroÊci, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Cisi Pracownicy Krzyża na podstawie pism bł. L. Novarese, 
tłum. Izabela Rutkowska

DROGA 
MATKI

Modlitwa wst´pna 
Ojcze Âwi´ty, który w paschalnym misterium 
ustanowiłeÊ zbawienie rodzaju ludzkiego, 
łaskà swojego Ducha spraw, 
aby wszyscy ludzie byli zaliczeni do liczby przybra-
nych dzieci, 
które umierajàcy Jezus powierzył Dziewicy Matce. 
On jest Bogiem, który ˝yje i króluje z Tobà 
w jednoÊci Ducha Âwi´tego, na wieki wieków.
Amen.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna
ZdrowaÊ Maryjo, cierpienia pełna, 
Ukrzy˝owany Pan z Tobà, 
bolesna jesteÊ mi´dzy niewiastami 
i bolesny owoc ˝ywota Twojego, Jezus.
Âwi´ta Maryjo, Matko Ukrzy˝owanego, 
daj łzy ˝alu za grzechy nam, 
krzy˝ujàcym Twego Syna, 
teraz i w godzin´ Êmierci naszej. 
Amen.
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Rozwa˝anie:
JeÊli heroizm NajÊwi´tszej Dziewicy znajduje szczyt
w Jej ofierze na Kalwarii, to dzi´ki wewn´trznej
metodzie, którà podà˝ała, a którà było stałe poszu-
kiwanie Bo˝ej woli. Jest to zatem stan i Êrodek na-
jodpowiedniejszy i najdoskonalszy w dà˝eniu do
heroicznoÊci cnót i do identyfikacji z Chrystusem:
dla mnie ˝ycie to ˝ycie Chrystusa. Przykazania sà
wyrazem woli Ojca i konkretnym intymnym zwiàz-
kiem, który łàczy człowieka z Bogiem i nakłania go
do poszukiwania tego, co Jemu si´ podoba. JeÊli po-
słuszeƒstwo jest wyrazem miłoÊci człowieka do
Boga, miłoÊç jest siłà pozwalajàcà na nieugi´toÊç
w wypełnianiu przykazaƒ.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

STACJA IV: Maryja spotyka Jezusa w drodze na
Kalwari´

Z Ewangelii według Êw. Łukasza (Łk 23,26-27)
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szy-
mona z Cyreny, który wracał z pola, i wło˝yli na
niego krzy˝, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim
mnóstwo ludu, tak˝e kobiet, które zawodziły i pła-
kały nad Nim.

Rozwa˝anie:
Niepokalana wkracza na drog´ Kalwarii wraz ze
swoim Boskim Synem i włàcza si´ w Jego M´k´ dla
zbawienia rodzaju ludzkiego. Jak˝e to chwalebna
droga: poprzez krzy˝ Chrystusa ludzkoÊç dopełnia
cierpieƒ boskiego Zbawcy na rzecz Mistycznego
Ciała, którym jest KoÊciół. Dwa okresy ˝ycia Je-
zusa: czas uÊwi´cenia przez prac´ i czas ofiary
Krzy˝a. Oba te okresy prze˝ył On w Êcisłej łàczno-
Êci z Maryjà. Potem pozostawił Jà na koniec swego
ziemskiego dnia, aby w czasie Zesłania Ducha Âwi´-
tego kontynuowała Jego misj´ jako Matka i wycho-
wawczyni dzieci, swoim przykładem i swoim

słowem wypowiadanym do Apostołów i razem
z nimi. Kalwaria jest drogà bolesnà, ale jest te˝ naj-
pewniejszà i najowocniejszà próbà miłoÊci. Wspina
si´ nià wraz z Chrystusem NajÊwi´tsza Maryja,
wierna swej misji, zezwalajàca na t´ ofiar´. Matka
bolesna, ale i stolica màdroÊci, Maryja nie wspina
si´ na Kalwari´ sama. Ona wprowadza na t´ bolesnà
i chwalebnà drog´ umiłowanych przyjaciół, drogich
Jej i Jej boskiemu Synowi: Jana Apostoła, Magda-
len´ i pobo˝ne kobiety. Jest Matkà KoÊcioła, która
włàcza w m´k´ Syna członków Jego KoÊcioła
w przeÊwiadczeniu, ˝e chrzeÊcijanina mierzy si´
Krzy˝em. 

