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Uczmy się być blisko Jezusa, 
starajmy się przyjmować Go często w komunii 
i uczmy się dziękować za to słowami Maryi z Magnificat, 
a zobaczycie – powoli, powoli 
będziemy naprawdę przemienieni w Chrystusa, 
będzie On przez nas autentycznie przeświecał 
– swoją mentalnością i swoim sposobem działania.

Bł. Luigi Novarese
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Na poczàtku nowego roku wsłuchajmy si´ w słowa papie˝a Franciszka, który mówi o tych wartoÊciach
ewangelicznych, które powinny kierowaç naszym Êwiatem dotkni´tym przez ró˝ne cierpienia: konflikty
wojenne (cz´sto o podło˝u religijnym), niesprawiedliwoÊç społecznà, kryzys ekonomiczny, systemy two-
rzàce tak wielkie ró˝nice mi´dzy bogatymi i biednymi, problemy imigrantów.

WłaÊnie z powodu tych wydarzeƒ papie˝ Franciszek zwraca naszà uwag´ na dobro wspólne i czyni je
przedmiotem rozwa˝aƒ KoÊcioła powszechnego, który musi przejÊç od słów do czynów i poprzez konkretne
czyny wspieraç osoby cierpiàce, obdarowujàc je nadziejà.

Ten, kto cierpi, kto ˝yje w ubóstwie, w niedostatku, jest cz´sto spychany przez ten Êwiat na margines –
daleko poza wielkà kultur´ Zachodu, w której króluje wiara w pieniàdz, kult ciała, potrzeba posiadania
i „wyglàdania”.

KoÊciół, ze swym spojrzeniem zwróconym na Jezusa, który upodobał sobie właÊnie w tych, którzy zos-
tali dotkni´ci przez ró˝ne cierpienia (tak˝e te moralne), musi byç wierny or´dziu Ewangelii i towarzyszyç
temu, kto jest chory, cierpiàcy, komu trudno ˝yç, bo nie ma pracy, bo czuje si´ niepotrzebny, a przez to
ma poczucie ni˝szej wartoÊci jako człowiek.

Te, tak wa˝ne aspekty, były tak˝e naÊwietlane przez bł. Jana Pawła II w roku 1984, kiedy to ofiarował
nam List apostolski Salvifici doloris – ten wspaniały dokument o zbawczym sensie cierpienia prze˝ywa-
nego w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Pami´tam radoÊç prałata Novarese – list ten wydano na kilka
miesi´cy przed jego powrotem do Domu Ojca. Był przekonany, ˝e charyzmat stowarzyszenia i zaanga˝o-
wanie cierpiàcych i niepełnosprawnych w apostolat nie dotyczà tylko tej grupy ludzi i tego jedynie stowa-
rzyszenia, ale wymagajà zaanga˝owania całego KoÊcioła.

W tym roku mija 30 lat od publikacji tego dokumentu, który nie traci na swoim przesłaniu i który
wcià˝ nale˝y rozwa˝aç i wdra˝aç w nasze dzisiejsze społeczne myÊlenie. Wielkim skarbem sà dla nas
słowa bł. Jana Pawła II, które wypowiedział do Ochotników Cierpienia podczas przemówienia na ich 50-
lecie: „Jestem Wam bardzo wdzi´czny, poniewa˝ macie swój wkład w rozpowszechnianie tego or´dzia, za-
równo poprzez swoje słowa, jak i poprzez ciche Êwiadectwo waszego ˝ycia”.

Trzeba te˝ przypomnieç, ˝e właÊnie w tym roku obchodzimy stulecie urodzin naszego Zało˝yciela – 
bł. Luigiego Novarese, który urodził si´ w Casale Monferrato 29 lipca 1914 r. Wydarzenie to powinno staç
si´ dla wszystkich bodêcem do zgł´bienia jego charyzmatu, umocnieniem przynale˝noÊci do dzieła, które
zało˝ył i do szukania mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania tej duchowoÊci i tego apostolatu.

Z okazji stulecia podejmujemy nast´pujàce inicjatywy: audiencj´ z papie˝em Franciszkiem (czekamy
obecnie na potwierdzenie daty spotkania), spotkanie młodych pod koniec maja w Casale Monferrato oraz
budowa nowego koÊcioła pod jego wezwaniem w Moudzie, w Kamerunie.

Dzi´kujemy za Wasze modlitwy, cierpienia oraz ofiary składane na rzecz rozwoju naszego apostolatu.

DRODZY 
CZYTELNICY!

Współpraca z czasopismem L'Ancora – Rzym
Nakład: 6000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
artykułów i listów, dokonywania skrótów 
i zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca. 
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W dzisiejszym Êwiecie bardzo cz´sto mo˝na usły-
szeç, ̋ e nie powinno si´ mówiç tyle o cierpieniu. Wi-
dzimy je wsz´dzie. Ka˝dego dnia jesteÊmy
bombardowani informacjami, ̋ e umierajà niewinne
dzieci, dziejà si´ katastrofy, ludzie walczà o wolnoÊç
i przelewana jest krew, bardzo cz´sto ginà niewinne
osoby. Pytanie, które ostatnio usłyszałam to: Dla-
czego skupiacie si´ tylko i wyłàcznie na cierpieniu?
Hmm… Zacz´łam si´ zastanawiaç nad tym cier-
pieniem i całym naszym charyzmatem. No właÊnie:
dlaczego tylko cierpienie? Czy Bóg nie jest Miło-
Êcià? Bóg jest MiłoÊcià. Ofiarował swojego Syna,
aby nas zbawiç.

Kolejna rzecz, która mi si´ nasun´ła: przecie˝ nie
mo˝emy wyeliminowaç cierpienia z naszego ˝ycia.
Ka˝dy z nas cierpi. Nie ma osoby, która by nie cier-
piała. W ka˝dym bàdê razie, osobiÊcie takiej osoby
nie poznałam. Trzeba pami´taç o tym, ˝e cierpienie
jest obecne w ˝yciu ka˝dego człowieka pod ró˝nymi
postaciami. Nie mo˝emy zamykaç si´ tylko na cier-
pienie fizyczne, ale nale˝y pami´taç o tym, ˝e jest
jeszcze cierpienie duchowe, psychiczne. Uwa˝am,
˝e ka˝de cierpienie jest złem samym w sobie. Do
momentu, kiedy nie zostanie przemienione czy ofia-
rowane w jakiejÊ intencji Panu Bogu. Tylko wtedy
ma sens. Ofiarowanie naszego cierpienia, bólu Panu
Bogu przynosi owoc. 

Wróc´ jeszcze do poczàtku moich refleksji i pyta-
nia, czy nie za du˝o tego tematu cierpienia? Nie
sàdz´. Nasz charyzmat oparty jest na nauczaniu Bło-
gosławionego Luigiego Novarese, który 11 maja
2013 roku został włàczony w poczet Błogosławio-
nych w KoÊciele. JeÊli KoÊciół stawia nam tego ka-
płana jako wzór do naÊladowania, okreÊla go mianem
„APOSTOŁA CHORYCH”, a jego duchowoÊç to do-
wartoÊciowanie cierpienia i osoby cierpiàcej, to zna-
czy, ˝e coÊ w tym jest. DowartoÊciowanie cierpienia,
dowartoÊciowanie osoby cierpiàcej jest tà nadziejà,
którà staramy si´ nieÊç drugiemu człowiekowi. Bar-
dzo cz´sto osoby chore tracà nadziej´, nie potrafià
zaakceptowaç tego, ˝e sà w jakiÊ sposób ograni-

czone. Czujà si´ samotne, opuszczone, nikomu nie-
potrzebne. Po prostu bezu˝yteczne. To, o czym nasz
Zało˝yciel mówi, jest fundamentem dla osoby cier-
piàcej, dla osoby, która straciła sens ˝ycia i czuje
si´ kompletnie bezu˝yteczna. Ka˝da osoba cierpiàca
ma swoje powołanie, ka˝dy chory, niepełnosprawny
mo˝e wiele uczyniç, jeÊli tylko otworzy si´ na Bo˝à
MiłoÊç, jeÊli zrozumie, ˝e Pan Jezus był jak dotàd
pierwszym Ochotnikiem Cierpienia i umarł za ka˝-
dego z nas z MiłoÊci. My mamy „˝yç naszym po-
wołaniem”, nie zamykaç si´ na Êwiat, na ˝ycie
religijne, kulturalne czy społeczne. Wiemy, ̋ e Jezus
poniósł Êmierç na Krzy˝u. Zanim jednak przeszedł
całà Drog´ Krzy˝owà, zn´cano si´ nad Nim, biczo-
wano Go, wyÊmiewano, opluwano, szydzono. Po-
mimo tego, co wycierpiał, oddał za nas swoje ˝ycie,
aby nas zbawiç, abyÊmy nie poszli na pot´pienie
z powodu naszych grzechów. Nast´pnie zmart-
wychwstał i pokazał nam, ˝e to wszystko ma sens
i ˝e jeÊli tylko zechcemy, mo˝emy oddawaç nasze
˝ycie, nasze cierpienia za grzeszników i póêniej cie-
szyç si´ z Nim w chwale. Mo˝emy staç si´ współ-
pracownikami Jezusa w dziele zbawienia. Dzi´ki
naszym cierpieniom, modlitwom mo˝emy ratowaç
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DAWAĆ NADZIEJĘ
S. Beata Dyko SOdC

Kiedy życie otwierało się na miliony sposobów, 
przede mną prezentował się 
tylko jeden, bolesny kierunek 
i moje życie się zatrzymało.

Widziałem złość i prawdziwą udrękę, 
widziałem życie bez celu, 
widziałem, jak bezużyteczne było moje życie… 
ale w Tobie znalazłem siłę.

Całe moje zadanie było tylko jedno: 
dawać nadzieję temu, kto cierpi, 
sprawiać, by odkrył wartość życia, 
które nie ma już sensu.

Cierpienie ma niezgłębioną wartość, 
modlitwą można zbawiać człowieka, 
ale tylko w zjednoczeniu z Jezusem.

Taki będzie mój apostolat: 
uświęcać każde cierpienie, 
dawać nadzieję każdemu choremu, 
aby wrócił do Niego.

Każde dziecko, które odkryje 
swoją misję w Kościele,
niech zaniesie to orędzie światu 
wszędzie tam, gdzie będzie jakiś chory. 

Nie jest ważne moje życie. 
Jedynym, co się liczy, jest to, czego chcesz Ty. 
Powierzam Ci moich braci, 
prowadź ich do Jezusa.

Błogosławiony Luigi Novarese



FUNDAMENT YTR WAŁE PRZE WODNIC T WO

6

dusze od pot´pie-
nia i mo˝emy sta-
waç si´ takimi
Szymonami z Cy-
reny, którzy po-
magajà nieÊç
drugiemu krzy˝e
choroby, cierpie-
nia, odrzucenia.

„Było kiedyÊ takie powiedzenie misyjne: Prze-
mierzyç morza, ocaliç jakàÊ dusz´ i potem umrzeç.
Z Bogiem zrobimy wielkie rzeczy, jeÊli ocalimy
dusze. Za Ojcem Âwi´tym Janem XXIII dodam:
Wiele dusz nie byłoby ocalonych, gdyby nie wy,
właÊnie wy, gdybyÊcie si´ za nie nie modlili i za nie
nie cierpieli (19.03.1959). Tak wi´c Waszym po-
wołaniem nie jest ucieczka ze Êwiata, o nie. Ale tak
jak w przypadku Chrystusa, włàczenie w Êwiat, tak
jak dro˝d˝e, aby byç na tym Êwiecie jak ferment no-
wych idei, nowego ˝ycia, które przyniósł nam Jezus
Chrystus. Czy mo˝emy narzekaç na cierpienie, od-
krywszy to „drugie ˝ycie”, które mo˝e byç w nas
jako zasada ˝ycia, które si´ nie koƒczy, ale które
nieustannie staje si´ coraz doskonalsze a˝ do osiàg-
ni´cia Raju? Mo˝emy lamentowaç, mo˝emy mówiç,
˝e wolelibyÊmy nie byç chorzy, ale gdy si´ odkryje t´

wielkà i unikalnà celowoÊç cierpienia, ten ciàgły la-
ment zostaje ju˝ poza nami” (bł. Luigi Novarese).

To jest ta nadzieja. A pytanie rodzi si´ tylko
jedno: czy chcemy pomagaç Jezusowi? Droga ta nie
jest drogà łatwà. Przez krzy˝, przez cierpienie, ale
ku zbawieniu, ku Êwi´toÊci, ku chwale niebieskiej. 

Jeszcze jedna wa˝na rzecz. Nie jesteÊmy i nigdy
nie b´dziemy sami w kroczeniu tà drogà. Pan Jezus
pozostawił nam swojà Matk´. Niepokalanà. 

„Przy waszym krzy˝u w sposób szczególny obecna
jest NajÊwi´tsza Maryja Panna, nasza Matka, która
czuwa, jest wierna, która nas kocha, poniewa˝ widzi
w nas Jezusa, który kontynuuje swojà Kalwari´”.

„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. Jej niepokalana czystoÊç
okrywa ciebie jak płaszczem. Nasza najsłodsza
Matka nikogo nie odrzuca, dla ka˝dego ma słowo
pociechy, słowo ˝ycia. Wszystkich przytula do
swego matczynego serca”.

Dlatego te˝ powtórz´ za Błogosławionym Luigi
Novarese: Chc´ Panie „dawaç nadziej´ temu, kto
cierpi, sprawiaç, by odkrył wartoÊç ˝ycia, które nie
ma ju˝ sensu”. A Ty, Drogi Bracie i Droga Siostro?
Przyłàczysz si´?

KOTWICA 1/2014

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Przy okazji XXII Âwiatowego Dnia Chorego,
którego tegoroczny temat brzmi: Wiara i miłoÊç: „My
tak˝e winniÊmy oddaç ˝ycie za braci” (1 J 3,16),
zwracam si´ w szczególny sposób do osób chorych
i do wszystkich, którzy si´ nimi opiekujà i je leczà.
KoÊciół dostrzega w was, drodzy chorzy, szczególnà
obecnoÊç cierpiàcego Chrystusa. Tak właÊnie jest:
obok, wi´cej, wewnàtrz naszego cierpienia jest cier-
pienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ci´˝ar
i wyjawia jego sens. Kiedy Syn Bo˝y wstàpił na krzy˝,
poło˝ył kres samotnoÊci cierpienia i rozjaÊnił jego
mrok. Stajemy zatem w obliczu tajemnicy miłoÊci
Boga do nas, która napełnia nas nadziejà i odwagà:
nadziejà, poniewa˝ w Bo˝ym zamyÊle miłoÊci rów-
nie˝ noc boleÊci otwiera si´ na Êwiatło paschalne;
i odwagà, by stawiç czoło wszelkim przeciwnoÊciom
razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim.

2. Syn Bo˝y, który stał si´ człowiekiem, nie uwol-
nił ludzkiego doÊwiadczenia od choroby i cierpienia,
lecz bioràc je na siebie, przemienił je i zredukował.
Zredukował, bo ju˝ nie majà one ostatniego słowa,
którym jest zamiast tego pełnia nowego ̋ ycia; prze-
mienił, bo dzi´ki zjednoczeniu z Chrystusem z nega-
tywnych mogà staç si´ pozytywne. Jezus jest drogà,
a majàc Jego Ducha, mo˝emy iÊç za Nim. Jak Oj-
ciec dał Syna z miłoÊci, a Syn oddał  siebie ze
wzgl´du na t´ samà miłoÊç, my równie˝ mo˝emy mi-
łowaç innych tak jak Bóg nas umiłował, oddajàc
˝ycie za braci. Wiara w dobrego Boga staje si´ do-
brocià,  wiara w ukrzy˝owanego Chrystusa staje si´
siłà miłoÊci a˝ do koƒca, tak˝e miłoÊci nieprzyjaciół.

Dowodem autentycznej wiary w Chrystusa jest dar
z siebie, szerzenie si´ miłoÊci bliêniego, zwłaszcza
do ludzi, którzy na to nie zasługujà, tych, którzy
cierpià, którzy sà zepchni´ci na margines.

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteÊmy powo-
łani do tego, byÊmy si´ upodabniali do Chrystusa, Mi-
łosiernego Samarytanina dla wszystkich cierpiàcych. 

«Po tym poznaliÊmy miłoÊç, ˝e On oddał za nas
˝ycie swoje. My tak˝e winniÊmy oddaç ˝ycie za
braci»  (1 J 3,16).  Kiedy z czułoÊcià zbli˝amy si´
do tych, którzy potrzebujà opieki, wnosimy nadziej´
i uÊmiech Boga w sprzecznoÊci Êwiata. Kiedy wiel-
koduszne oddanie innym staje si´ stylem naszego
działania, robimy miejsce dla Serca Chrystusa 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 
NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

«My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)
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i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym przy-
czyniamy si´ do nadejÊcia królestwa Bo˝ego.

4. AbyÊmy mogli rozwijaç w sobie czułoÊç, nace-
chowanà szacunkiem i delikatnà miłoÊcià, mamy
chrzeÊcijaƒski wzór, ku któremu mo˝emy w sposób
pewny kierowaç nasze spojrzenie. Jest nim Matka
Jezusa i nasza Matka, wsłuchujàca si´ w głos Boga
i potrzeby oraz trudnoÊci Jego dzieci. Maryja, pod
wpływem Bo˝ego miłosierdzia, które w Niej stało
si´ ciałem, zapomina o sobie i spieszy z Galilei do
Judei, by odwiedziç swojà kuzynk´ El˝biet´ i jej
pomóc; wstawia si´ do swojego Syna na godach
w Kanie, kiedy widzi, ˝e koƒczy si´ weselne wino;
nosi w swoim sercu przez całà pielgrzymk´ ˝ycia
słowa starca Symeona, przepowiadajàce, ˝e Jej
serce przeszyje miecz, i niewzruszenie stoi pod krzy-
˝em Jezusa. Ona wie, jak idzie si´ tà drogà, i dla-
tego jest Matkà wszystkich chorych i cierpiàcych.
Mo˝emy ufnie uciekaç si´ do Niej z synowskim od-
daniem, pewni, ˝e weêmie nas w opiek´, wesprze
i nie opuÊci. To Matka Ukrzy˝owanego Zmartwych-
wstałego: stoi przy naszych krzy˝ach i towarzyszy
nam w drodze do zmartwychwstania i pełnego ̋ ycia.

