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Wierzę w Jezusa Chrystusa
Syna Bożego



Otw3rz nas na s7uchanie S7owa, by=my rozpoznali g7os
Boga i Jego wezwanie. Obud> w nas pragnienie, by i=8 za

Nim, wychodz9c z naszej ziemi i przyjmuj9c Jego
obietnic:. Pom3@ nam, aby=my pozwolili dotkn98

si: przez Jego mi7o=8, by=my mogli dotkn98 Go
wiar9. Pom3@ nam w pe7ni Mu si: zawierzy8,
wierzy8 w Jego mi7o=8, zw7aszcza w chwilach
zgryzoty i krzy@a, gdy nasza wiara wezwana
jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wie-
rze rado=8 Zmartwychwsta7ego. Przypo-
minaj nam, @e ten, kto wierzy, nie jest
nigdy sam. Naucz nas patrze8 oczami
Jezusa, aby On by7 =wiat7em na naszej
drodze. Niech to =wiat7o wiary wzrasta
w nas coraz bardziej, a@ nadejdzie ten
dzie; bez zmierzchu, kt3rym jest sam
Chrystus, Tw3j Syn, nasz Pan!

Benedykt XVI, Franciszek, 
Lumen fidei, nr 58-60

?yczymy wszystkim czytelnikom 
6Kotwicy5, cz7onkom apostolatu Centrum
Ochotnik3w Cierpienia oraz wszystkim

sympatykom i darczy;com naszego dzie7a
wielu 7ask Bo@ych! Niech Jezus 4 B3g z Boga,

<wiat7o=8 ze <wiat7o=ci 4 przymna@a nam
wiary, podtrzymuje nasz9 nadziej: i czyni nas

doskona7ymi w mi7o=ci!

Redakcja 6Kotwicy5
Cisi Pracownicy Krzy@a
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W tym roku duszpasterskim zajmiemy si´ te-
matem misji. Jest to ostatni etap trzyletniego
programu duchowo-formacyjnego, który Mi´-
dzynarodowa Konfederacja CVS zapropono-
wała wszystkim CVS na Êwiecie.

Zagł´bialiÊmy si´ wczeÊniej w temat „Królestwa
Bo˝ego”, „UniwersalnoÊci narodów i ich potrzeb”,
teraz kontynuujemy naszà drog´, majàc na uwadze
duchowe poszukiwania i realizujàc apostolat ukazany
nam przez Błogosławionego Luigiego Novarese.

To właÊnie w Êwietle nauczania i charyzmatu
Ojca Zało˝yciela zostaliÊmy wezwani do odkrywa-
nia pi´kna naszego apostolstwa i uÊwi´cajàcej nas
drogi. „Osiem błogosławieƒstw, ogłoszonych przez
Chrystusa, ukazuje nam szlak prowadzàcy przez du-
chowe ubóstwo, łagodnoÊç, płacz, głód i pragnienie
sprawiedliwoÊci, a˝ do radoÊci. Podczas, gdy inni
b´dà mówiç o nas êle i b´dà nas przeÊladowaç, my
b´dziemy mogli okazaç Ojcu naszà nierozerwalnà
jednoÊç z Chrystusem na wzór NajÊwi´tszej Panny
na górze Kalwarii. Osiem błogosławieƒstw tworzy
prawdziwà kart´ niepodległoÊci człowieka, który
nieustannie zmierza do Boga” (Luigi Novarese,
L’Ancora nell’Unità di Salute, nr 6, 1979).

W tym sensie Błogosławieƒstwa sà to˝samoÊcià
chrzeÊcijanina, który formuje siebie na wzór Chrys-
tusa i dzieli z Nim t´ samà misj´. „Misjonarz jest
człowiekiem Błogosławieƒstw. Jezus, zanim wyÊle
Dwunastu na głoszenie Ewangelii, poucza ich, wska-
zujàc im misyjne drogi: ubóstwo, łagodnoÊç, goto-
woÊç przyj´cia cierpieƒ i przeÊladowaƒ, pragnienie
sprawiedliwoÊci i pokoju, miłoÊç, czyli właÊnie Bło-
gosławieƒstwa realizowane w ˝yciu apostolskim
(por. Mt 5, 1-12). ̊ yjàc Błogosławieƒstwami misjo-
narz doÊwiadcza i ukazuje w sposób konkretny, ˝e
Królestwo Bo˝e ju˝ nadeszło i zostało przez niego
przyj´te. Znamiennym rysem autentycznego ˝ycia
misjonarza jest radoÊç wewn´trzna płynàca z wiary.
W Êwiecie udr´czonym i przytłoczonym tylu proble-
mami, skłaniajàcym si´ ku pesymizmowi, głosiciel

Dobrej Nowiny winien byç człowiekiem, który
w Chrystusie odnalazł prawdziwà nadziej´” (Jan
Paweł II, Redemptoris Missio, nr 91).

Misjonarz jest wi´c wezwany do tego, aby byç
„nowym człowiekiem”, poniewa˝ mieszka w nim
Chrystus i jego serce jest coraz bardziej zanurzone
w przepaÊciach Bo˝ej MiłoÊci. Jakie sà cechy „no-
wego człowieka”? Aby je poznaç i staraç si´ je rea-
lizowaç w naszym ˝yciu, musimy skupiç si´ na tym,
co Jezus czyni i mówi w Ewangelii, w szczególnoÊci
w tekÊcie Błogosławieƒstw, prawdziwym manifeÊcie
„nowego człowieka”.

Z jednej strony Błogosławieƒstwa sà „autobio-
grafià” Syna Bo˝ego zamieszkałego poÊród nas,
ukazujà Jego wewn´trznà to˝samoÊç, Jego styl, ˝y-
ciowe wybory, poniewa˝ tylko w Nim znalazły one
swojà pełnà realizacj´. Z drugiej zaÊ strony, propo-
nujàc Jezusa jako doskonały model, kreÊlà charak-
terystyk´ ucznia, który w podà˝aniu za Mistrzem,
w mocy Ducha Âwi´tego, ˝yje naÊladowaniem swo-
jego Pana, pozwalajàc Mu, by w nim zamieszkał.
W rzeczywistoÊci bowiem naÊladowanie Chrystusa
nie jest niczym innym jak sprawianiem, aby zmart-
wychwstały Jezus był w nas obecny: „Teraz zaÊ ju˝
nie ja ˝yj´, lecz ˝yje we mnie Chrystus. Choç nadal
prowadz´ ˝ycie w ciele, jednak obecne ˝ycie moje
jest ˝yciem wiary w Syna Bo˝ego, który umiłował
mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20).

Błogosławieƒstwa sà programem misji Jezusa,
sà te˝ Magna Carta narodu Nowego Przymierza,
zaanga˝owanego w budow´ Królestwa Bo˝ego.

ZachłannoÊç bogactw, władzy, przemoc, nadu˝y-
cie, opresja przeciwstawiajà si´ programowi wy-
branemu przez Jezusa. On postanowił, ˝e Jego
Królestwo b´dzie wzrastało dzi´ki osobom nasta-
wionym na ubóstwo, łagodnoÊç, czystoÊç serca, po-
szukiwanie pokoju, miłosierdzia, pojednania,
znoszenia zła i niesprawiedliwoÊci. Błogosławieƒ-
stwa proponujà najpierw głoszenie Boga ̋ ywego, tu
i teraz realizujàc to podstawowe zaproszenie do za-
wierzenia si´ Bogu, dajàc przedsmak nieba.

NASZ PROGRAM: 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Ks. Armando Aufiero
Przewodniczący Międzynarodowej Konfederacji CVS

tłum. s. Eulalia Jelonek SOdC



Dzisiejsze Êwi´to Chrystusa Króla WszechÊwiata,
[b´dàce] ukoronowaniem roku liturgicznego, ozna-
cza tak˝e zakoƒczenie Roku Wiary, wprowadzonego
przez papie˝a Benedykta XVI, ku któremu kieru-
jemy nasze myÊli, pełne sympatii i dzi´kczynienia
za dar, który nam ofiarował. Poprzez całà t´
opatrznoÊciowà inicjatyw´ dał nam okazj´ do od-
krycia pi´kna drogi wiary, która rozpoczyna si´
w dniu naszego Chrztu, czyniàcego nas dzieçmi
Boga i braçmi w KoÊciele. Droga ta ma swojà met´
w ostatecznym i pełnym spotkaniu z Bogiem, pod-
czas niej Duch Âwi´ty oczyszcza nas, podnosi,
uÊwi´ca, abyÊmy mogli wejÊç do szcz´ÊliwoÊci, ku
której skłania si´ nasze serce.

MyÊlà przewodnià czytaƒ, które zostały wygło-
szone, jest centralnoÊç Chrystusa. Chrystus jest
w centrum, Chrystus jest centrum. Chrystus cen-
trum stworzenia, Chrystus centrum narodu, Chrys-
tus centrum historii.

1. Apostoł Paweł ofiaruje nam bardzo gł´bokà
wizj´ centralnoÊci Jezusa. Przedstawia Go jako Pier-
worodnego poÊród stworzeƒ: w Nim, przez Niego i ze
wzgl´du na Niego zostały stworzone wszystkie rze-
czy. On jest centrum wszystkich rzeczy, On jest po-
czàtkiem: Jezus Chrystus, Pan. Bóg dał Mu całà
Pełni´, aby w Nim wszystko zostało pojednane (por.
Kol 1, 12-20). Pan stworzenia, Pan pojednania.

Obraz ten pomaga nam zrozumieç, ˝e Jezus jest
centrum stworzenia. Od wierzàcego, jeÊli takim
chce byç, wymaga si´ postawy rozpoznania i przy-

j´cia w swoim ˝yciu tej centralnoÊci Jezusa Chrys-
tusa – w myÊlach, w słowach i w dziełach. Wtedy
nasze myÊli b´dà myÊlami chrzeÊcijaƒskimi, my-
Êlami Chrystusa. Nasze dzieła b´dà zaÊ dziełami
chrzeÊcijaƒskimi, czyli dziełami Chrystusa, a nasze
słowa b´dà słowami chrzeÊcijaƒskimi, słowami
Chrystusa. W przeciwnym razie, gdy straci si´ to
centrum, wymieniajàc je na cokolwiek innego, wy-
rzàdzi si´ szkod´, dla całego Êrodowiska wokół i dla
samego człowieka.

2. B´dàc centrum stworzenia i centrum pojed-
nania, Chrystus jest centrum ludu Bo˝ego. I właÊnie
dzisiaj jest On tutaj, poÊrodku nas. Jest tutaj
w swoim Słowie i b´dzie tu, na ołtarzu, ˝ywy,
obecny, poÊrodku nas, swojego ludu. W pierwszym
czytaniu mówi si´ o dniu, kiedy to naród Izraela
idzie szukaç Dawida i ustanawia go wobec Boga
królem Izraela (por. 2 Sam 5, 1-3). Poprzez poszu-
kiwanie figury doskonałego króla ludzie szukali sa-
mego Boga: Boga, który byłby blisko nich, który
zechciałby towarzyszyç człowiekowi w drodze, który
stałby si´ ich bratem.

Chrystus, potomek króla Dawida, jest właÊnie
tym „bratem”, wokół którego konstytuuje si´ naród,
który sprawuje opiek´ nad tym narodem, nad nami
wszystkimi, kosztem swego własnego ̋ ycia. W Nim
jesteÊmy jednoÊcià, jednym ludem zjednoczonym
w Nim, podà˝amy tà samà drogà, w tym samym
celu. Tylko w Nim, w Nim jako centrum, mamy
swojà to˝samoÊç jako naród.
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W programie tym Jezus opisuje radykalnà
zmian´ stylu ˝ycia. Błogosławieƒstwa sà w rzeczy-
wistoÊci totalnym wywróceniem ludzkich kryteriów,
sà budzàcym niepokój pójÊciem pod pràd! Ich przy-
j´cie i wprowadzenie w ˝ycie (tak jak uczynił to
Jezus) tworzy jakoÊciowy przeskok w ˝yciu Êwiata:
autentycznà rewolucj´ miłoÊci!

DziÊ, bardziej ni˝ kiedykolwiek, głoszenie Ewan-
gelii i rozwój wspólnot chrzeÊcijaƒskich dokonuje si´
za pomocà niewielkich i kruchych Êrodków, cz´sto po-
Êród ludzi prostych i pokornych, w sytuacji mniejszo-
Êci, niezrozumienia i oschłoÊci. W niepewnej sytuacji
naszych Êrodowisk misyjnych coraz jaÊniej objawia si´
siła Ewangelii i darmowoÊç Błogosławieƒstw. Sà one
skarbem, jaki nale˝y przechowaç, budzàcym wi´ksze
pragnienie ni˝ niepokojàce i Êwiatowe propozycje.

Program Błogosławieƒstw wymaga od ewangeli-
zatorów wewn´trznego nawrócenia, bez którego
misja oraz aktywnoÊç duszpasterska nie jest mo˝liwa.
Błogosławieƒstwa Jezusa nie sà tylko stylem czy me-
todà, lecz samà istotà i sercem misyjnego głoszenia.

Przybli˝my si´ wi´c do Błogosławieƒstw, aby nau-
czyç si´, jak byç ludêmi nowymi za łaskà Pana Jezusa:
przyjmijmy je jako program i drog´ naszego uÊwi´cenia,
zgodny z Ewangelià. Âwi´ty nie jest przecie˝ nikim
innym, jak człowiekiem uÊwi´conym przez Chrystusa
w łasce Ducha Âwi´tego na chwał´ Boga Ojca. One uka-
zujà nowà kondycj´ ucznia: pełnà najgł´bszej radoÊci,
która jest u podstawy istnienia pochodzàcego od Boga.

Słowa naszego Ojca Zało˝yciela niech b´dà na-
szym programem apostolskim tego roku: „My, cho-
rzy, musimy zwyci´˝yç bł´dy naszych czasów nie tylko
poprzez naszà modlitw´ i cierpienie zjednoczone
z Chrystusem, ale te˝ poprzez aktywne włàczanie si´
w społeczeƒstwo, dajàc Êwiadectwo w duchu Błogo-
sławieƒstw i wyciàgajàc r´k´ do tego, kto potrzebuje
zrozumienia, pociechy, wsparcia”.

C H R Y S T U S
CENTRUM Papież Franciszek

Homilia podczas Mszy św. na zakończenie 
Roku Wiary, tłum. Izabela Rutkowska
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„Drogie siostry i bracia, chorzy! Nie uwa˝ajcie si´
tylko za przedmiot solidarnoÊci i miłosierdzia, ale czuj-
cie si´ w pełni uczestnikami ˝ycia
i misji KoÊcioła. Macie
swoje miejsce, specy-
ficznà rol´ w parafii
i w ka˝dym Êrodo-
wisku koÊciel-
nym. Wasza
o b e c n o Ê ç ,
cicha, ale bar-
dziej wymowna
od wielu słów,

wasza modlitwa, codzienne ofiarowanie swych cier-
pieƒ w jednoÊci z tymi, które Jezus ukrzy˝owany po-
niósł za zbawienie Êwiata, cierpliwa i nawet radosna
akceptacja własnej sytuacji sà duchowymi zasobami,
bogactwem ka˝dej wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej. Nie

wstydêcie si´ byç cennym skarbem KoÊcioła!”.
„Bycie cierpliwym – tej drogi Jezus uczy

tak˝e nas chrzeÊcijan. Nabranie cierpliwoÊci
... Nie oznacza to, by byç smutnymi. Nie,
nie – coÊ całkiem innego! To znaczy znosiç,
nieÊç na swoich barkach ci´˝ar trudnoÊci,
ci´˝ar przeciwieƒstw, ci´˝ar udr´ki. To jest

chrzeÊcijaƒska postawa zno-
szenia: nabranie cierpliwoÊci.
Jest to okreÊlone w Biblii
greckim, pełnym wyrazu sło-
wem hypomoné, znoszenie
w ˝yciu trudu dnia powszed-
niego: przeciwieƒstw, ucisków
- tego wszystkiego. Paweł
i Sylas znoszà cierpienia, upo-
korzenia: Jezus je znosił i był
cierpliwym. Jest to proces,
proces dojrzałoÊci chrzeÊci-
jaƒskiej, droga cierpliwoÊci.
Jest to proces, który trwa,
którego nie prze˝ywa si´
z dnia na dzieƒ: prze˝ywa si´
go przez całe ̋ ycie, aby dojÊç
do dojrzałoÊci chrzeÊcijaƒ-
skiej. Jest jak dobre wino”.
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3. I w koƒcu – Chrystus jest centrum historii
ludzkoÊci, a tak˝e centrum historii ka˝dego czło-
wieka. Mo˝emy do Niego odnosiç nasze radoÊci
i nadzieje, smutki i udr´ki, którymi wypełnione jest
nasze ˝ycie. Kiedy Jezus jest w centrum, nawet i te
najciemniejsze momenty naszej egzystencji sà roz-
Êwietlone. On da nam nadziej´, tak jak dał jà do-
bremu łotrowi z dzisiejszej Ewangelii.

