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Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem,
nad tym, co człowiek — zwłaszcza w chwilach trudnych
i bolesnych — nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby
dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej
egzystencji człowieka, wypełnienie do końca mesjańskiego
programu, który polegał na objawieniu miłości miłosiernej
w stosunku do ubogich, cierpiących i więźniów, w stosunku
do niewidomych, uciśnionych i grzeszników.

Giambattista Tiepolo –„Niesienie krzyża”

Jan Paweł II, Dives in misericordia, nr 8
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wierzyç w Syna ukrzy˝owanego, to znaczy „zobaczyç
Ojca” (por. J 14, 9), to znaczy uwierzyç, ˝e w Êwiecie
jest obecna miłoÊç i ˝e ta miłoÊç jest pot´˝niejsza od zła jakiegokolwiek, w które
uwikłany jest człowiek, ludzkoÊç, Êwiat.
Uwierzyç zaÊ w takà miłoÊç to znaczy
uwierzyç w miłosierdzie.
Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym
wymiarem miłoÊci, jest jakby drugim jej
imieniem, a zarazem właÊciwym sposobem jej objawiania si´ i realizacji wobec
rzeczywistoÊci zła, które jest w Êwiecie,
które dotyka i osacza człowieka, które
wdziera si´ równie˝ do jego serca i mo˝e
go „zatraciç w piekle” (Mt 10, 28).
Jan Paweł II, Dives in misericordia, nr 7

ŚWIADECTWO
30 S. Wioletta Witkowska SOdC MOJA DROGA KRZYŻOWA
32 Cisi Pracownicy Krzyża PRZEŁAMYWANIE BARIER

WYWIAD
36 Joanna Szubstarska DOBRY ŁOTR

DUCHOWOŚĆ
40
42
43
48

Izabela Rutkowska WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ
Cisi Pracownicy Krzyża DUCHOWE NEWSY
Bp Sergio Pintor RANY CHRYSTUSA W CIERPIĄCYCH BRACIACH
MÓDLMY SIĘ ZA UKRAINĘ I O POKÓJ NA ŚWIECIE

Wszystkim czytelnikom, apostołom z naszych wspólnot CVS, sympatykom i dobroczyƒcom dzieł bł. Luigiego Novarese oraz
wszystkim chorym, cierpiàcym i niepełnosprawnym ˝yczymy z okazji Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego wielu łask –
doÊwiadczenia miłosiernej miłoÊci Boga
oraz odwagi w codziennym Êwiadczeniu miłosierdzia bliênim – szczególnie tym najbardziej osamotnionym i upokorzonym.
Cisi Pracownicy Krzy˝a i Redakcja „Kotwicy”

POŚWIĘCIĆ
ŚWIAT
SERCU
MARYI

Bł. Luigi Novarese

Zawierzenie si´ Maryi, uznawanie Jej za Matk´,
siostr´, towarzyszk´ ziemskiej w´drówki, zdolnà do
dawania wsparcia, mocy i pewnoÊci w trudnym czasie, było stałym aktem w ˝yciu bł. Luigiego Novarese
i jednym z kardynalnych punktów jego duchowoÊci.
Nauczył si´ tego od swojej mamy, która uczyła
go odmawiaç pierwsze modlitwy, wyrabiała w nim
miłoÊç do ró˝aƒca i prostot´ wiary. Gdy był nastolatkiem i doÊwiadczał bolesnej i tragicznej choroby,
która uniemo˝liwiała mu podejmowanie jakichkolwiek decyzji na przyszłoÊç, Maryja stała si´ dla Luigiego Novarese jedynym ratunkiem, jedynym
êródłem pomocy, do którego si´ zwracał. W czasie

udr´ki i niepewnoÊci wiara miała dla niego ostatnie
zdanie. I była ona słowem zawierzenia i zupełnej
zgody. To właÊnie dzi´ki temu aktowi zawierzenia
Luigi Novarese został ocalony od Êmierci – dla
˝ycia, które pełnymi garÊciami rozdawał innym.
„Zawierzmy si´ Maryi, zanurzmy si´ w maryjnym zawierzeniu Bogu. Powierzmy si´ Jej, aby odpowiedê, jakà mamy daç Bogu, zyskała coÊ z mocy
i solidnoÊci tej odpowiedzi, jakiej udzieliła Mu Maryja. To oczywiste, ˝e nie zawierzamy si´ najÊwi´tszej Maryi Dziewicy po to, aby na Niej poprzestaç,
ale wr´cz przeciwnie – aby osiàgnàç zjednoczenie
z Bogiem” (Giorgio Gazzellino).

TR WAŁE PRZE WOD NIC T WO

Przyjmowaç w pełnym zawierzeniu ka˝dy trud,
aby dawaç ˝ycie i podtrzymywaç apostolat powierzony
bardzo kruchym egzystencjom: „chromym, niemym,
Êlepym, głuchym i wielu innym chorym” (por.
Mt 15,29), którzy zło˝eni u stóp krzy˝a sà uzdrowieni i wysłani na misj´.
Akt zawierzenia si´ Maryi jest aktem, który pomaga nie odstàpiç od własnego, egzystencjalnego
i chrzeÊcijaƒskiego, zadania. Powinien go podjàç
ka˝dy chrzeÊcijanin. Ka˝dy, kto nie czuje si´ samowystarczalny, kto nie jest dla siebie jedynym punktem odniesienia. Stàd te˝ ten akt zawierzenia si´
jest zdolnoÊcià danà tylko ludziom pokornym, ludziom prostego serca.
„Niepokalane Serce Maryi, otwarte na słowa:
„Niewiasto, oto Syn twój”, spotyka si´ duchowo
z Sercem Syna otwartego włócznià ˝ołnierza. Serce
Maryi zostało otwarte tà samà miłoÊcià do człowieka i do Êwiata, jakà Chrystus ukochał człowieka
i Êwiat, ofiarujàc im siebie samego na Krzy˝u, a˝
do przebicia włócznià.
PoÊwi´ciç Êwiat Niepokalanemu Sercu Maryi
oznacza przybli˝yç si´ – za poÊrednictwem wstawiennictwa Matki – do tego samego èródła ˚ycia,
które wytrysn´ło z Golgoty.
èródło to nieprzerwanie tryska zbawieniem
i łaskà. Stale zawiera w sobie zadoÊçuczynienie za
grzechy Êwiata. Nieustannie jest êródłem nowego
˝ycia i Êwi´toÊci.
PoÊwi´ciç Êwiat Niepokalanemu Sercu Matki
oznacza powróciç pod Krzy˝ Syna. Wi´cej nawet – to
poÊwi´cenie Êwiata przebitemu Sercu Zbawiciela, zaprowadzenie tego Êwiata do êródła jego Zbawienia.
Zbawienie jest zawsze wi´ksze od grzechu człowieka
i od grzechu Êwiata. Moc Zbawienia przewy˝sza nieskoƒczenie całe morze zła, jakie jest w człowieku
i w Êwiecie.
Serce Matki jest tego Êwiadome, jak ˝adne inne
w całym kosmosie, widzialne czy niewidzialne.
I dlatego prosi. Prosi nie tylko o to, byÊmy si´ nawrócili, ale i o to, byÊmy pozwolili Jej, jako Matce,
aby pomogła nam wróciç do êródeł Zbawienia.

PoÊwi´ciç si´ Maryi oznacza wi´c pozwoliç Jej
na to, aby pomagała nam ofiarowaç siebie samych
i całà ludzkoÊç Temu, który jest Âwi´ty, nieskoƒczenie Âwi´ty.
Matka Chrystusa wzywa nas i zaprasza do zjednoczenia si´ z KoÊciołem ˝ywego Boga w tym poÊwi´ceniu Êwiata, w tym zawierzeniu, poprzez które
Êwiat, ludzkoÊç, narody, wszyscy pojedynczy ludzie
sà ofiarowani Odwiecznemu Ojcu na mocy Chrystusowego Zbawienia. Sà ofiarowani w Sercu Zbawiciela przebitym na Krzy˝u.
Matka Zbawiciela wzywa nas, zaprasza i pomaga
nam przyłàczyç si´ do tej konsekracji, tego zawierzenia Êwiata. W ten sposób znajdziemy si´ mo˝liwie
najbli˝ej Serca Chrystusa przebitego na Krzy˝u.
Niech b´dà błogosławione wszystkie dusze, które
posłuchały wezwania tej odwiecznej MiłoÊci! Niech
b´dà błogosławieni ci, którzy dzieƒ po dniu, z niewyczerpanà hojnoÊcià odpowiadajà na Twoje zaproszenie, Matko, aby czyniç to, co mówi Twój
Jezus, i dajà KoÊciołowi i Êwiatu Êwietlane Êwiadectwo ˝ycia inspirowanego Ewangelià”.
Bł. Luigi Novarese, L’Ancora 6/1982
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Figura Matki Bożej w sanktuarium w Zakopanem, fot. ks. Radosław Horbatowski

JAN XXIII –

FUN DAMENT Y

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Elżbieta Rutkowska

Jan XXIII to imi´, które przybrał Angelo Giuseppe
Roncalli na okres swojego pontyfikatu. Chocia˝ jego
pontyfikat trwał tylko pi´ç lat, odegrał bardzo wa˝nà
rol´ w dziejach KoÊcioła. Jego najwi´kszym dokonaniem było zwołanie Soboru Watykaƒskiego II, co
było wtedy prawdziwà rewolucjà. Otworzył KoÊciół
na Êwiat, na dialog z innymi religiami i wyznaniami
chrzeÊcijaƒskimi. Przełamał tak˝e milczenie z koÊciołem anglikaƒskim. Nastàpiły daleko idàce
zmiany w liturgii – łacin´ zastàpiły j´zyki narodowe.
Wi´ksze znaczenie w KoÊciele zyskali Êwieccy. Papie˝ pragnàł przede wszystkim jednoÊci KoÊcioła
Chrystusowego, dlatego organizował liczne spotkania ekumeniczne. Był człowiekiem promieniujàcym
ewangelicznà dobrocià i Bo˝ym pokojem. Łatwo nawiàzywał kontakty w ró˝nych sytuacjach. Słynàł
z prostoty i niesamowitego poczucia humoru. Zawsze starał si´ docieraç szczególnie do tych, którzy
cierpià. Przeszedł do historii jako „Dobry papie˝”
lub „Jan dobry”. Był człowiekiem wielkiej wiary
i gł´bokiej pobo˝noÊci, czego Êwiadectwem jest jego
Dziennik duszy, prowadzony od lat seminaryjnych
do póênej staroÊci.
Angelo urodził si´ 25 listopada 1881 r. w Sotto
il Monte, w prowincji Bergamo we Włoszech. Był
czwartym dzieckiem w bardzo licznej i ubogiej rodzinie rolników. Majàc 15 lat, wstàpił do franciszkaƒskiego zakonu Êwieckich. W 1893 r. rozpoczàł
nauk´ w seminarium w Bergamo. Od dziecka bardzo powa˝nie zastanawiał si´ nad swoim ˝yciem, intensywnie pracujàc nad uÊwi´ceniem swojej duszy.
KOTWICA
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POLECAMY!
Jan XXIII, Dziennik duszy, tłum. J. Ledóchowska SJK,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2014