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

STACJA V: Maryja stoi przy Krzy˝u Syna

Z Ewangelii według Êw. Jana (J 19,25-27)
A obok krzy˝a Jezusowego stały: Matka Jego i sios-
tra Matki Jego, Maria, ˝ona Kleofasa, i Maria
Magdalena. Kiedy wi´c Jezus ujrzał Matk´ i stojà-
cego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do
Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Nast´pnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny
uczeƒ wziàł Jà do siebie.

Rozwa˝anie:
„Oto Matka twoja”. Oto fundamentalna relacja,
jaka istnieje pomi´dzy Maryjà i człowiekiem. Ona
jest twojà Matkà, jeÊli ty, jako latoroÊl, ˝yjesz
w zjednoczeniu z winnym krzewem, którym jest
Chrystus. Odczuwamy szczególnà bliskoÊç Jej obec-
noÊci i słowa, które ta Matka kieruje bezpoÊrednio
do serca ka˝dego stworzenia, aby je wesprzeç
i dodaç mu odwagi podczas tej wspinaczki wàskà
i pełnà trudnoÊci drogà, która przebiega przez ten
Êwiat i łàczy człowieka z niebem. DoÊwiadczył tego
Jan, który tamtego przera˝ajàcego piàtku schodził
z Kalwarii z sercem zranionym Êmiercià Mistrza.

DROGA 
MATKIOłtarz w Niepokalanowie



Miał przy sobie Maryj´, która rozpoczynała swoje
˝ycie z nim, dla niego, sprawiajàc, by zrozumiał
nowe horyzonty: te, które Matka Bo˝a wzi´ła bez-
poÊrednio z Serca swego boskiego Syna podczas
długich lat cichego i ukrytego ˝ycia w Nazarecie.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

STACJA VI: Maryja przyjmuje na swe łono ciało
Jezusa zło˝one z Krzy˝a

Z Ewangelii według Êw. Marka (Mk 15,42-46)
Pod wieczór ju˝, poniewa˝ było Przygotowanie, czyli
dzieƒ przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei,
powa˝ny członek Rady, który równie˝ wyczekiwał
królestwa Bo˝ego. Âmiało udał si´ do Piłata i po-
prosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił si´, ˝e ju˝ skonał.
Kazał przywołaç setnika i pytał go, czy ju˝ dawno
umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Jó-
zefowi. Ten kupił płótno, zdjàł Jezusa [z krzy˝a], owi-
nàł w płótno i zło˝ył w grobie, który wykuty był
w skale. Przed wejÊcie do grobu zatoczył kamieƒ.

Rozwa˝anie:
W Jej spokojnym i cichym ˝yciu tu˝ przy Chrystu-
sie pracujàcym w nazaretaƒskim domu oraz w jej
milczàcej nieugi´toÊci tu˝ przy Krzy˝u, widaç do-
brze, ˝e Maryja prze˝ywa te same uczucia, co
Chrystus. Dojrzewały one podczas całej Jej egzys-
tencji, a˝ do dokonania wraz z Nim tej samej ofiary
– w identycznym duchu, woli i miłoÊci. JeÊli całe
˝ycie Chrystusa było krzy˝em i m´czeƒstwem, to
samo trzeba powiedzieç o Jego i naszej boskiej
Matce. Ból, którego doÊwiadczył Chrystus i Niepo-
kalane Serce Maryi, wychodzi nam na spotkanie
w swojej ci´˝kiej rzeczywistoÊci. W Chrystusie jed-
nak rzeczywistoÊç ta zdobywa budujàcà sił´, której
sama w sobie nie posiada.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

STACJA VII: Maryja składa w grobie ciało Jezusa
w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie 

Z Ewangelii według Êw. Jana (J 19,41-42)
A na miejscu, gdzie Go ukrzy˝owano, był ogród,
w ogrodzie zaÊ nowy grób, w którym jeszcze nie zło-
˝ono nikogo. Tam to wi´c, ze wzgl´du na ˝ydowski
dzieƒ Przygotowania, zło˝ono Jezusa, bo grób znaj-
dował si´ w pobli˝u.