5. Âw. Jan, uczeƒ, który stał pod krzy˝em z Ma-
ryjà, prowadzi nas do êródeł wiary i miłoÊci, 
do serca Boga, który «jest miłoÊcià» (1 J 4, 8.16),
i przypomina nam, ˝e nie mo˝emy kochaç Boga,
jeÊli nie kochamy braci. Ten, kto stoi pod krzy˝em
z Maryjà, uczy si´ kochaç jak Jezus. Krzy˝ «daje
pewnoÊç wiernej miłoÊci Boga do nas. MiłoÊci tak
wielkiej, ˝e wchodzi w nasz grzech i go przebacza,
wchodzi w nasze cierpienie i daje nam sił´, aby je
znosiç, wchodzi tak˝e w Êmierç, aby jà zwyci´˝yç
i nas zbawiç. (...) Krzy˝ Chrystusa zach´ca tak˝e,
abyÊmy dali si´ zaraziç tà miłoÊcià, uczy nas zatem
patrzeç na bliêniego zawsze z miłosierdziem i miło-
Êcià, zwłaszcza na tych, którzy cierpià, którzy po-
trzebujà pomocy» (Droga Krzy˝owa z młodzie˝à,
Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.).

Zawierzam ten XXII Âwiatowy Dzieƒ Chorego
wstawiennictwu Maryi, aby pomagała osobom cho-
rym prze˝ywaç swoje cierpienie w jednoÊci z Jezu-
sem Chrystusem i by wspierała tych, którzy si´ nimi
opiekujà. Wszystkim, chorym, pracownikom słu˝by
zdrowia i wolontariuszom, z serca udzielam Apos-
tolskiego Błogosławieƒstwa.
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CVS GDA¡SK
Jak co roku w pierwszej dekadzie ostatniego

miesiàca wzi´liÊmy udział w pi´knej i uroczystej Wi-
gilii Bo˝ego Narodzenia. Pi´cioma autokarami oraz
kilkoma busami dojechaliÊmy  do miejscowoÊci Po-
mieczyno, gdzie w starym, drewnianym KoÊciółku
pw. Âw. Józefa, o godz. 13.00 uczestniczyliÊmy we
Mszy Êw. pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeu-
sza Gocłowskiego. Pogoda, jak przystało na Wigili´
Bo˝ego Narodzenia, była iÊcie zimowa. W chłodzie
i padajàcym Êniegu po Mszy Êw. udaliÊmy si´ z na-
szymi opiekunami i zaproszonymi goÊçmi do przy-
tulnego Dworku w Barwiku. Czekali tam na nas –
czyli na prawie 400 osób – przy pi´knie udekoro-
wanych stołach i rozpalonym kominku właÊciciele
dworku wraz z miłym personelem. Wieczerz´ wigi-
lijnà rozpocz´liÊmy krótkim programem słowno-
-muzycznym w wykonaniu młodzie˝y COC oraz
przepi´knym Êpiewem kol´d w wykonaniu bardzo
utalentowanego i obdarzonego pi´knym głosem na-
szego młodszego kolegi Kuby.

Po tak miłym, pełnym Êwiàtecznego nastroju,
wst´pie wszyscy z wielkà radoÊcià zaÊpiewaliÊmy
nasze polskie kol´dy i podzieliliÊmy si´ opłatkami.
Wreszcie nastàpiły oczekiwane przez nas chwile

składania sobie Êwiàtecznych i noworocznych ˝y-
czeƒ. Niewa˝ne były kule, wózki, problemy w poru-
szaniu si´, wa˝ne w tej chwili było zło˝enie
przyjaciołom i bliskim, osobom, dzi´ki którym jeê-
dzimy w Êwi´te miejsca, naszym wspaniałym opie-
kunom i wszystkim, wszystkim, najpi´kniejszych,
serdecznych, ciepłych i miłych bo˝onarodzeniowych
˝yczeƒ. No a po ˝yczeniach nadszedł czas na wigi-
lijne potrawy. Kto tego jedzonka nie lubi?!! Barsz-
czyk z uszkami, rybka z surówkà i ziemniaczkami,
Êledê w Êmietanie, pierogi i kapusta z grzybkami,
a na koƒcu ciasto i kawka. 

W trakcie Wieczerzy spotkały nas miłe niespo-
dzianki. OtrzymaliÊmy w prezencie pi´kne aniołki,



MY C VS

CVS WARMIA
Nowy rok naszej formacji jako CVS Archidiecezji

Warmiƒskiej rozpocz´liÊmy  spotkaniem członków
i sympatyków 12.01.2014 roku. Było to szczególne
spotkanie. UÊwietnili je goÊcie z Głogowa – ks. Ra-
dosław Horbatowski oraz s. Ewa  Figura. Byli dia-
koni Paweł Jakubowski i Dawid Szczepkowski,
którzy jako opiekunowie wyje˝d˝ali z nami na gło-
gowskie turnusy. Ucieszyła nas tak˝e obecnoÊç kle-
ryka Piotra Pagi, bo wyraził swojà gotowoÊç do
współpracy z naszà wspólnotà. W koncelebrze
uczestniczył tak˝e nasz asystent koÊcielny ks. Adam
Bielinowicz, a posług´ ministranta pełnił Piotrek
Szymczyk, wieloletni członek apostolatu. Opraw´
muzycznà i pi´kne kol´dy przygotował Jacek Wy-
kowski. Od pierwszych chwil Eucharystii obawy
i nieÊmiałoÊç, zwiàzane z obecnoÊcià goÊci z Gło-
gowa, prysły. Serdeczny uÊmiech i ciepło ks. Radka
podbiły nasze serca. Pouczajàce i pi´kne kazanie
przez niego głoszone dopełniło całoÊci. Tak jak
ks. Janusza Malskiego, ks. Radka akceptujemy jako
naszego przewodnika.

Po Mszy Âwi´tej przy wspólnym stole tak˝e pano-
wała radosna atmosfera. Siostra Ewa, zabierajàc głos,
mówiła nam o apostolacie, a szczególnie o tworzeniu
małych grup przy parafiach. Cieszyła si´, ̋ e wÊród nas
zobaczyła znajome jej od lat twarze, widziane niejed-
nokrotnie w głogowskim domu. Zdziwiona była, ˝e
nasza Paulinka wydoroÊlała. Pami´tała jà jako małà
dziewczynk´. Tak, wydoroÊlała – ze swoim „krzy˝em”
– wózkiem inwalidzkim, ale buzia, jak zawsze, ra-
dosna. To samo trzeba powiedzieç o jej mamie Beacie
Szostakowskiej. Gdy widz´ je razem, to czuj´, ̋ e jest to
Êwiadectwo – Êwiadectwo ˝ycia w powołaniu do cier-
pienia. Podobnie Marylka Berent, z pozycji swego
wózka, tak˝e obdarza wszystkich radoÊcià i uÊmiechem.

Był  te˝ czas na  spotkanie ks. Radka i s. Ewy
z Radà Centrum, gdzie była szczera rozmowa, wska-
zówki, uwagi i oczekiwania odnoÊnie naszej pracy.

MogliÊmy przedstawiç, co my ze swej strony planu-
jemy i chcemy robiç, aby osobiÊcie si´ ubogacaç
i rozwijaç nasz apostolat.

Na zakoƒczenie nasza Przewodniczàca, Teresa
Skuza, podzi´kowała wszystkim za to spotkanie –
goÊciom z Głogowa, diakonom i klerykom, delegacji
grup z Nidzicy i Ornety, wszystkim, którzy przyczy-
nili si´ do tego, ˝e stoły pi´knie wyglàdały (a szcze-
gólnie Gra˝ynce Berent, bo ona nad wszystkim miała
piecz´), a tak˝e braciom kapucynom – za to, ˝e od
lat podejmujà nas w swoim koÊciele, salce i kuchni,
gdzie czujemy si´ jak u siebie w domu. Szczególne
zaÊ podzi´kowania nale˝ały si´ naszemu opiekunowi
koÊcielnemu ks. Adamowi, który razem z nami rea-
lizuje dzieło bł. Luigiego Novarese.

Nowy rok rozpoczynamy z zapałem, ch´cià i po-
mysłami na radosne zaanga˝owanie si´ w apostolat. 

Daniela Szymczyk

r´cznie wykonane przez naszà kole˝ank´ El´ na szy-
dełku, odciÊni´te w glinie, wypalane, pomalowane
i polakierowane. Ka˝dy inny, ka˝dy pi´kny, ka˝dy
specyficzny – tak jak my – sprawni i niepełnos-
prawni, tak jak inny jest ka˝dy człowiek. Od Miko-
łaja otrzymaliÊmy równie˝ słodkie upominki.
RadoÊci i uciech nie było koƒca. Jednak powoli nad-
szedł czas po˝egnania. I tu spotkała nas kolejna nie-
spodzianka. Od sponsora dobrodzieja otrzymaliÊmy
praktyczne i nieodzowne w ka˝dym domu akcesoria
do sprzàtania. 

Szcz´Êliwi i w Êwiàtecznym bo˝onarodzeniowym
nastroju autokarami i busikami bezpiecznie powró-
ciliÊmy do naszych domów. Jeszcze raz było nam
dane doÊwiadczyç pi´knego prze˝ycia wspólnej Wie-
czerzy Wigilijnej! Dzi´kujemy Wszystkim!!! Dzi´-
kujemy całemu Zarzàdowi COC za trud i prac´, jakà
wło˝ył w przygotowanie tej uroczystoÊci. Dzi´ku-
jemy naszemu drogiemu ks. Stanisławowi Ładzie za
duszpasterzowanie i opiek´ nad naszà niepełnos-
prawnà społecznoÊcià, dzi´kujemy Ksi´dzu Arcybis-
kupowi Tadeuszowi  Gocłowskiemu za zaszczycenie
swojà obecnoÊcià i przewodniczenie we Mszy Êw.,
Ksi´dzu Proboszczowi z Pomieczyna za goszczenie
nas w pi´knej Êwiàtyni, a tak˝e bardzo, bardzo dzi´-
kujemy wszystkim GoÊciom, Sponsorom i Dobro-
dziejom za wszelkà pomoc, upominki i transport.
Za wszystko!

Szcz´Êç Wam Bo˝e! ˚yczymy Błogosławionego
całego 2014 Roku!

Ewa

CVS BYDGOSZCZ
Pierwsze spotkanie opłatkowe w COC diecezji

bydgoskiej odbyło si´ krótko przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia. Spotkanie to zorganizowała grupa prze-
wodnia przy parafii pw. Âw. Antoniego w Bydgoszczy
na Czy˝kówku. Poprzedziła je Msza Êw. z udziałem
niepełnosprawnych, którà celebrował diecezjalny
duszpasterz niewidomych, a jednoczeÊnie członek ho-
norowy naszego apostolatu, ks. Piotr Buczkowski. Po
Mszy Êw. cała wspólnota zasiadła do uroczystego po-
siłku i dzielenia si´ opłatkiem. Pocz´stunek ten przy-
gotowały nasze wspaniałe siostry z apostolatu. Do
grupy opłatkowej dołàczył od niedawna nowy pro-
boszcz tej parafii, ks. Janusz Konysz.

Drugie spotkanie opłatkowe, tym razem z udziałem
wszystkich członków apostolatu, odbyło si´ w pierwszà
sobot´ stycznia w klubie „EMAUS” przy parafii
pw. Polskich Braci M´czenników (i jednoczeÊnie san-
ktuarium tych Êwi´tych). Je tak˝e poprzedziła Msza
Êw. To właÊnie w tej Êwiàtyni odprawił ostatnià
swojà Msz´ Êw. i ró˝aniec bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 

Potem nastàpiło radosne dzielenie si´ opłatkiem
i składanie ˝yczeƒ. Podczas wspaniale przygotowa-
nego pocz´stunku ÊpiewaliÊmy ulubione kol´dy. Obec-
noÊcià na opłatku zaszczycił nas proboszcz tej parafii,
ks. Józef Kubalewski, opowiadajàc ciekawe humore-
ski. Pod koniec spotkania odbyła si´ prezentacja
filmu, pt. „Bo˝e Narodzenie w Ziemi Âwi´tej”. Ten
pi´kny film zaprezentował nam brat Jan Polaƒski.
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Bo Ty, Panie, ka˝esz Êwieciç mojej pochodni: 
Bo˝e mój, oÊwiecasz moje ciemnoÊci. 
Bo z Tobà zdobywam wały, mur przeskakuj´ dzi´ki
mojemu Bogu. 
Ps 18, 29-30

Z czytaƒ liturgicznych na dzieƒ 7 lutego 2013 r.

Ka˝de ̋ ycie jest darem. Darmo otrzymanym i w pla-
nie Bo˝ym zadanym do zrealizowania. Ale nie bez prze-
szkód, bo nie jest łatwo odnaleêç sens i powołanie swego
˝ycia. Dzi´kuj´ Bogu za Rodziców, za ̋ ycie, które przez
Nich otrzymałam, za przykłady miłoÊci, pracowitoÊci,
poÊwi´cenia i za przekazanà wiar´ – za to, ˝e potrafili
ukierunkowaç pierwsze lata mojego dzieci´cego, ra-
dosnego ˝ycia. Nie ma przypadków – tata był spor-
towcem i to on przekazał mi t´ pasj´, która trwa
nadal, choç dziÊ w cieniu innych wa˝nych wydarzeƒ.

50. urodziny to czas refleksji nad tym wszystkim,
co ju˝ si´ dokonało i tym, co jeszcze przede mnà.
Moim szcz´Êciem były spotkane po drodze autory-
tety – jak drogowskazy – osoby, które pomogły mi
znaleêç właÊciwy kierunek. Byli to głównie Rodzice
i trenerzy szkolàcy mnie podczas mojej tenisowej
przygody, która była czasem wa˝nego kształtowa-
nia charakteru i hierarchii wartoÊci. Ale moim fun-
damentem było odnalezienie Boga – spotkanie Go

jako Przyjaciela mojego ˝ycia i odkrycie w Nim
swojej najwa˝niejszej ̋ yciowej drogi – powołania do
słu˝by drugiemu człowiekowi we wspólnocie Ci-
chych Pracowników Krzy˝a. To był przełom. Ale
myÊl´, ˝e wszystko, co wydarzyło si´ wczeÊniej po-
woli doprowadzało mnie właÊnie do tego wyboru –
Jego wyboru, aby słu˝yç całà sobà chorym i niepeł-
nosprawnym w tych przeró˝nych działaniach, jakie
podejmuje nasza wspólnota na Êwiecie i w Polsce.

Miałam te˝ to szcz´Êcie ˝yç u boku zało˝yciela –
bł. Luigiego Novarese – doÊwiadczaç obecnoÊci jego
osoby – człowieka, który całkowicie ufał Niepokala-
nej i w znakach Bo˝ej OpatrznoÊci odczytywał kieru-
nek rozwoju całego charyzmatu. To właÊnie w tym
roku mojej 50. rocznicy urodzin obchodziç b´dziemy
jego 100. rocznic´ urodzin. Szczególnie wi´c powie-
rzam si´ jego opiece i szczególnie te˝ czuj´ jego obec-
noÊç i wsparcie w tym czasie. Modl´ si´ codziennie
o jego wstawiennictwo dla działalnoÊci naszego gło-
gowskiego domu, który w zeszłym roku Êwi´tował ju˝
10. rocznic´. Ta rehabilitacyjno-duchowa działalnoÊç
przynosi bardzo du˝o owoców. Głównym przesłaniem
naszego apostolatu jest bowiem integralny, duchowo-
fizyczny  rozwój człowieka.

Czuj´ si´ szcz´Êliwa i zrealizowana ka˝dego dnia.
Prosz´ Boga, abym czuła Jego obecnoÊç, abym
w gorliwoÊci i pobo˝noÊci była wierna powołaniu –
bym „nie zardzewiała” – nie zatraciła entuzjazmu,
radoÊci, Êwie˝oÊci, aby ka˝dy, kto si´ ze mnà spotka,
czuł, ˝e autentycznie i prawdziwie ˝yj´ Jezusem,
któremu 32 lata temu ofiarowałam swoje ˝ycie. 

Wiara, która si´ urzeczywistnia w konkretnej, co-
dziennej posłudze, mo˝e byç zach´tà dla młodych, ̋ e
warto postawiç na Jezusa, ˝e On jest Alfà i Omegà
naszego ˝ycia i szcz´Êcia, które nie zna zachodu.

Trudnych chwil te˝ nie brakuje, ale myÊl´, ˝e nie
mo˝e byç inaczej. Ale w Chrystusie ka˝de nasze cier-
pienie nabiera sensu – m´ka, Êmierç i zmartwych-
wstanie to rzeczywistoÊç, której i my doÊwiadczamy.
Ta wiara rozÊwietla ka˝dà drog´. Jestem szcz´Êliwa,
˝e jestem Cichym Pracownikiem Krzy˝a.

DOM
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s. Małgorzata Malska SOdC

100 – 50 – 10
MAŁE DUŻE
ROCZNICE

Fot. Adam Stelmach



Od wielu lat jesteÊmy gorliwymi i wiernymi ki-
bicami sportowymi, choç chyba bardziej trafne –
ze wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci dopingo-
wania na ˝ywo – byłoby okreÊlenie „telewidzami
sportowymi”. Do niedawna wydawało nam si´, ̋ e
takie Êledzenie zmagaƒ sportowców w kilku ulu-
bionych dyscyplinach i okazjonalny udział w za-
wodach dla osób niepełnosprawnych to wszystko,
co jest w naszym zasi´gu. Okazało si´ jednak, i˝
mo˝emy  doÊwiadczyç te˝ czegoÊ wi´cej…

Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych
(IKSON) działa przy Domu „Uzdrowienie Chorych” od
dwóch lat. W jakimÊ sensie sami go współtworzyliÊmy –
razem z s. Małgorzatà, której, jako miłoÊniczce sportu,
zale˝ało na tym od zawsze. Przez kilka pierwszych mie-
si´cy były to spotkania o charakterze rekreacyjno-spor-
towym. Sami decydowaliÊmy wtedy, co chcemy w danym
dniu graç – czasami podejmowaliÊmy wi´kszy wysiłek fi-
zyczny, grajàc w bocci´, minigolfa, tenisa stołowego,

a czasami dawaliÊmy poszaleç naszym szarym komór-
kom przy grach logicznych. Wszystko to pod bacznym
okiem trenera. Specyfika tych zaj´ç sprawiła, ˝e bardzo
z˝yliÊmy si´ ze sobà… Chyba ka˝dy z nas cieszył si´
z ka˝dej mo˝liwoÊci sp´dzenia wolnego czasu z ludêmi,
którzy próbujà przełamywaç swoje ograniczenia i Êwiet-
nie si´ przy tym bawià. Uwa˝aliÊmy, ˝e gdyby spotkania
IKSON-u tylko na tym polegały, to i tak miałyby sens
oraz du˝y wpływ na aktywizacj´ Êrodowiska osób niepeł-
nosprawnych.