„Zrozumiał, ˝e tak jak w nauce nie ma post´pu bez
systematycznoÊci i rzetelnej pracy, tak w ˝yciu duchowym nie mo˝na iÊç naprzód bez systematycznej
i solidnej współpracy z łaskà Bo˝à”. W tym celu
właÊnie zało˝ył dziennik duszy, w którym pisał
swoje przemyÊlenia, postanowienia i uwagi.
B´dàc w seminarium, dokładnie okreÊlił Êrodki,
jakimi pragnie posługiwaç si´ na drodze do Êwi´toÊci.
Pisał mi´dzy innymi: „Postanawiam i przyrzekam,
˝e nie b´d´ nigdy przyst´pował do Sakramentów
Âwi´tych bezmyÊlnie lub z ozi´błoÊcià i ˝e przeznacz´ co najmniej kwadrans na przygotowanie si´ do
nich. Postanawiam ponadto, ˝e wytrwam, zwłaszcza
w czasie wakacji, w codziennym rozmyÊlaniu rachunku sumienia, szczegółowym i ogólnym, ˝e b´d´
odmawiał ró˝aniec, odprawiał czytanie duchowe
i nawiedzał NajÊwi´tszy Sakrament oraz ˝e b´d´
odmawiał przepisane w seminarium modlitwy pobo˝nie. Nie spoczn´, póki nie osiàgn´ miłoÊci i nabo˝eƒstwa do NajÊwi´tszego Sakramentu, który
b´dzie zawsze najdro˝szym oÊrodkiem moich uczuç,
myÊli i całego mego ˝ycia jako kleryka, a jeÊli On
mnie zechce, jako ksi´dza”.
Angelo Roncalli nie tylko czynił postanowienia,
ale z ˝elaznà dyscyplinà realizował je w codziennym ˝yciu. Dà˝enie do Êwi´toÊci stało si´ jedynym
celem jego ˝ycia. Ju˝ jako kleryk miał bardzo dojrzałe przemyÊlenia. „Stwierdził, ˝e najgorszà rzeczà w ˝yciu człowieka sà nie same upadki,
niedoskonałoÊci, a nawet grzechy, ale rezygnacja
z podniesienia si´ z nich, z dà˝enia do doskonałoÊci, do Êwi´toÊci i zgoda na ˝ycie w ozi´błoÊci lub
grzechu”. Swój poglàd na temat doskonałoÊci sprecyzował w ten sposób: „Potrzeba mi wi´c gorliwoÊci. Nie chodzi o to, bym spełniał rzeczy wielkie
i nadzwyczajne, ale bym codziennie swoje obowiàzki doskonale wypełniał, zwłaszcza gdy chodzi
o zjednoczenie z Jezusem i pami´ç o Maryi”.
W 1901 r. otrzymał stypendium przyznawane
wyró˝niajàcym si´ alumnom i rozpoczàł nauk´
w Papieskim Seminarium Rzymskim. W 1904 r.

obronił doktorat z teologii. Po ukoƒczeniu studiów
teologicznych i przyj´ciu Êwi´ceƒ kapłaƒskich pełnił
przez dziesi´ç lat obowiàzki sekretarza biskupa
Bergamo. W tym okresie wykładał w miejscowym
seminarium histori´, patrologi´ i apologetyk´.
W 1912 r. uczestniczył w Mi´dzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu. Przy tej okazji
odwiedził Kraków. W katedrze na Wawelu odprawił
Msz´ Êw. przed cudownà figurà Jezusa ukrzy˝owanego. Zawsze interesowała go Polska, ten kraj,
który nie był zaznaczony na ówczesnych mapach
Êwiata, ale o którym było głoÊno w Europie.
W czasie I wojny Êwiatowej Angelo Roncalli był
sanitariuszem, a nast´pnie kapelanem szpitalnym.
W 1919 r. został ojcem duchownym Seminarium
w Bergamo. Po odbyciu drugiej słu˝by wojskowej,
w 1925 r. został mianowany przez Piusa XI biskupem. Jako motto wybrał słowa: „Oboedientia et
pax” – „Posłuszeƒstwo i pokój”. Nast´pnie został
wysłany do Bułgarii jako delegat papieski. Tam prze˝ywał swoje 25-lecie kapłaƒstwa. Z tej te˝ okazji
wybrał si´ na rekolekcje do klasztoru ojców lazarystów w Bebek. Jak zanotował w Dzienniku duszy:
„Podczas tych rekolekcji odczułem raz jeszcze, i to
bardzo wyraênie, ˝e musz´ naprawd´ zostaç Êwi´tym. Pan mi nie obiecuje dwudziestu pi´ciu lat episkopatu, lecz mnie zapewnia, ˝e jeÊli chc´ byç
Êwi´tym, da mi na to czas i łaski potrzebne”.
W czasie długiego pobytu w Bułgarii prze˝ywał
cz´sto dotkliwe wewn´trzne cierpienia, które
skrz´tnie ukrywał. Przede wszystkim ofiarowywał
Bogu swoje modlitwy, cierpienia, samotnoÊç, brak
zrozumienia u przeło˝onych. Wszystkim okazywał
szacunek i dobroç. Oto, co zapisał podczas rekolekcji w Sofii w 1933 r.: „Ogólna zasada, na której opieram postanowienia, zawiera si´ w prostych
słowach NaÊladowania Jezusa: pragnij byç nieznanym i za nic mianym. Przy tym ˝adnego zniech´cenia, przeciwnie: musz´ byç zawsze radosny,
zawsze pogodny, zawsze odwa˝ny a˝ do ostatniej
godziny”.
KOTWICA
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FUN DAMENT Y

JAN XXIII DO CHORYCH
Bàdê spokojny! – Bóg jest z tobà.
Cierpisz, to prawda,
On jednak jest tu˝ przy tobie.
Powierz si´ Jemu jak swemu ojcu.
JeÊli pozwala ci cierpieç,
czyni to ze wzgl´du na dobro,
które z tego wyniknie,
a którego dziÊ jeszcze nie widzisz.
èródłem twego wewn´trznego pokoju
jest pokładane w Bogu zaufanie,
którego On nigdy nie zawiedzie.
Ka˝dy dzieƒ mo˝e byç dobry, aby si´ urodziç
i ka˝dy dzieƒ mo˝e byç dobry, aby umrzeç.
Dobrze jest daç si´ mia˝d˝yç
przez cierpienie i Êmierç po to,
aby zmartwychwstaç.

Dzi´ki jego wysiłkom i ci´˝kiej pracy chrzeÊcijanie obrzàdku bizantyjskiego uznali zwierzchnictwo
papie˝a. Ponadto – wystarał si´ o konsekracj´ Bułgara Kurtewa, połàczył dwie diecezje obrzàdku łaciƒskiego, przyczynił si´ do budowy szkół
i koÊciołów, uzyskał pozwolenie z Watykanu na zało˝enie pierwszego katolickiego seminarium obrzàdku łaciƒskiego i bizantyjskiego.
W 1934 r. bp Roncalli opuÊcił Bułgari´ – został
bowiem wysłany jako delegat papieski do Turcji
i Grecji. Trudna była praca na tamtych terenach, poniewa˝ oba te kraje były od wieków zwaÊnione. Turcja była wtedy tak laicka, ˝e ch´tnie wyparłaby si´
nawet islamu, a ponadto borykała si´ z powa˝nymi
problemami. Jednak w tych niezwykle smutnych
czasach, na które dodatkowo nało˝yła si´ II wojna
Êwiatowa, bp Roncalli zdobył serca wielu chrzeÊcijan
wschodnich, wdzi´cznoÊç ˚ydów i muzułmanów.
Stał si´ pomocnikiem cierpiàcych i pokrzywdzonych.
Po 10 latach posługi na tamtych terenach papie˝
Pius XII mianował bpa Roncallego Nuncjuszem
Apostolskim we Francji. W Pary˝u biskup ten cz´sto
odwiedzał seminarium polskie przy ul. Irlandais,
gdzie wiele rozmawiał z klerykami o Polsce.
Biskup Roncalli miał jasno sprecyzowanà lini´
duszpasterskà, którà przez lata konsekwentnie realizował: „Czujna dobroç, cierpliwa i pobła˝liwa, lepiej i szybciej działa ani˝eli surowoÊç i rózga. Nie
mam pod tym wzgl´dem ani złudzeƒ, ani wàtpliwoÊci”. Na ten temat czynił te˝ postanowienia
w Dzienniku duszy. W 1952 r., b´dàc na rekolekcjach u karmelitanek bosych, pisał: „UprzejmoÊç,
spokój i niewzruszona cierpliwoÊç. Musz´ zawsze
o tym pami´taç, ˝e słowo łagodne uÊmierza gniew.
Ile kłopotów powoduje szorstkoÊç, wybuchowoÊç
i niecierpliwoÊç. To jest przeciwne mojej naturze.
Prostota i bezkompromisowoÊç nic mnie nie kosztujà. To jest wielka łaska, jakà Pan mi wyÊwiadcza.
Chc´ nadal iÊç tà drogà, by staç si´ jej godny”.
W 1953 r. Pius XII wyniósł bpa Roncallego do
godnoÊci kardynała. W Pary˝u ambasadorowie

szeÊçdziesi´ciu paƒstw ofiarowali mu purpurowy
płaszcz, a laicki prezydent Francji sam nało˝ył mu
na głow´ biret. Kilka dni po uroczystoÊciach musiał
ju˝ opuÊciç Francj´, poniewa˝ został mianowany
Patriarchà Wenecji. Miał wtedy 72 lata. Pisał tam:
„Âmierci si´ nie l´kam, ˝yç si´ nie wzbraniam.
˚ycie, które mi pozostało, nie powinno byç niczym
innym jak tylko radosnym przygotowaniem do
Êmierci. Stała łàcznoÊç z Bogiem, od rana do wieczora, a nawet w nocy, z Bogiem i sprawami Bo˝ymi, jest êródłem ustawicznej radoÊci i sprawia, ˝e
zachowuj´ we wszystkim spokój i cierpliwoÊç”.
To w Wenecji (1957 r.) doszło do pierwszego
spotkania z Prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyƒskim, który wtedy był wraz z duchowieƒstwem
w drodze do Rzymu. Kard. Roncalli specjalnie przybył wtedy na dworzec kolejowy i zaprosił go do siebie w drodze powrotnej. Podczas wizyty osobiÊcie
pokazał mu Wenecj´, obdarowujàc polskà delegacj´ pi´knymi albumami.
Podczas czerwcowych rekolekcji biskupich Roncalli zanotował jedno z najpi´kniejszych i wstrzàsajàcych wyznaƒ: „MyÊl´, ˝e Pan Jezus dla wi´kszego
mego umartwienia i całkowitego oczyszczenia, chcàc
mnie przyjàç do wiecznej chwały, przygotowuje mi,
zanim umr´, jakieÊ wielkie cierpienie i smutek ciała,
i duszy. Przyjm´ wszystko ch´tnie, byle tylko posłu˝yło to Jego chwale. L´kam si´ mej słaboÊci w znoszeniu cierpienia i prosz´ Boga, by mnie wspierał,
gdy˝ mało, a raczej wcale nie ufam sobie, lecz całkowicie zaufałem Panu Jezusowi. (…) „Dwie sà
bramy wiodàce do raju: niewinnoÊç i pokuta. Któ˝
z nas, ludzi biednych i ułomnych, mo˝e liczyç na
przejÊcie przez pierwszà? Ale druga jest najzupełniej
pewna. Jezus przez nià przeszedł z krzy˝em na ramionach jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy
i zaprasza nas, byÊmy szli za Nim. Lecz pójÊcie za
Nim oznacza: pokutowaç, pozwoliç by nas biczowano
i samemu te˝ nieraz si´ biczowaç”.
9 paêdziernika 1958 r. umarł papie˝ Pius XII.
W sobot´ 25 paêdziernika rozpocz´ło si´ konklawe.