Podczas gdy inni zwracajà si´ do Jezusa z po-
gardà – „Czy Ty nie jesteÊ Mesjaszem? Wybaw wi´c
siebie i nas” - tamten człowiek, który pomylił si´
w ˝yciu, na koƒcu mocno uchwycił si´ ˝alu, błaga-

jàc ukrzy˝owanego Jezusa: „wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42).
I Jezus obiecał mu: „DziÊ ze Mnà b´dziesz w raju”
(v. 43): w Jego Królestwie. Jezus wygłasza jedynie
słowa przebaczenia, nie słowa osàdu. I gdy człowiek
znajduje odwag´, aby poprosiç o to przebaczenie,
Pan nigdy nie odrzuci takiej proÊby [dosłownie:
nigdy nie pozwoli upaÊç takiej proÊbie]. Dzisiaj
wszyscy mo˝emy pomyÊleç o swojej historii, swojej
drodze. Ka˝dy z nas ma swojà histori´, ka˝dy z nas
ma te˝ swoje pomyłki, swoje grzechy, swoje chwile
szcz´Êcia i chwile ciemnoÊci. Dobrze nam zrobi tego
dnia, jeÊli pomyÊlimy o swojej historii i jeÊli spoj-
rzymy na Jezusa, i jeÊli powtórzymy z serca wiele
razy, ale z serca, w ciszy, ka˝dy z nas: „Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-
stwa. Jezu, wspomnij na mnie, bo ja chc´ staç si´
dobry, chc´ staç si´ dobra, ale nie mam sił, nie
umiem: jestem grzesznikiem, grzesznicà. Ale
wspomnij na mnie, Jezu! Ty mo˝esz o mnie pami´-
taç, bo Ty jesteÊ w centrum, Ty jesteÊ w swoim Kró-
lestwie!”. Jakie to pi´kne! Zróbmy tak wszyscy
dzisiaj, ka˝dy w swoim sercu, wiele razy. „Wspom-
nij na mnie, Panie, Ty, który jesteÊ w centrum, który
jesteÊ w swoim Królestwie!”

Obietnica Jezusa dana dobremu łotrowi daje nam
wielkà nadziej´: mówi nam, ̋ e łaska Bo˝a jest zawsze
obfitsza od modlitwy, w której o nià prosimy. Pan daje
nam zawsze wi´cej, jest tak bardzo hojny, daje zawsze
wi´cej ni˝ to, o co prosimy: poproÊ Go, aby o tobie pa-
mi´tał, a On wprowadzi ci´ do swego Królestwa!
Jezus jest właÊnie centrum naszych pragnieƒ radoÊci
i zbawienia. Wszyscy razem idêmy tà drogà!
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Tego dnia papie˝ Franciszek przedstawił najnow-

szy dokument: Adhortacj´ apostolskà Evangelii

gaudium – o radoÊci ewangelizacji płynàcej ze

szcz´Êcia, jakim jest poznanie Jezusa Chrystusa.

Zakończenie Roku Wiary – otwarte relikwie św. Piotra i Piotr naszych czasów

Papież Franciszek
(fragmenty z przemówień, 

homilii i dokumentów)



niajàcej wszystko argumentacji, ale swojà odpo-
wiedê ofiaruje w formie obecnoÊci, która towarzy-
szy historii dobra, łàczàcej si´ z ka˝dà historià
cierpienia, by rozjaÊnił jà promieƒ Êwiatła.
W Chrystusie Bóg zechciał podzieliç z nami t´
drog´ i ofiarowaç nam swoje spojrzenie, byÊmy zo-
baczyli na niej Êwiatło. Chrystus jest Tym, który
zniósł ból, i dlatego «nam w wierze przewodzi i jà
wydoskonala» (Hbr 12, 2).

Cierpienie przypomina nam, ˝e posługa wiary
dobru wspólnemu jest zawsze posługà nadziei, która
patrzy przed siebie wiedzàc, ˝e tylko u Boga,
w przyszłoÊci ofiarowanej przez zmartwychwstałego
Jezusa, nasze społeczeƒstwo mo˝e odnaleêç mocne
i trwałe fundamenty. W tym sensie wiara łàczy si´
z nadziejà, poniewa˝ nawet jeÊli niszczeje przyby-
tek naszego doczesnego zamieszkania, istnieje
wieczne mieszkanie, które Bóg ju˝ otworzył
w Chrystusie, w Jego ciele (por. 2 Kor 4, 16 – 5, 5).
Dynamika wiary, nadziei i miłoÊci (por. 1 Tes 1, 3;

1 Kor 13, 13) sprawia zatem, ̋ e bliskie sà nam tro-
ski wszystkich ludzi, na naszej drodze prowadzàcej
do tego miasta, «którego architektem i budowni-
czym jest sam Bóg» (Hbr 11, 10), poniewa˝ «na-
dzieja zawieÊç nie mo˝e» (Rz 5, 5).

W jednoÊci z wiarà i miłoÊcià, nadzieja kieruje
nas ku pewnej przyszłoÊci, która wpisuje si´ w per-
spektyw´ innà ni˝ iluzoryczne propozycje bo˝ków
tego Êwiata, a która daje nam nowy zapał i nowà
sił´ do codziennego ˝ycia. Nie pozwólmy, by nam
skradziono nadziej´, nie pozwólmy, ˝eby zniszczyły
jà natychmiastowe rozwiàzania i propozycje, które
blokujà nas na drodze, «rozpraszajà» czas, prze-
mieniajàc go w przestrzeƒ. Czas zawsze przewy˝-
sza przestrzeƒ. W przestrzeni krystalizujà si´
projekty, czas natomiast zawsze kieruje ku przy-
szłoÊci i pobudza do tego, by iÊç z nadziejà”. Ency-
klika Lumen fidei, nr 57.
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„Kiedy przychodzà trudnoÊci, przechodzi tak˝e
wiele pokus. Na przykład narzekanie: «Popatrz, co
mi si´ stało!». ZaÊ chrzeÊcijanin, który nieustannie
narzeka, rezygnuje z bycia dobrym chrzeÊcijaninem:
jest człowiekiem narzekajàcym, bo zawsze na
wszystko narzeka. Chodzi natomiast o milczenie
w znoszeniu cierpienia, milczenie w cierpliwoÊci.
Owo milczenie Jezusa: Jezus podczas swej m´ki nie
mówił wi´cej, jedynie dwa, trzy konieczne słowa...
Ale i one nie wyra˝ajà milczenia smutnego. Milcze-
nie znoszenia krzy˝a nie jest milczeniem smutnym.
Jest ono bolesne, tyle razy bardzo bolesne, ale nie
smutne. Serce zachowuje pokój. Paweł i Sylas mod-
lili si´ w pokoju. Prze˝ywali ból, bo zakuci byli
w kajdany, ale znosili go w pokoju. Ten proces zno-
szenia pozwala nam pogł´biç, czym jest pokój
chrzeÊcijaƒski, czyni nas mocnymi w Chrystusie”. 

„W krzy˝u Chrystusa jest cierpienie, ludzki grzech,
w tym i nasz, a On przyjmuje wszystko z otwartymi
ramionami, bierze na siebie nasze krzy˝e i mówi nam:
Odwagi! Nie niesiesz ich sam! Nios´ je wraz z tobà,
a Ja pokonałem Êmierç i przyszedłem, aby daç ci na-
dziej´, aby daç ci ̋ ycie. (…) Tylko w Chrystusie, który
umarł i zmartwychwstał, znajdziemy zbawienie i od-
kupienie. Z Nim zło, cierpienie i Êmierç nie majà
ostatniego słowa, gdy˝ On daje nam nadziej´ i ˝ycie:
przekształcił krzy˝ z narz´dzia nienawiÊci, kl´ski,
Êmierci w znak miłoÊci, zwyci´stwa i ˝ycia”.

„Tak˝e Maryja zaznała m´czeƒstwa krzy˝a. Jest
to m´czeƒstwo Jej serca, Jej duszy. Bardzo cier-
piała w sercu, gdy Jezus cierpiał na krzy˝u. M´k´
swego Syna prze˝ywała a˝ do gł´bi duszy. Była
z Nim w pełni zjednoczona w Êmierci i dlatego
otrzymała dar zmartwychwstania. Chrystus jest
pierwszym ze zmartwychwstałych, a Maryja jest
pierwszà z odkupionych, pierwszà z tych, «którzy
nale˝à do Chrystusa». Jest naszà Matkà, ale mo-
˝emy te˝ powiedzieç: naszà przedstawicielkà, naszà
siostrà, naszà pierwszà siostrà, pierwszà z odku-
pionych, która dotarła do nieba”.

„Maryja mówi: «Wielbi dusza moja Pana». Tak˝e
dziÊ Êpiewa to KoÊciół, i to na całym Êwiecie. Âpiew
ten jest szczególnie wymowny tam, gdzie Ciało
Chrystusa cierpi dziÊ m´k´. Gdzie jest krzy˝, tam
dla nas chrzeÊcijan jest nadzieja. Je˝eli nie ma na-
dziei, nie jesteÊmy chrzeÊcijanami. Dlatego lubi´
mówiç: nie pozwólcie, by wam skradziono nadziej´.
Niech nam nie skradnà nadziei, bo ta siła jest łaskà,
darem Boga, który prowadzi nas naprzód, gdy pat-
rzymy w niebo”.

„„Âwiatło wiary nie powoduje, ˝e zapominamy
o cierpieniach Êwiata. Dla ilu˝ ludzi wiary cierpiàcy
stali si´ poÊrednikami Êwiatła! Dla Êw. Franciszka
z Asy˝u tr´dowaty, a dla bł. Matki Teresy z Kalkuty
jej ubodzy. Zrozumieli tajemnic´, która jest w nich.
Zbli˝ajàc si´ do nich, z pewnoÊcià nie uwolnili ich
od wszystkich cierpieƒ ani nie mogli wytłumaczyç
ka˝dego zła. Wiara nie jest Êwiatłem rozpraszajà-
cym wszystkie nasze ciemnoÊci, ale lampà, która
w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by
iÊç. Cierpiàcemu człowiekowi Bóg nie daje wyjaÊ-
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Po niespełna roku mojej kadencji jako modera-
tora generalnego nadarzyła si´ okazja, aby odwie-
dziç kontynent afrykaƒski. Zwiàzane to było ze
Êwi´ceniami kapłaƒskimi naszego brata z Togo –
Christopha Komla Badjodou. Do Êwi´ceƒ kapłaƒ-
skich przygotowywał si´ w Kamerunie, ale pragnàł
swoje Êwi´cenia prze˝yç w swojej diecezji Atak-
pamé, w towarzystwie swojej rodziny. 

Do Afryki przylecieliÊmy 24 wrzeÊnia do Lome,
stolicy Togo. I od razu mogliÊmy doÊwiadczyç zde-
rzenia z nowà zupełnie rzeczywistoÊcià. Ten czas
mojego pobytu przypadł na koniec pory deszczowej
– tak wi´c zastałem Afryk´ jeszcze zielonà, tempe-
ratura optymalna, powy˝ej 30 stopni, przy której
mo˝na było spokojnie egzystowaç. 

Natomiast warunki ˝ycia, nawet w stolicy, były
bardzo trudne – brak dróg, infrastruktury, na uli-
cach podr´czny handel, który cechuje Afrykanów.
MieliÊmy tak˝e mo˝liwoÊç poobserwowaç ˝ycie
w osadach. Afryka ju˝ w tych pierwszych dniach
nauczyła mnie, aby patrzeç na ˝ycie, skupiajàc si´
na tym, co najbardziej istotne. Afryka uczy sza-
cunku do dóbr natury – tego np., jak cenna jest
woda. Mieszkaƒcy wioski muszà czasem iÊç po dwa
kilometry po wod´ – noszà na głowie te dzbanki,
michy. Mieç ÊwiadomoÊç, ˝e garÊç ziaren pozwoli
przetrwaç nast´pny okres. Widziałem ich ci´˝kà,
naprawd´ ci´˝kà prac´ – na roli, gdzie wszystko jest
jeszcze robione r´cznie. Odkryciem było dla mnie
drzewo, które daje cieƒ – wszyscy pod nim si´ chro-
nià, bo ju˝ par´ metrów dalej jest skwar, w którym
nie da si´ ˝yç, poruszaç. 

To, co tak bardzo rzuciło si´ w oczy, to du˝a iloÊç
młodych ludzi – dzieci, młodzie˝y, radosnych, ˝y-
wiołowych. W Togo był jeszcze czas wakacji. Ale to,
co mnie uderzyło, to bardzo szybkie usamodzielnia-
nie si´ tych dzieci – ju˝ od maleƒkoÊci, dziecko
w wieku 5-6 lat ma obowiàzek samo sobie wypraç
rzeczy, zdobyç jedzenie (czyli np. znaleêç coÊ na
polu albo zapolowaç na… szczura).

FUNDAMENTYks. Janusz Malski
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pomoc trzeba płaciç. Kto nie ma zbyt wielu Êrod-
ków do ˝ycia, w przypadku choroby skazany jest
tak naprawd´ na Êmierç, bo nie jest w stanie opła-
ciç opieki lekarskiej. Była np. taka sytuacja: syn
jednej z naszych pracownic miał wypadek, przy-
wieziono go do szpitala, a my byliÊmy wtedy od-
daleni 30 km, chłopak miał krwotok, ale nikt nie
rozpoczàł operacji, bo nie dostarczono pieni´dzy.
Gdy zebraliÊmy pieniàdze i przyjechaliÊmy do szpi-
tala, chłopak ju˝ zmarł… 

Mamy te˝ oÊrodek w Kamerunie, w Moudzie,
gdzie prowadzimy ̋ łobek. W Afryce jest du˝a umie-
ralnoÊç matek przy porodach, rodziny zwykle nie
radzà sobie z noworodkami, zostawiajà je – dzi´ki
temu oÊrodkowi mogà przekazaç je nam i dzi´ki
temu je ocaliç. Jest tam te˝ przedszkole i szkoła.
Niektóre dzieci muszà pokonaç po 5 km i naprawd´
robià to ch´tnie, aby móc w tej szkole sp´dziç te
kilka godzin. Nasza fundacja Betlejem prowadzi te˝
działalnoÊç rehabilitacyjnà – i te˝ najcz´Êciej pod-
czas okresu rehabilitacji w oÊrodku mieszka z dziec-
kiem mama, która na co dzieƒ si´ nim opiekuje. Sà
te˝ dzieci, które na stałe tam mieszkajà.

Mamy tam te˝ zakład aktywizacji zawodowej dla
młodzie˝y wiejskiej. Działa on w okresie suszy, bo
wtedy jest czas na to, aby si´ uczyç. Du˝a cz´Êç z tej
młodzie˝y to analfabeci – priorytetem była głównie
praca zapewniajàca prze˝ycie. Tam zaÊ uczà si´
krawiectwa, dziewiarstwa, ale te˝ pracy na kompu-
terze. Fundacja prowadzi tak˝e du˝e gospodarstwo
rolne, na którym pracujà właÊnie niepełnosprawni.

Co ciekawe, naszymi podopiecznymi nie sà tylko
chrzeÊcijanie, ale i muzułmanie i animiÊci. Co zaÊ

mnie szczególnie zdziwiło – ju˝ przed godz. 6.00
wszystkie dzieci, bez wzgl´du na wyznanie, zgro-
madziły si´ w kaplicy na modlitwach, choç nie jest
to ich obowiàzek. A potem wszyscy razem poszli na
Êniadanie.

Afryka to tak˝e miejsce nadziei, jeÊli chodzi
o powołania, o rozwój wspólnot. Coraz cz´Êciej
w Europie mo˝emy zobaczyç kapłanów, siostry za-
konne pochodzàce z tamtych krajów. W tych ma-
łych diecezjach, jak Atakpamé, jest ok. 85 ksi´˝y,
a w seminarium 100 kleryków. 