Miniony rok był przełomowy. W naturalny sposób,
przez nikogo niewymuszony, skupiliÊmy si´ na bocci,
nasze zaj´cia zacz´ły nabieraç kształtu treningów właÊ-
nie tej dyscypliny paraolimpijskiej. Wczesnà jesienià zos-
taliÊmy zaproszeni przez zielonogórskie Zrzeszenie
„START” do udziału w zawodach na szczeblu woje-
wódzkim i mi´dzynarodowym. Emocje, jakie prze˝yliÊmy
na tych dwóch imprezach, i osiàgni´te wyniki sprawiły, ̋ e
w „iksonowcach” obudził si´ duch sportowej rywaliza-
cji. Zaj´liÊmy tam 2. miejsce w grupie integracyjnej.
Zaraz potem odbył si´ II turniej Boccia, gdzie zaj´liÊmy 
3. miejsce w Drzonkowie. Zwi´kszyliÊmy intensywnoÊç
treningów i w listopadzie pojechaliÊmy do Wàgrowca na
Mistrzostwa Polski Bocci, które miały charakter rów-
nie˝ zawodów mi´dzynarodowych – i wywalczyliÊmy 
5. i 6. miejsce. Natomiast w Turnieju Mikołajkowym zdo-
byliÊmy 2. miejsce, a w Mistrzostwach Głogowskich 
1. miejsce. Był to wspaniały czas zdobywania nowych do-
Êwiadczeƒ. I chocia˝ nie wyszliÊmy z grupy do dalszego
etapu rozgrywek, to przyniósł nam tak˝e du˝o satysfak-
cji – pomimo zaledwie kilkumiesi´cznych treningów nie
staliÊmy si´ łatwym kàskiem dla naszych „rywali”, wie-
loletnich zawodników bocci. 

Dzi´ki IKSON-owi coÊ, co wydawało si´ niemo˝liwe
dla ludzi z zaawansowanà postacià ró˝nych chorób ru-
chowych (bo takowe posiadamy), całkowicie zale˝nych
od osób drugich, stało si´ realne: „telewidz sportowy”
poczuł na własnej skórze, czym jest sport i rywalizacja
przeplatana emocjami. ZasmakowaliÊmy Êwiata bocci
i jeÊli Pan Bóg pomo˝e pokonaç pewne zdrowotne pro-
blemy, to bardzo chcielibyÊmy  poznaç go gł´biej.

DOM
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Rok 2013 b´dzie kojarzył we mnie ciekawe jubi-
leusze. Jeden z nich to ten, ˝e urodziłem si´
w 1943 r., a wi´c 70 lat temu. Drugi, ˝e w 1953 r.,
a wi´c 60 lat temu po raz pierwszy w ˝yciu przyjà-
łem Pana Jezusa w Komunii Êw. do swego serca.
A ten trzeci jubileusz to spotkanie w 2003 roku
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a w Głogo-
wie i zło˝enie wraz z mojà starszà córkà Dominikà
przyrzeczenia przynale˝noÊci do Centrum Ochotni-
ków Cierpienia (po zakoƒczonych rekolekcjach) –
okràgłe 10 lat temu. CZY TO BYŁ PRZYPADEK?
Czy Bóg miał taki scenariusz na moje dalsze ˝ycie?
Próbuj´ znaleêç na to odpowiedê. 

CIERPIENIE
W tym momencie musz´ cofnàç si´ 10 lat, kiedy

drugi raz w ˝yciu znalazłem si´ w szpitalu, tym
razem w onkologicznym w Bydgoszczy. Po wst´p-
nych badaniach szybko wyznaczono termin operacji.
Po opuszczeniu szpitala niecierpliwe czekanie na
wypis, którego odbiór si´ przedłu˝ał. Nie musz´
wspominaç, co si´ działo w moim wn´trzu. Wreszcie
diagnoza, ta najgorsza – nowotwór o du˝ej złoÊli-
woÊci. Mimo tego nie załamałem si´. Lekarzowi,
który wr´czał mi ten wypis, powiedziałem, ˝e ma
najpi´kniejszy zawód na Êwiecie, bo pochylajàc si´

nad chorym i cierpiàcym, pochyla si´ nad Chrystu-
sem. Zrobiło to na nim du˝e wra˝enie i tak zacz´ła
si´ wspólna rozmowa o Bogu Miłosiernym, o Bogu,
który nie zostawia człowieka samego z jego cierpie-
niem, bo On w tym cierpieniu jest. Pan Jezus mówi:
„Nie l´kaj si´ cierpieƒ, Ja jestem z tobà (Dz 151);
„Innej drogi nie ma do nieba prócz drogi krzy˝owej.
Ja sam przeszedłem jà pierwszy” (Dz 1487).

Potem było długie leczenie wszystkim tym, co
było mo˝liwe w nowoczesnej onkologii. Posiadam
unikalne zdj´cie z tego okresu, kiedy na głowie nie
miałem ˝adnych włosów (wiadomo, chemia). Zdj´-
cie to zrobili mi przyjaciele, z którymi pojechałem
na rekolekcje do wspólnoty MiłoÊci Ukrzy˝owanej
w Zaborówcu. Rekolekcje te były dla mnie wielkim
wsparciem psychicznym w tym pierwszym etapie le-
czenia. Najbardziej jednak mnie wspomagała do-
datkowa kuracja, którà stosowałem równolegle z tà
konwencjonalnà: kuracja fitoterapià o. Edmunda
Szeligi (misjonarza, salezjanina z Peru), przy po-
mocy leków Vilcacory. Kuracja ta bardzo mnie
wzmocniła fizycznie.

Kiedy lekarzowi powiedziałem, ˝e przed chorobà
lubiłem biegaç po lesie, on mi na to odpowiedział: to
niech pan biega. I tak si´ zacz´ło dla mnie to naj-
wa˝niejsze leczenie – przy pomocy biegania. KiedyÊ
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w młodoÊci uprawiałem lekkoatletyk´. Bieg poma-
gał mi bardzo na psychik´. W lesie zapominałem
o chorobie. Mój serdeczny kolega nauczył mnie bie-
gaç na orientacj´ i zabierał mnie na zawody. Zaczà-
łem zdobywaç nawet medale w kategorii wiekowej
60 lat. Du˝ym wsparciem i mobilizacjà był mój syn,
który zaczàł ju˝ wczeÊniej biegaç. Zacz´liÊmy z ˝onà
i synem jeêdziç na ró˝ne zawody biegowe, które
wcià˝ mnie mobilizowały. Wreszcie po wielu trenin-
gach w Smukalskich lasach spróbowałem swoich sił
w biegu na 10 km. PojechaliÊmy z całà rodzinà do
Poznania na prawdziwe zawody: „Maniacka Dzie-
siàtka”, czyli dwa okrà˝enia wokół jeziora Maltaƒ-
skiego. Czy podołam?! Przecie˝ nie wiem, czy
jestem zdrowy, chemia wyniszczyła troch´ organizm,
ale byłem pełen optymizmu, przed biegiem przypo-
mniał mi si´ 2 List Êw. Pawła do Koryntian: „Jak
bowiem obfitujà w nas cierpienia Chrystusa, tak te˝
wielkiej doznajemy od Chrystusa pociechy”. Wy-
znaczyłem sobie minimum biegowe: ukoƒczyç bieg
i nie byç ostatnim. Po 62 minutach bieg ukoƒczy-
łem, siebie i rodziny, którzy mi dodawali otuchy, nie
zawiodłem. Przełamałem wiar´ w siebie mimo cho-
roby i niepewnoÊci. Potem były jeszcze inne zawody:
„IX Bieg Europejski” w Gnieênie, w którym popra-
wiłem swój rekord ˝yciowy na 10 km – 54 minuty.
Była to dla mnie wielka radoÊç, bo po raz pierwszy
biegłem z synem i synowà (team rodzinny).

BO˚Y PLAN
Ale dobry Bóg coÊ dla mnie przygotowywał. Od-

czuwałem wyraêne działanie Ducha Âw. Byłem
przekonany, ˝e Bóg przez chorob´ i cierpienie chce
coÊ człowiekowi powiedzieç – ma jakiÊ plan, zada-
nie. Tylko trzeba to w odpowiednim czasie odczy-
taç. Na mojej dalszej drodze pokonywania choroby
nieprzypadkowo spotkałem wspólnot´ Cichych Pra-
cowników Krzy˝a. Po powrocie z pierwszych  reko-
lekcji w Głogowie mój proboszcz Stefan Bryll
wyraził zgod´, aby zainteresowaç parafian aposto-
latem Centrum Ochotników Cierpienia. W czerwcu

MÓJ BIEG
PRZEZ CHOROBĘ,
CIERPIENIE 
I BÓL Jan Polański
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2004 r. odbyło si´ w mojej parafii pw. Przemienie-
nia Paƒskiego w Bydgoszczy pierwsze spotkanie
celem zorganizowania grupy przewodniej. Tak si´
dobrze zło˝yło, ̋ e na to spotkanie przyjechał ks. Ja-
nusz Malski z panem Mieczysławem Guzewiczem
z Głogowa, którzy wracali z Torunia. Ponadto był
obecny diecezjalny duszpasterz chorych (wówczas
ks. Janusz Tomczak) i redaktor „Przewodnika”
Adam Gajewski. 

Zainteresowanie było nawet du˝e, ale w efekcie
w pierwszym spotkaniu grupy przewodniej brały
udział tylko trzy osoby... Nie wiedziałem, co dalej
robiç. Wtedy przypomniały mi si´ słowa Jezusa: „Je-
˝eli dwaj albo trzej zgromadzà si´ w imi´ Moje, tam
Ja jestem poÊród nich”. Ale moja misja z chorymi, do
którymi chyba Pan Bóg mnie przygotowywał, zacz´ła
si´ ju˝ wczeÊniej. W swojej dzielnicy zauwa˝yłem
pewnà starszà kobiet´, która była na wózku inwa-
lidzkim. Zaczàłem jà odwiedzaç, podwoziç do ko-
Êcioła, co było dla niej wielkà radoÊcià. Zabierałem
jà na pielgrzymki i pomagałem w wielu potrzebnych

jej sprawach. Wspólnie si´ modliliÊmy i płakaliÊmy.
Czułem, jak bardzo jestem jej potrzebny. Agnieszka
nazywała mnie swoim misjonarzem. Było to dla mnie
wielkie doÊwiadczenie ̋ yciowe. Ale kiedy zmarł „mój
Chrystus połamany”, zrobiła si´ we mnie jakaÊ
pustka. B´d´ musiał poszukaç nowego, pomyÊlałem.
Wiem ju˝, gdzie Go znajd´ – pójd´ do szpitala, tam
jest wiele twarzy takich, jak Chrystus – porysowa-
nych cierpieniem i bólem. Albo do domu opieki, gdzie
w samotnoÊci Chrystus człowiek oczekuje kogoÊ bli-
skiego, aby tylko porozmawiaç, uÊmiechnàç si´,
podaç pomocnà dłoƒ. I tak ciàgle, do dzisiaj, na
mojej drodze ˝yciowej dobry Bóg stawia mi ludzi na
obraz i podobieƒstwo swoje.

DUCH ÂWI¢TY MNIE PROWADZI  I OÂWIECA
Moja duchowa pustka szybko si´ wypełniła, na te-

renie mojej parafii powstaje zakład piel´gnacyjno-
-opiekuƒczy. Co tydzieƒ w sobot´ zaczàłem uczestni-
czyç jako lektor w Mszy Êw. wspólnie z chorymi tego
oÊrodka. Po jakimÊ czasie podszedł do mnie pacjent
i poprosił, czy by nie mo˝na odmawiaç wspólnie ró-
˝aƒca, na co przystałem. Wi´c dodatkowo raz w ty-
godniu przychodziłem, aby wspólnie modliç si´
z panem Alojzym, który przyprowadzał nowych cho-
rych. Ale pewnego dnia pracownik tego oÊrodka po-
wiedziała mi, abym przychodził co czwartek o godz.
10.30 (po rehabilitacji chorych). Jakie było moje
zdziwienie, kiedy przyszedłem w ten dzieƒ, a na sali
było zgromadzonych ok. 20 chorych na wózkach, jak
gdyby na mnie czekali. Miałem niesamowità trem´ –
co powiedzieç, kim jestem, jak zaczàç.

W taki oto sposób znowu dobry Bóg postawił na
mojej dalszej drodze tylu „Chrystusów połama-
nych”. Przez pierwszych kilka lat spotykałem si´
z tymi chorymi systematycznie na modlitwie tylko
sam. Potem dołàczyła si´ do mego grona pracujàca
tam piel´gniarka, pani Alicja, która stała si´ współ-
zało˝ycielkà pierwszej grupy przewodniej w mojej
parafii w Bydgoszczy i trwa do dzisiaj. Potem Duch
Âw. dalej robił swoje. 
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Niespodziewanie z okazji Âwiatowego Dnia Cho-
rych 11 lutego 2006 r. zostałem zaproszony do
oÊrodka telewizji bydgoskiej, do audycji telewizyjnej
na ˝ywo, jako goÊç dnia, przedstawiajàc telewidzom
idee Centrum Ochotników Cierpienia. Było to dla
mnie wielkie wyzwanie i zobowiàzanie. Zauwa˝yłem,
˝e to moje działanie wÊród chorych oraz organizo-
wanie grup przewodnich  bardzo mnie podbudowy-
wało psychicznie. Zapominałem o mojej chorobie
nowotworowej. Jak si´ póêniej dowiedziałem, ta
moja praca i pozytywne nastawienie psychiczne miały
du˝y wpływ na wyleczenie z tej choroby. Póêniej za-
cz´ły si´ dalsze działania przez spotykanych ludzi,
aby informowaç o pi´knym dziele  Centrum Ochotni-
ków Cierpienia zało˝onym przez ks. prał. Luigiego
Novarese. Do grupy powi´kszajàcych si´ członków
CVS dołàczyła równie˝ moja ciocia Kazimiera, która
z niezwykłym entuzjazmem zorganizowała grup´
przewodnià w swojej parafii Êw. Antoniego. Oprócz
spotkaƒ formacyjnych zacz´liÊmy organizowaç
pierwsze wyjazdy z chorymi na ró˝ne pielgrzymki
oraz do Głogowa na rekolekcje i turnusy rehabilita-
cyjne. A˝ wreszcie spotkałem kapłana ks. Leszka
Chudziƒskiego (kapelana szpitalnego), który si´ nami
zainteresował i zaopiekował. Potem ju˝ zostały tylko
formalnoÊci, aby naszà działalnoÊç zaaprobował bis-
kup. W przygotowaniu statutu naszego Stowarzy-
szenia bardzo mi pomógł nasz nowy członek, brat
Piotr, który miał wykształcenie teologiczne, oraz
ks. Janusz Malski, który przyjechał do Bydgoszczy.
Wreszcie po roku działaƒ wspieranych goràcà mod-
litwà, 11 lutego 2008 r. Bp Jan Tyrawa, Ordynariusz
Diecezji Bydgoskiej wydał dekret zezwalajàcy na
działalnoÊç Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji
Bydgoskiej. Asystentem naszego apostolatu został
mianowany nasz dotychczasowy opiekun ks. Leszek –
diecezjalny duszpasterz słu˝by zdrowia i chorych.

Czy to wszystko było w planie Bo˝ym? Przecie˝ nie
wiem, czy jestem wyleczony. Według opinii lekarzy, 
je˝eli przez 5 lat nie ma oznak w tej choroby to uznaje
si´ za wyleczonego. OczywiÊcie co roku chodziłem do

szpitala na badania, robiłem wyniki. KtóregoÊ razu le-
karz powiedział mi, ̋ e chciałby mieç wyniki takie, jak
ja mam. RadoÊci nie było koƒca, prawie nie wierzy-
łem, a przecie˝ to ju˝ 5 lat niepewnoÊci. Dzi´kuj´ ci
Panie – Tobie zaufałem, nie zawstydz´ si´ na wieki.

PRÓBA SIŁ, ZDROWIA I ZAKO¡CZENIE
Aby uwierzyç w swoje siły, ̋ e jestem tak naprawd´

zdrowym, postanowiłem poddaç si´ próbie (te me-
dyczne ju˝ si´ skoƒczyły). Szybko nadarzyła si´
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okazja. Dowiedziałem si´, ˝e w Tucholi odb´dzie si´
bieg „Hubertusa” (po Borach Tucholskich), ale a˝ na
15 km. Byłem nawet nieêle przygotowany, bo mój le-
karz ciàgle mnie zach´cał – no i biegałem po lesie.
Ale 15 km to musi byç niezły wysiłek. Poprosiłem
Ducha Âw. o oÊwiecenie, modliłem si´. Byłem w ka-
tegorii M65. Ale czy podołam? Syn mój biega ju˝ ma-
ratony (42 km), synowa te˝ dołàczyła. Moja młodsza
córka ju˝ wybiegała półmaraton (21 km), czy mog´
byç gorszy? Pocieszam si´, bo mam dopiero 32 lata
(ale do setki :). Biegłem poczàtkowo w małej grupie
troch´ z tyłu, potem ju˝ sam, umacniała mnie w biegu
pi´kna przyroda leÊna. Podziwiałem wspaniałe dzieła
Bo˝e. Niedługo te˝ zobaczyłem oznakowanie 10 km
– to tyle ju˝ przebiegłem, ale co dalej? Po 12. kilo-
metrze zaczàłem odczuwaç zm´czenie, które si´ po-
t´gowało. PomyÊlałem o modlitwie ró˝aƒcowej, ale
jak? Czy to mo˝liwe przy takim wysiłku?! Nie traci-
łem nadziei, ̋ e dobiegn´ do mety. Jeszcze tylko 2 km.
RozmyÊlam tajemnice bolesne, ZdrowaÊ Mario…, za-
uwa˝yłem, ˝e ta modlitwa mi pomagała, mimo du-
˝ego wysiłku. Ju˝ widaç peryferie miasta, jest ci´˝ko,
czy podołam? Mijam jednego zawodnika, który nie
mo˝e ju˝ biec, tylko idzie. Ostatni kilometr, ból w sto-
pie si´ pot´guje... to ju˝ niesienie krzy˝a na Kalwari´.
To cierpienie ofiaruj´ za przeÊladowanych chrzeÊci-
jan w innych krajach, ZdrowaÊ Mario… Chyba ju˝
niedaleko meta, ktoÊ mi klaszcze, a ja ostatnim wy-
siłkiem nadal biegn´. Przydałby si´ Szymon z Cyreny
i Weronika, aby mnie otarła chustà. Przychodzà mi
myÊli: po co mi to wszystko, ten trud, cierpienie, a za-
razem dalej: „tylko ten mo˝e iÊç za Jezusem, kto jest
gotowy nieÊç swój własny krzy˝”. Jest meta, to ju˝
koniec. Wykonało si´. „Pokonałem siebie, swoje
słaboÊci, chorob´, uwierzyłem w siebie „W dobrych
zawodach wystàpiłem, bieg ukoƒczyłem, wiar´
ustrzegłem (2Tm 4, 6-7).