Rozwa˝anie:
Âmierç nie jest niczym innym jak przejÊciem do
˝ycia. Nauczanie, które wypływa z tej prawdy,
mówi, ˝e pewnego dnia materia zostanie wzi´ta do
nieba przy naszym koƒcowym zmartwychwstaniu,
tak jak to stało si´ w przypadku Chrystusa, naszego
Pana i Dziewicy Maryi, Jego i naszej najsłodszej
Matki. Nasze własne ciało, oczyszczone rozkładem
w łonie ziemi, pewnego dnia zakwitnie, jak ziarno
rzucone w ziemi´ i b´dzie dopuszczone do radoÊci
prawdziwego ˝ycia, bez doÊwiadczania jakiegokol-
wiek zepsucia. Nie jesteÊmy zatem materià prze-
znaczonà do rozpadu u koƒca egzystencji.

ZdrowaÊ Maryjo Bolesna…

Modlitwa na zakoƒczenie
Maryjo, Ty jesteÊ Duchowà Matkà KoÊcioła, 
istotowo obecnà w ˝yciu i historii KoÊcioła, 
w jego misji powołaniowej. 
Ty, która rodzisz ka˝dego człowieka do ˝ycia łaskà, 
która z miłoÊcià nad nim czuwasz, 
która stoisz przy ka˝dym człowieku 
w chwili jego próby i ofiary, 
daj ka˝demu radoÊç słuchania 
i zachowywania Bo˝ego słowa, 
abyÊmy wszyscy mogli wejÊç 
do królestwa Twego Syna, 
który ˝yje na wieki wieków. 
Amen.
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Dzieƒ pierwszy: 
Usłysz krzyki rozpaczy mieszkaƒców Syrii

„Cierpienia sà bezgraniczne. Cała Syria stała si´
polem bitwy. Ka˝dy element demokracji, prawa
człowieka, wolnoÊç, sekularyzacja i obywatelstwo
odeszły w przeszłoÊç i nikt o to nie dba. Kryzys spo-
wodował Êmierç tysi´cy ˝ołnierzy, przeciwników
władzy, cywilów, m´˝czyzn, kobiet, dzieci, przy-
wódców muzułmaƒskich i kapłanów chrzeÊcijaƒ-
skich” Patriarcha Grzegorz III Laham.

Módlmy si´ o pokój w Syrii. Módlmy si´, aby umil-
kła broƒ. Módlmy si´ o poło˝enia kresu wszelkiej
przemocy i wszelkim konfliktom zbrojnym. Módlmy
si´ w jednoÊci z Ojcem Âwi´tym: Maryjo, Królowo
Pokoju, módl si´ za Syri´, módl si´ za nami.

Dzieƒ drugi: 
Pociesz tych, którzy cierpià z powodu doznanej
przemocy

Syria jest polem bitwy: „Miejsca pracy – znisz-
czone. NiewinnoÊç dzieci – zniszczona. Rodziny
i domy – rozbite i zniszczone. Szkoły, miejsca kultu,
szpitale – zniszczone. Okrutna tragedia rozpoÊciera
si´ nad tak wieloma. Mały naród, który niesie ze
sobà trudny i ci´˝ki obraz Jezusa dêwigajàcego
krzy˝. Szymon z Cyreny musi si´ jeszcze pojawiç”.

6,8 mln osób zostało dotkni´tych przez konflikt
w Syrii. „Czas milczenia nadchodzi..., cichy, płacz-

TYDZIEŃ  
MODLITW
O POKÓJ DLA SYRII

Opracowanie: Pomoc Kościołowi w Potrzebie www.pkwp.org 
(Zwroty w cudzysłowie w modlitwie pochodzą z Syrii. Nie zawsze możemy podać źródło,

ale chcemy podzielić się tymi słowami)
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liwy obraz złamanych serc jest mowà, która łàczy nas
z Niepokalanym Sercem Maryi u stóp Krzy˝a...”.