Po trzech dniach ogłoszono nast´pc´: to kard. Angelo Roncalli. Do pobladłego patriarchy weneckiego
podszedł kard. Tisserant i zgodnie z prawem zapytał elekta: „Czy przyjmujesz swój wybór na najwy˝szego arcykapłana, dokonany według prawa
kanonicznego?”. Zapadła długa cisza. Po chwili
kard. Roncalli odpowiedział, zaczynajàc od cytatu
Pisma Êw.: „Słysz´ Twój głos, dr˝´ i l´kam si´.
ÂwiadomoÊç mego ubóstwa i małoÊci winna wyjaÊniç mojà nieÊmiałoÊç. Lecz widzàc w głosach mych
braci czcigodnych kardynałów naszego Êwi´tego
Rzymskiego KoÊcioła, znak woli Bo˝ej, przyjmuj´
wybór przez nich dokonany i chyl´ głow´ ku kielichowi goryczy i pod jarzmo krzy˝a”. Nast´pnie
kard. Roncalli powiedział, ˝e jako papie˝ przybiera
imi´ Jan XXIII. Gdy kardynałowie podchodzili, aby
zło˝yç wyrazy hołdu i posłuszeƒstwa, nie pozwolił
im, aby według zwyczaju całowaç go w kolano
i stop´. Natomiast ka˝dego kardynała serdecznie
brał w swoje ramiona i obdarzał pocałunkiem pokoju. Jego mottem jako papie˝a Jana XXIII pozostały słowa: „Posłuszeƒstwo i pokój”.
W dzieƒ koronacji 11 listopada, kiedy podszedł
zło˝yç hołd Prymas Polski kard. Stefan Wyszyƒski,
Jan XXIII rzekł do niego: „Cz´stochowa, Cz´stochowa! Spraw, aby wiele modlono si´ za mnie przed
waszà Matkà Bo˝à”. Wtedy kard. Wyszyƒski przyrzekł: „Uczyni´ to, aby ka˝dego dnia była Msza Êw.
w intencji Waszej Âwi´tobliwoÊci przed ołtarzem
Matki Bo˝ej Jasnogórskiej w Cz´stochowie”. Papie˝ przyjàł Prymasa na pierwszej audiencji, 14 listopada. Kard. Wyszyƒski wr´czył mu dokumenty
charakteryzujàce całà sytuacj´ KoÊcioła w Polsce.
Ponadto Prymas omówił te˝ program Wielkiej Nowenny i drogi do Tysiàclecia Chrztu Polski. Drugà
audiencj´ z Prymasem Polski papie˝ wyznaczył na
29 listopada. Po zapoznaniu si´ z otrzymanymi dokumentami, wyraził pełne zaufanie do episkopatu
w Polsce: „Nie chcemy wam dawaç ˝adnych wskazaƒ,
mamy zaufanie i nie chcemy kr´powaç. Biskupi polscy pracujà bardzo dobrze. Zdajecie egzamin”.
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Kapelani szpitalni na Jasnej Górze (listopad 2013 r.)
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Natomiast na audiencji po˝egnalnej 17 grudnia,
Jan XXIII omówił z kardynałem Wyszyƒskim sposoby kontaktowania si´ KoÊcioła polskiego ze Stolicà Apostolskà. Wtedy te˝ podarował monstrancj´
Jasnej Górze i umieÊcił papieski autograf – motto
dla całej Polski na miniaturze przedstawiajàcej
Ojca Êw.
24 stycznia 1960 r. Jan XXIII otworzył obrady
synodu rzymskiego w bazylice Êw. Jana na Lateranie, podczas których ustanowił komisj´ ds. rewizji
prawa kanonicznego. Jej celem było opracowanie
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tym samym
rozpoczàł nowy okres w dziejach papiestwa. NowoÊcià w Watykanie były tak˝e tzw. „wolne wyjÊcia papie˝a”. Po zakoƒczeniu wszystkich spotkaƒ, nagle
wychodził, nikomu nic nie mówiàc. Spacerował po
Rzymie, odwiedzał chorych, uwi´zionych, rozmawiał
z ludêmi, pojawiał si´ w zakonach, parafiach. Jego
zwyczajem stało si´, ˝e przychodził pomodliç si´
przy grobie swego poprzednika Piusa XII.
Pewnego razu wyszedł na piàte pi´tro czynszowej kamienicy, aby odwiedziç obło˝nie chorà staruszk´. Chora bardzo chciała przed Êmiercià
zobaczyç naocznie papie˝a, o którym tyle mówiono.
I oto zdumiona i bardzo uradowana zobaczyła
wchodzàcego do jej pokoju uÊmiechni´tego papie˝a.
Jan XXIII zbli˝ył si´ do niej i przytulił jej głow´ do
swego serca. „Tym gestem bardzo chciał Jan XXIII
przycisnàç wszystkich starych, schorowanych, samotnych ludzi na całym Êwiecie do swego serca i powiedzieç im, ˝e ich kocha, bo jest ich ojcem”.
Papie˝, wkraczajàc w osiemdziesiàty rok ˝ycia
– na przekór mniemaniu, ˝e b´dzie papie˝em przejÊciowym – postawił przed sobà gigantyczny program, który konsekwentnie realizował. Ten program
to zwołanie Soboru Watykaƒskiego II. Jak wyznał,
decyzj´ zwołania soboru podjàł pod niespodziewanym natchnieniem Ducha Êw., a nie w wyniku
wczeÊniejszych przemyÊleƒ czy debat na temat
losów KoÊcioła. Była to wielka niespodzianka Ducha
Êw. i rewolucja dla KoÊcioła.

Podczas rekolekcji podj´tych z okazji 80. Urodzin, w Dzienniku duszy zanotował: „Musz´ byç
jednakowo gotowy na Êmierç nagłà, jak i na ˝ycie
tak długie, jakiego Panu spodoba mi si´ udzieliç.
(…) W obu przypadkach musz´ dbaç o własne
uÊwi´cenie. (…) W ciàgu całego ˝ycia byłem wierny
cotygodniowej spowiedzi. Kilka razy w ˝yciu odprawiłem spowiedê generalnà. Cotygodniowa spowiedê odprawiana po starannym przygotowaniu
w ka˝dy piàtek lub sobot´, pozostaje nadal solidnà
podstawà w dà˝eniu do doskonałoÊci: przynosi uspokojenie wewn´trzne i jest zach´tà do praktykowania
zwyczaju, by stale byç przygotowanym do dobrej
Êmierci, ka˝dej godziny i ka˝dej chwili dnia. (...)
teraz bardziej ni˝ kiedykolwiek póki mi ˝ycia stanie, we wszystkim posłuszeƒstwo i pokój”.
W innym miejscu zapisał: „Najwi´kszym obowiàzkiem pokornego papie˝a jest oczyszczenie
w blasku tej chwały wszystkich swoich intencji
i prowadzenie ˝ycia zgodnego z tà naukà i łaskà
tak, by zasłu˝yç sobie na najwi´kszy zaszczyt, jakim
jest doskonałe podobieƒstwo do Chrystusa. (…) Aby
osiàgnàç cel mego ˝ycia musz´: pragnàç tylko tego,
by byç sprawiedliwym i Êwi´tym i w ten sposób podobaç si´ Bogu”.
Na podstawie zapisków widaç systematycznà
prac´ nad rozwojem ˝ycia duchowego. Widaç człowieka niezwykle przej´tego tym, by zawsze kroczyç
drogami Boga, człowieka, który wkładał nieustanny
wysiłek we własne nawrócenie – od najmłodszych
lat po czasy papieskie. Jego priorytetem było zawsze dà˝enie do Êwi´toÊci i temu celowi podporzàdkował całe swoje ˝ycie.
W dniu Bo˝ego Narodzenia 1961 r. papie˝ podpisał bull´, którà uroczyÊcie ogłosił zwołanie Soboru
Powszechnego na 11 paêdziernika 1962 r. Oprócz
ustalenia daty wytyczył zadania dla soboru: odnowa
i włàczenie KoÊcioła do skutecznego rozwiàzywania
zadaƒ stojàcych przed Êwiatem oraz przygotowanie
do zjednoczenia chrzeÊcijan. Od tej pory wi´kszoÊç
jego prac szła tylko w tym kierunku. Doskonale

Na poczàtku swego pontyfikatu Jan XXIII, zwracajàc si´
do wiernych, powiedział: „Pragniemy, byÊcie wiedzieli, ˝e jesteÊmy gł´boko Êwiadomi tego daru, drogiego jak ˝aden inny,
który przynieÊliÊcie nam ofiarowaç: daru, którym sà wasze
modlitwy i cierpienia, a którymi natychmiast odpowiedzieliÊcie na apel, skierowany przez Nas do wszystkich wiernych,
abyÊmy otrzymali Bo˝e łaski dla Synodu Miasta, dla Soboru
Ekumenicznego, dla odÊwie˝enia Kodeksu Prawa Kanonicznego i zatwierdzenia go w KoÊciele Wschodnim. Dzi´kuj´
wam, drogie dzieci! W ten sposób pokazaliÊcie, ˝e naprawd´
jesteÊcie w KoÊciele Bo˝ym nieocenionym skarbem”.
Ochotnicy Cierpienia ofiarowali mu dziewi´ç tomów
Ewangelii Naszego Pana Jezusa Chrystusa z komentarzami
Ojców Âwi´tych. Natomiast trzech chorych, przyniesionych
przed Jego ÂwiàtobliwoÊç na noszach, odnowiło zobowiàzanie do modlitwy w tych trzech intencjach Jana XXIII –
papie˝a, który zawsze znajdował okazj´, by okazaç chorym
swojà bliskoÊç. Wystosował trzy listy, z których dwa napisane osobiÊcie, z okazji corocznych pielgrzymek Maryjnej
Ligi Kapłanów do Lourdes, ponadto poÊwi´cał chorym specjalne audiencje i dni modlitwy. To on tak˝e zatwierdził dokument, dzi´ki któremu wspólnota Cichych Pracowników
Krzy˝a uzyskała w ˝yciu KoÊcioła „stałe obywatelstwo”.
Podczas jego pontyfikatu bł. Luigi Novarese pracował
w Watykaƒskim Sekretariacie Stanu i aktywnie anga˝ował
si´ w prace Soboru, apelujàc do swoich wspólnot i wszystkich
chorych o dar modlitwy i ofiary w papieskich intencjach.