Przesyłam to moje Êwiadectwo wszystkim cho-
rym i cierpiàcym, ku pokrzepieniu ich serc. Nigdy
nie wolno si´ załamywaç, trzeba wierzyç w siebie
i zaufaç Bogu. Bóg ci´ kocha takim, jakim jesteÊ.

On jest w twoim cierpieniu i bólu. Zaufaj Mu, po-
wierz Mu twoje zdrowie. 

Pan Jezus mówi: „Chocia˝by cierpienie twoje
było najwi´ksze, to nie traç spokoju ducha ani si´
nie poddawaj zniech´ceniu (...) Odsłoƒ Mi wszyst-
kie rany twego serca, Ja je ulecz´, a cierpienie twoje
stanie si´ êródłem uÊwi´cenia twego” (Dz 1487).

Twoje cierpienie mo˝e staç si´ drogà do nieba,
trzeba to wykorzystaç, aby nie stało si´ ono bez-
u˝yteczne. Te słowa jako najwa˝niejsze przekazał
nam nasz zało˝yciel bł. Luigi Novarese, który ju˝
został ogłoszony Błogosławionym. Teraz myÊl´, ˝e
Bóg potrzebował mnie do zrealizowania swojego
celu, ale najpierw mnie doÊwiadczył. Mój krzy˝,
którego doÊwiadczyłem podczas choroby nowotwo-
rowej, stał si´ miejscem błogosławieƒstwa. Przyjà-
łem to cierpienie, które, jak si´ okazało, stało si´
czasem wielkiej łaski, powołania i darów charyz-
matycznych, które otrzymałem. Kochani chorzy,
próbujcie odkryç w sobie ten dar powołania w cier-
pieniu, do którego zach´cał sam bł. Jan Paweł II.

Na zakoƒczenie tego mojego Êwiadectwa mo˝na
by si´ spytaç, czy mam jakieÊ marzenia? Tak. Chciał-
bym, aby dobry Bóg dał mi jeszcze du˝o sił do posługi
wÊród chorych i cierpiàcych, jako brat czynny Cichych
Pracowników Krzy˝a. Drugie marzenie: chciałbym
w tym roku pojechaç do Ziemi Âwi´tej i podzi´kowaç
Jezusowi za dar uzdrowienia, 70 lat ̋ ycia i tam odbyç
bieg z Betlejem do Jerozolimy. Chwała Panu!

Moja przygoda z Jezusem rozpocz´ła si´ w Prze-
myÊlu, gdzie nale˝ałem do Ruchu Czystych Serc.
Pan Bóg na mojej drodze postawił siostr´ Kata-
rzyn´, która prowadziła formacj´ w naszej wspól-
nocie. Poprzez siostr´ Katarzyn´ Duch Âwi´ty
wskazywał mi drog´ powołania. B´dàc na kongresie
osób niepełnosprawnych, gdzie były prezentowane
wszystkie wspólnoty działajàce na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, m.in. Cisi Pracownicy Krzy˝a,
poznałem charyzmat ks. prał. Luigiego Novarese.
Mimo ˝e miałem ci´˝ko, Pan Bóg dał mi łask´ do
owocnego znoszenia cierpieƒ z powodu wiary. Mia-
łem z tego tytułu w internacie problemy, nie mogli
mnie rodzice odwiedzaç za kontakty z osobami du-
chownymi (szkoła ta posiadała kontakty z klubem
Rotary). Byłem przeÊladowany i z tego powodu było
mi ci´˝ko, ale poprzez modlitw´ potrafiłem te prze-
ciwnoÊci pokonaç. 

Dzi´kuj´ za dar ˝ycia
Gdy miałem trzy miesiàce, zostałem adoptowany.

Gdy miałem półtora roku i moi nowi rodzice dowie-
dzieli si´, ˝e jestem chory, nie odrzucili mnie, ale
postanowili pokonaç ten trud wychowania i poko-
chali mnie. Mimo ró˝nych trudnoÊci, postanowili
odpowiedzieç na to zaproszenie, które Pan Bóg do
nich skierował i poprzez naszà wspólnà relacj´
z Bogiem nieÊç krzy˝ i dawaç Êwiadectwo swojà po-
stawà wobec innych. Mimo ˝e jest to droga kr´ta
i długa, jestem pewny, ˝e jest to nasza wspólna
droga do zbawienia. Dzi´ki pomocy moich rodziców
mog´ słu˝yç innym ludziom. Pomagajà mi wsz´dzie

dojechaç – np. do wspólnoty Cichych Pracowników
Krzy˝a. Dzi´ki temu mog´ te˝ prowadziç Centrum
Ochotników Cierpienia w diecezji sandomierskiej,
gdzie jestem liderem Êwieckim. Udało mi si´ roz-
krzewiç ten apostolat tak˝e na terenie diecezji kie-
leckiej, przy centrum onkologii w Kielcach. Dzi´kuj´
Panu Bogu za błogosławionego ksi´dza prałata Lui-
giego Novarese!

MOJA PRZYGODA 
Z JEZUSEM

Tomek Żądło

Fot. Adam Stelmach



Choroby, a co za tym idzie – tak˝e cierpienia, sà
cz´Êcià mojego ̋ ycia i moich bliskich. Nieobce sà mi
cierpienia duchowe, które nasilajà si´ z wiekiem. Jed-
nak dzi´ki wspaniałym kapłanom, których Pan sta-
wiał i stawia na mojej drodze „ziemskiego
pielgrzymowania”, nauczyłam si´ łàczyç moje cier-
pienie z cierpieniem Jezusa. Był to długotrwały pro-
ces, a ukształtował si´ u boku proboszcza mojej
parafii, Êp. ks. Michała Zielonki. To właÊnie ks. Mi-
chał nauczył mnie pielgrzymowaç w duchu fatimskim
i ofiarowywaç cierpienie jako wynagrodzenie Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. DuchowoÊç t´ pogł´białam
od 2000 r. na pielgrzymkach do Lourdes, Fatimy,
Włoch, Ziemi Âwi´tej. Jednak brakowało mi takiej
ostoi tu na miejscu, gdzie mogłabym cz´sto wracaç
i si´ umacniaç. Brakowało mi wspólnoty ludzi, którzy
cierpienie, chorob´, zmagania duszy traktujà jako
wartoÊç, a nie jak niechciany krzy˝ czy dopust Bo˝y. 

W czerwcu 2011 r. przyjechałam do Domu
„Uzdrowienie Chorych” w Głogowie, na turnus re-
habilitacyjny, zorganizowany przez nasz parafialny
zespół Caritas. Od razu poczułam si´ jak w domu,
poczułam, ˝e to jest to miejsce, którego od dawna
szukałam. Miejsce łàczàce uzdrowienie ciała z uko-
jeniem duszy. Uczucie to pot´gowało si´, gdy swój
wolny czas sp´dzałam w kaplicy przed tabernaku-
lum w kształcie Serca Pana Jezusa. Wtedy nama-
calnie poczułam treÊç hasła „KoÊciół moim
domem”… Na jednym ze spotkaƒ organizowanych
przez siostry Cichych Pracowników Krzy˝a i ks. Ja-
nusza Malskiego usłyszałam o Centrum Ochotników

Cierpienia – o apostolatach zbawczego cierpienia
i o Luigim Novarese. Wtedy zakiełkowała myÊl, ˝e
taki apostolat mógłby powstaç w naszej parafii
w Zawadzie u boku cierpiàcego proboszcza, zma-
gajàcego si´ z chorobà nowotworowà. Apostolat
mógłby byç ubogaceniem pr´˝nie działajàcego ze-
społu Caritas, udzielajàcego pomocy materialnej
chorym, starszym, samotnym. Tym bardziej, ˝e
członkowie Caritas cz´sto organizujà te˝ wyjazdy
rekolekcyjno-rehabilitacyjne. Choroba ks. Michała
odwlekała w czasie organizacj´ spotkania parafian,
którym bliski byłby charyzmat COC. W kwietniu
2012 r. uczestniczyłam u Cichych w rekolekcjach
zorganizowanych dla ochotników cierpienia i po po-
wrocie, 28 kwietnia, doszło do spotkania zaintere-
sowanych parafian z ks. Michałem. 

Wyłoniła si´ wówczas 13-osobowa grupa osób
starszych, samotnych, chorych i cierpiàcych du-
chowo, pragnàcych zrozumieç sens swojego cierpie-
nia i spojrzeç na nie w duchu objawieƒ NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Lourdes i Fatimie; wzorujàc si´ na
Błogosławionym (wtedy jeszcze słudze Bo˝ym) Lui-
gim Novarese. Pami´tam, jak na wspomnianych
wczeÊniej rekolekcjach Beata (liderka z Wrocławia)
powiedziała, bym codziennie modliła si´ do Błogo-
sławionego, a on pomo˝e rozwiàzaç problemy z po-
wstaniem apostolatu. Tak te˝ si´ stało. Od tego czasu
13-go ka˝dego miesiàca spotykamy si´ na formacji
członków apostolatu poprzez odmawianie ró˝aƒca
wynagradzajàcego, uczestnictwie we mszy Êw. i roz-
wa˝aniu Słowa Bo˝ego. Na spotkaniu korzystamy
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z materiałów „Biblioteka Kotwicy” i tekstów Bł.
Luigiego. Drogà naszej duchowoÊci jest wynagra-
dzanie Bogu poprzez Maryj´ za braki naszej miłoÊci.
Ka˝dy z apostołów otacza swojà modlitwà osob´
cierpiàcà w domu lub w sàsiedztwie. Staramy si´ do-
trzeç do chorych z czasopismem „Kotwica”, a tak˝e
własnym biuletynem okolicznoÊciowym. Nasz rok
formacyjny to dziewi´ç comiesi´cznych spotkaƒ
w Dzieƒ Fatimski jako nowenna wynagradzajàca, za-
koƒczony diecezjalnà pielgrzymkà chorych do San-
ktuarium M.B. Rokitniaƒskiej w czerwcu. W czasie
wakacji ka˝dy indywidualnie apostołuje wÊród bli-
skich, krewnych, znajomych, by „nie marnowaç
skarbu cierpienia”, noszàc w sercu słowa bł. Jana
Pawła II: „ciàgłe nawracanie grzeszników w Êwiecie
idzie przez wasz krzy˝, przez wasze cierpienie. Jest
to Ewangelia krzy˝a cierpienia, a zarazem pocie-
szenia, którà zawsze wam głosiłem”. 

Modlitwa wspólnotowa pozwala nam, apostołom,
poznaç wartoÊç swojego krzy˝a, uczy nas ofiarowy-
waç go z miłoÊcià dla dobra KoÊcioła, ale te˝ uczy

nas bycia dla siebie nawzajem w cierpieniu i w rado-
Êci, bo „radoÊç dzielona – podwójnà radoÊcià, a bo-
leÊç dzielona – połowà boleÊci”. Sprzyjajà temu
spotkania okolicznoÊciowe, jak choçby ostatnio 13-go
stycznia, na wspólnym kol´dowaniu z udziałem na-
szych goÊci: członków COC z Zielonej Góry, z parafii
pw. Ducha Âw. Rok wczeÊniej goÊciliÊmy w naszej pa-
rafii ks. Radosława, siostr´ Ew´ i wspaniałe wolon-
tariuszki z Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie. 

Na koniec zacytuj´ słowa bł. Luigiego Novarese:
„JesteÊmy mieszkaƒcami nieba i mieszkaƒcami
ziemi. W´drujemy jako dzieci ÊwiatłoÊci, Êwiadczàc
o naszej wierze. Wiara zamkni´ta w nas samych,
ukryta i niewyznana, nie jest prawdziwà wiarà…
Nasi bracia i siostry potrzebujà nas, naszych mod-
litw, naszego poÊwi´cenia, naszego działania do
znalezienia Êwiatła”. Apostolat Zbawczego Cier-
pienia pod patronatem Cichych Pracowników
Krzy˝a jest dla mnie takim Êwiatłem, który rozpra-
sza mroki ciemnoÊci i pozwala „pielgrzymowaç”
dzieƒ po dniu, pod opiekà Maryi.

Lucyna Żółkiewska 

ZNALAZŁAM
SWOJE MIEJSCE



Pomoc Kościołowi w Potrzebie (www.pkwp.pl)

WIADOMOŚCI

KOTWICA

24
1/2014

Co 5 minut ginie jeden chrzeÊcijanin, rocznie –
105 000. Brutalnie przeÊladowanych jest 200 mln
wyznawców Chrystusa, w ponad 70 krajach Êwiata
łamie si´ prawo do wolnoÊci religijnej a 350 mln
chrzeÊcijan poddawanych jest ró˝nym formom dys-
kryminacji – alarmuje papieska organizacja Pomoc
KoÊciołowi w Potrzebie. Jej doroczny raport na
temat przeÊladowaƒ zwraca szczególnà uwag´ na
exodus chrzeÊcijan z krajów Bliskiego Wschodu.

W ostatnich 30 latach 50 procent chrzeÊcijan
opuÊciło Bliski Wschód. PrzeÊladowania na tle re-
ligijnym sà wcià˝ na porzàdku dziennym w wielu
krajach, a „arabska wiosna” na Bliskim Wschodzie
spowodowała ich nasilenie w tamtym regionie. „Ra-
port o przeÊladowaniach chrzeÊcijan w latach
2011-2012. PrzeÊladowani i zapomniani” opisuje
sytuacj´ w 16 krajach. 

W Chinach chrzeÊcijaƒstwo stanowi 8,6 pro-
centa. W ostatnim czasie odnotowano tam wi´cej
ni˝ dotàd przypadków łamania praw człowieka
i wolnoÊci religijnej. Wzrosła liczba areszto-
waƒ, m.in.: chrzeÊcijan, muzułmanów, buddystów
oraz obroƒców praw człowieka. Aresztowani ksi´˝a
KoÊcioła podziemnego sà bici, torturowani i zmu-
szani do wstàpienia do CPCA. Według raportu,
jednà z przyczyn przeÊladowaƒ sà obawy chiƒskiego
rzàdu, ˝e powszechne niezadowolenie społeczne
mo˝e doprowadziç do „wiosny” podobnej do tej,
która doprowadziła do upadku re˝imów w Afryce
Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Bezrobocie młodych ludzi, polityka gospodarcza
opierajàca si´ na zasadzie krótkowzrocznego roz-
dawnictwa i bunt przeciwko panujàcym cz´sto od
pokoleƒ re˝imom stały si´ przyczynami fali protes-
tów, jakie przetoczyły si´ przez wi´kszoÊç krajów
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu („arabskiej

wiosny”) – wskazuje ks. Waldemar Cisło, dyrektor
sekcji polskiej organizacji Pomoc KoÊciołowi w Po-
trzebie. Poczàtkowo rewolty nie miały charakteru
religijnego. Zmieniło si´ to jednak w drugiej fali
konfliktu, co doprowadziło do wzrostu przeÊlado-
waƒ chrzeÊcijan i ich exodusu.

Raport wskazuje, ˝e za najbardziej niebezpieczny
dla chrzeÊcijan kraj uchodzi obecnie Syria. Islam sta-
nowi tu 93 procent społeczeƒstwa, 5 procent to chrze-
Êcijanie. Powszechne w Syrii sà porwania i sprzeda˝
do niewoli oraz zach´ty do gwałtów na chrzeÊcijan-
kach. Z kraju uciekło ju˝ 300 tys. chrzeÊcijan.

W Egipcie, jak wynika z raportu, ˝yje od 8 do
10 mln chrzeÊcijan, choç Koptowie podajà te˝ liczb´
12 mln, natomiast dane rzàdowe mówià o 6 mln.
ChrzeÊcijanie w Egipcie nie mogà praktykowaç swo-
jej religii, sà karani za przewinienia, których nie do-
konali, wstrzymywane jest ich wynagrodzenie, mówi
si´ nawet o nowej fali niewolnictwa wobec nich.
W Iraku, jak podaje raport, z liczby 1,4 mln chrze-
Êcijan, w kraju pozostało ich 300 tys. Podobnie jest
w wielu innych krajach Bliskiego Wschodu.

Dlatego warto przypominaç, cytowane równie˝
w raporcie o przeÊladowaniach chrzeÊcijan, słowa
Ojca Âwi´tego Franciszka, które wypowiedział pod-
czas spotkania z przedstawicielami KoÊciołów
Wschodnich w listopadzie br.: „Syria, Irak, Egipt
i inne tereny Ziemi Âwi´tej nieraz opływajà łzami.
Biskup Rzymu nie zazna spokoju, dopóki b´dà lu-
dzie jakiejkolwiek religii, których godnoÊç si´ znie-
wa˝a, których pozbawia si´ tego, co konieczne do
˝ycia, okrada z przyszłoÊci, zmusza, by byli wygnaƒ-
cami i uchodêcami [...] Nie mo˝emy pogodziç si´
z myÊlà, ˝e Bliski Wschód pozostanie bez chrzeÊci-
jan, którzy od dwóch tysi´cy lat wyznajà tam imi´
Jezusa”. 

RAPORT PRZEŚLADOWAŃ
Ogólna sytuacja na świecie
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biskupa Boulos al-Yazigi i nale˝àcego do Syryj-
skiego KoÊcioła Ortodoksyjnego biskupa Gregoriosa
Yohanna Ibrahima) i zakonnic z klasztoru Santa
Tecla. W ostatnim czasie ks. Georges Vanden-
beusch, francuski „Fidei Donum”, został uwolniony
po tym, jak został porwany ze swojej plebanii
w Nguetchewe w Kamerunie.

W wi´kszoÊci przypadków duchowni zostali za-
mordowani podczas rabunków, a w niektórych oko-
licznoÊciach podczas napadów. Te ostatnie sà
oznakà upadku moralnego, ekonomicznej i kultu-
ralnej biedy, która generuje przemoc i brak posza-
nowania dla ˝ycia ludzkiego. Wszystkie ofiary ˝yły
w tej społecznej sytuacji, wykonujàc misj´ głosze-
nia Ewangelii bez robienia sensacji i przez pokor´
w codziennym ˝yciu.

Jak wskazał Ojciec Âwi´ty Franciszek podczas
modlitwy Anioł Paƒski dnia 23 czerwca 2013 roku:
„W ciàgu 2000 lat mnóstwo m´˝czyzn i kobiet stra-
ciło ˝ycie za wiernoÊç Jezusowi Chrystusowi i Jego
Ewangelii”. 