Módlmy si´ za wszystkich tych, którzy cierpià z po-
wodu tej przemocy. Módlmy si´, aby po takim cier-
pieniu i tak wielu okropnoÊciach wojny, nie stracili
nadziei na rozwiàzanie pokojowe i sprawiedliwe.
Módlmy si´, aby mogło pojawiç si´ wielu „Szymo-
nów z Cyreny”, którzy sà gotowi nieÊç krzy˝
i zmniejszyç obcià˝enie tego ludu. Maryjo, Królowo
Pokoju, módl si´ za Syri´, módl si´ za nami.

Dzieƒ trzeci: 
Pociesz tych, którzy opłakujà swoich zmarłych

Syryjski kryzys, który rozpoczàł si´ 15 marca
2011 r., pozbawił ˝ycia wielu ludzi, zbyt wielu.
Obecnie sytuacja polityczna nadal komplikuje si´
i pogarsza, co nigdy nie miało miejsca w tym kraju.
Przedstawiciele ONZ mówià o ponad 100 000 za-
bitych. Wobec takiej rzeczywistoÊci ̋ adne słowa nie
sà w stanie jej właÊciwie wyraziç...

Miasta zostały zniszczone i „plany rozwoju sà na
cmentarzach”. Jedna z relacji z Syrii jest przera-
˝ajàca: „6-letnia dziewczynka bawiła si´ w chowa-
nego z bratem. Snajper zastrzelił chłopca. Na
cmentarzu dziewczynka płakała, stojàc przed gro-
bem brata i mówiła: Wyjdê z ukrycia! Nie chc´ ju˝
dalej si´ bawiç!”.

Módlmy si´ za ofiary tej wojny. Za wszystkie ofiary
i za ka˝dà z osobna. Oni nie sà liczbami, ale majà
imiona i rodziny. Sà matkami, ojcami, synami i cór-
kami. Sà naszymi braçmi i siostrami, dzieçmi Boga,
który je stworzył na Swój obraz i podobieƒstwo.
Módlmy si´ o to, aby prawo do ˝ycia ka˝dego czło-
wieka było szanowane i bronione. Maryjo, Królowo
Pokoju, módl si´ za Syri´, módl si´ za nami.

Dzieƒ czwarty: 
Daj sił´ sàsiednim krajom, 
aby przyj´ły uchodêców z Syrii

Według UNHCR, agendy ONZ ds. uchodêców
obecnie mamy ju˝ do czynienia z 1 971 003 syryj-
skich uchodêców, przede wszystkim w Turcji, Liba-
nie, Iraku i Jordanii. Ponadto, istnieje wielu
uciekinierów, którzy nie sà zarejestrowani, poniewa˝
obawiajà si´ rejestracji lub te˝ przemieszczajà si´
wewnàtrz Syrii.

„W ka˝dej sekundzie dnia mam tylko jedno prag-
nienie, aby powróciç do mojej ojczyzny. Moje serce
jest zranione. Jedynà rzeczà, która trzyma mnie tutaj,
to moje dzieci. Nawet jeÊli oznacza to, ˝e nara˝am
si´ na Êmierç, chciałabym wróciç do kraju”, mówi
matka dwojga dzieci, która schroniła si´ w Turcji.
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Nie mo˝na sobie wyobraziç, jak b´dzie wyglà-
dała przyszłoÊç tego kraju, tego spokojnego kraju
w przeszłoÊci, który kiedyÊ był domem wielu
uchodêców z Bliskiego Wschodu. „UciekliÊmy
z Iraku w czasie wojny i przybyliÊmy do Syrii. Udało
nam si´ odbudowaç nasze ̋ ycie, ale prawie dwa lata
temu, musieliÊmy uciekaç ponownie do Iraku. Tam
mój syn został trafiony kulà w głow´, gdy grał z in-
nymi chłopcami w piłk´ no˝nà. Prze˝ył, ale jest spa-
rali˝owany, a kula pozostała w jego głowie.
Operacja jest niebezpieczna. PrzyjechaliÊmy do Tur-
cji dwa miesiàce temu, nasza rodzina przyj´ła nas
tutaj. Mo˝e tutaj b´dà mogli nam pomóc”. W Li-