Urzekała mnie tamtejsza atmosfera, pełna rado-
Êci, ̋ yczliwoÊci, otwartoÊci. Moje serce zostało pod-
bite przez Afryk´. I b´d´ robił wszystko, aby
pomagaç naszym misjom – ka˝da złotówka jest tam
na wag´ złota i mo˝e pomóc im prze˝yç.
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Togo to mały kraj (6 mln. mieszkaƒców), który
przyjàł chrzeÊcijaƒstwo 150 lat temu. To, co mnie
tam bardzo uj´ło, to du˝e zaanga˝owanie Êwieckich
– katechistów budujàcych małe wspólnoty. Sam kraj
jest wielowyznaniowy – chrzeÊcijaƒstwo jest tam
w mniejszoÊci, ponadto islam, ale głównie panujà tu
religie animistyczne. Tak wi´c poligamia jest tam
na porzàdku dziennym – rodziny sà wi´c ogromne,
mogà mieç łàcznie i po 60 dzieci. 

Problemem najwi´kszym Afryki sà jednak dzisiaj
zamachy islamskich ekstremistycznych bojówek,
uzbrojonych band, które chcà wprowadziç prawo
Shariatu. Dzieje si´ tak głównie w Nigerii, w Êrod-
kowej Afryce. Ich celem jest wprowadzenie chaosu,
podziałów mi´dzy poszczególne wioski, które, jak to
mogłem zaobserwowaç, bardzo dobrze potrafià mi´-
dzy sobà współpracowaç i to mimo ró˝nic wyzna-
niowych. Efektem jednak propagandy islamskiej
w Togo jest du˝a iloÊç pobudowanych małych me-
czetów, które majà stwarzaç wra˝enie, ̋ e jest to kraj
muzułmaƒski, choç w rzeczywistoÊci tak nie jest. 

Dostrzegalny jest te˝ problem osób chorych, nie-
pełnosprawnych, które zwykle sà po prostu chowane
przez rodzin´, spychane na margines. Choroba w re-
ligii animistycznej jest uznawana za przekleƒstwo,
za brak przychylnoÊci ze strony bóstw – rodziny
wi´c raczej b´dà chciały pozbyç si´ takiej osoby ni˝
jà chroniç. Nie ma tam jeszcze idei wolontariatu,
pomocy z zewnàtrz dowartoÊciowujàcej te osoby
chore. Tak wi´c jest tu du˝o pracy dla takiej wspól-
noty jak nasza – dla Cichych Pracowników Krzy˝a. 

Ale z drugiej strony miałem niezwykle dobre do-
Êwiadczenie tamtejszego szpitala, gdzie w trosk´
o chorego była zaanga˝owana cała rodzina, która
z nim razem mieszkała w tym szpitalu dzieƒ i noc,
gotowała posiłki, karmiła go. A wi´c np. na 100
chorych było 800 osób z rodziny. Było wi´c w tych
salach jak na rynku i przez to te˝ warunki szpi-
talne daleko odbiegały od standardów, do jakich
jesteÊmy przyzwyczajeni tutaj. Poza tym – leczenie
jest prywatne, za ka˝dy zabieg, nawet pierwszà
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Ks. Christoph Komla Badjodou uro-

dził si´ w roku 1978 w wiosce w die-

cezji Atakpamé. Wzrastał w rodzinie

chrzeÊcijaƒskiej. Gdy miał ju˝ 10 lat,

został ministrantem, a gdy skoƒczył

11, poprosił o umo˝liwienie mu wstà-

pienia do seminarium. Podczas stu-

diów poznał misjonarzy z Societa

Missioni Africane (SMA), znanych

jako ojcowie biali. Pami´ta ich po-

Êwi´cenie w pracy i w nauczaniu.

Swoje studia seminaryjne zdecydował

si´ podjàç w Gran Seminario di Filo-

sofia w Burkina Faso. Natomiast Ci-

chych Pracowników Krzy˝a poznał

poprzez Centrum Ochotników Cierpie-

nia podczas jednych z wakacji. W paê-

dzierniku 2008 roku przybył do

Fundacji Betlejem w Moudzie, gdzie

przez rok pracował i studiował. Ten

czas sp´dzony z dzieçmi i ich nauczy-

cielami sprawił, ˝e ks. Christoph za-

pragnàł swojà kapłaƒskà słu˝b´

realizowaç właÊnie we wspólnocie 

Cichych Pracowników Krzy˝a.



Bł. Luigi Novarese ukazuje nam dwie drogi,
które sà podstawà w ˝yciu ka˝dego chrzeÊcijanina,
ale przede wszystkim sà one fundamentem dla nas,
dla tych, którzy pokochali i uczynili swoim aposto-
lat Centrum Ochotników Cierpienia. Pierwszà takà
drogà jest całkowite oddanie siebie Matce Naj-
Êwi´tszej poprzez akt całkowitego poÊwi´cenia sie-
bie Bogu przez Jej r´ce. Druga droga to
dowartoÊciowanie cierpienia, prze˝yte w łasce
Bo˝ej, a przede wszystkim dobrowolne ofiarowanie
cierpienia.

Dla Błogosławionego Novarese oddanie siebie
w r´ce Maryi oznacza jeszcze gł´bsze ˝ycie du-
chowe i wybór drogi, którà ka˝dy chrzeÊcijanin po-
winien iÊç, drogi Êwi´toÊci. Przede wszystkim
jednak ma to byç ˝ycie na wzór Maryi. 

„Maryja, Twoja Matka niebieska, wychodzi Ci
na spotkanie, czyni swoimi twoje trudy i przedsta-
wia ci´ Jezusowi. Jej łaska jest twojà łaskà, ponie-
wa˝ Ona jest twojà mamà. Swojà niepokalanà
czystoÊcià okrywa ci´ jak płaszczem. Wypełnij
swoje serce obecnoÊcià swojej Matki niebieskiej,
która jest tu˝ przy tobie, delikatnà dłonià głaszcze
ci´ po głowie i mówi ci: Ja nie zadawałam ˝adnego
dlaczego. JeÊli ˝ycie ci´ m´czy, jeÊli twoja dusza
czuje si´ skr´powana wieloma defektami i kusi ci´,
byÊ odwrócił si´ od Boga, myÊl o Maryi, proÊ Ma-
ryj´, wołaj Maryj´. Jeszcze nikt nie został zawie-
dziony w swoich nadziejach. W Niej wszyscy
znajdujà odpoczynek”.

Zawierzenie Maryi jest gł´boko ewangeliczne.
W testamencie z Krzy˝a (por. J. 19,20) Pan Jezus
sam dał nam Maryj´ jako naszà Matk´. Słowa na-
szego Pana: „Oto Matka Twoja” nie mogà byç trak-
towane lekko i powierzchownie, poniewa˝ zostały
one wygłoszone w bardzo szczególnej chwili: Êmierci
Syna. Ona stoi pod Krzy˝em i patrzy, i współcierpi,
bo jej jedyny Syn umiera. Jest skazany na Êmierç.
Maryja trwa pod Krzy˝em, chocia˝ nie oszukujmy
si´, z pewnoÊcià Jej serce krwawi, jak niejednej
matce by krwawiło czy krwawi, kiedy jest Êwiad-

kiem Êmierci własnego dziecka. Jednak to, co naj-
wa˝niejsze, to fakt, ˝e trwa pod Krzy˝em.

Jej postawa wobec cierpienia jest dla nas wszyst-
kich szkołà i drogà, którà powinniÊmy iÊç. Po-
patrzmy, co Maryja robi wobec cierpienia Syna:
trwa, po cichu, w milczeniu – po prostu wspiera Go,
pomimo ˝e sama cierpi.

DOM
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NASZE 
ZAWIERZENIE SIĘ
MARYI
s. Beata Dyko SOdC

„Âwiadomy mojego powołania chrzeÊci-
jaƒskiego, odnawiam dziÊ i składam na
Twoje r´ce o Maryjo, przyrzeczenia
Chrztu Âwi´tego. Wyrzekam si´ na za-
wsze szatana i jego spraw i oddaj´ bez
reszty Jezusowi Chrystusowi, by nieÊç
z Nim wiernie swój krzy˝, w ka˝dym dniu
˝ycia, według woli Ojca. W obecnoÊci ca-
łego KoÊcioła obieram Ciebie Maryjo za
mojà Matk´ i Patronk´. Ofiaruj´ Ci i po-
Êwi´cam siebie, moje ˝ycie i wartoÊç
moich dobrych czynów dokonanych
w przeszłoÊci, teraêniejszoÊci i przyszło-
Êci. Dysponuj mnà i wszystkim, co do
mnie nale˝y, na wi´kszà chwał´ Bo˝à,
teraz i w wiecznoÊci. Amen”.
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b´dzie naszà gwarancjà w dà˝eniu do Êwi´-
toÊci. Sama Maryja przyjdzie nam
pomóc w momentach trudnych, kiedy
nie b´dziemy widzieç drogi wyj-
Êcia i poka˝e nam drog´ wyj-
Êcia. JeÊli nasze ˝ycie jest
ukrzy˝owane, musimy pa-
mi´taç o tym, ˝e obok
naszego krzy˝a stoi
równie˝ Maryja,
Matka Jezusa i nasz
Matka, tak jak
stała pod Krzy˝em
Swojego Syna.
Ten akt zawie-
rzenia swojego
˝ycia Matce
NajÊwi´tszej
jest czystym
oddaniem si´
Bogu poprzez
r´ce Maryi”.

Nasz Błogo-
s ł a w i o n y
wzywa ka˝dego
z nas, aby ta
modlitwa zawie-
rzenia si´ Matce
NajÊwi´tszej stała
si´ naszà codziennà
modlitwà. Zarówno
w naszych osobistych
modlitwach, jak
i wspólnotowych, pod-
czas spotkaƒ małych grup.
„W ten sposób Dziewica Ma-
ryja posługuje si´ ka˝dym
z nas, aby nieÊç Swojego Syna
Êwiatu, a dzi´ki temu, w imi´ Bo˝e
i Maryi, rozpocznie si´ prawdziwa
wiosna dla naszego apostolatu”.
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Nasz Zało˝yciel powtarzał: „JeÊli twoje ˝ycie
jest szare i marnieje od ciàgłego wpadania w grze-
chy, jeÊli twój umysł chwieje si´ pod ci´˝arem
wspomnieƒ przeszłoÊci, zwróç swe oczy ku twojej
Mamie. Czy nie widzisz, jakim Êwiatłem ona ema-
nuje? Nie rozumiesz, ˝e Ona chce ci pomóc? Ona
ci´ kocha. Ona chce twojego dobra. Ona ma mo˝li-
woÊç dysponowaç cudami, jeÊli sà konieczne, Ona
ma moc uczyniç z twojej duszy dusz´ pełnà wiary”.

Błogosławiony Luigi Novarese zalecał wszystkim
akt zawierzenia si´ Maryi. Nie miał byç to gest jed-
norazowy, ale akt powtarzany wielokrotnie. 

„Bóg, który dał nam wszystko przez r´ce Maryi,
niczego nie chce udzieliç poza tym kanałem, Êwi´tym
kanałem, kanałem pochodzàcym wprost od Boga.
Ona jest prostà drogà dla wszystkich, drogà krótkà
i wolnà od pułapek. PoÊwi´ç si´ Jej. PoÊwi´ç Jej
swojà dusz´ i jej defekty, poÊwi´ç Jej swoje ciało
i całà swojà aktywnoÊç. W całkowitym akcie swojej
wolnej woli oddaj Jej swoje zasługi, owoce swoich dni
pełnych cierpienia. Oddaj Jej wszystko, co masz, co
miałeÊ i co mógłbyÊ mieç w tym ˝yciu i po Êmierci.
W ten sposób stracisz zdolnoÊç bycia i posiadania
i staniesz si´ rzeczà Madonny, którà Ona b´dzie
mogła dysponowaç, którà wykorzysta w słu˝bie
innym braciom. Staniesz si´ w ten sposób jak
dziecko, które przynosi do swojej mamy owoc swojej
pracy, którym ona dysponuje i obdarza wszystkich”.

Wiemy dobrze, ˝e nasza duchowoÊç oparta jest
na przesłaniach Matki Bo˝ej z Lourdes i Fatimy. To
tam właÊnie Maryja wzywa ka˝dego z nas do mod-
litwy i pokuty. Odpowiadajàc na zaproszenie Maryi,
powinniÊmy pójÊç dalej, gł´biej i zawierzaç ka˝dy
nasz czyn właÊnie Jej. A co oznacza ten akt zawie-
rzenia Matce NajÊwi´tszej? Oznacza powrót pod
Chrystusowy Krzy˝.

„Naszà siłà jest Maryja. Jej ofiarowujmy to, co po-
siadamy. W Niej mo˝emy odnaleêç naszà nadziej´.
Ona jest całà naszà nadziejà. To właÊnie Maryi odda-
jemy nasze czyny, które uderzajà bezpoÊrednio w złego
i go unieruchamiajà. Jakie to czyny? Nasza modlitwa

wzmocniona naszym cierpieniem. Czy czasem Krzy˝
nie wyzwolił całego Êwiata? A czy nasze ˝ycie nie jest
kontynuacjà pasji Chrystusa? WłaÊnie dzi´ki temu,
po raz kolejny, mo˝emy zobaczyç, jak sam Bóg wy-
biera pokornych i słabych, aby uni˝yç bogatych”.

Co tak naprawd´ oznacza akt oddania si´ Matce
NajÊwi´tszej? „Poprzez konsekracj´ – akt całkowi-
tego poÊwi´cenia, dasz Jej wszystko i b´dziesz ju˝
zawsze pracował tylko dla Niej. Oddajàc jej wszyst-
kie teraêniejsze i przyszłe zasługi, szczególnie zaÊ te
przyszłe, ponawiasz akt oddania si´, sprawiasz, ˝e
b´dzie on kontynuowany nawet po Êmierci”. 

Zawierzenie si´ Matce NajÊwi´tszej jest czymÊ
wi´cej ni˝ tylko dobrà radà ks. Novarese. Mówił on,
˝e ka˝dy wa˝ny moment w naszym ˝yciu, ka˝de
trudne doÊwiadczenie, sytuacj´ ˝yciowà, ka˝dego
człowieka i nas samych nale˝y oddawaç Matce Naj-
Êwi´tszej.  Idzie dalej, mówił, ̋ e ka˝de rekolekcje na-
le˝y koƒczyç takim aktem zawierzenia siebie i swoich
czynów Matce NajÊwi´tszej, ka˝de spotkanie małej
grupy apostolatu. Nie mo˝emy nigdy zapominaç o tej
szczególnej modlitwie, którà mamy dzi´ki Êw. Lud-
wikowi Grignon de Montfort, a która jest bardzo
wa˝na dla nas, członków apostolatu, Cichych Pra-
cowników Krzy˝a, ale te˝ dla wszystkich tych, któ-
rym bliska jest duchowoÊç Luigiego Novarese.

Akt zawierzenia si´ Maryi jest po to, aby jeszcze
gł´biej prze˝ywaç naszà jednoÊç z samym Chrystu-
sem, Panem naszego ̋ ycia. Jest aktem, który pomaga
nam w dà˝eniu do Êwi´toÊci. Dlaczego ta modlitwa
jest tak wa˝na dla Błogosławionego Luigiego Nova-
rese? Oto jego odpowiedê: „poniewa˝ oddanie si´
w r´ce Maryi jest najlepszym Êrodkiem do przypro-
wadzenia dusz naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi”.

Bł. Luigi Novarese łàczy wiernoÊç przyrzecze-
niom chrzcielnym z aktem oddania si´ Maryi. Ten
akt „zobowiàzuje Ciebie do ˝ycia i wytrwania
w łasce i jest ona prawdziwym odnowieniem przy-
rzeczeƒ chrzcielnych. To jest właÊnie ta odpowiedê
na wezwania Maryi w Lourdes i Fatimie. Akt za-
wierzenia si´. Nasze oddanie si´ Niepokalanej 



W KoÊciele rozpoczynamy czteroletni program
duszpasterski (2013-2017), pod hasłem: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiar´
i chrzest do Êwiadectwa”.

Tematem programu na najbli˝szy rok liturgiczny
sà z kolei słowa: „Wierz´ w Syna Bo˝ego”. Jego rea-
lizacja rozpocznie si´ w pierwszà niedziel´ Adwentu,
1 grudnia br. WÊród priorytetów programu sà: Słowo
Bo˝e, czyli propagowanie Biblii jako Słowa Bo˝ego,
ukazywanie jej wa˝noÊci w ˝yciu chrzeÊcijaƒskim oraz
pogł´bianie duchowoÊci biblijnej; Ewangelizacja;
wreszcie katecheza dorosłych przed chrztem dziecka.

W ramach pierwszego priorytetu program dusz-
pasterski ma zach´caç do ró˝nych działaƒ popula-
ryzujàcych znajomoÊç Biblii, pogł´biajàcych
duchowoÊç biblijnà oraz do tworzenia parafialnych
kr´gów biblijnych, które sà cz´sto prawdziwà
„szkołà wzrostu” ÊwiadomoÊci to˝samoÊci chrze-
Êcijaƒskiej - tłumaczył ks. Szymon Stułkowski, se-
kretarz Komisji Duszpasterstwa.