Ta prowizoryczna lista, sporzàdzana co roku
przez agencj´ informacyjnà Fides, musi byç do-
dana do długiej listy wielu osób, o których nigdy
si´ nie dowiemy i którzy cierpià przeÊladowa-
nia w ka˝dym zakàtku na Êwiecie za wiar´
w Jezusa. „PomyÊlmy o wielu naszych braciach
i siostrach, którzy cierpià przeÊladowania z po-
wodu wyznawanej wiary. Jest ich wielu. Byç
mo˝e jest ich teraz wi´cej ni˝ w minionych stu-
leciach. Jezus jest z nimi. My tak˝e jesteÊmy
z nimi zjednoczeni w naszych modlitwach i mi-
łoÊci. Podziwiamy ich odwag´ i Êwiadectwo
wiary. Oni sà naszymi braçmi i siostrami, któ-
rzy cierpià w wielu miejscach na Êwiecie za
wiernoÊç Jezusowi Chrystusowi” – powiedział
papie˝ Franciszek podczas modlitwy Anioł Paƒ-
ski 17 listopada 2013 roku.

Według Agencji Fides 22 duszpasterzy (w wi´k-
szoÊci kapłanów) zgin´ło na całym Êwiecie w 2013
roku. Liczba zabitych duchownych podwoiła si´ w po-
równaniu z 2012, kiedy zgin´ło 13 duszpasterzy. 

W nocy z 31 grudnia 2013 na 1 stycznia 2014
roku zginàł ksiàdz Eric Freed, który pełnił posług´
duszpasterskà w Eureka, stan Kalifornia. Âledz-
two w sprawie zabójstwa kapłana trwa. Po raz
piàty z rz´du Ameryka Łaciƒska jest kontynentem,
gdzie zgin´ło najwi´cej duchownych. Krajem za-
sługujàcym na szczególnà uwag´ na tym obszarze
jest Kolumbia.

Duszpasterze, którzy zgin´li w 2013 roku, to: 
19 kapłanów, 1 siostra zakonna i 2 osoby Êwieckie.
W poprzednim roku w Ameryce Łaciƒskiej zgin´ło:
15 kapłanów (w tym 7 w Kolumbii, 4 w Meksyku
i po jednym w Brazylii, Wenezueli, Panamie
i Haiti). W Afryce Êmierç ponieÊli: jeden kapłan
w Tanzanii, jedna siostra zakonna na Madagaskarze
i jedna osoba Êwiecka w Nigerii. W Azji zgin´ło po
jednym kapłanie w Indiach i Syrii. Na Filipinach
zgin´ła jedna osoba Êwiecka, zaÊ w Europie we Wło-
szech jeden kapłan został zamordowany.

Ta lista nie zawiera jedynie misjonarzy Ad Gen-
tes, tylko wszystkich duszpasterzy, którzy zostali za-
mordowani. Agencja Fides nie proponuje u˝ycia
terminu m´czennicy w swoim etymologicznym zna-
czeniu: „Êwiadkowie”, gdy˝ to ju˝ jest sprawa Ko-
Êcioła, aby osàdziç ich mo˝liwe zasługi, a tak˝e
z powodu posiadania niewielkiej iloÊci informacji
w wielu przypadkach co do ˝ycia jak i okolicznoÊci
Êmierci.

W 2013 roku rozpoczàł si´ proces beatyfikacyjny
szeÊciu zakonnic ze zgromadzenia Sióstr Ubogich

z Bergamo, które zmarły na wskutek zara˝enia si´
wirusem goràczki krwotocznej Elboa w Kongo
w 1995 roku. Kandydatki na ołtarze sà okreÊlane
jako: „m´czennice miłoÊci”, gdy˝ nie opuÊciły za-
ra˝onej wirusem ludnoÊci i udzielały opieki me-
dycznej chorym ludziom. Na szczycie diecezjalnym
zakoƒczył si´ proces beatyfikacyjny Luisy Mistrali
Guidotti, która była członkiem kobiecego zwiàzku
misjonarzy medycznych. Luisa zgin´ła w 1979 roku
w Rodezji towarzyszàc pewnej kobiecie w cià˝y
w drodze do szpitala. Ruszył tak˝e proces beatyfi-
kacyjny ksi´dza Mario Vergara, z Papieskiego In-
stytutu Misji Zagranicznych (PIME), i Êwieckiego
katechisty Isidore Ngeri Ko Lat, którzy zostali za-
mordowani z nienawiÊci do wiary w Republice
Zwiàzku Mjanmy w 1950 roku. W poprzednim
roku 25 kwietnia odbyła si´ beatyfikacja ksi´dza
Pino Puglisi. „Jego szlachetnoÊç i nieustajàca
praca misyjna zderzała si´ z logikà ̋ ycia, która jest
w sprzecznoÊci z wiarà. Mafia utrudniała jego dusz-
pasterskie działania, stosujàc zastraszenie, groêby,
pobicia i wreszcie morderstwo z nienawiÊci do
wiary” – pisał biskup Sycylii.

Wielki niepokój budzi los wielu innych duszpa-
sterzy, którzy zostali porwani lub zagin´li i nie ma
˝adnych wieÊci co do ich losu. Przykładem tego sà
trzej augustianie od Wniebowzi´cia z Kongo, którzy
zostali porwani w północnym Kivu (Demokratyczna
Republika Konga), w paêdzierniku 2012. W Ko-
lumbii zaginàł kapłan i od wielu miesi´cy nie ma
o nim ˝adnych informacji. Od trzech lat trwa
krwawy konflikt w Syrii, który nie oszcz´dza chrze-
Êcijan. Nadal pozostaje nieznany los: ojca Paula
Dall’Oglio SJ, dwóch biskupów (Grekokatolickiego
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Kapłani i zakonnicy
zabici w 2013 roku

Agenzia Fides, tłum. M. Rak

„Po tym poznaliÊmy miłoÊç, 
˝e On oddał za nas ˝ycie swoje. 

My tak˝e winniÊmy oddaç ˝ycie za braci” (1 J 3,16)

Ostatnio nasze media podawały: „Na północy Republiki Ârod-
kowej Afryki (RCA) zostali zaatakowani polscy misjonarze.
I choç na razie nie ma wiadomoÊci o rannych, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych chce, by wracali. Oni postanowili zos-
taç”. Misjonarze opiekujà si´ tam niewidomymi i sierotami.
Jak mówi br. Benedykt Pàczka, kapucyn: „Je˝eli ucieklibyÊmy,
zostawili ludzi, mówiàc im no to si´ trzymajcie, to byłoby bez-
sensowne rozwiàzanie, nieewangeliczne”. W RCA przebywa
obecnie ponad 30 misjonarzy – wÊród nich sà Êwieccy, zakon-
nicy i zakonnice. Wspierajmy ich naszà modlitwà!



„Niedoczekanie!”, pomyÊlała Ewa, ale nie powie-
działa tego głoÊno. Przybrała na twarz jeden ze swo-
ich uÊmiechów i przesun´ła ksià˝ki, robiàc miejsce dla
nowej kole˝anki. UÊmiech zniknàł jej z twarzy, gdy
tylko nauczycielka si´ odwróciła. Aurelia podjechała
wózkiem pod ławk´. Wyciàgn´ła r´k´ w powitalnym
geÊcie, ale Ewa nie miała ochoty dotykaç… takiej po-
wykr´canej dłoni. Traktowała dziewczynk´ jak po-
wietrze, jakby jej wcale tam nie było. A jednoczeÊnie
obserwowała dyskretnie kole˝ank´, starajàc si´ jà
wysondowaç.

Na tym upłyn´ły Ewie pierwsze dni roku szkol-
nego. Dziewczynka starannie notowała to, co kazała
nauczycielka. Jej pismo było pi´kne i kaligraficzne.
Natomiast w zeszycie Aurelii panowały same gryz-
moły. KoÊlawe literki przewalały si´, ka˝da na innà

stron´. Pisane były wolno, ale nigdy ˝adnej nie bra-
kowało. Aurelia nie robiła tak˝e bł´dów. A jej wypra-
cowania… No có˝, naprawd´ pisała pi´knie. Ew´
ogarniała złoÊç, gdy nauczycielka wyró˝niała prace
domowe Aurelii. Jej te˝ były dobre, ale Aurelii jeszcze
lepsze. Do tego nowa kole˝anka szybko stała si´ bar-
dzo lubiana w klasie. Pomagała słabszym w nauce,
dzieliła si´ drugim Êniadaniem. „To tylko litoÊç nad
kalekà” – tak tłumaczyła sobie zachowanie kole˝a-
nek Ewa – „Szybko im minie”. 

Ale nie mijało. Dzieci naprawd´ zaprzyjaêniły si´
z Aurelià, pomagały jej w pokonywaniu trudnych od-
cinków na szkolnym boisku, a pani Kasia zachwycała
si´ inteligencjà dziewczynki. Pod koniec półrocza po-
zycja Ewy, jako klasowej liderki, była mocno zagro-
˝ona. Dziewczynki szły łeb w łeb. 
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Ewa najbardziej uwielbiała moment rozdawania
klasowych Êwiadectw. Wiedziała, ̋ e b´dzie wyczytana
jako najlepsza uczennica klas trzecich. Nale˝ało jej
si´. Przez cały rok prawie nosa z ksià˝ek nie wychy-
lała, zostawiajàc inne dzieci daleko w tyle. I dobrze,
bo i tak w klasie nie miała przyjaciół. Nikt nie chciał
z nià siedzieç ani bawiç si´ na pauzach. A Ewa i tak
najch´tniej sp´dzała je w szkolnej bibliotece lub na
powtarzaniu materiału. Nie lubiła si´ natomiast dzie-
liç zdobytà wiedzà… Odmawiała pomocy słabszym
dziewczynkom, twierdzàc, ˝e gdyby sp´dzały tyle
czasu nad ksià˝kami, co ona, to tak˝e miałyby szans´
byç najlepszymi uczennicami. A tak – były tylko prze-
ci´tne. Co akurat Ew´ cieszyło. Co jak co, ale pozy-
cja klasowego lidera nale˝ała si´ wyłàcznie jej i nie
miała ochoty na dzielenie si´ tym miejscem.

Nadszedł wrzesieƒ. Ewa całe wakacje sp´dziła nad
ksià˝kami. Nudziła si´ troch´, ale za nic nie przy-
znałaby tego głoÊno. Nie wychodziła na plac zabaw,
nie jeêdziła na basen – wszystko dlatego, ˝e zabronił
jej tego lekarz. No, nie do koƒca on. Doktor jedynie
stwierdził, ̋ e dziewczynka ma lekkie skrzywienie kr´-
gosłupa i niektóre wysiłki mogà spowodowaç zaost-
rzenie choroby. Rodzice po usłyszeniu takiej wieÊci
wpadli w panik´. Zabronili Ewie ganiania z innymi
dzieçmi, załatwili zwolnienie z zaj´ç sportowych
w szkole, sami zawozili jà do szkoły – aby przypad-
kiem nie musiała dêwigaç plecaka z ci´˝kimi ksià˝-
kami i zeszytami. Nawet mama Êcieliła za nià łó˝ko,
bo ka˝dy niewłaÊciwy ruch mógł byç dla Ewy szkod-
liwy. W jaki sposób? Tego dziewczynka nie wiedziała,
ale z czasem przyzwyczaiła si´ do takiej opiekuƒczo-

Êci rodziców. Ba, nawet zacz´ła jà lekko wykorzysty-
waç. Bywały dni, kiedy mama prosiła Ew´ o niewielkà
pomoc, ale dziewczynka wymawiała si´ bólem pleców.
I rodzicielka robiła wtedy wszystko sama…

Ewa ucieszyła si´, gdy rozpoczàł si´ nowy rok
szkolny. Usiadła sama w swojej ławeczce, wyciàg-
n´ła pachnàce Êwie˝oÊcià zeszyty i ksià˝ki. Rozej-
rzała si´ po klasie. Wszystkie kole˝anki siedziały
razem i relacjonowały sobie wakacyjne wydarzenia.
Chłopcy tak samo. Tylko Ewa nie miała z kim si´
dzieliç. I właÊciwie nie miałaby czym…

Zadzwonił dzwonek, w klasie nastała cisza. Nau-
czycielka weszła do sali i przywitała dzieci. — Mam
dla was niespodziank´ � powiedziała tajemniczo
pani Kasia. — W tym roku dołàczy do nas jeszcze
jedna uczennica. Prosz´, przywitajcie Aureli´.

I otworzyła drzwi na oÊcie˝. A wtedy w klasie
zjawiła si´ nowa dziewczynka. WłaÊciwie to wje-
chała. Na wózku inwalidzkim.

— Aurelia od urodzenia cierpi na niedowład mi´Êni
—wyjaÊniła nauczycielka.— Wraz z rodzicami prze-
prowadziła si´ do naszego miasteczka. Jest wyjàtkowà
dziewczynkà, pisze pi´kne wiersze i opowiadania.

W tym momencie Ewa poczuła złoÊç. To przecie˝
ona pisała najlepsze wiersze i opowiadania w klasie,
to ona miała zawsze idealne stopnie! A tu nagle do
klasy dołàcza taka… kaleka… i to ona chce zajàç
pierwsze miejsce! I na pewno b´dzie wykorzystywaç
swojà ułomnoÊç! Ewa była tak wzburzona, ˝e ostat-
nie słowa nauczycielki dotarły do niej z opóênieniem:

— Aurelia usiàdzie z Ewà – powiedziała pani
Kasia. — Na pewno szybciutko si´ zaprzyjaênicie.

ZDROWE
RĘCE Dorota Schrammek
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� Mamy dwie najlepsze uczennice w klasie — pani
Kasia nie ukrywała dumy. — Ewa ma Êwietne oceny,
ale Aurelia… Ona zrobiła niesamowity post´p. Ci´˝kà
pracà doszła do tak wspaniałych wyników. Na-
grodêmy jà brawami!

Jedynie Ewa nie klaskała. Miała łzy w oczach. Ona
tak˝e ci´˝ko pracowała, ale nikt jej nie oklaskiwał za
to. A przecie˝ i ona była chora, miała skrzywienie
kr´gosłupa, nie mogła wielu rzeczy robiç… Nast´pnà
lekcj´, zaj´cia sportowe, chciała jak zwykle przesie-
dzieç w szatni. Miała zwolnienie od lekarza na cały
rok szkolny, nie musiała çwiczyç. Ani nie chciała, wo-
lała w tym czasie czytaç ksià˝ki. Tym razem była 
na to zbyt smutna. Usiadła w kàciku sali gimnastycz-
nej i przyglàdała si´, jak pozostali koledzy çwiczà.

— Mo˝e porzucasz ze mnà piłk´?– usłyszała głos
obok siebie. Znowu ta Aurelia!

— No co ty, stukni´ta jesteÊ? Mam zwolnienie,
nie mog´ çwiczyç! – odparła Ewa nieco grubiaƒsko.

— Ale to tylko rzucanie piłkà – stwierdziła Au-
relia. Chodê, b´dzie fajnie. Zresztà, r´ce masz
zdrowe, obie r´ce.

Ewa chciała po raz kolejny odpowiedzieç stanow-
cze „nie”, ale… jak miała siedzieç i si´ nudziç…
Wstała, podniosła piłk´ i rzuciła nià do Aurelii. Ta
nieporadnie złapała, ale była przy tym tak naturalnie
szcz´Êliwa, ˝e i Ewie zabawa si´ spodobała. Dziew-
czynki rzucały do siebie piłkà przez całà godzin´, a˝
dzwonek ogłosił koniec zaj´ç. Zarumienione, wybrały
si´ do szatni. Tam Aurelia rozmasowała swoje r´ce.

— Bolà ci´? – spytała Ewa.
Tak – odparła cicho Aurelia. — Ale musz´ je çwi-

czyç, bo inaczej całkiem przestanà pracowaç. Bar-
dzo mnie bolà, ale i tak jestem w lepszej sytuacji ni˝
te dzieci, które całkowicie sà sparali˝owane.

— To pisanie tak˝e sprawia ci ból – Ewa pat-
rzyła na kole˝ank´ ze zdumieniem.

Dziewczynka przytakn´ła.
— Nawet nie wiesz, ile czasu mi zajmuje napi-

sanie wypracowania � powiedziała cicho. � Musz´ do
tego uwa˝aç, ̋ eby nie popełniç bł´dów… Zazdrosz-

cz´ tobie Êlicznego pisma, ale ciesz´ si´, ˝e w ogóle
pisz´. No i mama ciàgle powtarza, ˝e mam dwie
r´ce całkiem jeszcze sprawne, wi´c musz´ z nich ko-
rzystaç. KiedyÊ sprawne nie b´dà… Ale na razie
o tym nie myÊl´!�— I z uÊmiechem wtargała sobie
na kolana ci´˝ki plecak i odjechała w stron´ klasy…

Ewa długo stała i patrzyła za kole˝ankà. Mil-
czàca była a˝ do przyjazdu mamy.

— Siadaj, córeczko, ja zapakuj´ plecak do baga˝-
nika – rodzicielka wysiadła, aby pomóc Ewie. Ale tu
spotkało jà ogromne zaskoczenie. Ewa szybciutko
zrobiła to sama, nim mama zdà˝yła si´ zorientowaç.

— Plecy ci´ rozbolà! — Mama prawie krzykn´ła
na córk´.

— Ale r´ce mam zdrowe —� powiedziała stanow-
czo dziewczynka. — I dwie, wi´c mog´ daç sobie rad´.

Zdumienie u mamy powi´kszyło si´ jeszcze bar-
dziej, kiedy podczas popołudniowej wizyty u lekarza,
Ewa poprosiła o… niewystawianie jej zwolnienia
z zaj´ç sportowych.

— Mam zdrowe r´ce i nogi, mog´ çwiczyç �
stwierdziła. — A wada kr´gosłupa jest malutka. 
— Nie chc´ byç traktowana jak kaleka!
— Ale˝ Ewo! — próbowała oponowaç matka. 
— To dla twojego dobra…

Przestała, gdy lekarz wstawił si´ za Ewà i przy-
znał dziewczynce racj´. Doradził, jakie çwiczenia
mo˝e wykonywaç. Dziewczynka nie posiadała si´ ze
szcz´Êcia. Na własne ̋ yczenia zrobiła z siebie kalek´,
ale dzi´ki Bogu, w por´ zrozumiała błàd. Rodzice na
pewno te˝ zrozumiejà…
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Kto im rany opatrzy bez OpatrznoÊci?
Kto ich pocieszy bez Pociechy?

z wiersza „Wiara i czułoÊç”

Jedno jest pewne: spotka nas cierpienie. To zda-
nie, jakby wyj´te z poezji ks. Jerzego Szymika, roz-
poczyna wst´p autorstwa Katarzyny i Mariusza
Soleckich do jego ksià˝ki „33 wiersze przeciw ni-
coÊci”. Wystarczy przypomnieç fragment utworu
zawartego w tym wyborze:  „Obserwujàc powrót re-
zerwistów na dworcu kolejowym w Dàbrowie Gór-
niczej, przez dłu˝szà chwil´”: oto oni / pijani
w sztok, nieobecni i nieprzytomni. // Nie wiedzà, co
czynià. Umarł za nich Chrystus. // Czeka ich wiele
cierpienia.  