banie przebywa ponad 700 000 uchodêców. Arcy-
biskup John Darwish pisze: „Pomagamy im od 10
miesi´cy. Zacz´liÊmy od 19 rodzin. Ale ich liczba
wzrosła drastycznie. Teraz pomagamy 580 rodzi-
nom. JeÊli konflikt si´ zaostrzy, a przemoc rozsze-
rzy si´ na cały kraj, to ta liczba wzroÊnie jeszcze
bardziej”.

Módlmy si´ za wszystkich tych, którzy musieli opu-
Êciç swoje rodziny, domy, ziemie i mienia. Za wszyst-
kich tych, którzy sà głodni i nie majà dachu nad
głowà. Módlmy si´ za tych, którzy ˝yjà w obozach
dla uchodêców. Módlmy si´ za wszystkie kraje przyj-
mujàce przesiedleƒców, za tych wszystkich na całym
Êwiecie, którzy oferujà swojà pomoc i wsparcie oraz
opiek´ emigrantom i uchodêcom. Maryjo, Królowo
Pokoju, módl si´ za Syri´, módl si´ za nami.

Dzieƒ piaty: 
Przemieƒ serca tych, którzy chwycili za broƒ 
i chroƒ tych, którzy pracujà na rzecz pokoju 

„Najbardziej dramatycznà rzeczà jest brak dia-
logu w ciàgu ostatnich trzech lat, cierpienie i roz-
pacz, które zakorzeniajà si´ w tych ludziach”.

To ju˝ ponad dwa lata walki i konfliktu. Kto pa-
mi´ta, ˝e na poczàtku celem była walka z niespra-
wiedliwoÊcià, uciskiem i walka o wolnoÊç? Obecnie
fronty konfliktu sà jeszcze bardziej wzmocnione. To,
co zacz´ło si´ jako wojna domowa, stało si´ proble-
mem mi´dzynarodowym. Interesy gospodarcze
i geopolityczne stały si´ wa˝niejsze w tej walce od
celów, do jakich dà˝à sami Syryjczycy.

„Niech ta wojna si´ skoƒczy, abyÊmy mogli wró-
ciç do domu”, tak syryjskie dzieci modlà si´ ka˝dego
dnia. To wszystko, czego one pragnà. Najbardziej
oczekujà tego, aby wojna si´ ju˝ skoƒczyła.

Módlmy si´ za przywódców politycznych kraju i na
całym Êwiecie, aby poszukiwali pokoju i dobra dla
tego kraju, aby nie brali pod uwag´ tylko własnych
interesów i zapewnienia sobie władzy. Módlmy si´ za
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ludzi, którzy pracujà na rzecz pokoju, starajà si´ zła-
godziç smutek narodu syryjskiego, pracujà nad tym,
aby wyschły łzy cierpiàcych, aby nie zniech´cali si´
i nie ustawali w tej pracy, pomimo zagro˝eƒ z we-
wnàtrz i oboj´tnoÊci całego Êwiata. Maryjo, Królowo
Pokoju, módl si´ za Syri´, módl si´ za nami.