W programach homiletycznych i katechetycznych
sugeruje si´ podj´cie nast´pujàcych treÊci: „Pismo
Êwi´te jako Słowo Bo˝e, Bóg, który przychodzi
przez Słowo, wiara w Jezusa Chrystusa, wybranie –
powołanie, powołanie do bycia uczniem, do ̋ ycia we
wspólnocie“. Propagowane te˝ b´dzie Dzieło Bib-
lijne. Zakłada si´ równie˝ aktywne włàczenie tego
stowarzyszenia w realizacj´ programu. Wa˝nym mo-
mentem roku duszpasterskiego b´dzie uroczyste
wr´czenie Ewangelii Êw. Marka wiernym w ka˝dej
parafii, co ma nastàpiç w Niedziel´ Biblijnà.

Dzieło ewangelizacji ma byç odpowiedzià na po-
st´pujàcà dechrystianizacj´. W tym kontekÊcie
ks. Stułkowski zwrócił uwag´ na koniecznoÊç prze-
prowadzania w parafiach rekolekcji kerygmatycz-
nych, które powinny si´ odbywaç w Wielkim PoÊcie
i mieç swoje dopełnienie w Wigilii Paschalnej z cen-
tralnym punktem odnowy przymierza chrzcielnego.

Trzecim priorytetem najbli˝szego programu
duszpasterskiego ma byç katecheza przedchrze-
cielna dorosłych, polegajàca na pogł´bieniu kate-
chezy rodziców i chrzestnych. Katecheza ta ma si´
koncentrowaç wokół sakramentów inicjacji chrze-
Êcijaƒskiej i jako taka wprowadzana praktyk´ pa-
rafii. Katechezy te mogliby prowadziç duszpasterze
lub przygotowani Êwieccy katechiÊci. Nad wypraco-
waniem szczegółowych wytycznych w tym zakresie
pracuje powołany w styczniu br. specjalny zespół
pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka.

Wiadomości KAI
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Cisi Pracownicy Krzyża
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ORĘDZIE BŁ. NOVARESE
WŚRÓD KAPELANÓW SZPITALNYCH

NOWY ROK DUSZPASTERSKI:
WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Na Jasnej Górze w dniach 4-7.11. br. odbyły si´
doroczne rekolekcje kapelanów szpitalnych, domów
opieki społecznej i hospicjów. Eucharystii koƒczàcej
czterodniowe çwiczenia duchowe przewodniczył bp
Stefan Regmunt, przewodniczàcy Zespołu KEP ds.
Duszpasterstwa Słu˝by Zdrowia.

„JesteÊmy Êwiadomi tego, ˝e bez stałej odnowy
duchowej nie jesteÊmy w stanie stanàç na wysokoÊci
zadaƒ i oczekiwaƒ naszych podopiecznych, pacjen-
tów. Takim motorem duchowym sà rekolekcje, które
pozwalajà nam powróciç do pracy z wi´kszym opty-
mizmem, ale i nadziejà oraz poczuciem sensu cier-
pienia” – powiedział ks. Stanisław Warzeszak,
krajowy duszpasterz słu˝by zdrowia.

WÊród zaproszonych goÊci była tak˝e wspólnota
Cichych Pracowników Krzy˝a, której zadaniem było

przybli˝enie charyzmatu i postaci bł. Luigiego No-
varese oraz działalnoÊci apostolskiej Centrum
Ochotników Cierpienia. Reprezentowali jà: ks. Ra-
dosław Horbatowski, s. Ewa Figura oraz Izabela
Rutkowska z redakcji „Kotwica”.

Dzi´kujemy ks. Arkadiuszowi Zawistowskiemu,
sekretarzowi krajowego duszpasterza słu˝by zdro-
wia, za zaproszenie i umo˝liwienie nam głoszenia
tego charyzmatu wobec tak wa˝nego grona, jakim
sà kapelani szpitalni. Trzeba pami´taç, i˝ jednym
z zadaƒ bł. L. Novarese było w czasach papie˝a
Pawła VI zapewnienie opieki duszpasterskiej
w szpitalach. 

Mamy nadziej´, ̋ e w nasze apostolskie dzieło za-
anga˝uje si´ coraz wi´cej ksi´˝y. A w przyszłoÊci
mo˝e powstanie i u nas Maryjna Liga Kapłanów.



Papieska Rada ds. Słu˝by Zdrowia i Duszpasterstwa
Chorych co roku organizuje mi´dzynarodowà konfe-
rencj´ na tematy zwiàzane z ogólnoÊwiatowym stanem
opieki nad chorymi. W tym roku temat konferencji
brzmiał: KoÊciół w słu˝bie osób chorych w podeszłym
wieku: opieka nad osobami cierpiàcymi na choroby neu-
rodegeneracyjne. Obrady miały miejsce w Watykanie,
w sali obrad nad aulà Pawła VI i trwały od 21 do 23 lis-
topada br., stanowiàc jednoczeÊnie ostatnie wielkie wy-
darzenie Roku Wiary. Na konferencj´ przyjechali
przedstawiciele ponad 60 krajów. Polsk´ reprezentował
bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski,
przewodniczàcy Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa
Słu˝by Zdrowia, który przedstawił sytuacj´ KoÊcioła
w Polsce – podejmowane działania i słu˝b´ wspólnot
działajàcych na rzecz osób starszych chorych.

Konferencj´ rozpocz´ła uroczysta Msza Êw. spra-
wowana przy głównym ołtarzu bazyliki Êw. Piotra.
Przewodniczył jej abp Zygmunt Zimowski, stojàcy
na czele Papieskiej Rady. Był to dzieƒ ofiarowania
NajÊwi´tszej Maryi Panny. Pierwszym wi´c „wy-
kładem” tego niezwykłego spotkania była Ewange-
lia opowiadajàca o zwiastowaniu, w której Anioł
powiadomił Maryj´ tak˝e o cudzie, jakiego do-
Êwiadczyła jej starsza krewna, El˝bieta. Jak wia-
domo, pierwszym ruchem Maryi po tym, jak została
Matkà Boga, były odwiedziny El˝biety i Jana. To
te˝ wskazuje kierunek troski, jakà powinien podjàç
człowiek ka˝dego czasu – opieka nad osobà starszà
i nad nowo pocz´tà – czyli tà najsłabszà.

Eutanazja i aborcja sà wi´c głównym powodem
i znakiem globalnego kryzysu wartoÊci, a co za tym
idzie samych społeczeƒstw, a w konsekwencji i kry-
zysu finansowego. Zwrócił na to uwag´ ks. prał.
Jacques Suaudeau, z Papieskiej Akademii pro Vita:
„Nie jest prawdà, ̋ e ̋ ycie nam si´ współczeÊnie wy-
dłu˝yło. Poziom umieralnoÊci jest ustabilizowany,
zmalała po prostu liczba urodzeƒ. Bez wàtpienia
zatem starzenie si´ społeczeƒstwa spowoduje
ogromne problemy słu˝by zdrowia. Nie mamy jed-
nak ˝adnego prawa redukowaç opieki poprzez 
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z uczonych. Dr John Beard, Dyrektor „Departament of
Ageing and Life Course” WHO ze Szwajcarii, radzi
w tej sytuacji: „Nale˝y zatem pracowaç nad tworze-
niem Êrodowisk przyjaznych dla ludzi z demencjà –
uczyniç demencj´ globalnym priorytetem słu˝by
zdrowia, prowadziç badania, organizowaç akcje spo-
łeczne upubliczniajàce problem i pomagajàce rozu-
mieç te choroby. Choç wydaje si´ to niewiarygodne,
wcià˝ sà na Êwiecie takie zakàtki, gdzie kobiety z de-
mencjà traktuje si´ jak czarownice i si´ je zabija”.

Lekarze byli zgodni co do czynników ryzyka, jakie
przyspieszajà procesy neurodegeneracyjne. Sà nimi:
palenie tytoniu, depresja, brak aktywnoÊci intelektual-
nej i fizycznej, niski poziom wykształcenia, wychowa-
nia, socjalizacji. Wiele razy powtarzało si´ tak˝e
stwierdzenie, ˝e podstawà w leczeniu tego typu pa-
cjentów jest dobrze zorganizowana pomoc społeczna.
Jak powiedział prof. Frank Ulrich Montgomery, Prze-
wodniczàcy Zwiàzku Lekarzy wNiemczech: „Choroby
neurodegeneracyjny to problem masowy – problem na-
silajàcy si´ z tego powodu, ̋ e zanikajà struktury budo-
wane na rodzinie. Wszelkie dzisiejsze koncepcje
socjalne ukazujà raczej ogólnà politycznà demencj´ na-
szych rzàdów. Wszelkie zaÊ powodzenie w leczeniu po-
winno iÊç poprzez wzmocnienie pomocy rodzinom.
Sama medycyna jest w stanie sobie poradziç z rozpoz-
naniem problemu, ale nasze społeczeƒstwo, nasi poli-
tycy – niestety nie. Umiemy opisaç te choroby,
zdiagnozowaç je na poziomie medycznym i naukowym,
ale nie umiemy zaopiekowaç si´ chorym człowiekiem”.

Nasilajàcy si´ wzrost omawianego problemu jest
zatem wprost zale˝ny od kondycji naszych rodzin
i wskazuje na podstawowy problem dzisiejszego
człowieka, jakim jest nieumiej´tnoÊç tworzenia
wi´zi, budowania relacji. Pisał ju˝ o tym w roku
1999 Jan Paweł II w liÊcie „Do moich Braci i Sióstr
– ludzi w podeszłym wieku”: „Najbardziej natural-
nym Êrodowiskiem prze˝ywania staroÊci pozostaje
to, w którym człowiek w podeszłym wieku czuje si´
«u siebie» – wÊród krewnych, znajomych i przyjaciół
– oraz gdzie mo˝e byç jeszcze w jakiÊ sposób 

eliminacj´ osób starszych. Wi´kszym problemem
jest antykoncepcja i aborcja. Kraje rozwini´te sà
ewidentnie pod wpływem kultury Êmierci”.

Na tych najsłabszych nieustannie kieruje te˝ nasz
wzrok obecny papie˝ Franciszek. W dzieƒ poprze-
dzajàcy t´ konferencj´ Ojciec Âwi´ty wygłaszał aku-
rat w Domu Êw. Marty kazanie na temat osób
starszych: „˚yjemy w czasach, w których starcy si´
nie liczà. Brzydko to powiedzieç, ale sà do wyrzu-
cenia, bo przeszkadzajà. Tymczasem osoby w pode-
szłym wieku niosà nam histori´, doktryn´, wiar´
i przekazujà nam jà w spadku. Sà jak dobre, stare
wino: majà w sobie t´ moc, by przekazaç szlachetne
dziedzictwo. (…) Naród, który nie troszczy si´
o dziadków, nie szanuje starszych, nie ma przyszło-
Êci, bo brak mu pami´ci, którà stracił”.

Podczas konferencji wygłoszono ponad 40 refera-
tów. WÊród prelegentów byli biskupi, duszpasterze
słu˝by zdrowia, lekarze, profesorowie akademiccy,
przedstawiciele ró˝nych organizacji, koÊcielnych
i Êwieckich, działajàcych na rzecz osób starszych
i chorych. Prognozy i refleksje, jakie przedstawili,
napawajà smutkiem… Sà jednoczeÊnie głoÊnym ape-
lem o przemian´ myÊlenia i działania – indywidual-
nego i społecznego. IÊcie adwentowym wołaniem:
„Nawracajmy si´ i wierzmy w Ewangeli´!”.

Jak zauwa˝ył prof. Fabrizio Oleari, Przewodni-
czàcy Instytutu Zdrowia z Włoch, „post´pujàce po-
gorszanie si´ funkcji ˝yciowych, widoczne w rosnàcej
liczbie chorób neurodegeneracyjnych nale˝y nazwaç
epidemià. W roku 2030 depresja i Alzheimer b´dà po-
Êród dziesi´ciu najliczniejszych i najci´˝szych chorób
naszej planety. Ju˝ dzisiaj na Alzhaimera choruje ok.
34 milionów osób na Êwiecie”. Szacuje si´, i˝ w ciàgu
najbli˝szych 20 lat liczba cierpiàcych na choroby neu-
rodegeneracyjne mo˝e si´ podwoiç, a w ciàgu 40 lat –
potroiç. Podobne statystyki przedstawiał prawie ka˝dy
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Prof. Carlo Vergani (Włochy, Profesor Geronto-
logii i Geriatrii z Uniwersytetu wMediolanie): Trzeba
pami´taç, i˝ wiele chorób jest tak naprawd´ normal-
nych w danym wieku. Nie ma leku na samà staroÊç…
Naszym problemem powinno byç nie tyle szukanie
sposobów, by uwolniç człowieka od choroby, ale by
pomóc mu godnie prze˝yç swoje ˝ycie z tà chorobà.

Kard. Willem Jacobus Eijk (Holandia, biskup
Utrechtu): Âw. Teresa z Lisieux, doÊwiadczajàc włas-
nego cierpienia, pytała: cierpi´ du˝o, ale czy cierpi´
dobrze? Była Êwiadoma tego, ˝e bez wiary nie byłaby
w stanie poradziç sobie z tak wielkim cierpieniem.
Człowiek nie jest bowiem w stanie odkryç sensu cier-
pienia bez Chrystusa. Tylko Chrystus jest w stanie
sprawiç, ˝e mo˝emy stanàç ponad własnym cierpie-
niem. Zadaniem wi´c chrzeÊcijan jest ukazywanie god-
noÊci osób starszych cierpiàcych i przekonywanie
innych o wartoÊci ich ˝ycia. Osoby starsze to Êwiadko-
wie Ewangelii, wiary. Nie przedmioty opieki, ale pod-
mioty – ˝ywe członki KoÊcioła. Ikonà wszystkich osób
starszych cierpiàcych jest Jan Paweł II, który nie bał
si´ pokazywaç publicznie swojej cierpiàcej twarzy.
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widzi tylko jeden rodzaj u˝ytecznoÊci człowieka star-
szego – powinien on popełniç samobójstwo, aby staç
si´ dawcà organów i w ten sposób pomóc społeczeƒ-
stwu rozwiàzaç problem transplantologii”.

Jako odpowiedê na t´ przera˝ajàcà ide´
prof. Ritter podaje „nauczanie chrzeÊcijaƒskie,
które patrzy na człowieka jak na obraz Boga i mówi
o tym, ˝e człowiek ma wartoÊç z samego faktu, ˝e
jest człowiekiem i nie potrzebuje innych powodów
do jej uzasadnienia. NiepełnosprawnoÊç nie ma wi´c
tu wpływu na kwesti´ godnoÊci danej osoby. Raczej
to właÊnie niepełnosprawnoÊç przydaje jej godnoÊci,
bo czyni jà bli˝szà Chrystusowi. To te˝ zbli˝a do
Chrystusa jej opiekuna – gdy troszczy si´ on o cho-
rego, zbli˝a si´ do wiecznoÊci. W istocie bowiem
troska o starszych pacjentów unosi nas ku niebu. 

Pacjent z chorobà neurodegeneracyjnà wiele nas
uczy. ˚ycie tych pacjentów nie jest tak skoncentro-
wane na racjonalnoÊci. Sà jak dzieci – skoncentro-
wane na chwili bie˝àcej, nie martwià si´ o jutro.
NiezdolnoÊç do komunikacji, która stygmatyzuje ich
w oczach utylitarystów, oferuje nam unikalnà szans´,
jak wskazał papie˝ Benedykt XVI: gdy Bóg przema-
wia do nas w ciszy, wtedy my odkrywamy w ciszy
mo˝liwoÊç rozmawiania z Bogiem i o Bogu. Cisza jest
integralnà cz´Êcià komunikacji. Czy nie doÊwiadcza-
liÊmy tego wszyscy, jak bardzo nauczał nas Ewange-
lii nasz Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II pod koniec swego
˝ycia, nie u˝ywajàc do tego ani jednego słowa? 

Tak wi´c to właÊnie chrzeÊcijaƒstwo oferuje t´
najwspanialszà baz´ do podejmowania odpowied-
nich wyborów w leczeniu i opiece nad pacjentami
z chorobami neurodegeneracyjnymi. I my, jako
chrzeÊcijanie, musimy mieç odwag´ postulowaç
o humanitarne decyzje oparte na nauczaniu chrze-
Êcijaƒskim. Musimy umieç broniç si´ przed oska-
r˝eniem, ˝e taka wizja to czysty społeczny
romantyzm, niemo˝liwy do wykorzystania w prak-
tyce i nieatrakcyjny dla wi´kszoÊci społeczeƒstwa”.