Nie da si´ od niego uciec. Nawet, jak jest si´
młodym. Nie mo˝e od niego uciec i poeta. Ten
wiersz umieszcza ̋ ycie i cierpienie, tak jak wszystko
w twórczoÊci ks. Szymika, w Êwietle wiary. Poeta
koƒczy opis spotkania wezwaniem: Niech doznajà
przebaczenia. W wielu z nas w podobnych sytua-
cjach rodzi si´ uczucie niech´ci.

Nie jest łatwo mówiç o cierpieniu, ale mo˝na:
ciepło rzymskich kamieni, zapach nadciàgajàcej
nieuchronnie wiosny – ten jest dowodem, // ˝e to od-
czuwasz, nie jest ostatecznoÊcià. / „Młodzi, myÊli-
cie, ˝e jakieÊ cierpienie was minie? Raczej nie
łudêcie si´”, / powiedział biskup Alojzy, odwraca-
jàc si´ raptownie do naszej młodej (wzgl´dnie)
trójki. Po takim proroctwie nie dziwià słowa: Co nas
czeka? / SamotnoÊç, Êlepa zawiÊç, goła Êmierç, par´
innych rzeczy po drodze – nie łudêmy si´ („Noc
rzymska styczniowa. I Êwit”). 

Spróbujmy i my porozmawiaç o cierpieniu, bio-
ràc sobie za przewodnika autora „CierpliwoÊci
Boga” (66 wierszy z lat 2003-2006). To chyba
zbiór w twórczoÊci poetyckiej ks. Szymika najbar-
dziej nasycony cierpieniem, zmaganiem si´ i radze-
niem sobie z nim. Godz´ si´ nosiç ból mi´dzy ustami
a sercem / jak naszyjnik („Jak byÊmy ˝yli bez Êwi´-
tych Teresek”); jeÊli Bóg rani, to po to, by koiç
(„Prawda. W drodze do Lublina”); jest pewne cier-
pienie w miłoÊci („ObecnoÊç. W pustym pokoju ho-
telowym, w Meksyku; tu˝ po wejÊciu”) Sà rany, jest
miłoÊç – / i ta nas ocali, / zachowa od złego („Ab-
badia Argenda. Lipcowa noc”). 

CIERPIENIE NASZE 
POWSZEDNIE

Mirosław Roman Kaniecki



czytelnik. W wielu wierszach spoglàda przez okno.
Jest obserwatorem ˝yczliwym, poetà pokornym:
Kartka pod moim długopisem zwija si´, / jakby jà
bolało. Teraz wilgotna bryza, / potem czeka jà /
ogieƒ. // Bo jak to wszystko nazwaç, pojàç, poko-
chaç? („Wieczór nad morzem”). 

Nie ma w nim rozdarcia mi´dzy twórcà a teolo-
giem. W jego utworach ksiàdz i poeta w jednym
K(k)oÊciele stojà. Czytajàc niepoetyckie publikacje
autora „Poezji i teologii”, mo˝na dojÊç do wniosku,
˝e Szymika najlepiej tłumaczy Szymik. W eseju
„Powierzył go nam jak goÊcia, jak brata” napisał:
Wiedza o tym jak strasznym miejscem mo˝e byç (i
bywa) ziemia. Wiedza o tym, jak okrutnym zwie-
rz´ciem mo˝e byç człowiek... (…) Ta wiedza – któ-
rej nie wolno rozrzedzaç ˝adnà formà znieczulenia
– nie rodzi jednak w chrzeÊcijanach rozpaczy. I to
nie dlatego, ˝e obok niej istnieje wiedza o Êwi´to-
Êci, ale dlatego, ˝e istnieje Chrystus. 

Szymik wie, ˝e na trudne pytania o cierpienie,
zło, Êmierç poza Chrystusem, czyli poza Bogiem, nie
ma odpowiedzi. W swej pracy „W Êwiatłach Wcie-
lenia. Chrystologia kultury” stwierdził: Cierpienie
jest i pozostanie złem. Samo w sobie pozostaje
czymÊ negatywnym. Ale przez Krzy˝ Jezus nawró-
cił sens cierpienia – bez teoretyzowania, bez sofis-
tyki, bez kłamstwa. Cierpienie Chrystusa oznacza
Jego MiłoÊç. Ta sama metonimia dotyczy odtàd
sensu cierpienia Êwiata i człowieka. Kocham, wi´c
cierpi´. O sens zadba Miłujàcy Wszechmocny –
Ukrzy˝owany Zmartwychwstały.

Choçby mo˝na odczytaç to zdanie jako naiwne,
trzeba je napisaç: Z twórczoÊcià ks. Jerzego Szy-
mika, który jest wierny własnej dewizie: sztuka jest
winna poranionemu człowiekowi nadziej´, łatwiej
cierpieç i łatwiej ̋ yç, i łatwiej pogodziç si´ ze Êmier-
cià bliskich i swojà. 

Mo˝e jego poezja nie zdejmie brzemienia, ale po-
mo˝e je (z)nieÊç. 

Przeciw nicoÊci, przeciw rozpaczy, przeciw złu...
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Przejmujàce, ale i pocieszajàce, jest wyznanie: Nie
umiem, jak umiała Tereska, zmilczeç skargi / po to,
˝eby mój ból nie bolał Ciebie. / Ale przeczuwam
zwiàzki mi´dzy zaufaniem i cierpieniem, / bliskoÊcià
i mrokiem, krwià i szcz´Êciem („Pocztówka). Dyktuje
mu je doÊwiadczenie: Jest, jak byç miało, Eloi. / Sa-
motnoÊç, krzy˝ wi´kszy ni˝ kleryckie marzenia / o od-
daniu wszystkiego. (...) Kto wie, mo˝e chcesz, bym tak
właÊnie / wspierał Ciebie i spraw´ Twojà: / w braku, /
w biedzie, / w niknieniu („Rzym. Noc kwietniowa”).
Z cierpieniem spotykamy si´ cz´sto. Jest ono wokół
nas. Blisko, niekiedy za Êcianà, a cz´sto te˝ jest
z nami. Pełne niego sà wiadomoÊci w mediach. Wiersz
„Utah” jest stworzony z takich komunikatów:

Oczy, 
Oczy konajàcego kota; 
boleÊç sama, st´˝ała. 

Chłopak w wojennym szpitalu. 
Próbuje si´ masturbowaç niezdolnymi do niczego 
kikutami ràk. 

Czarna jak piekło 
twarz samobójcy, 
który strzelił sobie w usta. 

Staruszek, ubogi wdowiec, 
któremu podczas operacji serca 
doszcz´tnie splàdrowano dom. 

I co? 
Góry przykryjcie nas, mówi Jezus. 
Sà rzeczy, o których nie chciałoby si´ wiedzieç. 

Ale one sà. I co?
Nie wierz´ w rozpacz.
Wierz´ w niewysłowione miłosierdzie Boga.

Rozpacz jest tytułowà bohaterkà innego wiersza:
wiedziałem, ˝e mnie zabije, jeÊli si´ jej oddam. / Do-

tykałem jej kilka razy, stàd wiem, ̋ e istnieje naprawd´
/ na dnie szlochu, po ciemnej stronie cierpienia. Poeta
z Pszowa uwa˝a, ˝e nie jest ona dobrà właÊciwà
reakcjà na cierpienie i zło tego Êwiata, stàd słowa:
strze˝cie si´ rozpaczy, / nie jest od Boga. 

W innych zbiorach cierpienia jakby mniej. Ale
i one nie sà wolne od niego. W tomie „Bł´kit” 
(50 wierszy z lat 2000-2002) jest wiersz o baroko-
wym tytule „Ksiàdz Skwara, pszowski farorz, bu-
duje wie˝e bazyliki. Póêny wrzesieƒ, druga połowa
XIX wieku”. Czy˝ fraza: Na Zepłociu wybuchały po-
˝ary, na Dołach – głód. / Umierały niemowl´ta,
„Anna” Fedrowała słabo. / Ludzie zacz´li wyje˝d˝aç
do kopalƒ Westfalii, nie brzmi chocia˝ w cz´Êci
współczeÊnie? Ile˝ nieszcz´Êç wywołuje bezrobocie
i emigracja za chlebem. W tej pozycji jest rozdział
majàcy tytuł „Szpital”. Realistyczne sà wczeÊniej-
sze „Obrazy kliniczne”: Wolno pracujà szemrzàce
kroplówki, / aparaty tlenowe. Âwiszczà oddechy / na
wargach ziemistych twarzy. / Nad korytarzem ka-
szel astmatyka / zwielokrotniony, symfoniczny, od-
bijany od sklepieƒ, ˝eber, / lamp i szyb. / Kaszel
zagłusza / lekki krok piel´gniarki. Jest blada. 

W ostatnim tomie, pt. „CzułoÊç, siła i dr˝enie”,
w utworze „Plan maksimum” wyznacza zadanie
niełatwe: nie wyç z wilkami, / ale cierpieç z powodu
nieprawoÊci. / Nie móc odwróciç nieszcz´Êcia, / ale
współcierpiàc, stanàç po stronie skazanych, a tym
samym – kochajàc w ten sposób – stanàç po stronie
Boga. Pierwszà fraz´ z tego fragmentu powtórzy
w swojej ksià˝ce „Chodzi o Boga”, która jest po-
Êwi´cona teologii Benedykta XVI: Nie wyç z wil-
kami – Bóg zawsze tego od nas chce. Zgoda na
smutek jest granicà wyznaczonà złu. Tego smutku
zło człowiekowi nie daruje. Ono przede wszystkim
chce współmyÊlenia, czyli współpracy – nie protestu.
A tu trzeba zgody na to, ˝eby coÊ zakłócało nasz
wewn´trzny spokój. 

èródłem poezji ks. Szymika jest ̋ ycie. Ârodki po-
etyckie nie odrywajà go od niego. Inspiracjà sà dla
niego zdarzenia zwyczajne takie, jakie prze˝ywa

Mirosław Roman Kaniecki

Bierzcie i jedzcie

ks. Jerzemu Szymikowi na 35-lecie kapłaƒstwa

bierzcie ze spichlerza wieków
i pijcie ze studni miłoÊci

bierzcie krzy˝e
i pijcie z kielicha dobroci

bierzcie cisz´ wieczoru
i pijcie z nieba gwieêdzistego
bierzcie opłatek w wigili´

i pijcie krople dni powszednich

bierzcie i jedzcie chleb i wino
Słowo i wiersze Boga i siebie

bierzcie mury KoÊcioła do swoich domów
i jedzcie przy rodzinnych stołach



Wchodzimy na psychiatryczny oddział zamkni´ty.
Âciany nie sà ładne, dawno nowej farby nie widziały.
Pacjenci le˝à i stojà jakby „zawieszeni w prze-
strzeni”. Nagle podbiega podekscytowany jegomoÊç
z długim ró˝aƒcem na szyi. Jest ogolony prawie na
łyso, ale brod´ na pokaênà. Staje przed nami i... nas
błogosławi. Po czym odbiega. Czy ten człowiek wie-
rzy w Boga?

Inny Êwiat, inne myÊli
Powy˝sze pytanie nie jest próbà oceny czyjejÊ

wiary. Pojawia si´ automatycznie. Z jednej bowiem
strony widzimy kogoÊ, kto całym sobà prze˝ywa
swojà relacj´ z Bogiem. Z drugiej jednak perspek-
tywy dostrzegamy, i˝ osoba ta zachowuje si´ dziw-
nie, nieprzewidywalnie... inaczej. Ostatnie ze słów
najbardziej oddaje psychiatrycznà rzeczywistoÊç.
Szpitale dla pacjentów dotkni´tych chorobami i za-
burzeniami psychicznymi to miejsca inne, miejsca,
które nadal wywołujà społeczny l´k. Nie wiemy bo-
wiem, jak zachowa si´ osoba chora, wykracza to
poza przyj´tà przez nas logik´. O agresji osób cho-
rych psychicznie narosło mnóstwo mitów. Owszem,
zachowania agresywne u pacjentów chorujàcych,
np. na schizofreni´, niejednokrotnie wyst´pujà. Nie
jest to jednak zachowanie, które pojawia si´ u ka˝-
dego pacjenta. Zazwyczaj jest ono nast´pstwem
kilku czynników: tak zwanych objawów wytwór-
czych (halucynacji, urojeƒ) oraz niebrania lekarstw.
Tak˝e szpital psychiatryczny to nieco... inny szpital.
Lekarze coraz rzadziej noszà fartuchy i stetoskopy,

pacjenci spotykajà si´ w grupach, na tzw. społecz-
noÊciach, a badanie lekarskie to w zasadzie tylko /
a˝ rozmowa.

Dr Wanda Półtawska, b´dàca praktykujàcym
psychiatrà przez ponad pi´çdziesiàt lat, w ksià˝ce
„Stare rachunki” dostrzega, ˝e szpitale psychiat-
ryczne przeszły istotnà metamorfoz´. Tu˝ po II woj-
nie Êwiatowej cz´Êç z oÊrodków nieuchronnie
kojarzona mogła byç, zdaniem lekarki, z obozami
koncentracyjnymi. Wa˝ne zmiany społeczne
i prawne doprowadziły w wielu miejscach do wi-
zualnej przemiany omawianych szpitali, której
celem było nade wszystko poszanowanie praw oraz
godnoÊci szczególnych pacjentów.

Prawo do Boga
W szpitalach psychiatrycznych, podobnie jak

w innych placówkach ochrony zdrowia, pacjent po-
siada prawo do opieki duszpasterskiej. Obserwujàc
cierpienie, np. osób dotkni´tych depresjà, dojÊç
mo˝na do wniosku, i˝ prawo to ma szczególne zna-
czenie we wspomnianych miejscach. Antoni K´piƒ-
ski, legenda polskiej psychiatrii, stwierdził, i˝:
,,Psychopatia oznacza cierpienie duszy, czyli w do-
słownym znaczeniu tego słowa ka˝dy człowiek jest
psychopatà, poniewa˝ nie ma człowieka, który nigdy
by nie cierpiał”. Wspomniane, bardzo mocne stwier-
dzenie, krakowski psychiatra uzupełnia refleksjà do-
tyczàcà depresji. Jego zdaniem stan ten jest w istocie
pułapkà dla duszy. Człowiek jest zewn´trznie przy-
gnieciony, odczuwajàc paniczny l´k. Doskonale po-
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Ks. Jerzy Szymik

Choroba, brak leku. Modlitwa
„Kocham ci´ jak Irlandi´” (z piosenki)

Bo˝e drogi,
jakie to wszystko byłoby proste,

cholernie proste. Jak˝e bylibyÊmy szcz´Êliwi,
wyciszeni, skupieni na tym co pewne i niewa˝ne. 

Jakie˝ to symfonie konstruktywne 
przetaczałyby si´ przez naszà

uporzàdkowanà wyobraêni´

jaki˝ jasny,
jaki˝ pi´kny byłby cel.

GdybyÊmy tylko nie kochali.

Na (nie)szcz´Êcie
miłoÊç jest naszà przypadłoÊcià nieuleczalnà.

Niektórzy powiadajà, ˝e odpowiedzialne 
za ten stan rzeczy sà geny.

A najodwa˝niejsi, ˝e nasz poczàtek w Tobie.
Choroba atakuje

coraz to nowe tkanki, narzàdy.
Potem finał, czyli

niszczàce przerzuty.

Bo˝e,
wykoƒczy nas ta miłoÊç

wykoƒczy.
Ukrzy˝uje

29 maja – 15 listopada 1998 r.

BOŻY 
SZALEŃCY Błażej Kmieciak
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Prawie ka˝dy epizod z ziemskiego ˝ycia Jezusa
ma swój odpowiednik w losach ka˝dego z nas. Nie-
mal ka˝demu przychodzi prze˝ywaç tajemnic´
Ogrodu Oliwnego – osamotnienie. Ci, którzy zapew-
niali o swoim bezgranicznym oddaniu, których naj-
bardziej umiłowaliÊmy, nagle znikn´li jak mgła.
Ró˝ne mogły byç przyczyny tego znikni´cia: prze-
zornoÊç, tchórzostwo, wygodnictwo. To samo prze˝y-
wał Chrystus. 

Zabrał ze sobà tych, których najbardziej umiło-
wał, prosił, by modlili si´ razem z Nim w tej wa˝nej
dla Niego chwili. Dotychczas Jezus znosił bez słowa
skargi ci´˝ar swojego zbawczego posłannictwa. Tylko
na modlitwie zwierzał si´ Ojcu ze swoich trosk i pro-
blemów. Teraz prosił uczniów po raz pierwszy
i ostatni, by nie zostawili Go samego. Pragnàł ich
wsparcia, współczucia, szukał pomocy w ich miłoÊci.
Tej nocy stanàł Mu przed oczyma bezmiar cierpieƒ
fizycznych i duchowych, jakich miał doznaç w ciàgu
najbli˝szej doby. Czy nie dostrzegamy tutaj analogii
i podobieƒstwa z własnym losem? Młoda dziewczyna
na kartach ksià˝ki MłodoÊç w cieniu paragrafu pisze
w pami´tniku, m.in.: 

„Ju˝ po feriach. Znowu koszmar szkoły, dwójek,
wÊcibskich kole˝anek, koszmar dnia bez koƒca i nocy
bez koƒca. Nocy, podczas której le˝´ z otwartymi
oczami, wpatrujàc si´ w Êwietlisty punkt na suficie.
Wiem, ˝e to odbicie ulicznej latarni stojàcej naprze-
ciwko okna, ale lubi´ sobie pomyÊleç, ˝e to jedyna
gwiazda, która Êwieci tylko dla mnie. Tamte gwiazdy,
te prawdziwe, na pewno sà ju˝ zaj´te przez innych, ale
ta jest tylko moja, o niej jeszcze nikt nie wie. JesteÊmy
razem – moja gwiazda i ja, obie Êwiecimy cudzym, od-
bitym Êwiatłem, obie jesteÊmy sztuczne, nieprawdziwe.
W wietrzne noce moja gwiazda kołysze si´ i błàdzi 
po suficie, nie mogàc sobie znaleêç miejsca, jakaÊ
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dobny stan ducha oddaje scena z filmu ,,Mi´dzy nie-
bem a piekłem”. Tytułowe piekło nie jest jednak
miejscem, w którym spotykamy fizyczne demony.
W filmie tym główny bohater, grany przez Robina
Williamsa, decyduje si´ udaç do czeluÊci, chcàc ra-
towaç swojà ˝on´, która popełniła samobójstwo.
Piekło jest jednak w tym miejscu stanem duszy czło-
wieka, który nie jest w stanie wybaczyç przede
wszystkim samemu sobie. Stan ten we wspomnia-
nym filmie ukazany został jako droga do obł´du.