FUN DAMENT Y

„Kiedy uÊwiadomiłem sobie, ˝e rozpoczàłem rewolucj´, wieczorem nie mogłem zasnàç. PomyÊlałem sobie wtedy: Jasiu –
dlaczego nie Êpisz? Czy to ty rzàdzisz KoÊciołem czy Duch Âw.? To przecie˝ Duch
Âw., a wi´c Êpij, Jasiu”.
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jednak zdawał sobie spraw´, ˝e najlepsze przygotowanie ludzkie nie zastàpi pomocy Bo˝ej. Dlatego
przy ka˝dej okazji nawoływał i błagał o modlitw´,
dobre uczynki i akty pokutne dla uproszenia potrzebnych łask Bo˝ych. Temu celowi miała posłu˝yç
ogłoszona 1 lipca 1962 r. encyklika o pokucie: Poenitentiam agere. Ka˝dà wiadomoÊç o modlitwie
w intencji soboru przyjmował ze szczególnym wzruszeniem i wdzi´cznoÊcià. Na wiadomoÊç o pielgrzymce warszawskiej, która w liczbie 5 tys. osób
wyruszyła pieszo w dniu 6 sierpnia na Jasnà Gór´
w intencji Ojca Êw. i soboru oraz o tzw. „Czuwaniu
Soborowym” wystosował list do Prymasa Polski.
Mimo nawarstwiajàcych si´ prac zwiàzanych
z przygotowaniem do soboru, Jan XXIII nie dopuszczał do powstawania atmosfery napi´cia i zdenerwowania. Sam dawał przykład olbrzymiego
zaanga˝owania w prace soboru. Prace te jednak nie
przeszkadzały mu w przyjmowaniu na audiencjach
ludzi dobrej woli.
Wtedy te˝ przyjechał do Rzymu kard. Stefan
Wyszyƒski z delegacjà polskà, aby wziàç udział
w pracach Centralnej Komisji Przygotowawczej (17
lutego). Niespodziewanie 25 lutego został zaproszony na audiencj´ do papie˝a. Z okazji jego przybycia Jan XXIII osobiÊcie poprosił, aby czasopismo
„L’Osservatore Romano” przygotowało artykuł
o Matce Bo˝ej Jasnogórskiej. Na biurku papie˝a
stał obraz Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej, ofiarowany
mu przez Prymasa. Na audiencj´ zaÊ papie˝ przyniósł album Jasnej Góry i rozło˝ył wielkà fotografi´ – panoram´ olbrzymiej rzeszy Polaków, zebranej
na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 1956 r. Ojciec
Êw. powiedział wtedy: „Polska modlàca si´”. Kiedy
wybiła godz. 12.00, papie˝ podszedł do okna wychodzàcego na plac Êw. Piotra i odmówił Anioł Paƒski oraz udzielił błogosławieƒstwa. Nast´pnie
wezwał kard. Wyszyƒskiego do okna i kazał mu
stanàç przy sobie. Był to gest niezwykłej ˝yczliwoÊci, pokazujàcy, jakby papie˝ chciał przedstawiç naszego Prymasa całemu Êwiatu. Podczas nast´pnego

spotkania Jan XXIII powiedział: „Matka Boska
Cz´stochowska jest mi najdro˝sza od młodoÊci. Ciesz´ si´, ˝e czeÊç Matki Boskiej Cz´stochowskiej rozwija si´ nie tylko w Polsce, ale i na Êwiecie”.
Jan XXIII był bezpoÊredni, dobrotliwy i przyjazny ludziom. Dà˝ył do zbli˝enia ze wszystkimi KoÊciołami chrzeÊcijaƒskimi. Sprawy pokoju na
Êwiecie le˝ały mu bardzo na sercu i tym sprawom
poÊwiecił du˝o czasu. W encyklice Pacem in terris
proponował Êrodki, które mogłyby uchroniç Êwiat
od wojny i zaprowadziç pokój oparty na sprawiedliwoÊci, prawdzie i wolnoÊci. WolnoÊç człowieka,
w tym wolnoÊç sumienia i wyznania uznał za
spraw´ nadrz´dnà. W obliczu kryzysu berliƒskiego
w 1961 r. wezwał USA i ZSRR do zachowania pokoju, a w 1962 r. ogłosił apel o za˝egnanie kryzysu
na Kubie. 1 marca 1963 r. Mi´dzynarodowa Komisja Balzana, przyznajàc po raz pierwszy Nagrod´
Pokojowà, wr´czyła jà właÊnie Janowi XXIII. Papie˝ otrzymanà nagrod´ przeznaczył na stworzenie
„Wieczystego funduszu pokojowego”. Natomiast
w Ameryce tygodnik „The Time” ogłosił papie˝a
człowiekiem roku.
Po zakoƒczeniu pierwszej sesji soboru 8 grudnia
1962 r. papie˝ zawiesił obrady do 8 wrzeÊnia 1963 r.
Był ju˝ Êmiertelnie chory. W styczniu 1963 r. wysłał
list do wszystkich ojców soboru, w którym dawał
wskazówki i prosił o kontynuowanie prac podczas
przerwy w obradach. Nie łudził si´ ju˝ co do stanu
swego zdrowia. Rak ˝ołàdka dawał znaç o sobie silnymi bólami i krwotokami. To powodowało wielkie
osłabienie organizmu. Postanowił jednak, ˝e „im bli˝ej b´dzie Êmierci, tym bardziej b´dzie si´ starał dla
˝ycia”. Mimo osłabienia, 14 kwietnia, w dniu Zmartwychwstania z bazyliki watykaƒskiej czytał Or´dzie
Wielkanocne. 7 maja przyjàł na audiencji Prymasa
Polski, a 11 maja opuÊcił Watykan, aby udaç si´
z oficjalnà wizytà do prezydenta Włoch.
17 maja, po odprawieniu Mszy Êw. i powiedział:
„To jest moja ostatnia Msza Êw. na ziemi”. Na
20 maja była wyznaczona audiencja z kardynałem

Wyszyƒskim i biskupami polskimi. Mimo wielkiego
osłabienia papie˝ przyjàł delegacj´ polskà. W czasie
osobistej rozmowy z kard. Wyszyƒskim zwierzał si´:
„Ksi´˝e Kardynale, zwierzam si´ jak synowi: nigdy
w ˝yciu Êwiadomie nie popełniłem nie tylko grzechu
ci´˝kiego, ale nawet powszedniego”.
Stan papie˝a pogarszał si´ i 26 maja lekarze ogłosili oficjalny komunikat. Bóle si´ wzmagały, ale ˝adne
słowo skargi nie wyrwało si´ z ust Ojca Êw., lecz przeciwnie – tym intensywniej si´ modlił. 31 maja papie˝
przyjàł wiatyk i udzielono mu sakramentu chorych.
Po tej ceremonii papie˝ udzielił zebranym błogosławieƒstwa. Cały Êwiat modlił si´ za papie˝a, a na placu
Êw. Piotra tłumy wiernych czuwały na modlitwie. Prawosławni, protestanci, ˚ydzi i anglikanie gromadzili si´ w Êwiàtyniach, by si´ modliç. Papie˝ Jan
XXIII, podobnie jak Jan Paweł II, stworzył wokół
swojego cierpienia wspólnot´, zjednoczenie serc.
3 czerwca 1963 r., o godz. 3.00 Ojciec Âwi´ty kilkakrotnie powtórzył: „Panie, Ty wiesz, ˝e Ci´ kocham”. O godz. 19.00 rozpocz´to Msz´ Êw. za
konajàcych. Ostatnie spojrzenie papie˝ skierował na
obraz Matki Boskiej Cz´stochowskiej i wyszeptał:
„O Matko moja, UfnoÊci moja”. O godz. 19.45 odszedł do wiecznoÊci. Został pochowany w bazylice Êw.
Piotra. 18 listopada 1964 r. papie˝ Paweł VI zapowiedział rozpocz´cie procesu beatyfikacyjnego.
3 wrzeÊnia 2000 r. Jan XXIII został ogłoszony błogosławionym. Beatyfikacji dokonał papie˝ Jan Paweł II.
Wykorzystane publikacje: W. Kluz OCD, Ojciec Jan XXIII, Kraków
1978; D. Agasso Sr, D. Agasso Jr., Papie˝ Jan XXIII. Droga do Êwi´toÊci, Kraków 2014; K. Dopierała, Ksi´ga papie˝y, Poznaƒ 1996.
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MIŁOŚĆ DO CIERPIĄCYCH