Pesymistyczne statystyki i prognozy nie mogà
byç zatem jedynà i ostatecznà wizjà współczesnego

u˝ytecznym. W miar´ jak wzrastaç b´dzie Êrednia
długoÊç ˝ycia, a w konsekwencji tak˝e liczba ludzi
starych, coraz bardziej konieczne b´dzie krzewienie
kultury, która akceptuje i ceni staroÊç, a nie spycha
jej na margines społeczeƒstwa. Rozwiàzaniem ideal-
nym pozostaje obecnoÊç człowieka starego w rodzi-
nie, której nale˝y zapewniç skutecznà pomoc
socjalnà, stosownie do potrzeb wzrastajàcych wraz
z upływem lat lub pogarszaniem si´ stanu zdrowia”.

Wniosek ten powtórzył tak˝e dr Nicola Vanacore,
neuroepidemiolog z włoskiego centrum epidemiolo-
gicznego: „W przypadku tych chorób trzeba wyjÊç
od wizji medyczno-centrycznej ku wizji społeczno-
centrycznej i bardziej skupiç si´ na organizowaniu
słu˝b pomocy i opieki”. Aby jednak było to mo˝liwe,
musiałby nastàpiç przewrót w całej współczesnej fi-
lozofii nastawionej na konsumpcjonizm, pragma-
tyzm, racjonalizm, utylitaryzm, opartej na idei
pomna˝ania dóbr, której zało˝enia sà coraz bardziej
niehumanitarne, a wr´cz antyhumanitarne. Obszer-
nie na ten temat mówił prof. Christoph F. von Ritter
z RoMed Klinik Prien AM Chiemsee w Niem-czech:
„Zaczyna si´ wierzyç, i˝ Êrodki, jakimi dysponuje
społeczeƒstwo, jakich potrzebuje do rozwoju
i ochrony zdrowia, sà niewystarczajàce. Konsek-
wencjà tego myÊlenia jest coraz agresywniejsze alar-
mowanie o zabezpieczanie tych Êrodków, a jednà
z najbardziej radykalnych dróg oszcz´dzania jest po-
mysł legalizacji tzw. asystowanego samobójstwa i eu-
tanazji. (…) Współczesna wizja antropologii oparta
jest głównie na filozofii utylitarnej – a utylitarna kon-
cepcja człowieka mówi, ̋ e jego wartoÊç i godnoÊç za-
le˝y od jego zdolnoÊci i mo˝liwoÊci do pomna˝ania
wspólnego społecznego dobra. Według niej człowiek
starszy i chory na chorob´ neurodegeneracyjnà jest
bezu˝yteczny – nie tylko nie jest w stanie niczego pro-
dukowaç, ale przyczynia si´ do powstawania debetu.
Narastajàcy kryzys ekonomiczny w połàczeniu z takà
wizjà człowieczeƒstwa prowadzi bezpoÊrednio do wy-
powiedzenia wojny słabym. Jeden z filozofów utyli-
tarystów – J. Savulescu z Centrum Etyki w Oxfordzie
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Prof. Christina M. Puchalski OCDS (USA, Zało˝y-
cielka Institute for Spirituality and Health na Uniwersyte-
cie George’a Washingtona): Choroby neurodegeneracyjne
powodujà cz´sto społeczno-duchowà izolacj´. Osoba chora
myÊli: moje ˝ycie jest bezu˝yteczne, beznadziejne, jestem
opuszczony, niekochany, nie pasuj´ tu, po co wi´c miałbym
dalej ̋ yç? Trzeba wi´c zatroszczyç si´ o nadanie sensu i do-
wartoÊciowanie ich ˝ycia, o wzbogacenie ich o nowe, ale
realistyczne êródła nadziei, przekierowaç ich materialne
i racjonalistyczne myÊlenie na wy˝sze, transcendentalne
cele. Wa˝ne jest wi´c wprowadzenie do opieki paliatywnej
dziedziny duchowoÊci i uznanie choroby duchowej tak˝e za
problem medyczny, a duchowe cierpienie za cierpienie
w sensie medycznym. DuchowoÊç mo˝e byç znakiem ˝y-
ciodajnym, jej rozwój kieruje nas ku trosce o godnoÊç
osoby, o rozwój wzajemnych wi´zi. Wa˝ne, aby osobom
starszym i chorym zapewniç opiek´ duchowà, nie izolowaç
ich od wspólnot koÊcielnych. Opieka ksi´˝y skupia si´
zwykle jedynie na sakramentach, a ludzie potrzebujà cze-
goÊ wi´cej – rozmowy, współczucia, miłosierdzia, prostych
oznak sympatii, miłoÊci. Trzeba pami´taç, ˝e duchowoÊç
ma wymiar terapeutyczny. 

Prof. Arndt Büssing (Niemcy, Institute of Integrative
Medicine): Lekarze powinni zdawaç sobie spraw´ z du-
chowych potrzeb swoich pacjentów. Wiara okazuje si´
byç wa˝nà pomocà w procesie zdrowienia czy prze˝ywa-
nia choroby. Wysoki poziom duchowy ma te˝ zwiàzek
z powolniejszym post´powaniem choroby Alzheimera. Po-
zytywna interpretacja choroby pomaga jà prze˝yç, po-
maga zachowaç poczucie sensu i godnoÊci. Ten duchowy
poziom jest wprost powiàzany z psychicznym samopo-
czuciem. Stàd te˝ wa˝ne jest podj´cie kwestii: jak otwo-
rzyç drzwi duchowoÊci?



Pozwól, o Panie ˝ycia, 
abyÊmy to sobie 
wyraênie uÊwiadomili 
i umieli cieszyç si´ 
ka˝dym etapem naszego ˝ycia 
jako darem 
niosàcym bogate obietnice 
na przyszłoÊç.

Spraw, byÊmy z miłoÊcià 
przyjmowali Twojà wol´, 
zawierzajàc si´ ka˝dego dnia 
Twoim miłosiernym dłoniom.

Gdy zaÊ nadejdzie chwila 
ostatecznego «przejÊcia», 
pozwól, abyÊmy umieli 
jà powitaç z pokojem w sercu, 
nie ˝ałujàc niczego, 
co przyjdzie nam porzuciç. 

Kiedy bowiem 
po długim poszukiwaniu 
spotkamy Ciebie, 
odnajdziemy te˝ 
wszystkie prawdziwe wartoÊci, 
jakich zaznaliÊmy na ziemi, 
a tak˝e tych, którzy 
poprzedzili nas w znaku wiary i nadziei.

Maryjo, Matko 
ludzkoÊci pielgrzymujàcej, 
módl si´ za nami 
«teraz i w godzinie Êmierci naszej». 
Spraw, byÊmy byli zawsze blisko Jezusa, 
Twojego umiłowanego Syna, 
a naszego Brata, 
Pana ˝ycia i chwały. 
Amen!”.
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Êwiata. Sà jednak wa˝nà informacjà, która powinna
pobudziç nasze serca do działania – wzmóc naszà
czujnoÊç, otworzyç nam szerzej oczy na potrzeby
naszych bliskich, naszych sàsiadów, a przede
wszystkim bardziej zatroszczyç si´ o relacj´ z Bo-
giem, bo to od Niego tylko mo˝emy czerpaç odwag´
do budowania relacji z ludêmi, do szukania zagu-
bionych i walki o najsłabszych. Takie przesłanie
usłyszeliÊmy m.in. z ust o. Thomasa Kammerera,
dyrektora niemieckiego Departamentu Duszpaster-
stwa Chorych w Monachium: „Obserwujemy przede
wszystkim globalnà duchowà demencj´ ˝ycia. Ten-
dencjà naszych czasów jest samotny indywidualizm.
Ale od samego poczàtku stworzeni zostaliÊmy do re-
lacji, w relacji. Mówi o tym Biblia, w której Bóg
przedstawia si´: ja jestem Bogiem Abrahama, Bo-
giem Izaaka, Bogiem Moj˝esza. Jezus, Syn Boga
Ojca narodził si´ jako dziecko w rodzinie. Gdyby to
nie było takie istotne, Bóg znalazłby inny sposób za-
mieszkania na ziemi. Ocaliç wi´c nas mo˝e jedynie
wiara, zaufanie, modlitwa, tworzenie wi´zi z Bo-
giem i ludêmi, bezwarunkowa miłoÊç, pełna troski
o ka˝de ˝ycie, ka˝dego człowieka, bez wzgl´du na
jego stan. Ewangelizacja powinna zatem w KoÊciele
polegaç na tego typu miłoÊci”. 

Na koniec warto raz jeszcze wróciç do tekstu Jana
Pawła II, by pokrzepiç si´ jego nadziejà czerpanà
z wiary i miłoÊci: „Gł´bokim pokojem napełnia mnie
myÊl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie –
z ˝ycia do ̋ ycia! Dlatego wypowiadam cz´sto – i bez
najmniejszego odcienia smutku – modlitw´, którà ka-
płan odmawia po liturgii eucharystycznej: In hora
mortis meae voca me, et iube me venire ad te – w go-
dzinie Êmierci wezwij mnie i ka˝ mi przyjÊç do Sie-
bie. Jest to modlitwa chrzeÊcijaƒskiej nadziei, która
w niczym nie umniejsza radoÊci obecnej chwili,
a przyszłoÊç zawierza opiece Bo˝ej dobroci. Iube me
venire ad te (ka˝ mi przyjÊç do Siebie): jest to naj-
gł´bsze pragnienie ludzkiego serca, nawet wówczas,
gdy człowiek nie jest tego Êwiadomy.
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Ks. prał. Roberto J. Gonzáles Raeta (Argentyna, Od-
powiedzialny za Duszpasterstwo Słu˝by Zdrowia w Buenos
Aires): Bóg przyszedł do nas na ziemi´ po to, by z nami
cierpieç, a nie po to, by rozumieç chorob´. My zaÊ chcemy
rozumieç, analizowaç, badaç, mieç wiedz´ o cierpieniu,
a nie chcemy i nie umiemy ̋ yç, prze˝ywaç cierpienia. Prio-
rytetem powinna byç opieka, troska. Nikt nie powinien cier-
pieç sam. KoÊciół musi byç Êwiadkiem miłosierdzia Bo˝ego,
bo Jezus chciał tego, abyÊmy przede wszystkim okazywali
sobie miłosierdzie, szli do biednych, tych ostatnich, cho-
rych. AbyÊmy zidentyfikowali si´ z cierpieniem. KoÊciół
musi byç sługà ˝ycia, musi byç jak dobry Samarytanin,
który zatroszczy si´ o chorych. Ikonà tej posługi jest Ma-
ryja – Matka ˚ycia, która zaraz po zwiastowaniu idzie od-
wiedziç swojà starszà kuzynk´ i wciela w ten sposób ducha
miłosierdzia. KoÊciół musi wi´c promieniowaç matczynà
miłoÊcià i iÊç do najbardziej opuszczonych.
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Artykuł napisany w 1950 r. dla czasopisma „L’An-
cora”, pt. „Smutek u chorych”, prał. Novarese roz-
poczyna słowami: „PoÊród katalogu chorób, które
zwykliÊmy leczyç, nie znajduj´ pewnej choroby,
która dotyczy wszystkich ludzi, a która komplikuje
leczenie medyczne: smutek”. Smutek jako choroba.
Co myÊli o tym Pani Profesor?

Smutek, jak mówià autorytety psychiatrii, jest
chorobà duszy. Nie da si´ ˝yç bez pytania „dla-
czego”, ani bez pytania „dla kogo”. Smutek wi´c
zdaje si´ odbijaç ten stan duszy, kiedy dana osoba
nie widzi, dla kogo bàdê dla czego powinna ˝yç.
Kwestia ta uruchamia długi, niekoƒczàcy si´ tunel,
w którym panuje ci´˝ka atmosfera i który zdaje si´
tłumiç resztki energii. Tak˝e i nasz Pan chciał
przejÊç przez to doÊwiadczenie – w Ogrodzie Oliw-
nym doÊwiadczył samej gł´bi emocji tak silnych, ˝e
wywołały krwawy pot.

DoÊwiadczenie, które przygotowuje na Kalwari´…

Dokładnie tak. Jezus czuł si´ sam: opuszczony przez
Ojca i przez uczniów, którym poÊwi´cił całe swoje ̋ ycie;
czuł si´ jakby ÊciÊni´ty w imadle ludzkiego okrucieƒ-
stwa i własnej niemocy, z której nie znajdował wyjÊcia.
Mimo ̋ e był Bogiem. Niewiele jest w ˝yciu Jezusa wy-
darzeƒ, które by lepiej ni˝ to zaÊwiadczyły o takim za-
nurzeniu w cierpienie, zawieszeniu mi´dzy złem ludzi
i ich oboj´tnoÊcià a nieskoƒczonym oddaleniem Boga,
który choç tylko pozornie, jest zbyt daleko, by do-
Êwiadczaç Jego zrozumienia, pocieszenia czy miłoÊci.
Jest si´ smutnym, poniewa˝ jest si´ chorym – przede
wszystkim wtedy, kiedy choroba tworzy dystans i od-
dala nas od innych, kiedy czujemy si´ przez nich
opuszczeni. Ale te˝ i jest si´ chorym dlatego, ponie-
wa˝ jest si´ smutnym – kiedy cały nasz układ odpor-
noÊciowy zdał si´ roztopiç jak Ênieg w słoƒcu.

Wróçmy do Novarese. „Na polu fizycznoÊci”, jak
pisze w cytowanym ju˝ artykule, „te same leki po-

dane ró˝nym osobom chorym na t´ samà chorob´
dajà ró˝ne efekty, zale˝nie od tego, czy pacjent ma
pogodnà natur´ czy melancholicznà”. Czy Novarese
ma racj´?

Novarese dobrze wie, ˝e zanim zapytamy, na
jakà chorob´ cierpi dany pacjent, nale˝y zapytaç,
kim jest pacjent, który ma danà chorob´. To, „kim
jest pacjent”, jest decydujàcym czynnikiem po-
trzebnym do zrozumienia, na ile mo˝na liczyç na
jego wiar´. Zawsze trzeba umieç zobaczyç, czy

TO DUCH LECZY CIAŁO
Nauczanie bł. Luigiego Novarese i medycyna
Mauro Anselmo 
rozmawia z prof. Paolą Bonetti

To duch leczy ciało – tak
brzmi jedna z najwa˝niej-
szych i najodwa˝niejszych
nauk prałata Luigiego No-
varese. On, błogosławiony,
nie był tylko „apostołem
chorych”, jak okreÊlił go
Jan Paweł II. Był tak˝e od-
krywcà pokładów ducha
w granicach cierpiàcego
ciała. Jak dzisiaj odnajduje
si´ to nauczanie wobec me-
dycyny? Aby otrzymaç od-
powiedê na to i wiele innych
pytaƒ, przeprowadziłem
rozmow´ z Paolà Binetti,
neuropsychiatrà dzieci´cà,
profesorem historii medy-
cyny na Uniwersytecie Bio-
medycznym w Rzymie,
członkinià Narodowego
Zwiàzku Bioetyków.
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w kontakcie z chorym nie wyczuwa si´ tej depresyj-
nej rezygnacji, która parali˝uje jego siły, czy te˝
widaç pogod´ ducha w tej prostej, ale jak˝e cennej
ludzkiej relacji, która stwarza pewien sojusz i po-
zwala liczyç na cierpliwoÊç i determinacj´ chorego
w procesie zdrowienia.

Czy zwraca si´ uwag´ na relacj´ łàczàcà lekarza
z pacjentem?

Lekarz, piel´gniarka, fizjoterapeuta czy tera-
peuta zaj´ciowy wiedzà, ˝e relacja mo˝e byç silna,
jeÊli pacjent zgodzi si´ współpracowaç. Ale wiedzà
te˝, ̋ e jeÊli pogrà˝y si´ w bezproduktywnym smutku
i roli ofiary, ich wysiłki stanà si´ bezu˝yteczne. Nie
bez powodu ten, kto leczy, woli mierzyç si´ ze zło-
Êcià pacjenta ni˝ z jego oboj´tnoÊcià.

Czy mo˝emy prałata Novarese okreÊliç jako pro-
pagatora medycyny psychosomatycznej wyprzedza-
jàcego swoje czasy?

Tak. On wykładał, wychodzàc ze êródeł chrzeÊci-
jaƒskich swojej wiary, antropologi´ chorego, w któ-
rej człowiek jest podmiotem zło˝onym z duszy
i ciała. To nawiàzanie Novarese nie ogranicza si´ do
doÊwiadczenia choroby, ale traktuje chorego jako
osob´ pełnà: razem z jego nadziejami i trudnoÊciami,
jego energià i kruchoÊcià. Koncepcja medycyny psy-
chosomatycznej ka˝e spojrzeç na człowieka w jego
całoÊci i jego zło˝onoÊci. Novarese wiedział, jak wy-
korzystaç naukowy, kulturowy i etyczny wymiar me-
dycyny jako nauki o człowieku i dla człowieka.