Co ciekawe, a dla wielu zaskakujàce, wspom-
niany powy˝ej prof. K´piƒski w wierze w Boga znaj-
duje lekarstwo na podobnà, szalonà chorob´. Jego
zdaniem: ,,Teologiczna rewolucja chrystianizmu po-
lega (...) na tym, ˝e Bóg stał si´ miłoÊcià. L´k zos-
tał zredukowany przez miłoÊç”.

Ksiàdz psychiatrà
Wspomniane powy˝ej prawo do opieki duszpa-

sterskiej to innymi słowy prawo do spotkania osoby
powołanej do niesienia Boga osobom szczególnie
potrzebujàcym. Kilka lat temu artykuł autorstwa
Przemysława Kucharczaka, pt. ,,Łzy wsiàkajà w su-
tann´”, ilustrowało zdj´cie ksi´dza, który siedział
na łó˝ku unieruchomionej za pomocom pasów pa-
cjentki. W szpitalach psychiatrycznych czasem –
zgodnie z bardzo precyzyjnymi przepisami – mo˝na
stosowaç podobne Êrodki siłowe w celu zabezpie-
czenia pacjenta przed nim samym. Wspomniane
zdj´cie ukazywało w istocie trudny do wyobra˝enia
dramat osoby chorej. W stanie psychozy cz´sto nie
wiadomo, co jest prawdà, a co fałszem. Czasem głos
,,przedstawiajàcy” si´ jako Bóg jest w istocie de-
monem. Nie chodzi w tym miejscu wyłàcznie o sy-
tuacj´ zniewolenia lub op´tania. Czasem destrukcja
osobowoÊci pacjenta powoduje, i˝ omamy głosowe,
wzrokowe lub te˝ fałszywe myÊli zwiàzane z ˝yciem
religijnym powodujà, i˝ człowiek nie jest w stanie
odró˝niç, co jest prawdà, a co fałszem. Rola kape-
lana jest zatem w podobnych miejscach szczególnie
trudna. Pami´tajàc o swoim powołaniu, kapłan musi

mieç ÊwiadomoÊç, i˝ ka˝de jego działanie mo˝e
pomoc lub przeszkodziç w terapii.

Papie˝ psychiatra
Przywołany kilkakrotnie Antoni K´piƒski, o czym

rzadko si´ mówi, był przyjacielem bpa Karola Woj-
tyły. Ju˝ po Êmierci bł. Jana Pawła II okazało si´,
i˝ jego nauczanie odnosiło si´ równie˝ w sposób bez-
poÊredni do sytuacji, jakie spotkaç mo˝na na tere-
nie szpitala psychiatrycznego. Polski Błogosławiony
w trakcie spotkania z psychiatrami stwierdza, ˝e
,,osoby te (chore psychicznie – przyp. BK) ka˝à nam
si´ pochyliç z szacunkiem i màdroÊcià nad tajem-
nicà człowieka”. W innym miejscu papie˝ podkreÊla
˝e ,,osoby niepełnosprawne to uprzywilejowani
Êwiadkowie człowieczeƒstwa”. Jan Paweł II idzie
jednak nieco dalej. KreÊli on pewnà mistycznà diag-
noz´ cierpienia ludzkiej duszy: ,,Chodzi zaÊ o ból
natury duchowej, a nie ,,psychiczny” wymiar bólu,
który towarzyszy cierpieniu zarówno moralnemu,
jak i fizycznemu”, stwierdza Jan Paweł II. Papie˝
stanowczo zwrócił uwag´, i˝ sfery fizycznej i psy-
chicznej ˝ycia człowieka nie da si´ poznaç bez od-
niesienia do jego rzeczywistoÊci duchowej. 

Czy słowa te istotnie oddajà co w ,,chorej duszy
gra”? Kilka miesi´cy temu red. Tomasz KwaÊniew-
ski, zwiàzany z ,,Gazetà Wyborczà”, przeprowadził
cykl audycji pod tytułem ,,Szaleni”. Chciał w niej
pokazaç unikalny Êwiat ludzi borykajàcych si´
z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi. Do
jednej z audycji zaprosił pana, który od lat leczył
si´ z powodu zaburzeƒ maniakalno-depresyjnych.
Wspomniany, były pacjent, co chwil´ wracał do swo-
ich doÊwiadczeƒ religijnych. Nagle, nieco zniecier-
pliwiony redaktor spytał: ,,Czemu Pan tak ciàgle
o tym Bogu mówi?”. Zaproszony rozmówca odpo-
wiedział: ,,Bo tylko On w tym całym obł´dzie si´ nie
zmieniał”.

SAMOTNOŚĆ
ks. Andrzej Buryła
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niepewna i strwo˝ona. Wtedy lubi´ jà najbardziej,
jest zupełnie taka sama jak ja, zagubiona i samotna.
To głupie – mieç 17 lat, nikogo nie kochaç, niczego
nie pragnàç, na nic nie czekaç”.

Jakie to paradoksalne! ˚yjemy obok siebie,
mieszkamy mo˝e pod jednym dachem, ocieramy si´
o siebie w szkole, biurze, w zatłoczonym autobusie
czy tramwaju, a mimo to jak˝e cz´sto odczuwamy
dojmujàcy ból samotnoÊci. Pisał Roman Brandsta-
etter: „Wszyscy dziÊ ˝yjemy obok siebie jak ogieƒ
i woda, płonàc i syczàc”. Albert Einstein na pierw-
szym powojennym ogólnoÊwiatowym sympozjum fi-
zyków powiedział: „Dzisiejszemu Êwiatu jest
potrzebna nie tyle energia jàdrowa czy atomowa,
ile raczej energia zamkni´ta w ludzkim sercu, którà
trzeba wyzwoliç”.

Âwiat potrzebuje rozbicia atomu miłoÊci. Dobroç
i miłoÊç potrzebne sà jak chleb i woda, jak sen i po-
wietrze. ˚yczliwe słowo, uÊmiech, pomocny gest –
oto wartoÊci, których ka˝da istota pragnie i potrze-
buje. Niestety, cz´sto człowiek zostaje sam jak
Chrystus w Ogrójcu, sam ze swoimi problemami
i krzy˝em. Tak pisał Iwan Wazow w wierszu Gdy
jesteÊ samotny:

„Gorzkie jest ˝ycie, gdy jesteÊ samotny,
Gdy Êwiat odwraca si´ i jest ci obcy,
Gdy w duszy płomieƒ gaÊnie niepowrotny,
Jak lampa bez oliwy w mroku nocnym.
Jak n´dznie wtedy ˝yje si´ na Êwiecie,
Budzi si´ w tobie rozpacz najczarniejsza, 
Co w p´tl´ coraz ciaÊniejszà si´ plecie
I przestrzeƒ wokół ciebie wcià˝ zmniejsza.
Nie wiesz do kogo masz wyciàgnàç r´ce,
Komu si´ zwierzyç, przed kim łz´ wytoczyç,
Dokàd iÊç, czym ul˝yç swej m´ce,
Jak ˝yç tak ˝yjàc i w przepaÊç nie skoczyç.
I choç sił jeszcze zostanie cokolwiek,
By w dumie skrytej ci´˝ki los swój znosiç,
To sà jednak˝e chwile, kiedy człowiek
O gest pociechy i współczucie prosi”.

Sà ludzie, którzy majà szcz´Êcie posiadania
prawdziwych przyjaciół, kogoÊ, kto jest przy czło-
wieku, kiedy inni nie majà czasu, kogoÊ, kto bez
szumnych słów i deklaracji skutecznie pomaga,
kogoÊ, kto nie mówi komplementów, ale ma odwag´
powiedzieç gorzkie słowo prawdy, kto wysłucha,
podtrzyma. To ten, ku któremu pochyla si´ głow´,
gdy nie ma si´ ochoty i odwagi pokazaç zapłakanych
oczu wszystkim, z kim mo˝na dzieliç ci´˝ar łez.

(…) Marzy nam si´ taka przyjaêƒ, która b´dzie
lekarstwem na naszà samotnoÊç. Nie czekajmy na
to, ˝e los podaruje nam jà w prezencie, ˝e inni
przyjdà do nas. Sami spróbujmy ich odszukaç.
Weêmy sobie do serca słowa poety Wojciecha Bàka:

„Otwieraj swà samotnoÊç. Płacz płaczem nie swoim.
Âmiej sí  uÊmiechem cudzym, ciesz obcym spokojem.
Otwieraj swà samotnoÊç, a w tej samotnoÊci
Ziemia krzykiem i płaczem i Êmiechem zagoÊci.
Niech pogodnie patrzà twe oczy,
Czy w niebie słoƒce czy cienie,
By w nich czytali przechodnie
WieÊç dobrà i pozdrowienie.
Niech radoÊnie Êmiejà si´ usta
Przyjacielskimi uÊmiechy,
By ludzie, których los chłoÊnie,
Skrzepiç słodyczà pociechy.
Niech wesoło dêwi´czà twe słowa,
WÊród skwaru dróg czy zawiei,
By tym, co chylà w dół czoła
Dodaç otuchy, nadziei”.

W czas Ogrójca chciałoby si´ znaleêç przy sobie
kogoÊ, kto kocha, chciałoby si´ wyjÊç na spotkanie
z krzy˝em, trzymajàc r´k´ kogoÊ ukochanego. Mo˝e
zawiodà ci, na których si´ liczyło i mo˝e przyjdzie
pokusa, by powiedzieç: „Bo˝e mój, Bo˝e mój, cze-
muÊ mnie opuÊcił?”. Ale to nieprawda, bo Bóg
nigdy człowieka nie opuszcza, o czym zresztà za-
pewnia psalmista: „Choçby matka twoja ci´ opu-
Êciła, Ja ci´ nie opuszcz´”. Dobrze jest móc liczyç
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na kogoÊ, kto zawsze gotów jest pomóc. Dobrze jest
odczuwaç czyjàÊ bliskà obecnoÊç nawet wówczas,
gdy pozornie nie zmienia si´ ona niczego w naszym
cierpieniu. Dobrze jest móc liczyç na Boga, który
zawsze jest przy nas, nigdy nie jest daleko. Przeko-
nany był o tym Mickiewicz, czego wyraz daje
w „Rozmowie wieczornej”:

„Gdy mnie spokojnym zowià dzieci tego Êwiata,
burzliwà dusz´ kryj´ przed ich okiem
i oboj´tna duma jak mgły szata
wewn´trzne pioruny pozłaca obłokiem.
I tylko w nocy – cicho – na Twe łono
wylewam burz´ we łzy roztopionà”.

Chciejmy pójÊç w jego Êlady, a wtedy za innym
poetà – Józefem Birkenmajerem – b´dziemy mogli
powtórzyç:

„O błogosławi´ Panie, ˝e mi swoje dłonie
Na czoło kładziesz i chłodzisz mi skronie,
I moje oczy zamykasz goràce,
I nad rozpaczà mojà gasisz słoƒce.
O błogosławi´ za chwile wytchnienia,
Za zdj´te jarzmo, co mi tarło szyj´”.
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Od Autora: „Trzeba, byÊmy zamiast złorzeczyç
i narzekaç na swój los, wielbili Boga za Jego nie-
skoƒczone miłosierdzie i màdroÊç, która najwi´k-
sze zło potrafi zamieniç w najwi´ksze dobro. Bóg
objawiony w osobie Jezusa Chrystusa ma moc za-
braç od człowieka krzy˝, dajàc mu dowód swojego
istnienia, miłoÊci i mocy. Widaç to wielokrotnie na
kartach Ewangelii, ale i w codziennym ˝yciu. On
jest ciàgle taki sam, mo˝emy spotykaç si´ z Nim
poprzez modlitw´ i sakramenty. Ksià˝ka ta daje
mnóstwo przykładów na to. Ale nawet ci cudownie
uzdrowieni muszà do pewnych tematów wróciç,
aby wtedy odkryç, ˝e choroba anonsujàca Êmierç
te˝ jest wyrazem Bo˝ej MiłoÊci. Gdyby człowiek
był nieustannie młody i zdrowy, to o pewnych te-
matach nie myÊlałby prawdopodobnie nigdy.

Ksià˝ka Krzy˝ – kara, dar czy zadanie? Jest
przeznaczona dla wszystkich, bo ka˝dy człowiek
w swoim ˝yciu ociera si´ o cierpienie. (…) Te re-
fleksje pragn´ zadedykowaç wszystkim, których
droga ˝ycia wyra˝a si´ krzy˝em, a szczególnie
Moim Rodzicom. Tato przeszedł przez 20 operacji,
prawie dziesi´ç lat temu stracił obydwie nogi,
a najwi´kszà pomocà i najwierniejszà towarzyszkà
jest dla Niego Mama. Ma tyle innych schorzeƒ, ˝e
nie pomagajà Êrodki przeciwbólowe, dlatego ka˝dy
jego dzieƒ jest m´czeƒstwem. Wierz´, ̋ e ich krzy-
˝owa droga jest potrzebna innym i skoƒczy si´
chwałà zmartwychwstania i nieba. Dedykuj´ te
rozwa˝ania równie˝ swoim Braciom, z którymi
wià˝à mnie podwójne wi´zy: krwi i Êwi´ceƒ ka-
płaƒskich. Ich ˝ycie te˝ jest naznaczone krzy˝em.
Jeden z nich przechodził silnà depresj´, drugi naj-
pierw miał wrzody dwunastnicy, a po wielu latach
odkryto u niego wirusa wàtroby typu C (wszcze-
piono mu przy transfuzji). Polecam ich przy okazji
modlitwie czytelników, a poprzez nich, Bo˝ej
OpatrznoÊci, która mo˝e wszystko. Bàdê uwiel-
biony, Bo˝e, w radosnych i bolesnych tajemnicach
naszego ˝ycia.

(Kazanie ze zbioru: Krzyż: kara, dar czy zadanie? 
Kazania, wiersze, przykłady, modlitwy)



DUCHOWOŚĆ

41
KOTWICA 1/2014

WIĘCEJ SERCA 
W RĘKACH!

Słowo, które powierza Ko-
Êciołowi papie˝ Franciszek
w swojej Encyklice, odbija si´
szerokim echem w Êwiecie
słu˝by zdrowia, wzywajàc
wszystkich – chorych i personel
medyczny – do „wykraczania
poza własne ramy” (por.
Lumen fidei, nr 21). Zaprosze-
nie to wymaga koniecznie prze-
miany stylu ˝ycia, który
właÊnie z powodu choroby czy
cierpienia mo˝e zamknàç serce
osoby chorej, osoby w jakiÊ
sposób doÊwiadczajàcej cier-
pienia i udr´ki własnego „ja”. 

Papieska Rada 
ds. Służby Zdrowia 

i Duszpasterstwa 
Chorych

Pi
et

a 
z 

A
lto

tt
in

g,
 fo

t. 
I. 

Ru
tk

ow
sk

a

Taka postawa wycofania, która cz´sto mo˝e te˝
zawieraç rysy egoizmu, jest po ludzku zrozumiała.
Ale w cierpieniu jesteÊmy wezwani, a raczej nawet
uzdolnieni do przełamywania tej bariery zamkni´cia
i do otwarcia si´ na wymiar koÊcielny, którego ̋ adna
osoba – tak˝e ta samotna, chora, niepełnosprawna
fizycznie czy psychicznie – nie jest pozbawiona.

Wzorcowy jest tu dla nas przykład i rola, jakà
przybiera Maryja u stóp Krzy˝a, skàd jej macie-
rzyƒstwo zostaje poszerzone a˝ po horyzonty całego
KoÊcioła, całego Êwiata: „Niewiasto, oto syn twój!”
(J 19,26). ObecnoÊç Maryi pod Krzy˝em obrazuje
jej zaanga˝owanie w pełne uczestnictwo w zbaw-
czej ofierze Syna – ona wraz z Nim akceptuje ta-
jemniczy plan Ojca. Ten synowski gest, pełen
mesjaƒskiego znaczenia, działa ponadto wspaniale
na osob´ umiłowanego ucznia, nazwanego synem
Maryi. Jezus chce daç Maryi niezliczonà iloÊç
dzieci, chce ustanowiç dla Maryi takie macierzyƒ-
stwo, które obejmie ka˝dego Jego ucznia – z tam-
tych, ale i ze wszystkich czasów. Gest Jezusa ma
zatem wartoÊç symbolicznà – wyznacza rol´ nowego
macierzyƒstwa dotyczàcego wszystkich ludzi wez-
wanych do przyłàczenia si´ do KoÊcioła. To w tym
momencie, z wysokoÊci Krzy˝a Maryja została
ustanowiona Matkà KoÊcioła. Takie było pierwsze
uczestnictwo w tej ofierze i mogłoby pozostaç na
zawsze doskonałym wzorcem dla wszystkich tych,
którzy przyj´liby bez zastrze˝eƒ swoje uczestnictwo
w tej zbawczej ofierze.

Dla tego, kto ma dar wiary, misterium cierpienia
łàczy si´ ze zbawczym dziełem Chrystusa i stanowi na-
rz´dzie funkcjonowania w KoÊciele, narz´dzie mod-
litwy za KoÊciół, wypraszania Êwi´toÊci, która powinna
byç coraz bardziej widoczna w jego członkach… Cho-
roba, cierpienie i samotnoÊç, czyli tak˝e ten cichy dar
własnych boleÊci, modlitwa wypływajàca z gł´bi
serca czy kontemplacja tajemnic Zbawienia przy
odmawianiu ró˝aƒca… my wszyscy mo˝emy byç
twórcami tego macierzyƒstwa, które kontemplu-
jemy w Maryi, wzywanej jako Matka KoÊcioła.