MIARĄ POZIOMU
CYWILIZACJI

Dzieƒ Chorego ma byç dla wszystkich wierzàcych
„owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa
i ofiary z cierpienia dla dobra KoÊcioła” oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, by „rozpoznali
w chorym bracie Âwi´te Oblicze Chrystusa, który
przez cierpienie, Êmierç i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkoÊci” (List o ustanowieniu Âwiatowego Dnia Chorego, 13 maja 1992 r.).
Dzieƒ Chorego ma tak˝e pobudzaç do działania
wszystkich ludzi dobrej woli. Istotne pytania stawiane przez rzeczywistoÊç cierpienia oraz wezwanie do niesienia ulgi choremu, zarówno fizycznej,
jak duchowej, nie sà bowiem skierowane tylko do
wierzàcych, ale do całej ludzkoÊci, naznaczonej
ograniczeniami swojej Êmiertelnej natury.
Wszyscy mamy przed oczyma smutne obrazy ludzi
i całych narodów, cierpiàcych z powodu wojen i konfliktów, uginajàcych si´ pod ci´˝arem kl´sk, których
mo˝na by łatwo uniknàç. Czy˝ mo˝emy nie dostrzec
błagalnych spojrzeƒ tylu istot ludzkich, zwłaszcza
dzieci, wyniszczonych wielorakim cierpieniem, niewinnych ofiar egoizmu i przemocy? Jak˝e zapomnieç
o tych wszystkich, którzy w szpitalach, klinikach, leprozoriach, oÊrodkach dla niepełnosprawnych, domach
starców lub we własnych mieszkaniach doÊwiadczajà
kalwarii bólu, cierpienia cz´sto niedostrzeganego
przez innych, nie zawsze nale˝ycie leczonego, a niekiedy pogł´bianego przez brak właÊciwej opieki?
Choroba, która w powszechnym odczuciu sprzeciwia si´ naturalnej woli ˝ycia, staje si´ dla wierzàcych wezwaniem do „odczytania” nowej trudnej
sytuacji w optyce wiary. Jak˝e inaczej zresztà
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mo˝na by odkryç w chwili próby konstruktywnà rol´
cierpienia? Jak znaleêç sens i wartoÊç l´ku, niepokoju, bólu fizycznego i psychicznego zwiàzanego
z naszà Êmiertelnà naturà? Gdzie szukaç usprawiedliwienia dla zmierzchu staroÊci i dla Êmierci,
która mimo rozwoju nauki i techniki, pozostaje nieuniknionym, ostatecznym kresem ziemskiego ˝ycia?
Tylko w Chrystusie, Słowie Wcielonym, Odkupicielu
człowieka i Zwyci´zcy Êmierci mo˝na znaleêç pełnà
odpowiedê na te fundamentalne pytania.
W Êwietle Êmierci i zmartwychwstania Chrystusa
choroba nie jawi si´ ju˝ jako wydarzenie wyłàcznie negatywne: jest postrzegana raczej jako doÊwiadczenie
„Bo˝ego nawiedzenia”, dane po to, „a˝eby wyzwalało
miłoÊç, a˝eby rodziło uczynki miłoÊci bliêniego, a˝eby
całà ludzkà cywilizacj´ przetwarzało w «cywilizacj´
miłoÊci»” (Salvifici doloris, 30). Historia KoÊcioła
i duchowoÊci chrzeÊcijaƒskiej dostarcza nam na to
wielu dowodów. W ciàgu wieków zapisano wspaniałe
karty heroizmu w cierpieniu przyj´tym i ofiarowanym
w jednoÊci z Chrystusem. Równie pi´kne sà karty zapisane przez tych, którzy słu˝yli pokornie ubogim
i chorym, dostrzegajàc w ich um´czonych ciałach
obecnoÊç ubogiego i ukrzy˝owanego Chrystusa.
Obchody Âwiatowego Dnia Chorego – ich przygotowanie, przebieg i cele – nie majà byç tylko czysto
zewn´trznà manifestacjà, skoncentrowanà na doraênych, choçby nawet godnych pochwały inicjatywach,
ale muszà poruszaç sumienia, by uÊwiadomiç im, jak
wa˝ny wkład wnosi ludzka i chrzeÊcijaƒska słu˝ba
cierpiàcym w lepsze porozumienie mi´dzy ludêmi,
a w konsekwencji w budowanie prawdziwego pokoju.
Podstawowym bowiem warunkiem pokoju jest zapewnienie cierpiàcym i chorym szczególnej opieki ze
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strony władz publicznych, organizacji krajowych
i mi´dzynarodowych oraz wszystkich ludzi dobrej
woli. Na pierwszym miejscu dotyczy to krajów rozwijajàcych si´ – od Ameryki Łaciƒskiej po Afryk´
i Azj´, w których wyst´pujà powa˝ne braki w zakresie ochrony zdrowia. Przez obchody Âwiatowego
Dnia Chorego KoÊciół staje si´ promotorem nowych
inicjatyw podejmowanych na rzecz tych narodów,
dà˝y do usuni´cia istniejàcej dzisiaj niesprawiedliwoÊci przez przeznaczenie wi´kszych Êrodków duchowych i materialnych na zaspokojenie ich potrzeb.
Z myÊlà o tym pragn´ skierowaç szczególny apel
do władz cywilnych, do ludzi nauki i tych wszystkich, którzy pozostajà w bezpoÊrednim kontakcie
z chorymi. Niech wasza słu˝ba nigdy nie stanie si´
bezdusznà biurokracjà! Niech dla wszystkich b´dzie
szczególnie jasne, ˝e zarzàdzajàc pieni´dzmi społecznymi, nale˝y zdecydowanie unikaç marnotrawstwa i niewłaÊciwego ich wykorzystania, tak by
dost´pne Êrodki, màdrze i bezstronnie rozdzielane,
pomagały zapewniç potrzebujàcym ochron´ przed
chorobà i opiek´ w chorobie.
˚ywe dzisiaj oczekiwanie humanizacji medycyny
i opieki medycznej domaga si´ bardziej zdecydowanych działaƒ. Aby jednak opieka medyczna mogła
staç si´ bardziej ludzka i dostosowana do potrzeb,
niezb´dna jest mo˝liwoÊç odwołania si´ do transcendentnej wizji człowieka, która pozwala dostrzec
w chorym, obrazie i dziecku Bo˝ym, wartoÊç i Êwi´toÊç ˝ycia. Ka˝dy człowiek doÊwiadcza choroby
i bólu: miłoÊç do cierpiàcych jest znakiem i miarà
poziomu cywilizacji i rozwoju narodu.
Wy, drodzy chorzy na całym Êwiecie, którym poÊwi´cony jest Âwiatowy Dzieƒ Chorego, prze˝ywajcie
jego coroczne obchody jako zwiastowanie ˝ywej i pokrzepiajàcej obecnoÊci Pana. Wasze cierpienia,
przyjmowane i znoszone z niezachwianà wiarà, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, zyskujà niezwykłà
wartoÊç i słu˝à ˝yciu KoÊcioła i dobru ludzkoÊci.
Dla was, pracownicy słu˝by zdrowia, powołani
do wzniosłego, chwalebnego i przykładnego Êwia-

dectwa sprawiedliwoÊci i miłoÊci, Âwiatowy Dzieƒ
Chorego niech b´dzie nowà zach´tà do wytrwania
w waszej trudnej słu˝bie, do zachowania wra˝liwoÊci na gł´bokie wartoÊci osoby i szacunku dla ludzkiej godnoÊci oraz do ofiarnej obrony ˝ycia od
pocz´cia a˝ do naturalnego koƒca.
Wam, pasterze ludu chrzeÊcijaƒskiego, wszystkim społecznoÊciom koÊcielnym, wolontariuszom,
a w szczególnoÊci tym, którzy sà zaanga˝owani
w duszpasterstwo słu˝by zdrowia, pierwszy Âwiatowy Dzieƒ Chorego niech doda zach´ty i odwagi,
niech odnowi wol´ słu˝enia człowiekowi poddanemu
próbie cierpienia. (…)
Maryja, „Uzdrowienie chorych” i „Matka ˝yjàcych”, niech b´dzie naszym wsparciem i naszà nadziejà, a przez obchody Dnia Chorego niech
umacnia naszà wra˝liwoÊç i poÊwi´cenie wobec
tych, którzy sà poddawani próbie. Niech przyczynia
si´ do tego tak˝e ufne oczekiwanie Êwietlanego dnia
naszego zbawienia, kiedy Bóg otrze na zawsze
wszelkà łz´ (por. Iz 25,8). Niech ju˝ dziÊ b´dzie
nam dane cieszyç si´ pierwocinami tego dnia –
nawet wÊród wielorakich utrapieƒ (por. 2 Kor 7,4)
– z tà niezmiernà radoÊcià, obiecanà przez Chrystusa, której nikt nam nie mo˝e odebraç (por.
J 16,22). Udzielam wam mojego Błogosławieƒstwa!
Watykan, 21 paêdziernika 1992 r.
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Uczestnicy turnusu przy głogowskim pomniku „Biblioteka
Jana Pawła II”, fot. Adam Stelmach
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Jan Paweł II
EWANGELIZACJI
Drodzy Wolontariusze! Pragn´ wyraziç wam ˝ywe i szczere uznanie za poÊwi´cenie, z jakim w ka˝dym
miejscu na Êwiecie nieustannie troszczycie si´ o tych, którzy znajdujà si´ w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynk´, czy te˝ zrzeszeni w ró˝nych organizacjach — dla dzieci, osób starszych, dla chorych,
ludzi znajdujàcych si´ w trudnych sytuacjach, dla uchodêców i przeÊladowanych — jesteÊcie promieniem
nadziei, który rozprasza mrok samotnoÊci i dodaje odwagi do przezwyci´˝enia pokusy przemocy i egoizmu.
Có˝ takiego skłania wolontariusza do poÊwi´cenia swego ˝ycia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla ka˝dego
człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliêniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie mo˝e daç innym coÊ
z siebie, doÊwiadcza radoÊci, która przewy˝sza to,
czego dokonał.
Z tego właÊnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjajàcym post´powi na drodze
humanizacji: dzi´ki ró˝nym formom solidarnoÊci
i słu˝by, które promuje i konkretyzuje, uwra˝liwia
społeczeƒstwo na godnoÊç człowieka i na jego ró˝ne
potrzeby. DziałalnoÊç wolontariatu prowadzi do doÊwiadczenia, ˝e człowiek w pełni realizuje si´ wyłàcznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.
Chrystus, Syn Bo˝y, który stał si´ człowiekiem,
poucza o gł´bokich korzeniach tego powszechnego
doÊwiadczenia ludzkiego. Ukazujàc oblicze Boga,
który jest miłoÊcià (por. 1 J 4, 8), objawia człowiekowi, ˝e miłoÊç jest naczelnym prawem jego istnienia. Jezus w swym ziemskim ˝yciu objawił Bo˝à
łagodnoÊç, gdy˝ «ogołocił samego siebie, przyjàwszy postaç sługi, stajàc si´ podobnym do ludzi»
(Flp 2, 7) i «samego siebie wydał za nas w ofierze
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i dani na woƒ miłà Bogu» (Ef 5, 2). Dzielàc z nami
doÊwiadczenie naszego ziemskiego ˝ycia a˝ po
Êmierç, nauczył nas «post´powaç drogà miłoÊci».
KoÊciół, idàc za Jego przykładem, w ciàgu dwóch
tysiàcleci nieustannie dawał Êwiadectwo tej miłoÊci,
zapisujàc wspaniałe karty dziejów dzi´ki Êwi´tym,
którzy znaczyli szlak historii. Bioràc pod uwag´ ˝yjàcych w ostatnich czasach, myÊl´ o Êw. Maksymilianie Kolbem, który oddał ˝ycie, aby uratowaç ojca
rodziny, oraz o Matce Teresie z Kalkuty, która poÊwi´ciła siebie dla najubo˝szych z ubogich.
Poprzez miłoÊç do Boga i miłoÊç do braci chrzeÊcijaƒstwo uwalnia całà swà moc, która czyni ludzi
wolnymi i ich zbawia. MiłoÊç jest najwspanialszà
formà ewangelizacji, poniewa˝, odpowiadajàc na
potrzeby ciała, objawia ludziom miłoÊç Boga, Opiekuna i Ojca, nieustannie troszczàcego si´ o wszystkich. Nie chodzi tu o zaspokojenie wyłàcznie
materialnych potrzeb bliêniego, takich jak: zaspokojenie głodu, pragnienia, zapewnienie dachu nad
głowà, opieki medycznej, lecz o to, aby doprowadziç go do osobistego doÊwiadczenia miłoÊci Bo˝ej.
Działajàc w wolontariacie chrzeÊcijanin staje si´
Êwiadkiem tej Boskiej miłoÊci, głosi jà i poprzez
gesty odwa˝ne i profetyczne jà uwidacznia.

Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Nie wystarczy zaradziç potrzebom kogoÊ, kto znajduje si´ w trudnej sytuacji materialnej, nale˝y jednoczeÊnie zaspokoiç jego pragnienie wartoÊci i gł´bokich
odpowiedzi. Wa˝ny jest rodzaj pomocy, którà si´ oferuje, ale jeszcze wa˝niejsze od tego jest serce, z jakim
tej pomocy si´ udziela. Zarówno gdy chodzi o projekty
na małà skal´, jak i o wielkie przedsi´wzi´cia, wolontariat w ka˝dym przypadku powinien byç szkołà
˝ycia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniajàc si´
do ich wychowania w kulturze solidarnoÊci i otwartoÊci, w gotowoÊci do dania daru z siebie.
Ilu˝ wolontariuszy poprzez odwa˝ne zaanga˝owanie si´ na rzecz bliênich dochodzi do odkrycia
wiary! Chrystus, który zach´ca, aby słu˝yç Mu
w ubogich, przemawia do serca tego, kto staje si´
ich sługà. Pozwala doÊwiadczyç radoÊci miłoÊci bezinteresownej, miłoÊci, która jest êródłem prawdziwego szcz´Êcia. (…)
Drodzy bracia i siostry, którzy współtworzycie t´
«armi´» pokoju obecnà w ka˝dym zakàtku ziemi,
jesteÊcie znakiem nadziei w naszych czasach. Wsz´dzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane êródła
poÊwi´cenia, dobroci posuni´tej a˝ do heroizmu,
które wypływajà z ludzkiego serca.
Jako rzecznik ubogich całego Êwiata pragn´ podzi´kowaç wam za nieustanne poÊwi´cenie. Kroczcie odwa˝nie obranà drogà, niech was nigdy nie
powstrzymujà trudnoÊci. Chrystus, Miłosierny Samarytanin (por. Łk 10, 30-37), niech b´dzie najlepszym przykładem do naÊladowania dla ka˝dego
wolontariusza.
NaÊladujcie tak˝e Maryj´, która wybierajàc si´
«z poÊpiechem», aby pomóc swej krewnej El˝biecie,
stała si´ zwiastunkà radoÊci i zbawienia (por.
Łk 1, 39-45). Niech Ona nauczy was pokornej i czynnej
miłoÊci i wyprosi dla was u Boga łask´ dostrzegania Go
w ubogich i cierpiàcych.
Watykan, 5 grudnia 2001 r.
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Wolontariusze z Domu „Uzdrowienie Chorych“
im. Jana Pawła II, fot. Adam Stelmach

MÓDL SIĘ I PRACUJ
I CHODŹ PO GÓRACH!
ks. Radosław Horbatowski

Tam, gdzie istniejà dzieła miłosierdzia, tam te˝
sà zawsze obecni wolontariusze. Nie brak ich tak˝e
w głogowskim Domu „Uzdrowienie Chorych”. Sà
wÊród nich głównie uczniowie i studenci – cz´sto
jest to młodzie˝ z Głogowa i okolic, która wr´cz dorasta i wychowuje si´ przy tym Domu. Ich opiekun,
ks. Radosław Horbatowski, postanowił w tym roku,
w ramach integracji i formacji, zabraç ich do Zakopanego. Tam mieli okazj´ doÊwiadczyç przeró˝nego trudu – fizycznego i duchowego – ten
intensywny czas wypełniała modlitwa, praca przy
sprzàtaniu i gotowaniu, górskie w´drówki i – jak na
wolontariuszy przystało – opieka nad (lekkimi na
szcz´Êcie) kontuzjami kolegów.
Ta metoda pracy z młodymi od lat sprawdza si´
w KoÊciele – jej entuzjastà był, jeszcze jako duszpasterz akademicki i biskup, Jan Paweł II, który pisał:
„W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki,
które mo˝na podziwiaç, ale niejako szkoł´ ˝ycia.
Uczymy si´ tutaj znosiç trudy w dà˝eniu do celu, pomagaç sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem
cieszyç si´ ciszà, uznawaç własnà małoÊç w obliczu
majestatu i dostojeƒstwa gór. Góry sà wyrazistym
symbolem w´drówki ducha, powołanego, aby wznosiç si´ z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem”.
– Który to ju˝ Ksi´dza wyjazd w góry z młodymi?
– Nie jestem w stanie tego zliczyç… Od kiedy tylko
jestem ksi´dzem, ka˝dego roku robi´ przynajmniej
dwa takie wyjazdy – jeden z młodzie˝à, jeden
z dzieçmi. Karpacz, Szklarska Por´ba, Szczyrk, Zakopane, Kraków – takie kr´gi.
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– Dlaczego akurat w góry?
– Góry sà mojà osobistà pasjà. Poza tym – gdy jedzie si´ w góry, doÊwiadcza si´ niesamowitej pot´gi
Boga. Jego niezwykłej obecnoÊci. Człowiek w górach czuje si´ bardzo mały, bardzo niepewny, bardzo słaby. KtóregoÊ roku doÊwiadczyliÊmy
w w´drówce po zboczu góry burzy… SchodziliÊmy
ze Âwinicy zboczem Zawratu do Doliny Pi´ciu Stawów. Wtedy chyba pierwszy raz modliłem si´: Panie
Bo˝e, jeÊli masz zabraç kogokolwiek z nas, to zabierz mnie, oni niech wrócà cali do domu. Jak trzasn´ło w zbocze, to oderwało nas od łaƒcuchów. Leciał
na nas grad, błoto… Straszne. Ale jednoczeÊnie
przepi´kne doÊwiadczenie. Byli ze mnà młodzi ludzie z Lubska. W tym czasie zobaczyli te˝ scho-

D OM
Rozmowę przeprowadziła Izabela Rutkowska

dzàcà par´ z góry – pani miała zwichni´tà nog´. Oni
bez namysłu zrobili z ràk krzesełko i zanieÊli t´
panià do schroniska. Gdy wieczorem usiedliÊmy ju˝
w kr´gu na modlitw´ (a poniewa˝ wszystkie miejsca
w schronisku były zaj´te, nocowaliÊmy całà grupà
w kuchni) – powtarzało si´ tylko jedno zdanie: dzi´kuj´ za ˝ycie. Nic wi´cej. I dlatego góry. Uczà pokory. Gdy człowiek jest wierzàcy, widzi t´ obecnoÊç
Boga – z jednej strony Jego pot´g´ i wszechmoc,
a z drugiej strony Jego pi´kno, delikatnoÊç, pomoc.
– A jak sprawdzajà si´ młodzi w takich okolicznoÊciach przyrody? Ksiàdz ma takà osobowoÊç, ˝e zara˝a entuzjazmem. Ale zaraz po przyjeêdzie
spotyka ich doÊwiadczenie trudu… I jak dalej z tym
entuzjazmem?
– Ale góry pomagajà. Pomagajà w pokonywaniu
tego trudu. A trudu rzeczywiÊcie doÊwiadcza si´
ka˝dego dnia. Trzeba niejednokrotnie pokonywaç
samego siebie, rezygnowaç z własnych planów na
rzecz drugiego człowieka, trzeba umieç dostosowaç
swój krok do drugiego – tego, który jest słabszy, ma
gorszà kondycj´, trzeba umieç dostrzec jego trud,
zainteresowaç si´, poczekaç, pomóc, aby nikt nie
czuł si´ opuszczony. Dlatego góry bardzo mocno
kształtujà osobowoÊç. A potem cz´sto przekłada si´
to na ˝ycie, na codziennoÊç. Dlatego potem bardzo
cz´sto wracam do tego doÊwiadczenia gór, do tego,
co oni tam razem prze˝yli, do tych pi´knych i do
tych trudnych chwil. Te obrazy dodajà odwagi w codziennoÊci.
– Nie boi si´ Ksiàdz braç ze sobà młodzie˝y? Oni sà
cz´sto tacy beztroscy, nieodpowiedzialni, niedojrzali. Nie boi si´ Ksiàdz, ˝e zawiodà zaufanie, przera˝à si´ tych gór, połamià sobie nogi?
– A czy ja jad´ sam?! Zaufanie Panu Bogu – to podstawa. Pewnie – wszystkie ludzkie Êrodki ostro˝noÊci, zabezpieczenia muszà byç zachowane –
odpowiedni sprz´t, ubiór, zapasy. Ale jest jeszcze
z nami KtoÊ, kto nad tym wszystkim bardzo czuwa.

Tym bardziej, ˝e przecie˝ te wyjazdy sà organizowane
ze wzgl´du na Niego. Niejednokrotnie, owszem, bywały
te˝ ró˝ne małe wypadki – zwichni´te nogi, złamany nos.
Tak jak w ˝yciu zresztà. Ale ufam, ˝e to wszystko, co si´
wydarza podczas takiego wyjazdu, jest naprawd´ z po˝ytkiem dla nas wszystkich. Pan Bóg naprawd´ nie daje
udr´k ponad nasze siły.
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– Jakie sà wra˝enia młodych po takim wyjeêdzie?
– Zawsze podsumowujemy taki wyjazd – jakie były
minusy, co trzeba by poprawiç, kto kiedy zachował
si´ nie tak, ale przede wszystkim szukamy dobra
i pi´kna. Ka˝dy taki wyjazd jest bardzo wa˝ny –
ka˝dy integruje i te˝ sprawdza nas wszystkich. Bo
jest to doÊwiadczenie ekstremalne – tak˝e emocjonalnie. Poznajemy siebie nawzajem – na kogo mo˝na
liczyç, kogo staç na poÊwi´cenie, słu˝b´, kto i jak
podejmuje decyzje, jak si´ odnosi. Wszyscy te˝ wtedy
sprawdzajà i ksi´dza… to jest nieuniknione. Na ile
mo˝na na niego liczyç, na ile jest dyspozycyjny? Czy
jest tylko opiekunem z nazwy? Ka˝dy te˝ dowiaduje
si´ wielu rzeczy na temat samego siebie – niektórzy
widzà, ˝e przecenili własne mo˝liwoÊci, inni pozytywnie si´ zdziwili, ˝e staç ich na wi´cej ni˝ myÊleli.
– Jak wyglàda wasz dzieƒ na takim wyjeêdzie? Zawsze jest tak jak teraz w Zakopanem – ˝e sami
o wszystko dbacie – o przygotowanie posiłków, sprzàtanie, cały plan dnia?
– Najcz´Êciej tak. I jest to moje Êwiadome działanie.
KtóregoÊ razu nawet zrobiłem takà szalonà rzecz –
ogłosiłem: kochani rodzice, kochana młodzie˝y – jedziemy do Zakopanego, ale nie mamy nic załatwione
– ani noclegów, ani posiłków. Nic. Mamy tylko ch´ci

i taki pomysł, aby jechaç w ciemno. MyÊlałem, ˝e nikt
si´ nie zgłosi, a zdecydowało si´ a˝ 20 osób…

wolontariuszy, było robione. To pierwszy taki wyjazd tej grupy – a jak oni fajnie współgrali ze sobà.