Jak prałat Novarese widział chorego?

Jako osob´, która cierpi, która nie neguje swo-
jego cierpienia ani te˝ nie cieszy si´ z frazesów
współczucia. Jako osob´, która jest Êwiadoma tego,
˝e jej cierpienie mo˝e mieç wartoÊç wiecznà, z pun-
ktu widzenia ludzkiego i nadprzyrodzonego. 

Dlaczego?

Dlatego, ˝e choroba, jeÊli jest przyj´ta i dobrze
prze˝ywana, mo˝e pomóc osobie odkryç i ustano-
wiç nowe prawa w relacji z tym, kto si´ nim opie-
kuje. Ale Novarese wiedział tak˝e i o innej rzeczy:
˝e akceptacja choroby nie jest łatwà sprawà. On nie
bulwersował si´ buntami chorych. Cierpiàcy nie jest
jakimÊ rodzajem supermena: to człowiek, który nosi
w sobie potencjał wielu cnót, które mo˝e uruchomiç
do gry, ale i wielkà kruchoÊç kogoÊ, kto doÊwiadcza
swoich ułomnoÊci. Nie mo˝na bulwersowaç si´ jego
walkà z tymi ułomnoÊciami, z jego próbami polep-
szenia sobie ˝ycia.

Jak współczesna medycyna odnajduje si´ wobec
faktu, ˝e duch mo˝e byç terapià dla ciała?

Współczesna medycyna oscyluje mi´dzy uwagà
zupełnie zredukowanà do koncentracji na aspektach
biologicznych i ich mechanizmach, które dotyczà
funkcjonowania ludzkiego organizmu, a tà posiłku-
jàcà si´ całà gamà nauk neurologicznych, które po-
kazujà, ̋ e działanie ciała zale˝y od zró˝nicowanych
mechanizmów umysłu. OczywiÊcie, nie jest łatwo
zrozumieç i opisaç relacje zachodzàce mi´dzy umy-
słem a duchem. Dla niektórych sieç neurologiczna
zdaje si´ byç tym samym, co duch, ale w nowej
i bardziej wyrafinowanej materii naukowej. Ale pod-
czas zgł´biania studiów nad naukami neurologicz-
nymi badacze odkrywajà nowe wymiary ludzkiej
tajemnicy. 

JeÊli chodzi o to, co chory myÊli sam o sobie – jaki
ma to wpływ na przebieg choroby?

Odgrywa to bardzo wa˝nà rol´. To istotne, czy ma
w sobie upór potrzebny do przetrwania kolejnych faz
rehabilitacji, czy oddala od siebie to poczucie bycia
ofiarà, które rozleniwia i rujnuje wszelki wysiłek, jaki
mógłby włàczyç w proces zdrowienia. Chory, który
chce pokonaç chorob´, który chce przezwyci´˝yç

swojà niepełnosprawnoÊç, zawsze zdoła polepszyç
swojà kondycj´, nawet jeÊli nie b´dzie mo˝liwe pełne
wyzdrowienie. Zawsze pozostaje ten wa˝ny ludzki
czynnik, ten najbardziej osobisty, który odgrywa
niewiarygodnà rol´ w uzyskaniu efektów leczenia.

Tak˝e w przypadku tych najci´˝szych chorób?

Chory, który wykorzystuje swojà inteligencj´
i reszt´ swojej energii na cierpliwy upór w akcepto-
waniu sytuacji, ˝e musi od nowa uczyç si´ rzeczy,
które ju˝ kiedyÊ znał i które umiał wykonaç, zdo-
bywa przestrzenie nieoczekiwanej autonomii. Wy-
starczy pomyÊleç o tych pacjentach, którzy
komunikujà si´ ruchem oka czy za pomocà tylko
jednego palca. Choç nie negujà swojej choroby,
przechodzà ponad nià i uzyskujà rezultaty, które sà
jak cud, a których my nie bylibyÊmy w stanie doko-
naç. Ale jeÊli oni to robià, to dlatego, ̋ e to ich obraz
siebie nie pozwala im na rezygnacj´. Wa˝na cz´Êç
terapii dotyczy właÊnie zbudowania takiego pozy-
tywnego obrazu siebie, jaki pacjent powinien mieç.
On b´dzie potem dêwignià jego motywacji.

Szanowna Pani Profesor, ostatnie pytanie: jeÊli to
duch leczy ciało, co zatem leczy ducha?

Duch leczy si´ podczas intymnych dialogów, jakie
człowiek prowadzi ze samym sobà, w swoim sumie-
niu, podczas spotkania „twarzà w twarz” z Bogiem.
PowinniÊmy uczyç si´ prosiç o opiek´, co oznacza –
nie baç si´ ukazywaç naszych słaboÊci i naszej kru-
choÊci, z odwa˝nà i bezkompromisowà szczeroÊcià.
To, co leczy naszego ducha, to mix działania Boga
i współpracy człowieka, który rozpoznajàc swoje
ograniczenia, anga˝uje si´ w walk´ z nimi i rozpo-
czyna wcià˝ od poczàtku, z cierpliwoÊcià i bez znie-
ch´cenia. Ufajàc Bogu, ale nie zaniedbujàc z tego
powodu tego działania, które nale˝y do niego.

Konferencja „Miłość i cierpienie” w Domu „Uzdrowienie Chorych”, fot. Adam Stelmach



nie wyników, nie liczy na powodzenie, nie bada
z niepokojem, czy zrobił du˝e post´py, nie pragnie
mieç pi´knych myÊli, równie dobrze b´dzie ˝ył bez
Êwiatła, nie chce wszystkiego widzieç i wszystkiego
zrozumieç, bo ˝yje wiarà i ufnoÊcià, i powierza si´
cały Jedynemu. Teresa chce wyrzec si´ nawet swo-
ich zasług. Widzi w nich jakieÊ dobro zbyt nieza-
le˝ne, tytuł do samowystarczalnoÊci, który pozwala
szczyciç si´ przed Bogiem. Otó˝ nie znosi mental-
noÊci komercyjnej, postawy właÊciciela. Wszystko,
co tylko troch´ zatràca moralnoÊcià wynagrodzenia
i wyrachowaniem, jest jej zupełnie obce. W niczym
nie chce naruszyç swej całkowitej zale˝noÊci wy-
łàcznie od miłosierdzia Bo˝ego, i ostatecznie to
właÊnie stanowi jej najwi´kszà zasług´!” [Z pustymi
r´kami. Posłannictwo Teresy z Lisieux, Kraków
2009, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, s. 144].

Urzeka nas jej szczeroÊç – w wyra˝aniu uczuç,
w przyznawaniu si´ do słaboÊci, w obcowaniu ze
współsiostrami, ale przede wszystkim urzeka nas jej
Êwie˝a i prosta miłoÊç do Jezusa, który przecie˝ nie
oszcz´dzał swojej małej oblubienicy – jej modlitwy
nie obfitowały w jakieÊ szczególne odczucia, pocie-
chy. Jej ̋ ycie było bowiem pełne cierpienia, fizycznego
i duchowego. Ta młoda dziewczyna, przedstawiana
cz´sto w „ró˝anej aureolce”, mo˝e byç dla nas z po-
wodzeniem przewodniczkà po doÊwiadczeniach ciem-
noÊci wiary. Jej odretuszowany wizerunek stara si´
ukazywaç nam Fundacja Pustelnia w swoim mie-
si´czniku „Teresa z Lisieux” [dost´pne przez stron´
www.pustelnia.pl].

Najbardziej znanym dziełem Âwi´tej sà „Dzieje
duszy”, wznawiane po wielokroç i na nowo redago-
wane. Niemniej godna polecenia jest tak˝e jej twór-
czoÊç poetycka, wÊród której odnajdujemy bardzo
wiele wierszyków pisanych w prezencie dla Bo˝ego
Dzieci´cia. Taki jest bowiem jeden ze zwyczajów
sióstr karmelitanek – ka˝dego roku w Adwencie
siostry piszà wiersze dla małego Jezuska. MyÊl´, ̋ e
mo˝na ten zwyczaj przejàç w katechezie i daç dzie-
ciom jako adwentowe zadanie. 

Oto fragmenty „Małego kol´d-
niczka Bo˝ego”, autorstwa Êw. Teresy
od Dzieciàtka Jezus i NajÊwi´tszego
Oblicza:

MALE¡KA HOSTIA
W maleƒkiej Hostii białej,
Pan wybrał sobie ukrycie,
Aby twej duszy małej
Daç hojne łaski na ˝ycie…
I Boskie serce Jego,
Przegnie przemieniç ci´ w Siebie,
AbyÊ ˝yła dla Niego
I w Nim, tak ÊciÊle jak w niebie.
Chrystus si´ rodzi,
Na Êwiat przychodzi,
Nios´ wam wieÊç uroczystà!
Chwila si´ zbli˝a,
Jezus si´ zni˝a,
Ach, bàdê Mu hostià przeczystà!

CIASTECZKO
Nad królewski nawet datek
Najmilszym skarbem dla dziatek
Jest ciasteczko lukrowane,
Daj je Dzieciàtku nieba,
Wi´cej mu nie potrzeba,
I b´dzie rozradowane.
A wiesz, które by wybrało,
Które by mu smakowało
Ciasteczko? – to posłuszeƒstwo!
Posłusznà chciej byç zawsze,
Jak twoje Najłaskawsze
Na ziemi Âwi´te Maleƒstwo.
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Jako naszà adwentowo-bo˝onarodzeniowà lek-
tur´ chcemy zaproponowaç dzieła i opracowania do-
tyczàce Êw. Teresy z Lisieux. Choç jest to postaç
znana, co roku powstajà na jej temat nowe dzieła,
pełne zachwytu dla jej odkrywczej, natchnionej
małej drogi. Jest to zaiste Êwietlany szlak dla ka˝-
dego, kto pragnie ˝yç pełnià Bo˝ej miłoÊci. Przy-
kład jej ˝ycia i zapisane przez nià słowa mogà byç
dla nas jak instrukcja obsługi „windy jadàcej do
Nieba”. Wind´ takà wymyÊliła sama Teresa. Uwa-
˝ała si´ za zbyt małà i nieporadnà, by móc o włas-
nych siłach pokonaç cały trud ró˝nych schodów
Êwi´tej perfekcji, a jednoczeÊnie miała ogromne
pragnienie, aby zostaç wielkà Êwi´tà. Posłuchajmy:

„Wiesz, Matko, ˝e od zawsze pragn´łam byç
Êwi´tà. Niestety, kiedy porównywałam si´ ze Êwi´-
tymi, to stwierdzałam nieustannie, ˝e mi´dzy nimi
a mnà istnieje ta sama ró˝nica, co mi´dzy górà, któ-
rej szczyt ginie w niebiosach, a zbłàkanym ziarn-
kiem piasku, deptanym stopami przechodniów. Nie
zniech´całam si´ jednak i powiedziałam sobie tak:
Dobry Bóg nie wzbudzałby pragnieƒ, które nie mogà
si´ spełniç, a zatem, pomimo ˝e jestem tak mała,
mog´ pragnàç Êwi´toÊci. Co prawda, wzrastaç – to

dla mnie rzecz niemo˝liwa, musz´ wi´c znosiç sie-
bie takà, jakà jestem, z wszystkimi swoimi wadami.
Chc´ jednak szukaç sposobu, by dotrzeç do nieba
małà drogà, prostà, krótkà, małà drogà zupełnie
nowà. A ˝yjemy w dobie wynalazków; obecnie, ̋ eby
wejÊç na pi´tro, nie trzeba ju˝ u˝ywaç schodów,
u ludzi bogatych zast´puje je Êwietnie winda. Chcia-
łabym wi´c znaleêç takà wind´, która uniosłaby
mnie a˝ do Jezusa, jestem bowiem zbyt mała, aby
piàç si´ do góry po stromych schodach doskonałoÊci.
Poszukiwałam wi´c w Êwi´tych ksi´gach czegoÊ, co
wskazałoby mi t´ upragnionà wind´ i tak wpadłam
na te słowa MàdroÊci Odwiecznej: Maluczki niech
przyjdzie do mnie. Podeszłam wi´c, odgadujàc, ˝e
znalazłam to, czego szukałam, i chcàc wiedzieç,
o mój Bo˝e!, co zrobisz dla maluczkiego, który od-
powie na Twoje wezwanie, szukałam dalej, i oto, co
znalazłam: jak matka tuli własne dziecko, tak i ja
was tulił b´d´ i b´d´ pieÊcił was na kolanach. Ach,
nigdy nie spotkałam słów bardziej serdecznych, bar-
dziej Êpiewnych, które tak by mnie ucieszyły. Windà,
która mnie wzniesie a˝ do nieba, sà Twoje ramiona,
Jezu!” [w: Teresa z Lisieux, R´kopisy autobiogra-
ficzne, R´kopis C, Kraków 1997, Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, s. 221-223].

Trzeba tylko mieç odwag´ uznaç si´ za słabe
dziecko i wyciàgnàç r´ce… I trzeba mieç tak˝e od-
wag´ wyciàgaç do Boga r´ce puste. Doskonale oma-
wia t´ ide´ teresowej pokory o. Conrad de Meester
OCD, który pisze: „Ubogi w duchu nie Êledzi trwo˝-
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NAPISZ WIERSZ 
DLA JEZUSA

Izabela Rutkowska

Wydawnictwo Flos Carmeli: www.floscarmeli.pl

Wydawnictwo 
Karmelitów Bosych 
www.wkb-krakow.pl

Miesi´cznik 
„Teresa z Lisieux”
www.pustelnia.pl
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Kochana Mamo, kochany Tato,
słowo „miłoÊç” to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, myÊlàc o Was, o Waszym trwaniu w cierpie-

niu,  bólu, bezradnoÊci, niemocy. Tak, wiem, brzmi to nielogicznie – mówi´ o cierpieniu i o miłoÊci jed-
noczeÊnie, ale pozwólcie, ˝e usprawiedliwi´ ten zwiàzek. Uczucia, które opisałam, z pewnoÊcià sà obecne
w Waszym ˝yciu, czasem pewnie odbierajà siły do walki, podcinajà skrzydła... Ale jestem pewna, ˝e tylko
na chwil´, bo jest coÊ, co dodaje sił, co stawia na nogi, co pozwala walczyç dalej. Tym czymÊ jest MiłoÊç,
miłoÊç Wasza do swojego dziecka i miłoÊç Boga do swoich dzieci, czyli do Was i Waszego dziecka.

Tyle miłoÊci w jednej małej rodzinie. Bóg nie mo˝e byç ju˝ bli˝ej, mieszka z Wami pod jednym dachem,
cierpi, kiedy wasze dziecko czuje ból, płacze, kiedy Ty, mamo, płaczesz, czasem musi byç twardy tak jak
Ty, tato. Choç nie mo˝ecie Go zobaczyç, mo˝ecie poczuç jego miłoÊç, bo gdzie, jak nie w Waszej rodzinie
miałby zamieszkaç? Przy kim, jak nie przy Waszym dziecku miałby czuwaç? Kogo, jak nie Was miałby
kochaç? On zna wasze słaboÊci, nie obra˝a si´ za chwile zwàtpienia, nie wychodzi, choç czasem chcecie
Go wyrzuciç. On wie, czym jest miłoÊç do dziecka, a w jej obliczu mo˝na wiele wybaczyç.

Kochani Rodzice,
choroba waszego dziecka nie jest darem, ale te˝ nie jest karà. Nie jesteÊcie niczemu winni, nie zanied-

baliÊcie niczego, nie przegapiliÊcie niczego, a co najwa˝niejsze, Bóg nie chciał, ˝eby tak si´ stało.
On nie chce cierpienia Waszego dziecka. Stworzył je do szcz´Êcia. Dlaczego wi´c tak si´ stało?
To tajemnica, tajemnica wiary, bo tylko ona pozwala czekaç na wyjaÊnienie tego, co na ziemi
niezrozumiałe. 