Dzieƒ szósty:
Rozpal w KoÊciele Powszechnym 
współczucie dla narodu syryjskiego

DziÊ modlimy si´ szczególnie za mniejszoÊci
chrzeÊcijaƒskie w Syrii (5,2%). Po Synodzie poÊwi´-
conym KoÊciołowi na Bliskim Wschodzie (2010 r.)
chrzeÊcijanie chcieli byç aktywnymi Êwiadkami
Ewangelii w sercu judeo-islamskiej cz´Êci Êwiata.
Przemoc jednak szybko zdusiła owoce tego synodu
w wielu krajach. MniejszoÊç chrzeÊcijaƒska zawsze
jest w trudnej sytuacji i posiada dwuznaczny status:
„W konfliktach w Êwiecie arabskim chrzeÊcijanie
na ogół zachowujà neutralnoÊç. Nie opowiadajà si´
ani za rzàdem, ani za opozycjà. W zwiàzku z tym
chrzeÊcijanie zostali odrzuceni przez obie strony.
Obie oczekujà od nich lojalnoÊci. NeutralnoÊç nie
uchroniła dwóch biskupów i trzech ksi´˝y przed po-
rwaniem. NeutralnoÊç nie uratowała ˝ycia setkom
chrzeÊcijan, którzy byli mordowani lub porywani,
ani nie zatrzymała masowego exodusu młodzie˝y
i całych rodzin”.

Paweł z Tarsu, który poÊwi´cał si´ przeÊladowa-
niu KoÊcioła, radykalnie zmienił swój sposób my-
Êlenia i działania, w wyniku doÊwiadczenia, jakie
spotkało go w drodze do Damaszku. W ten sposób
stał si´ Êwi´tym, apostołem i misjonarzem. Tam gło-
sił te˝ Słowo Bo˝e po raz pierwszy.

Módlmy si´ za naszych braci i siostry w wierze.
Âwi´ty Pawle, błogosław chrzeÊcijaƒstwo w Syrii,
pomagaj chrzeÊcijanom mieszkajàcym w tym kraju.
Nie zapomnij o tym miejscu, które było kolebkà
chrzeÊcijaƒstwa. Niech wiara nie zniknie na tym te-
renie! Niech chrzeÊcijanie czujà wsparcie i pocie-

ch´ swoich chrzeÊcijaƒskich braci i sióstr na całym
Êwiecie. Maryjo, Królowo Pokoju, módl si´ za Syri´,
módl si´ za nami.

Dzieƒ siódmy: 
I daj nam nadziej´, ˝e w przyszłoÊci 
zapanuje pokój oparty na sprawiedliwoÊci 

„Nadszedł czas, aby skoƒczyç z bronià. Zamiast
wzywania do przemocy mi´dzynarodowe siły muszà
włàczyç si´ w prac´ na rzecz pokoju. Przez cały
czas kryzysu nasze koÊcioły sà prawie pełne. Ludzie
czujà, ˝e pomimo problemów Bóg sprawia cuda.
W ludzkich sercach panuje mieszanka nadziei i roz-
paczy. Ludzie nie wiedzà, co ich mo˝e spotkaç
w przyszłoÊci. Czujà strach, ale mimo to sà silni
w wierze” Patriarcha Grzegorz III Laham.

„Dlatego to nie poddajemy si´ zwàtpieniu, cho-
cia˝ bowiem niszczeje nasz człowiek zewn´trzny, to
jednak ten, który jest wewnàtrz, odnawia si´ z dnia
na dzieƒ. Niewielkie bowiem utrapienia naszego
obecnego czasu gotujà bezmiar chwały przyszłego
wieku” (2 Kor 4,16-18).

Módlmy si´, aby nadzieja nie gasła. Módlmy si´, aby
Chrystus, Ksià˝´ Pokoju i ÂwiatłoÊç Âwiata, wypeł-
niał Syryjczyków ufnoÊcià, tak, aby byli „bogaci
w nadziej´ przez moc Ducha Âwi´tego”. Maryjo,
Królowo Pokoju, módl si´ za Syri´, módl si´ za nami.

Serce młodego człowieka otwartego na łask´ Bo˝à
jest ofiarne, wolne, stałe, energiczne, zdecydowane
i zdolne, by sprostaç ka˝demu zadaniu wbrew poja-
wiajàcym si´ trudnoÊciom. Lecz ˝eby tak było,
młoda osoba musi poznaç Chrystusa i Niepokalanà,
zakochaç si´ w ich sercu i za ich przyczynà znaleêç
uzasadnienie i rozwiàzanie problemu cierpienia mo-
ralnego i fizycznego. Bł. prał. Luigi Novarese
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