– Survival w modzie…
– Załamałem si´. Bo byłem wtedy sam. Ale na
szcz´Êcie cz´Êç z tych osób okazała si´ naprawd´
dorosła – nie tylko z dowodu. Cały ten wyjazd był
niezwykłà przygodà. Wysiadamy z pociàgu w Zakopanem i tu naraz podchodzi pani z ofertà noclegu
– zwykle płaciło si´ 25 zł, a ona dała cen´ – 18 zł.
Ale potem musieliÊmy si´ nagle wynieÊç, bo okazało
si´, ˝e pani przyjmowała u siebie pielgrzymów
z pielgrzymki idàcej z Helu na Giewont (od krzy˝a
do krzy˝a). I wtedy mogliÊmy poznaç moc naszych
chłopaków, którzy kazali dziewczynom odpoczywaç,
a sami zobowiàzali si´ znaleêç nocleg. I znaleêli –
u sióstr od Aniołów. Takich dowodów na Bo˝e prowadzenie mam wi´cej. KtoÊ mo˝e powie, ˝e jestem
wariatem… Tak, jestem wariatem.

– Mnie najbardziej zauroczyła Wasza atmosfera
przyj´cia, akceptacji. Byłam przecie˝ osobà z zewnàtrz, która zjawiła si´ w trakcie tej przygody –
nie musiałam wchodziç w Wasz plan dnia i nikt te˝
nie musiał mnie do tego planu zapraszaç, a jednak
ju˝ od progu zostałam zaanga˝owana do wszystkich
Waszych działaƒ, w´drówek, wspólnej modlitwy.
Tak˝e sprzàtania i przygotowywania posiłków…
– I w lepienie pierogów…

– Fajne wariactwo. Wariactwem dzisiaj jest cz´sto
sama wiara w dobro drugiego człowieka. A takie
wyjazdy chyba udowadniajà, ˝e warto w ludzi inwestowaç, prawda?
– Sama Pani Redaktor miała okazj´ doÊwiadczyç…
O cokolwiek by si´ nie poprosiło naszych młodych

Oliwia, Paulina, Marlena, Monika

– Podziwiałam, naprawd´, dziewczyny za te pierogi
– jest to doÊç czaso- i pracochłonne zaj´cie. Niektóre robiły to pierwszy raz w ˝yciu. Przypominało
to troch´ dawne babskie spotkania przy darciu pierza czy łuskaniu fasoli… A jakie ma Ksiàdz wobec
nich dalsze górskie plany?
– Tatry sà wcià˝ niezdeptane. My teraz byliÊmy
głównie w dolinach. JeÊli wszelkie okolicznoÊci b´dà
sprzyjały, mo˝e latem udałoby si´ z naszymi wolontariuszami podejÊç wy˝ej i skupiç si´ ju˝ tylko na górach.
– Jak widzi Ksiàdz formacj´ wolontariatu?
– To musi byç połàczenie akcji i modlitwy. Młody
człowiek potrzebuje ruchu, akcyjnoÊci, ale aby mógł
dobrze si´ w takiej pracy sprawdziç, aby wolontariat stał si´ jego postawà ˝yciowà, musi byç nieustannie formowany duchowo – Msza Êw., sakrament
pokuty, adoracja, rozmowa duchowa, rekolekcje.
Jestem bardzo zbudowany po tym wyjeêdzie postawà
modlitwy tych młodych ludzi – pomimo całodziennego zm´czenia wszyscy trwali na wieczornych adoracjach, które choç na poczàtku były planowane na
30-45 minut, z powodu spowiedzi przeciàgały si´
czasem do półtorej godziny. I nikt nie wychodził
z kaplicy. Niesamowita była te˝ modlitwa brewiarzowa – wi´kszoÊç z nich pierwszy raz miała w r´ce
brewiarz. Ta ró˝norodnoÊç form – nabo˝eƒstw, zaj´ç
– i ÊwiadomoÊç, po co i dla kogo to robimy – powoli,
powoli pracuje w młodych i formuje ich serca.
KOTWICA
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Maria Biernat

STOWARZYSZENIA CVS
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
Poczàtki duszpasterstwa osób niepełnosprawnych
si´gajà lat 80. Zwiàzane sà z osobà ks. Stanisława
Orlikowskiego, pallotyna, który po powrocie z misji
w Rwandzie został skierowany do Gdaƒska. Słu˝ył tu
jako kapelan chorych w szpitalu wojewódzkim. Interesował si´ szczególnie osobami niepełnosprawnymi i za zgodà ks. bpa Lecha Kaczmarka rozpoczàł
organizowanie wczasorekolekcji, najpierw w domu
chorego, a póêniej wyjazdowych 3-dniowych i tygodniowych. W 1986 zorganizował po raz pierwszy
pielgrzymk´ osób niepełnosprawnych do Lourdes,
a w nast´pnym roku wyjazd do Rzymu na obchody
40-lecia Centrum Ochotników Cierpienia (COC).
Współorganizatorkà pielgrzymki była pani Maria
Płotka, która w czasie rekolekcji w Re osobiÊcie zapoznała si´ z ideà ks. prał. Luigiego Novarese. Od
tej pory całkowicie zaanga˝owała si´ w duszpasterstwo ludzi dotkni´tych cierpieniem.
Po wyjeêdzie ks. Stanisława Orlikowskiego do
Warszawy kapelanem i opiekunem osób niepełnosprawnych został ks. Stanisław Łada, proboszcz parafii Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Pruszczu
Gdaƒskim i pełni t´ funkcj´ do dziÊ.
W 2004 r., na wniosek Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych, abp Tadeusz Gocłowski, dekretem
z dnia 8 lipca 2004 r., powołał do ˝ycia i z serca
pobłogosławił Stowarzyszenie Centrum Ochotników
Cierpienia Archidiecezji Gdaƒskiej, mianujàc jednoczeÊnie Asystentem KoÊcielnym i duchowym przewodnikiem ks. prał. Stanisława Ład´.
Zgromadzenie zało˝ycielskie (27 osób) wybrało
12-osobowà Rad´: przewodniczàca Maria Płotka,
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wiceprzewodniczàcy Zdzisław Waszkiewicz, sekretarz Maria Hojczyk, skarbnik Barbara Âwiàtek,
animator grup przewodnich Regina Grenda i szeÊcioro członków. Rada COC opracowała Statut Stowarzyszenia, który jest podstawà działalnoÊci
i okreÊla zakres praw i obowiàzków samej Rady, jak
i jej członków. JednoczeÊnie Rada jest zobowiàzana
do podania dokładnego planu zadaƒ na ka˝dy rok
kalendarzowy z podaniem terminu zadania, nazwiska i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej.
Propozycje Rady dotyczà ró˝norodnych aspektów. Przede wszystkim majà na celu rozwijanie i pogł´bianie ˝ycia duchowego członków COC.
Comiesi´czne spotkania na Mszy Êw. w koÊciele
„Gwiazda Morza” w Sopocie pozwalajà wspólnie
prze˝ywaç Eucharysti´ i ofiarowaç jà za wszystkich
cierpiàcych i niepełnosprawnych.
Miejscem modlitewnych spotkaƒ sà grupy przewodnie, wiosenne i jesienne wczasorekolekcje
w Głogowie w Domu „Uzdrowienie Chorych”, dni
skupienia dla wolontariuszy, 5-dniowe rekolekcje
w Sobieszewie. Dwa razy w roku odprawiamy Drog´
Krzy˝owà: w Wielkim PoÊcie jest to wyjazdowe
spotkanie, np. w Wielkim Wojciechu, Matemblewie,
Gietrzwałdzie, PiaÊnicy oraz w Sanktuarium Matki
Bo˝ej w Tràbkach Wielkich w ramach pielgrzymki
osób chorych i niepełnosprawnych.
Pielgrzymki krajowe i zagraniczne sà wpisane
jako stałe punkty programu Rady. Dzi´ki temu odwiedziliÊmy prawie wszystkie zakàtki Polski, modlàc
si´ w cudownych miejscach i podziwiajàc pi´kno ojczyzny. Jeden ze szlaków prowadził Êladami Ojca Âw.

– przez Suwalszczyzn´, Kraków, łàcznie z kochanymi górami i Zakopanem. Gietrzwałd, Âwi´ta
Lipka, Sokółka to tylko niektóre z miejsc, do których pielgrzymowaliÊmy. Z pielgrzymek zagranicznych najstarsza jest pielgrzymka do Matki Bo˝ej
w Lourdes, którà co roku organizuje ks. Stanisław
Łada – w 2007 r. odbyła si´ 20. jubileuszowa,
w której brało udział ok. 500 osób z Archidiecezji
Gdaƒskiej z ówczesnym metropolità abp. Tadeuszem
Gocłowskim. Równie niezapomniane wra˝enia pozostawiły podró˝e do La Sallete, Fatimy, Pary˝a,
Rzymu, Wilna. Młodzie˝ COC uczestniczyła
w Âwiatowych Dniach Młodzie˝y w Rzymie, Toronto, Kolonii, Madrycie.
Mamy tak˝e wiele propozycji dla młodych: dwutygodniowe wyjazdy integracyjne w Głogowie, trzydniowe dni skupienia w Pruszczu Gdaƒskim, olimpiad´
sportowà, spotkania integracyjne przy ognisku, zabaw´ karnawałowà dla wszystkich członków.
W okresie Bo˝ego Narodzenia organizowane sà
spotkania wigilijne na ponad 400 osób, a chorzy
le˝àcy w domu otrzymujà ˝yczenia i paczki Êwiàteczne dowo˝one przez członków Rady COC. Rada,
zgodnie ze Statutem, raz w roku na Dzieƒ Chorego
przyznaje wyró˝nienia członkom Stowarzyszenia
oraz osobom zasłu˝onym w słu˝bie chorym i niepełnosprawnych. Sà to nast´pujàce wyró˝nienia:
„Honorowy Członek Stowarzyszenia Centrum
Ochotników Cierpienia” (33 osoby), „Wzorowy Wolontariusz Roku” (9 osób), długoletni członek duszpasterstwa osób niepełnosprawnych (35 osób).
Za wieloletnià działalnoÊç na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie otrzymało wiele wyró˝nieƒ: w 2002 r. statuetk´ „Niestrudzony opiekun
osoby chorej i niepełnosprawnej”, przyznanà przez
Kapituł´ Metropolity Gdaƒskiego otrzymała Maria
Płotka, Prezes Stowarzyszenia COC, a w 2006 Zdzisław Waszkiewicz, wiceprezes; w 2005 r. ks. Stanisław Łada otrzymał Medal im. „Matki Teresy
z Kalkuty” przyznany przez Starost´ KoÊcierskiego.
Była te˝ nagroda Rady Miasta Gdaƒska „Samary-