Janusz Korczak jest autorem takich pi´knych słów: „Kiedy Êmieje si´ dziecko, Êmieje
si´ cały Êwiat”. W tych kilku słowach zmieÊcił wszystko co, najwa˝niejsze – miłoÊç.
Bo to właÊnie miłoÊç jest podstawà szcz´Êcia w rodzinie.  MiłoÊç, która scala,
łàczy, zbli˝a, a przede wszystkim dodaje wiary. Kochani Rodzice, otrzyjcie cza-
sem łzy, choçby na chwil´, Êciagnijcie z twarzy strach i l´k. Dziecko, Wasze ko-
chane Dziecko, jest màdrzejsze ni˝ Wam si´ wydaje, ono wyczuwa Wasz smutek,

obawy. Ono te˝ si´ boi...
Dlatego kochani Rodzice nie zapominajcie o uÊmiechu, o radoÊci, po pro-
stu o szcz´Êciu, bo tego właÊnie najbardziej potrzebuje Wasze chore Dziecko.  

I tego potrzebujecie Wy, kochani Rodzice.

Aneta,       
mama zmarłej Lilianki
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DO RODZICÓW 
CHOREGO DZIECKA

Âmierç dotyczy nas wszystkich, stawia nam gł´-
bokie pytania, szczególnie, gdy dotyka nas z bliska
lub kiedy uderza w dzieci, bezbronnych, i to w spo-
sób, który wydaje nam si´ «skandaliczny». Zawsze
dr´czyło mnie pytanie: Dlaczego cierpià dzieci, dla-
czego umierajà? Kiedy Êmierç rozumiana jest jako
koniec wszystkiego, to przera˝a, przygn´bia, prze-
mienia si´ w zagro˝enie, które rozbija wszelkie ma-
rzenia, wszelkà perspektyw´, rozbija wszelkie
relacje i przerywa ka˝dà drog´. Dzieje si´ tak, gdy
traktujemy nasze ˝ycie jako czas zamkni´ty mi´dzy
dwoma biegunami: narodzinami a Êmiercià; jeÊli nie
wierzymy w perspektyw´ wykraczajàcà poza ˝ycie
obecne, kiedy ˝yje si´ tak, jakby Boga nie było. Ta
koncepcja Êmierci jest typowa dla myÊli ateistycz-
nej, która interpretuje istnienie jako przypadkowe
znalezienie si´ na Êwiecie i podà˝anie ku nicoÊci.
Ale istnieje tak˝e ateizm praktyczny, b´dàcy ̋ yciem
jedynie dla swoich własnych interesów i rzeczy do-
czesnych. JeÊli damy si´ ogarnàç tej bł´dnej wizji
Êmierci, to nie mamy innego wyboru, jak ukrywaç
Êmierç, przeczyç jej lub jà bagatelizowaç, ˝eby nas
nie przera˝ała.

Takiemu rozumieniu Êmierci sprzeciwia si´ nasze
serce, które pragnie nieskoƒczonoÊci i wiecznoÊci.
Zwłaszcza kiedy umiera nam ktoÊ bliski, w naszym
sercu narasta przekonanie, ˝e to nie mo˝e byç ko-
niec. Mamy w sobie silny instynkt, który mówi nam,
˝e nasze ˝ycie nie koƒczy si´ wraz ze Êmiercià.

To pragnienie ˝ycia znalazło prawdziwà i wiary-
godnà odpowiedê w zmartwychwstaniu Jezusa

Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa daje nie tylko
pewnoÊç ˝ycia po Êmierci, ale rozjaÊnia tak˝e ta-
jemnic´ Êmierci ka˝dego z nas. ˚yjàc zjednoczeni
z Jezusem, wierni Jemu, b´dziemy mogli z nadziejà
i pogodà ducha przejÊç przez Êmierç. KoÊciół prze-
cie˝ modli si´: «Choç nas zasmuca nieunikniona ko-
niecznoÊç Êmierci, znajdujemy pociech´ w obietnicy
przyszłej nieÊmiertelnoÊci». Jest to pi´kna modlitwa
KoÊcioła. Człowiek umiera bowiem tak, jak ˝ył.
JeÊli w moim ˝yciu szedłem z Panem, ufny w Jego
wielkie miłosierdzie, to b´d´ przygotowany, by przy-
jàç ostatnià chwil´ mojego ziemskiego ˝ycia jako
ostateczne ufne powierzenie si´ w Jego otwarte ra-
miona, czekajàc na oglàdanie twarzà w twarz Jego
oblicza. Nic pi´kniejszego nie mo˝e si´ nam przy-
darzyç: kontemplowaç twarzà w twarz to wspaniałe
oblicze Pana. Zobaczyç Go takim, jaki jest: pi´kny,
pełny Êwiatła, miłoÊci, czułoÊci. To jest nasz osta-
teczny cel: znaleêç Pana.

Na Êmierç trzeba si´ jednak przygotowaç. W tym
celu trzeba trwaç w bliskoÊci z Jezusem: przez mod-
litw´, sakramenty i czynnà miłoÊç. 

Tu˝ przed tà audiencjà Franciszek spotkał si´
z grupà pi´çdziesi´ciorga dzieci cierpiàcych na neu-
rologiczne zaburzenia rozwoju, tzw. Zespół Retta.
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ŚMIERĆ
TO NIE MOŻE 
BYĆ KONIEC
Papież Franciszek
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KOCHAM, TĘSKNIĘ I CZEKAM
Aneta Arion

Nie zrozumie…

Nie zrozumie nikt tego bólu 
Nie poczuje nikt tej t´sknoty 
Tylko matka, co dziecko straciła 
Tylko Ona jedna, jedyna! 
Nie zrozumie matka szcz´Êliwa, 
choçby nie wiem jak si´ starała 
Przyjaciółka, babcia, czy ciocia…
˚adna z nich nie zrozumie, 
Tylko matka, co dziecko straciła 
Tylko Ona jedna, jedyna! 
Ten ból, to cierpienie…
Ten smutek, t´sknot´…
T́  pustk´, bezradnoÊç…
Tylko Ja i Ona rozumie, 
Matka, której dziecko umarło. 
Ona mo˝e mówiç – Współczuj´ 
Ona jedna, jedyna! 
Inni niech milczà

Chrzest

Pami´tam ten dzieƒ jak przez mgł´… 
To był niezwyczajny, mistyczny dzieƒ. 
W obliczu Âmierci – Chrzest!!! 
Ksiàdz jakby nam zesłany…
Maleƒkie, bezbronne, sine ciałko.
Dzieciàtko na ołtarzu. 
Âmierç była tak blisko…
Zlitowała si´… odeszła. 
Ty nie odeszłaÊ. 
Jeszcze nie tym razem. 
W uszach dêwi´czà słowa ksi´dza: 
„Ja Ciebie chrzcz´…” 
Liliana Rita. 
Âmierç wracała – odchodziła…, 
kilkanaÊcie razy. 
14 wrzeÊnia znowu przyszła. 
Odeszła… ale nie sama. 
Z Liliankà Rità za ràczk´.

Âwi´ta 1

Za kilka dni wigilia, 
czas radosny, czas rodzinny 
Czas wyczekiwany… 
Nie w tym roku. 
Chyba ju˝ nigdy… 
Ta wigilia b´dzie smutna 
Zabraknie na niej Jednej małej dziewczynki; 
– na innej wieczerzy b´dzie…
– z kim innym przy stole zasiàdzie… 
Ta wigilia b´dzie smutna. 
Niech minie jak najszybciej. 
Sà inni – wiem, jest rodzina – wiem. 
Ale nie b´dzie Jej – małej dziewczynki. 
I to jest dla mnie najwa˝niejsze.

Âwi´ta 2 

W sklepach choinki, bombki, ozdoby… 
Ludzie prezenty wybierajà 
Wokół radoÊç, Êwiàteczne zamieszanie 
Dla mnie to czas niezmiernie ci´˝ki 
Dla mnie to czas trudny, bolesny 
Wigilia, opłatek, ˝yczenia…
Jakie to ma znaczenie 
Dla mnie ˝adnego
Mam wokół siebie bliskich mi ludzi
Cała rodzina z sercem na dłoni 
Nie jestem sama, a jednak…
Niech mi wybaczà, niech zrozumiejà 
Nie umiem tego teraz doceniç. 
Dla mnie liczy si´ tylko jedno. 
Niewa˝ne Kto jest, lecz Kogo nie ma!

T́ sknota

T́ skni´ za Tobà córeczko, 
T́ skni´ wszystkimi zmysłami, 
Namalowałam Twój portret w pami´ci, 
Oprawi´ go w złote ramy.

Czas leczy rany?

Czy kiedyÊ b´dzie l˝ej na sercu? 
Czy czas naprawd´ leczy rany? 
Czy matka, której zmarło dziecko,
– która pod sercem je nosiła, 
– która trzymała je w ramionach, 
– która je szczerze pokochała… 
Czy taka matka udêwignie ˝ycie? 
Czy si´ nie ugnie pod ci´˝arem?

JeÊli Boga…

JeÊli Boga nie ma, nie b´dzie i Ciebie. 
JeÊli Boga nie ma, nie b´dzie spotkania. 
JeÊli Boga nie ma – Êmierç to koniec. 
JeÊli Boga nie ma…
JeÊli Bóg Jest, Ty z Nim JesteÊ. 
JeÊli Bóg Jest, kiedyÊ si´ spotkamy. 
JeÊli Bóg Jest, Êmierç to poczàtek. 
JeÊli Bóg Jest… 
Jest ˚ycie, musi byç Bóg. 
Dokonałam wyboru: 
Wybieram Âmierç, czyli ˚ycie. 
Zaufam Bogu.
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GDY 
ZACHORUJE
DZIECKO…

ks. Grzegorz Godawa

W ˝yciu ka˝dego człowieka nie brak dramatycz-
nych prze˝yç. Jest du˝o sytuacji, w których do-
Êwiadczamy niepowodzeƒ, bólu i cierpienia. Ale
próbujemy sobie z nimi radziç, bo przecie˝ wiara
w potencjał człowieka jest ogromna. Jeden z wybit-
nych psychologów V.E. Frankl, który prze˝ył obóz
koncentracyjny, pisał, ̋ e ka˝de cierpienie mo˝e zos-
taç przekute w tryumf. To Êmiała teza. Czy do koƒca
prawdziwa? Warto si´ zastanowiç, na ile sprawdza
si´ ona w jednej z najtrudniejszych sytuacji, w któ-
rych mo˝e znaleêç si´ człowiek, czyli w obliczu ter-
minalnej choroby własnego dziecka. Opisanie tego,
co dzieje si´ w domu chorego dziecka, co prze˝y-
wajà jego rodzice i bliscy, jest bardzo trudnym za-
daniem. Ale przecie˝ od momentu usłyszenia
diagnozy nic ju˝ nie jest łatwe, nawet opisanie tego,
co si´ czuje. Dlatego nale˝y spróbowaç.

Diagnoza
WiadomoÊç o chorobie dziecka zwykle spada jak

grom z jasnego nieba. Nawet jeÊli jest sygnalizo-
wana przez lekarza bàdê intuicyjnie przeczuwana
przez rodziców, Êcina z nóg. Zwłaszcza, gdy jest to
wiadomoÊç o nieuleczalnej chorobie. Dokonuje ona
spustoszenia w ka˝dej sferze ˝ycia człowieka, roz-
bija ˝ycie rodziny. Perspektywa Êmierci, która po-
woli wyłania si´ ze słów lekarza, sprawia, ̋ e rodzice
dziecka zostajà zmuszeni do konfrontacji z tym, co
w ˝yciu najtrudniejsze.

Emocje
Reakcje na chorob´ dziecka sà ró˝ne, bo ka˝da ro-

dzina jest inna. Sà jednak prze˝ycia, z którymi muszà
zmierzyç si´ wszyscy bliscy chorego dziecka. Do-
Êwiadczajà oni niezwykle intensywnych emocji:
smutku, przygn´bienia, poczucia bezsilnoÊci, bezrad-
noÊci i opuszczenia, złoÊci, gniewu, zazdroÊci, winy,
wstydu i ˝alu. SpoÊród nich na pierwszy plan wysuwa
si´ l´k. To reakcja na nieznane zagro˝enie, a przecie˝
choroba, o której lekarz próbuje coÊ powiedzieç, jest
wielkà nieznanà. Czasem nawet trudno zapami´taç

nazw´ choroby. Rozszalałe myÊli nie pozwalajà si´
skupiç i rozsàdnie myÊleç.  A tymczasem intuicja pod-
powiada, ˝e w momencie wypowiadania słów lekarz
zburzył cały dotychczasowy Êwiat. Czy on o tym wie-
dział? Byç mo˝e potrafił si´ wczuç w sytuacj´ rodzi-
ców, a mo˝e spieszył si´ do innych pacjentów. Na
pewno jego słowa wywołały ogromne emocje. One
mogà byç bardzo silne, wr´cz oszałamiajàce. Obra-
˝ajàce ludzi i Boga. Emocje mogà prawie wszystko
– odebraç sen, wprowadziç zam´t, agresj´.
W miejsce bliskoÊci i zrozumienia mo˝e pojawiç si´
cierpienie, stres, napi´cie i samotnoÊç. Mimo ˝e ro-
dzina nie wydaje si´ przestrzenià, w której człowiek
mógłby czuç si´ samotnie, to doÊwiadczenie poka-
zuje, ̋ e samotnoÊci mo˝na doÊwiadczyç tak˝e w niej.

Informacje
Pierwszà Êwiadomà reakcjà umysłu jest poszuki-

wanie informacji. Po wyjaÊnieniu udzielonym przez
lekarza nast´puje przeszukiwanie internetu. Go-
ràczkowe, pobie˝ne, chaotyczne. Potem systema-
tyczne i bardziej krytyczne. Niekiedy rodzice ze
zdumieniem odkrywajà, ˝e o chorobie ich dziecka
prawie nikt nie pisze… No tak, przecie˝ lekarz po-
wiedział: „Choroba rzadka, jest jeden specjalista od
jej leczenia. Postaramy si´ do niego dotrzeç”. 
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W Or´dziu na XX Âwiatowy Dzieƒ Chorego, pa-
pie˝ Benedykt XVI napisał: „Pragn´ zach´ciç cho-
rych i cierpiàcych, aby znajdowali zawsze bezpiecznà
kotwic´ w wierze, która karmi si´ słuchaniem Słowa
Bo˝ego, osobistà modlitwà i sakramentami, podczas
gdy pasterzy zapraszam, aby byli zawsze gotowi 
do ich udzielania chorym” (11 lutego 2012 r.). 
Na progu Roku Wiary otrzymaliÊmy przesłanie
o potrzebie jej zakotwiczenia. 

Kotwica jest starym chrzeÊcijaƒskim symbolem.
Ju˝ w rzymskich katakumbach jej stylizowany znak
łàczono ze zwyci´skim Krzy˝em Chrystusa. Zazwy-
czaj spontanicznie odnosimy kotwic´ do nadziei,
w czym pomaga nam chocia˝by List do Hebrajczy-
ków, gdzie czytamy: „Nie jest bowiem Bóg niespra-
wiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłoÊci,
którà okazaliÊcie dla imienia Jego, gdyÊcie usługi-
wali Êwi´tym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaÊ,
aby ka˝dy z was okazywał t´ samà gorliwoÊç w do-
skonaleniu nadziei a˝ do koƒca, abyÊcie nie stali si´
ospałymi, ale naÊladowali tych, którzy przez wiar´
i cierpliwoÊç stajà si´ dziedzicami obietnic. Albo-
wiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnic´ nie
majàc nikogo wi´kszego, na kogo mógłby przysiàc,
przysi´gał na samego siebie, mówiàc: Zaiste, hojnie
ci´ pobłogosławi´ i ponad miar´ rozmno˝´. A po-
niewa˝ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było
obiecane. Ludzie przysi´gajà na kogoÊ wy˝szego,
a przysi´ga dla stwierdzenia [prawdy] jest zakoƒ-
czeniem ka˝dego sporu mi´dzy nimi. Dlatego Bóg,
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Innym razem w wyszukiwarce pojawia si´ mnó-
stwo linków do stron medycznych i paramedycz-
nych, do forów, blogów i kont facebookowych
pełnych informacji, których rzetelnoÊç cz´sto po-
zostawia wiele do ˝yczenia. Takie poszukiwania
zwykle nie przynoszà ulgi. Wr´cz przeciwnie, im
wi´cej przeczytanych informacji, tym wi´kszy l´k,
przygn´bienie i smutek. Sypià si´ plany ˝yciowe
i marzenia o pi´knej przyszłoÊci dziecka. Do Êwia-
domoÊci powoli dociera, ˝e choroba wczeÊniej czy
póêniej zabierze dziecko. W takich chwilach chcia-
łoby si´ obudziç i otrzàsnàç jak z nocnego koszmaru.
Zaczàç kolejny dzieƒ, taki zwyczajny, nawet z bólem
głowy. Głowa boli, jednak choroba nie znika. Jest
tak trudna do przyj´cia, a przecie˝ nikt rodziców nie
pytał, czy potrafià udêwignàç jej ci´˝ar… Trzeba si´
z nim zmierzyç, bo na to czeka dziecko. Zrobiç
wszystko, co si´ da, by mu było lepiej.