Nawrócenie, rozumiane jako „wykraczanie poza
własne ramy” (por. Lumen fidei, nr 21), dotyczy tak˝e
i tych, którzy na ró˝ny sposób, poprzez swoje obo-
wiàzki zawodowe, ˝yjà blisko osób chorych, samo-
tnych, prze˝ywajàcych trudnoÊci fizyczne, psychiczne,
duchowe. Ta szczera postawa „współcierpienia”,
„współczucia”, w etymologicznym znaczeniu tego
słowa – wspólnego odczuwania wraz z chorym,
z pełnym szacunkiem dla jego autonomii, wymaga
dyspozycyjnoÊci, uwagi, zrozumienia, dialogu –
razem z całà fachowoÊcià, kompetencjà zawodowà
i profesjonalnà wiedzà. To nie mo˝e byç tylko ak-
tywnoÊç techniczna, ale gł´boko ludzkie zaanga˝o-
wanie, pełne poÊwi´cenia i miłoÊci bliêniego.
W tym wezwaniu do „czegoÊ wi´cej”, „czegoÊ
ponad”, czegoÊ, co przekracza zwykłà wydajnoÊç
pracy, nawet tej najbardziej profesjonalnej, po-
trzeba… serca. Tak tłumaczy „to wi´cej” Êw.
Kamil z Lellis, „Âwi´ty miłosierdzia”, który
w XVII wieku mówił do swoich braci zakonnych,
zaanga˝owanych w słu˝b´ w szpitalach, w pry-
watnych domach chorych czy na polach walki:
„Wi´cej serca w r´kach!”. A zatem konieczna jest
przede wszystkim formacja „serca”, tak aby mi-
łoÊç bliêniego nie była tylko przykazaniem, naka-
zem wydanym z góry, z zewnàtrz, ale bezpoÊrednià
i naturalnà konsekwencjà wynikajàcà z wiary,
która sprawi, ˝e b´dzie si´ działaç z miłosierdziem
(por. Gal 5,6). Formowanie tego „serca” nie ozna-
cza wpadania w sentymentalizm ani te˝ obni˝ania
własnej kompetencji zawodowej. Oznacza raczej
zdolnoÊç ujrzenia wyjàtkowego powołania w kształ-
ceniu zawodowym lekarzy, piel´gniarzy i asysten-
tów, zarówno na poziomie narodowym jak
i Êwiatowym, a tak˝e na poziomie polityki finan-
sowej słu˝by zdrowia. Chodzi o to, aby umieç wi-
dzieç w tych, nad którymi si´ pochylamy, którym
słu˝ymy, nie tylko pacjentów, ale osoby, w których
obliczach rozbłyskajà te same rysy, co Chrystusa:
„mnieÊcie uczynili” (Mt 25,40).

Materiały na XXII Âwiatowy Dzieƒ Chorego, tłum. Izabela Rutkowska
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Orędzie Ojca ŚwiętegO 
Franciszka 

na Wielki Post 2014 roku
Stał si´ ubogim, aby wzbogaciç nas swoim ubós-
twem (por. 2 Kor 8,9)

Drodzy Bracia i Siostry!

W czasie Wielkiego Postu chc´ podzieliç si´
z wami kilkoma refleksjami, które mogà wam byç
pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspól-
notowego. Punktem wyjÊcia niech b´dà słowa Êw.
Pawła: „Znacie przecie˝ łask´ Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, który b´dàc bogatym, dla was stał
si´ ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogaciç”
(2Kor 8,9). Apostoł zwraca si´ do chrzeÊcijan Ko-
ryntu, zach´ca ich, aby szczodrze dopomogli wier-
nym w Jerozolimie, którzy sà w potrzebie. Co
mówià nam, współczesnym chrzeÊcijanom, te słowa
Êw. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do
ubóstwa, do ˝ycia ubogiego w rozumieniu ewange-
licznym?

1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówià nam przede wszystkim, jaki jest

styl Bo˝ego działania. Bóg nie objawia si´ pod po-
staciami Êwiatowej pot´gi i bogactwa, ale słaboÊci
i ubóstwa: „b´dàc bogatym, dla was stał si´ ubo-
gim...”. Chrystus, odwieczny Syn Bo˝y, mocà
i chwałà równy Ojcu, stał si´ ubogi; wszedł mi´dzy
nas, stał si´ bliski ka˝demu z nas; obna˝ył si´, „ogo-
łocił”, aby staç si´ we wszystkim podobny do nas
(por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Bo˝e to wielka
tajemnica! Ale êródłem tego wszystkiego jest Bo˝a
miłoÊç, miłoÊç, która jest łaskà, ofiarnoÊcià, prag-

nieniem bliskoÊci, i która nie waha si´ poÊwi´ciç
i zło˝yç w darze samej siebie dla dobra umiłowanych
stworzeƒ. Kochaç znaczy dzieliç we wszystkim los
istoty kochanej. MiłoÊç czyni podobnym, ustanawia
równoÊç, obala mury i usuwa dystans. To właÊnie
Bóg uczynił dla nas. Jezus przecie˝ „ludzkimi r´-
kami wykonywał prac´, ludzkim umysłem myÊlał,
ludzkà wolà działał, ludzkim sercem kochał. Zro-
dzony z Maryi Dziewicy stał si´ prawdziwie jednym
z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjàtkiem
grzechu” (Sobór Wat. II, Gaudium et spes, 22).

Jezus stał si´ ubogi nie dla ubóstwa samego
w sobie, ale – jak pisze Êw. Paweł – po to, „aby was
ubóstwem swoim ubogaciç”. To nie jest gra słów czy
tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to
synteza Bo˝ej logiki, logiki miłoÊci, logiki Wcielenia
i Krzy˝a. Bóg nie chciał, by zbawienie spadło na nas
z wysoka, niczym jałmu˝na udzielona przez litoÊci-
wego filantropa, który dzieli si´ czymÊ, co mu
zbywa. Nie taka jest miłoÊç Chrystusa! Kiedy Jezus
zanurza si´ w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest
z ràk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, ˝e po-
trzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby sta-
nàç poÊród ludzi potrzebujàcych przebaczenia,
poÊród nas, grzeszników, i aby wziàç na swoje barki
brzemi´ naszych grzechów. Takà wybrał drog´, aby
nas pocieszyç, zbawiç, uwolniç od naszej n´dzy. Za-
stanawiajà nas słowa Apostoła, ˝e zostaliÊmy wy-
zwoleni nie przez bogactwo Chrystusa, ale przez
Jego ubóstwo. A przecie˝ Êw. Paweł dobrze zna
„niezgł´bione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dzie-
dzica wszystkich rzeczy” (por. Hbr 1,2).
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Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas wy-
zwala i ubogaca? Jest nim właÊnie sposób, w jaki
Jezus nas kocha, w jaki staje si´ naszym bliênim, ni-
czym Dobry Samarytanin, który pochyla si´ nad pół-
˝ywym człowiekiem, porzuconym na skraju drogi
(por. Łk 10,25 nn). Tym, co daje nam prawdziwà wol-
noÊç, prawdziwe zbawienie i prawdziwe szcz´Êcie,
jest Jego miłoÊç współczujàca, tkliwa i współuczest-
niczàca. Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem
przez to, ˝e staje si´ ciałem, bierze na siebie nasze
słaboÊci, nasze grzechy, udzielajàc nam nieskoƒczo-
nego miłosierdzia Bo˝ego. Ubóstwo Chrystusa jest
Jego najwi´kszym bogactwem: Jezus jest bogaty
swoim bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca,
swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze
szuka tylko Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty ni-
czym dziecko, które czuje si´ kochane, samo kocha
swoich rodziców i ani na chwil´ nie wàtpi w ich mi-
łoÊç i czułoÊç. Bogactwo Jezusa polega na tym, ˝e
jest Synem. Jedyna w swoim rodzaju wi´ê z Ojcem
to najwy˝szy przywilej tego ubogiego Mesjasza.
Jezus wzywa nas, byÊmy wzi´li na siebie Jego „słod-
kie jarzmo”, to znaczy byÊmy wzbogacili si´ Jego
„bogatym ubóstwem” albo „ubogim bogactwem”,
byÊmy wraz z Nim mieli udział w Jego Duchu sy-
nowskim i braterskim, stali si´ synami w Synu,
braçmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29).

Znane jest powiedzenie, ˝e jedyny prawdziwy
smutek to nie byç Êwi´tym (L. Bloy); moglibyÊmy
te˝ powiedzieç, ˝e istnieje jedna tylko prawdziwa
n´dza: nie ̋ yç jak synowie Boga i bracia Chrystusa.

2. Nasze Êwiadectwo
MoglibyÊmy pomyÊleç, ˝e taka „droga” ubóstwa

była odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy
przychodzimy po Nim, mo˝emy zbawiç Êwiat odpo-
wiednimi Êrodkami ludzkimi. Tak nie jest. W ka˝-
dym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i Êwiat
poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje si´ ubogi
w sakramentach, w Słowie i w swoim KoÊciele, który
jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie mo˝e si´

udzielaç poprzez nasze
bogactwo, ale zawsze
i wyłàcznie poprzez nasze
ubóstwo, osobiste i wspól-
notowe, czerpiàce moc
z Ducha Chrystusa.

Na wzór naszego Nau-
czyciela jesteÊmy jako
chrzeÊcijanie powołani do
tego, aby dostrzegaç
ró˝ne rodzaje n´dzy tra-
piàcej naszych braci, do-
tykaç ich dłonià, braç je
na swoje barki i staraç si´
je łagodziç przez kon-
kretne działania. N´dza to
nie to samo co ubóstwo;
n´dza to ubóstwo bez
wiary w przyszłoÊç, bez
solidarnoÊci, bez nadziei.
Mo˝emy wyró˝niç trzy
typy n´dzy. Sà to: n´dza
materialna, n´dza mo-
ralna i n´dza duchowa.
N´dza materialna to ta,
którà potocznie nazywa si´ biedà, i która dotyka
osoby ˝yjàce w warunkach niegodnych ludzkich
istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr pierw-
szej potrzeby, takich jak ˝ywnoÊç, woda, higiena,
praca, szanse na rozwój i post´p kulturowy. W ob-
liczu takiej n´dzy KoÊciół spieszy ze swojà posługà,
ze swojà diakonià, by zaspokajaç potrzeby i leczyç
rany oszpecajàce oblicze ludzkoÊci. W ubogich
i w ostatnich widzimy bowiem oblicze Chrystusa;
miłujàc ubogich i pomagajàc im, miłujemy Chrys-
tusa i Jemu słu˝ymy. Nasze działanie zmierza tak˝e
do tego, aby na Êwiecie przestano deptaç ludzkà
godnoÊç, by zaniechano dyskryminacji i nadu˝yç,
które w wielu przypadkach le˝à u êródeł n´dzy.
Kiedy władza, luksus i pieniàdz urastajà do rangi
idoli, stawia si´ je ponad nakazem sprawiedliwego
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podziału zasobów. Trzeba
zatem, aby ludzkie sumienia
nawróciły si´ na drog´ spra-
wiedliwoÊci, równoÊci, po-
wÊciàgliwoÊci i dzielenia si´
dobrami.

Nie mniej niepokojàca
jest n´dza moralna, która
czyni człowieka niewolni-
kiem nałogu i grzechu. Ile˝
rodzin ˝yje w udr´ce, bo nie-
którzy ich członkowie –
cz´sto młodzi – popadli
w niewol´ alkoholu, narkoty-
ków, hazardu czy pornogra-
fii! Ilu˝ ludzi zagubiło sens
˝ycia, pozbawionych zostało
perspektyw na przyszłoÊç,
utraciło nadziej´! I ilu˝ ludzi
zostało wepchni´tych w takà
n´dz´ przez niesprawiedli-
woÊç społecznà, przez brak
pracy, odbierajàcy godnoÊç,
jakà cieszy si´ ˝ywiciel ro-
dziny, przez brak równoÊci

w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony
zdrowia. Takie przypadki n´dzy moralnej mo˝na
słusznie nazwaç zaczàtkiem samobójstwa. Ta postaç
n´dzy, prowadzàca tak˝e do ruiny ekonomicznej,
wià˝e si´ zawsze z n´dzà duchowà, która nas do-
tyka, gdy oddalamy si´ od Boga i odrzucamy Jego
miłoÊç. JeÊli sàdzimy, ˝e nie potrzebujemy Boga,
który w Chrystusie wyciàga do nas r´k´, bo wydaje
si´ nam, ˝e jesteÊmy samowystarczalni, wchodzimy
na drog´ wiodàcà do kl´ski. Tylko Bóg prawdziwie
zbawia i wyzwala.

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na n´dz´ du-
chowà: zadaniem chrzeÊcijanina jest głosiç we
wszystkich Êrodowiskach wyzwalajàce or´dzie
o tym, ̋ e popełnione zło mo˝e zostaç wybaczone, ̋ e
Bóg jest wi´kszy od naszego grzechu i kocha nas za

darmo i zawsze, ˝e zostaliÊmy stworzeni dla komu-
nii i dla ˝ycia wiecznego. Bóg wzywa nas, byÊmy
byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosier-
dziu i nadziei! Dobrze jest zaznaç radoÊci, jakà daje
głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie si´ skarbem,
który został nam powierzony, aby pocieszaç stra-
pione serca i daç nadziej´ wielu braciom i siostrom
pogrà˝onym w mroku. Trzeba iÊç Êladem Jezusa,
który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom
niczym pasterz szukajàcy zaginionej owcy, wycho-
dził do nich przepełniony miłoÊcià. Zjednoczeni
z Nim, mo˝emy odwa˝nie otwieraç nowe drogi
ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji.

Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wiel-
kiego Postu cały KoÊciół b´dzie gotów nieÊç wszyst-
kim, którzy ˝yjà w n´dzy materialnej, moralnej
i duchowej, gorliwe Êwiadectwo o or´dziu Ewange-
lii, którego istotà jest miłoÊç Ojca miłosiernego, go-
towego przygarnàç w Chrystusie ka˝dego
człowieka. B´dziemy do tego zdolni w takiej mie-
rze, w jakiej upodobnimy si´ do Chrystusa, który
stał si´ ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem.
Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi,
jeÊli si´ zastanowimy, czego mo˝emy si´ pozbawiç,
aby pomóc innym i wzbogaciç ich naszym ubós-
twem. Nie zapominajmy, ˝e prawdziwe ubóstwo
boli: ogołocenie byłoby bezwartoÊciowe, gdyby nie
miało wymiaru pokutnego. Budzi mojà nieufnoÊç
jałmu˝na, która nie boli.

Duch Âwi´ty, dzi´ki któremu jesteÊmy „jakby
ubodzy, a jednak wzbogacajàcy wielu, jako ci, któ-
rzy nic nie majà, a posiadajà wszystko” (2 Kor
6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach,
niech umacnia w nas wra˝liwoÊç na ludzkà n´dz´
i poczucie odpowiedzialnoÊci, abyÊmy stawali si´
miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. W tej in-
tencji b´d´ si´ modlił, aby ka˝dy wierzàcy i ka˝da
społecznoÊç koÊcielna mogli owocnie prze˝yç czas
Wielkiego Postu, prosz´ was te˝ o modlitw´ za
mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka
Bo˝a ma was w swojej opiece.

Fot. br. Paweł Gondek OFMCap



Lipiec
Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze
okazjà do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego. 
Intencja misyjna: Aby Duch Âwi´ty wspierał dzieło
Êwieckich, którzy głoszà Ewangeli´ w krajach najubo˝-
szych.

Sierpieƒ
Intencja ogólna: Aby uchodêcy, zmuszeni do opuszcze-
nia swoich domów z powodu przemocy, znaleêli wielko-
dusznà goÊcin´, i by ich prawa były chronione. 
Intencja misyjna: Aby chrzeÊcijanie w Oceanii głosili
z radoÊcià wiar´ wszystkim ludom kontynentu.

Wrzesieƒ
Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo ota-
czani byli miłoÊcià i pomocà, których potrzebujà, by
godnie ˝yç. 
Intencja misyjna: Aby chrzeÊcijanie, natchnieni Słowem
Bo˝ym, anga˝owali si´ w słu˝b´ ubogim i cierpiàcym.

Paêdziernik
Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udr´-
czonym przez wojn´ i przemoc regionom Êwiata. 
Intencja misyjna: Aby Âwiatowy Dzieƒ Misyjny rozbu-
dził w ka˝dym wierzàcym pasj´ i gorliwoÊç, by nieÊç
Ewangeli´ całemu Êwiatu.

Listopad
Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpià z powodu sa-
motnoÊci, zaznały bliskoÊci Boga i wsparcia ze strony
braci. 
Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyÊci, zakonnicy
i zakonnice mieli màdrych i dobrze przygotowanych for-
matorów.

Grudzieƒ
Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły
pokój i nadziej´ wszystkim ludziom dobrej woli. 
Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazujàc dzieciom
cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami. 

BENEDICTUS PP XVI, Watykan, 
1 lutego 2013 r.

Styczeƒ
Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny roz-
wój gospodarczy, szanujàcy godnoÊç wszystkich ludzi
i wszystkich ludów. 
Intencja misyjna: Aby chrzeÊcijanie ró˝nych wyznaƒ
mogli podà˝aç do jednoÊci, której pragnie Chrystus.

Luty
Intencja ogólna: Aby màdroÊç i doÊwiadczenie osób
w podeszłym wieku były uznawane w KoÊciele i w spo-
łeczeƒstwie. 
Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i Êwieccy wiel-
kodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Marzec
Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były sza-
nowane prawa i godnoÊç kobiet. 
Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli
na wezwanie Pana do poÊwi´cenia ˝ycia głoszeniu
Ewangelii.

Kwiecieƒ
Intencja ogólna: Aby rzàdzàcy promowali ochron´
Êwiata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zaso-
bów naturalnych. 
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił
nadziejà serca osób doÊwiadczanych przez ból i cho-
rob´.

Maj
Intencja ogólna: Aby Êrodki przekazu były narz´dziami
w słu˝bie prawdy i pokoju. 
Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji,
kierowała misjà KoÊcioła, głoszàcego Chrystusa wszyst-
kim narodom.

Czerwiec
Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie
i zatrudnienie, którego potrzebujà, by godnie ˝yç.
Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrze-
Êcijaƒskie korzenie dzi´ki Êwiadectwu wiary wierzà-
cych.

INTENCJE PAPIESKIE NA ROK 2014
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Apostolstwo Modlitwy
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Mamy ogromną przyjemność 
zaprezentować film, który relacjonuje
nasz majowy wyjazd na beatyfikację
ks. Luigiego Novarese. 
Dzięki filmowym obrazom 
będziemy mieli okazję raz jeszcze 
powrócić do tych pięknych przeżyć 
i odświeżyć swoje wspomnienia, 
a także apostolskie zapały.
Życzymy wielu pięknych wrażeń, 
nowych przemyśleń i zapraszamy 
do zgłębiania charyzmatu naszego 
Błogosławionego! 

Cisi Pracownicy Krzyża

NIECH NIE ZABRAKNIE
DLA NICH MIEJSCA!

Zbudujmy żłobek w Kamerunie!
konto: BZWBK SA I/O Głogów

Nr konta: 33 1090 2079 0000 0001 2287 8675

Drodzy Pielgrzymi 
i miłośnicy 

charyzmatu 
bł. Luigiego Novarese!
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