Wsparcie
Choroba nie zawsze odbiera siły do działania.

Niejeden tata próbuje chwyciç si´ jakiejkolwiek
szansy pomocy dziecku. Niejedna mama szuka go-
ràczkowo rozwiàzaƒ, choç dla niej jest wa˝niejsze,
by móc byç przy dziecku i si´ nim opiekowaç. Jednà
z niewielu rzeczy, które mo˝na w takiej sytuacji zro-
biç, to zachowaç uÊmiech dziecka tak długo, jak to
b´dzie mo˝liwie. Ka˝de dziecko ma prawo uÊmie-
chaç si´, tak˝e chore. Ale najcz´Êciej trzeba mu
w tym pomóc. Zresztà nie tylko ono potrzebuje po-
mocy. Rodzice równie˝ potrzebujà wsparcia, bo
kiedy oni sà spokojniejsi, dziecko czuje si´ lepiej.

Jedna z form pomocy dziecku i rodzinie zawiera
si´ w krótkim słowie: „hospicjum”. Pojawia si´ ono
w niejednym szpitalu – na gazetce informacyjnej
bàdê w formie ulotki, a niekiedy pada z ust lekarza.
Zwykle przera˝a, ale to głównie dlatego, ̋ e kojarzy
si´ ze Êmiercià. Okazuje si´, ˝e społeczeƒstwo bar-
dzo mało wie o hospicjach. Tymczasem sà one po-
mocà dla wielu ci´˝ko chorych osób. Hospicjum dla
dzieci nie jest umieralnià. Jest miejscem, gdzie

dziecko i jego rodzina mogà doÊwiadczyç wyjàtko-
wej opieki. Wyjàtkowej, bo najcz´Êciej Êwiadczonej
w domu dziecka, do którego przyje˝d˝a cały zespół
hospicyjny: lekarze, piel´gniarki, psycholog, peda-
gog, ksiàdz i inne osoby. Gdy przyje˝d˝ajà, nie spie-
szà si´, udzielajà informacji, pozwalajà wyrzuciç
z siebie to, co najtrudniejsze, a czasem te˝ to, co
najbardziej wstydliwe. Nie oczekujà rekompensaty,
ale liczà na współprac´. Chcà wspólnie pochyliç si´
nad łó˝eczkiem dziecka. Oni tak mogà długo, nawet
przez kilka lat, tyle, ile b´dzie trzeba… 

Przekucie cierpienia w tryumf, o którym pisał
Frankl, jest cz´sto zadaniem przekraczajàcym mo˝-
liwoÊci chorego dziecka i jego bliskich. Potrzebna
jest pomoc płynàca z modlitwy i oferowana przez in-
nych ludzi. Wtedy mo˝na mówiç o tryumfie, bo czy˝
nie jest nim ka˝dy odzyskany uÊmiech dziecka…?

GDZIE KOTWICZY
NASZA WIARA?

Ks. Grzegorz Cyran
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˝e współczesny człowiek cz´sto modli si´ sercem do
Boga, którego neguje umysłem. Stàd wskazujàc na
˝yciowà niepewnoÊç i trwog´ wobec ostatecznych
losów, hiszpaƒski autor wypytuje nas o nadziej´ bu-
dzonà przez pragnienie szcz´Êliwej nieÊmiertelno-
Êci, podczas gdy rozum buntuje si´ wobec wiary.
Z takich te˝ doÊwiadczeƒ wyrasta jego Êmiała teza,
˝e „nie tyle mamy nadziej´ dlatego, ˝e wierzymy,
ile raczej wierzymy dlatego, ˝e mamy nadziej´”
(O poczuciu tragicznoÊci ˝ycia wÊród ludzi i wÊród
narodów, s. 205). To nadzieja ˝ycia wiecznego
i wiecznego szcz´Êcia. JeÊli jednak wiara bez uczyn-
ków jest martwa, to ̋ ywa wiara musi realizowaç si´
poprzez czyny miłoÊci. MiłoÊç, którà Chrystus nas
umiłował polega na oddawaniu ̋ ycia za braci. Mocà
Ducha Âwi´tego, który uÊwi´ca nas i skłania do po-
Êwi´ceƒ, miłujàc stajemy si´ Êwi´ci, bo Bóg jest
Êwi´ty i Bóg jest miłoÊcià.

Gabriel Marcel – współczesny filozof nadziei – wy-
jaÊnia, ˝e: „nadzieja jest właÊciwa istotom bezbron-
nym; jest ona bronià bezbronnych czy, ÊciÊlej mówiàc,
jest właÊnie przeciwieƒstwem jakiejkolwiek broni
i w tym właÊnie kryje si´ tajemnica jej skutecznoÊci.
Sceptycyzm naszych czasów w tym, co dotyczy na-
dziei, polega na zasadniczej niemo˝liwoÊci przyj´cia,
˝e mo˝e byç skuteczne coÊ, co nie przedstawia w ˝a-
dnym sensie jakiejkolwiek siły w potocznym znacze-
niu tego słowa” (Byç i mieç, s. 66). Siewcami nadziei
we współczesnym Êwiecie sà wi´c przede wszystkim
chorzy i cierpiàcy, ludzie powierzchownie bezsilni
i dogł´bnie mocni, gdy kotwiczà w obszarach, gdzie
współczesny człowiek rzadko bywa nawet myÊlami,
a có˝ dopiero sercem. Tymczasem oni walczà z nie-
pełnosprawnoÊcià ciała, przeciwieƒstwami losu i opo-
rem okolicznoÊci – przywiàzani do prawdy
o człowieku. Kotwiczà w najgł´bszej z gł´bi. Ta
prawda ma ludzkie Oblicze i promienieje Bo˝ym bla-
skiem. Ma na imi´ Jezus Chrystus i przynosi osta-
teczne zbawienie.

Nadzieja rodzi si´ w spotkaniu z Chrystusem,
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

Spotykajàc Go, mamy nadziej´, ˝e nie odrzuci On
nas od siebie, ale pociàgnie na drog´ wiary. Wierzàc,
˝e Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, uzna-
jemy za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój! Ten Bóg
przyszedł do nas w ciele i ma do dziÊ Êlady po m´ce.
Âmiertelne rany zostały Mu zadane, poniewa˝ przy-
szedł na Êwiat, który le˝y w mocy złego. Zły potrak-
tował Jezusa z Nazaretu êle. Zły zamysł wykonali
jednak ludzie – grzeszni niewolnicy zła. Dostrzega-
jàc w zabitym Baranku Tego, który gładzi grzech
Êwiata – uwikłany w zło człowiek odnajduje Boga na
tym Êwiecie. Dopóki nie ma on Boga na tym Êwiecie
– ̋ yje w ciemnoÊciach Êwiata, ma mgliste spojrzenie
w przyszłoÊç, a horyzont przeszłoÊci dostrzega jako
mroczny. Mieç Boga na tym Êwiecie, oznacza spoty-
kaç Go, tu i teraz, jako ˝yjàcego.

Jezus przedstawia si´ nam w Objawieniu jako
wiekuista ÂwiatłoÊç Êwiata. ˚yjàcy na zawsze Bóg-
Człowiek przekroczył bramy Êmierci i ta nie ma ju˝
nad nim władzy, poniewa˝ umarł i zmartwychwstał.
Nie ma te˝ ona władzy unicestwiania wzgl´dem
tych, co przez wiar´ nale˝à do Chrystusa. To nie
tylko dobra wiadomoÊç, ale i rzeczywistoÊç, która
zaczyna si´ realizowaç. Wzrokiem wiary, jakà wy-
znajemy, mo˝emy wi´c oglàdaç spełnianie si´ w nas
nadziei, którà pokładamy jedynie w Bogu. Nadzieja
spełnia si´ przez miłoÊç. Bóg rozlewa jà w ufnych
sercach, udzielajàc wierzàcym Ducha Âwi´tego. Ta
właÊnie miłoÊç jest silniejsza od Êmierci, gdy˝ jest
doskonała: „nie bój si´, wierz tylko!” (Mk 5, 36).
Doskonała miłoÊç detronizuje w Êwiecie l´k przed
Êmiercià, pozbawiajàc jà zabójczego oÊcienia, któ-
rym chce parali˝owaç ˝ycie. Ostatecznie zaÊ, jutro
zdetronizuje samà Êmierç: „jako ostatni wróg zo-
stanie pokonana Êmierç” (1Kor 15, 26).

Budzàc miłoÊç, nadzieja aktywnie stawia czoła
cierpieniu Êmiertelnych ludzi. Nie pozwala, by cier-
piàcy popadał w zwàtpienie, poniewa˝ w spotkaniu
z Chrystusem Zmartwychwstałym spełniajà si´
słowa, jakie słyszy i przyjmuje: „niech mi si´ stanie
według słowa twego” (Łk 1, 38b). Nadzieja skupia
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pragnàc okazaç ponad wszelkà miar´ dziedzicom
obietnicy niezmiennoÊç swego postanowienia,
wzmocnił je przysi´gà, abyÊmy przez dwie rzeczy
niezmienne, co do których niemo˝liwe jest, by skła-
mał Bóg, mieli trwałà pociech´, my, którzyÊmy si´
uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzy-
majmy si´ jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy,
[kotwicy], która przenika poza zasłon´, gdzie Jezus
poprzednik wszedł za nas, stawszy si´ arcykapłanem
na wieki na wzór Melchizedeka” (Hbr 6, 10-19).

Skàd zatem wzi´ło si´ papieskie wezwanie do za-
kotwiczenia wiary? Wa˝ny Êlad znajdujemy w Ency-
klice Spe salvi, gdzie papie˝ Benedykt XVI wskazuje
na nierozdzielnoÊç nadziei i wiary: „«Nadzieja» rze-
czywiÊcie stanowi centralne słowo wiary biblijnej –
do tego stopnia, ˝e w niektórych tekstach słowa
«wiara» i «nadzieja» wydajà si´ byç u˝ywane za-
miennie i tak List do Hebrajczyków z «wiarà pełnà»
ÊciÊle łàczy «niewzruszone wyznanie nadziei» (por.
10, 22. 23). Równie˝ gdy Pierwszy List Êw.
Piotra wzywa chrzeÊcijan, by byli zawsze gotowi do
dawania odpowiedzi na temat logosu – sensu i racji
ich nadziei (por. 3, 15), «nadzieja» odpowiada «wie-
rze». To, na ile ÊwiadomoÊç pierwszych chrzeÊcijan,
˝e otrzymali w darze niezawodnà nadziej´, była de-
cydujàca, jest widoczne równie˝ tam, gdzie chrzeÊci-
jaƒska egzystencja jest zestawiona z ich ˝yciem
zanim przyj´li wiar´, lub z sytuacjà wyznawców in-
nych religii. Paweł przypomina Efezjanom, ̋ e zanim
spotkali Chrystusa, byli jakby «nie majàcy nadziei
ani Boga na tym Êwiecie» (Ef 2, 12). OczywiÊcie wie,
˝e mieli oni bogów, ˝e mieli religi´, ale ich bogowie
okazali si´ wàtpliwi, a z ich pełnych sprzecznoÊci
mitów nie płyn´ła ̋ adna nadzieja” (Spe salvi, pkt 2). 

Mieç nadziej´ – to ̋ yç inaczej: byç w Êwiecie, ale
nie ze Êwiata – czyli nawróciç si´ w kierunku wyar-
tykułowanym przez wiar´, a wskazanym przez na-
dziej´. Wiara jest najpierw i przede wszystkim
łaskà, która szuka odpowiedzi w człowieku. O rela-
cji wiary i nadziei wiele wcià˝ podpowiada nam eg-
zystencjalny myÊliciel Miguel de Unamuno, piszàc,



wówczas spojrzenie wiary. Przenosi niejako nasz
wzrok z przera˝ajàcej wizji piekła ju˝ tu na ziemi,
ku poranionemu Zwyci´zcy Êmierci, piekła i sza-
tana: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze
przewodzi i jà wydoskonala. On to zamiast radoÊci,
którà Mu obiecywano, przecierpiał krzy˝, nie ba-
czàc na [jego] haƒb´, i zasiadł po prawicy tronu
Boga” (Hbr 12, 2). Naszym wi´c celem jest poszu-
kiwanie Oblicza Zmartwychwstałego. T́ sknimy nie
za przekazem informacji o szcz´Êliwej przyszłoÊci,
ale t´sknimy do Niego. On jest naszà Ziemià Obie-
canà. Ku Niemu wznosimy oczy, r´ce i serce –  by
nale˝eç tylko do Niego. Sà to prawdziwie ludzkie
t´sknoty, które tworzà gł´boko ludzkie wi´zy. Te nas
jednak nie kr´pujà. Zwiàzani Słowem obietnicy –
jesteÊmy wolni. Przywiàzani wiarà do masztu
Krzy˝a, stawiamy opór przeciwnoÊciom nawałnicy.
Potrzebujemy w tym rejsie kotwicy, poniewa˝ barkà
ludzkiego ˝ycia miotajà przeciwne fale. Wywołujà
je wiatry grzechu i Êmierci, które ciàgle pustoszà
Êwiat. Bezpieczna i silna kotwica sprawi, ˝e nie od-
dalimy si´ od Portu Zbawienia.

Âmierç pierwsza, to koniec ̋ ycia. Dopiero Êmierç
druga, czyli wieczna, odbiera nam nadziej´ ˝ycia
wiecznego w Bogu, a przecie˝ Chrystus na drodze

wiary proponuje nam ̋ ycie wieczne. Wiara w Chrys-
tusa musi byç zatem ˝ywa. Aby ˝yła, trzeba jà kar-
miç. Podstawowym pokarmem wiary jest słowo
Bo˝e, osobista modlitwa i sakramenty KoÊcioła.
Człowiek ̋ ywej wiary słyszy i odpowiada, bo „wiara
rodzi si´ z tego, co si´ słyszy, tym zaÊ, co si´ słyszy,
jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Słowo posiane
w sercu zakorzenia si´ i przynosi plon wiary:
„Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach
i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którà gło-
simy. Je˝eli wi´c ustami swoimi wyznasz, ˝e Jezus
jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, ˝e Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiàgniesz zbawienie” 
(Rz 10, 8-9).  Wyznawanie wiary ustami rozpo-
czyna si´ od modlitwy, bo modlitwa jest oddechem
Nowego Stworzenia: Duch Bo˝y woła w nas Abba,
Ojcze. Przez to zaÊ, daje Êwiadectwo naszemu du-
chowi, ̋ e jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi i proponuje nam
osobisty udział w tej modlitwie. Bóg przywraca
umarłym na skutek grzechu ludziom oddech ˝ycia
i stwarza Êwiat na nowo poprzez sakramenty. Ob-
mywa nas, namaszcza, karmi i poi – abyÊmy nie ̋ yli
ju˝ wi´cej dla siebie, jak demony – ale dla Jezusa,
który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Jezus jest pierworodnym poÊród wielu sióstr
i braci. Dlatego na pytanie: jak ˝yç?, odpowiada
wizjà domu Ojca, gdzie nas zaprasza. Stàd, gdzie
˝yjemy, prowadzi tam droga prostych i rodzinnych
relacji. Mistrz i Brat wytycza jà słowem oraz czy-
nem: „wszystko, co uczyniliÊcie jednemu z tych
braci moich najmniejszych, MnieÊcie uczynili” 
(Mt 25, 40). JakoÊç ka˝dego, nawet drobnego
czynu, wskazujà nam sakramentalne znaki wiary –
konkretne, jak woda, olej, czy chleb i wino. Wy-
starczy wi´c podaç z miłoÊcià w imi´ Jezusa kubek
wody spragnionemu, czy umyç nogi zagniewanemu
bratu lub siostrze. O tak konkretne akty miłoÊci,
której Êwiat nie pojmuje, choç w nadziei pragnie –
ju˝ niedługo, zapyta nas powracajàcy Pan i Bóg.
B´dzie On wracał stamtàd, gdzie kotwiczy nasza
wiara i skàd pochodzi nasza miłoÊç.
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CCIISSII  PPRRAACCOOWWNNIICCYY  KKRRZZYYŻŻAA

zzaapprraasszzaajjąą  ddoo  cciicchheejj  pprraaccyy
uu  bbookkuu  CChhrryyssttuussoowweeggoo  kkrrzzyyżżaa!!
PPrrzzyyjjeeddźź,,  ppoommóóddll  ssiięę  zz  nnaammii,,  rroozzeezznnaajj
–– mmoożżee  ttoo  ttaakkżżee  TTwwoojjaa  ddrrooggaa!!
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