Gdański Apostolat w Licheniu

tanin” oraz „Bursztynowy Mieczyk” przyznany
przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Bogata i ró˝norodna działalnoÊç Stowarzyszenia
była i jest nadal mo˝liwa dzi´ki ludziom dobrej woli,
sponsorom, którzy finansujà wyjazdy młodzie˝y (np.
Fundacja Energa), dostarczajàc autokary na wyjazdy, zapewniajàc pocz´stunek na spotkania i ró˝ne
uroczystoÊci. Jest wiele osób pomagajàcych bezinteresownie chorym i niepełnosprawnym, które traktujà t´ pomoc bardzo powa˝nie i odpowiedzialnie.
Przez dziesi´ç lat 92 członków Stowarzyszenia
odeszło do Domu Ojca i zostało odprowadzonych na
miejsce wiecznego spoczynku. Na zawsze pozostanà
w naszych sercach i modlitwach. Podczas rekolekcji w Głogowie zasnàł w Panu ks. Stanisław Rzàsa
– od wielu lat przewodnik duchowy, duszpasterz
i serdeczny przyjaciel osób niepełnosprawnych
Obecnie działajàca Rada Stowarzyszenia COC
liczy 12 osób i w ciàgu 10 lat skład jej niewiele si´
zmienił. Praca na rzecz osób niepełnosprawnych
stała si´ dla nich êródłem radoÊci i siły, jakà czerpie
si´ z pokornej słu˝by człowiekowi potrzebujàcemu.
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ŚWIAT CIERPIENIA
WOŁA O MIŁOŚĆ
Obchody Światowego Dnia Chorego
w archidiecezji katowickiej

Izabela Rutkowska

Z okazji Âwiatowego Dnia Chorego, który upami´tniał tak˝e 30. rocznic´ wydania Listu apostolskiego Jana Pawła II Salvifici doloris, archidiecezja
katowicka przygotowała niezwykłe Êwi´to, rozpisane na kilka dni. Jego uczestnicy i goÊcie mieli
okazj´ zarówno zanurzyç si´ w modlitw´ podczas
Mszy Âwi´tych, czuwaƒ i adoracji, jak i posłuchaç
wielu ciekawych wykładów. Mogli te˝ z bliska przyjrzeç si´ ró˝nym inicjatywom i duszpasterstwom słu˝àcym chorym, niepełnosprawnym i ubogim.
Do udziału w tym przedsi´wzi´ciu został tak˝e
zaproszony Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzy˝a – nasz ks. Janusz Malski. 17 lutego
odwiedził OÊrodek NajÊwi´tszego Serca Jezusa
w Rudzie Âlàskiej – dzieło Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dom ten został zało˝ony w roku 1995.
Jak czytamy na stronie oÊrodka: „stanowi on zespół
specjalistycznych placówek, których misjà jest
wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególnoÊci zaÊ z niepełnosprawnoÊcià intelektualnà i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach OÊrodka
działajà nast´pujàce jednostki: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzie˝y z niepełnosprawnoÊcià
intelektualnà, warsztat terapii zaj´ciowej i Êrodowiskowy dom samopomocy. Ponadto przy OÊrodku
funkcjonujà tzw. mieszkania chronione. Ogółem ze
wsparcia OÊrodka regularnie korzysta prawie 250
osób”. Opiekuni i instruktorzy tego domu podejmujà
tak˝e szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym, ukazujàc w ten sposób
wielkà godnoÊç i potencjał człowieka dotkni´tego
niepełnosprawnoÊcià. Organizowane sà tam konfeKOTWICA
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rencje, wystawy, festyny, koncerty i spotkania integracyjne, wydawnictwa, treningi i zawody sportowe,
wycieczki, plenery artystyczne i turnusy rehabilitacyjne. Jak mo˝na było doÊwiadczyç – dom jest autentycznie prowadzony z serca – czuç tam twórcze
inspiracje oraz rozlewajàcà si´ ˝yczliwoÊç i dobroç.
Jego dyrektorzy – Dariusz Sitko i Witold Hanke –
opowiadajà o nim jak o pasji swego ˝ycia. W nast´pnych numerach postaramy si´ przybli˝yç histori´ tego miejsca.
18 lutego w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach miała zaÊ miejsce
mi´dzynarodowa konferencja: Wiara i miłoÊç wobec
„bólu duszy” - znaczenie duchowoÊci w opiece nad
chorymi oraz w doÊwiadczeniu choroby. Temat ten
podj´li zarówno teolodzy, jak i lekarze. WÊród prelegentów znalazł si´ m.in. abp Zygmunt Zimowski,
Przewodniczàcy Papieskiej Rady ds. Słu˝by Zdrowia, ks. prof. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Âlàskiego, ks. prof. Marek Chmielewski z KUL. GoÊçmi
szczególnymi tej konferencji byli natomiast rodzice
i przyjaciele bł. Chiary Luce Badano. Podczas obrad
obecny był tak˝e abp Wiktor Skworc, metropolita
katowicki, oraz bp Stefan Regmunt, Przewodniczàcy
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Słu˝by
Zdrowia. Nad organizacjà całej tej inicjatywy czuwał ks. dr Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Âlàskiego. Organizatorami
byli tak˝e: Zakład Piel´gniarstwa i Społecznych
Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz Apostolstwo Chorych, współorganizatorami:

Ruch Focolari oraz Studenckie Koło Naukowe Nauk
o Rodzinie PRO – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Âlàskiego.
Choç wydawałoby si´, ˝e konferencja ta była skierowana głównie do pracowników nauk medycznych
czy teologii albo do pracowników i wolontariuszy organizacji dla osób chorych i niepełnosprawnych,
mógł w niej uczestniczyç w zasadzie ka˝dy – bo
ka˝dy mógł w niej odnaleêç treÊci wa˝ne dla swojego ˝ycia. Nie ma bowiem człowieka, który by nie
zmagał si´ z cierpieniem i nie pytał o jego sens.
„Spotkali si´ na tej konferencji i lekarze,
i teolodzy, i ci, którzy zetkn´li si´ z cierpieniem
w swojej rodzinie i u osób, poÊród których pracujà.
W pewnym sensie teoria naukowa spotkała si´
z doÊwiadczeniem ˝yciowym albo zrodziła si´
z doÊwiadczenia ˝yciowego, z doÊwiadczenia bólu
i cierpienia. – mówił w podsumowaniu jeden z organizatorów, ks. dr Wojciech Bartoszek, Krajowy
Duszpasterz Apostolstwa Chorych – Bł. Jan Paweł II
w liÊcie Salvifici doloris napisał: Âwiat ludzkiego
cierpienia przywołuje inny Êwiat, Êwiat ludzkiej
miłoÊci. I jest oczywistym, ˝e do człowieka chorego,
niepełnosprawnego, starszego wiekiem trzeba podchodziç profesjonalnie, z niezwykłà wiedzà medycznà. Dlatego bardzo dzi´kujemy medycynie,
dzi´kujemy całej słu˝bie zdrowia za to, ˝e nas leczà
i w przeró˝ny sposób wspierajà. RównoczeÊnie ta
konferencja pokazała, jak wa˝ne jest, aby oczyma
wiary dostrzec duchowy wymiar choroby. W gł´bi
swojego serca człowiek cz´sto pyta o sens cierpienia. To ów ból duszy. I w tym doÊwiadczeniu ostatecznie szuka miłoÊci, wra˝liwoÊci, czułoÊci,
szuka Boga – i mo˝e znaleêç, i cz´sto znajduje
Chrystusa. Pokazujà to teolodzy, czyli ci, którzy
majà tak przemienione serce, ˝e patrzà na Êwiat
oczyma Boga. Potrafià spojrzeç na Boga opuszczonego, prze˝ywajà cz´sto ciemnà noc wiary.
Pokazała to zwłaszcza bł. Chiara Luce Badano,
pokazujà to jej Rodzice, pokazuje to rodzeƒstwo Coriasco, pokazywał to bł. ks. Luigi Novarese,

Ośrodek Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej

ks. Michał R´kas, którego 50. rocznic´ Êmierci obchodziliÊmy kilka dni temu, ks. Czesław Podleski,
którego 5. rocznic´ Êmierci obchodziliÊmy 11 lutego.
I pokazujà to zwłaszcza chorzy ze wspólnoty
KOTWICA

2/2014

25

M Y C VS

Apostolstwa Chorych i Niewidzialnego Klasztoru
Jana Pawła II, Cisi Pracownicy Krzy˝a. W pewnym
sensie ta konferencja była skierowana nie tylko do
osób niepełnosprawnych, chorych. Ale bardziej do
osób, które opiekujà si´ chorymi. I to wielkie
wezwanie dla nas, byÊmy potrafili zobaczyç w osobie chorej Chrystusa. A nagrodà b´dzie przylgni´cie
i ogrzanie naszego serca przez Serce Jezusa, czyli
pociecha duchowa. Wspólnoty osób, towarzyszàc
ludziom cierpiàcym, pragnà stale przypominaç
prawd´, ˝e chorzy nie tylko sà odbiorcami miłoÊci
i wsparcia. Oni wnoszà w ˝ycie społeczne i w ˝ycie
KoÊcioła wielkie wartoÊci, ukazujàc sens cierpienia
i wielkoÊç człowieczeƒstwa, a poprzez złàczenie
z krzy˝em Chrystusa, prowadzà nie tylko siebie, ale
tak˝e – jak to pokazała radykalnie bł. Chiara Luce
Badano – innych do zbawienia. Takie spojrzenie na
Êwiat, na człowieka chorego, zabezpieczy nas przed
ró˝nymi pokusami. W ostatnim czasie zalegalizowano w Belgii eutanazj´ dzieci. Takie spojrzenie
na Êwiat osób, które ofiarujà cierpienie za innych,
chroni nas przed takimi pokusami. Oby dalszy
rozwój medycyny i dostrze˝enie duchowego wymiaru
cierpienia słu˝yły człowiekowi choremu, niepeł-
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nosprawnemu i sprawiły, aby całe nasze
społeczeƒstwo było bardziej ludzkie” (cyt. za Apostolstwo Chorych).
NiezwykłoÊç tej konferencji wszyscy – zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy – upatrywali w połàczeniu naukowej refleksji, doÊwiadczenia ˝ycia
i modlitwy. Płynàł z niej jasny przekaz – ˝e cierpienie, ból i Êmierç nie majà ostatniego zdania
i w Chrystusie mogà byç przezwyci´˝one – obleczone
w sens, Êwiatło zmartwychwstania i miłoÊç Boga. Dla
Cichych Pracowników Krzy˝a tego typu przedsi´wzi´cia nie sà jednak nowoÊcià – bł. Luigi Novarese (ich
zało˝yciel) organizował podobne sympozja ju˝ w latach 50. XX wieku. Regularnie dbał o to, aby namysł
nad zbawczym sensem cierpienia był podejmowany
interdyscyplinarnie – przez teologów, psychologów,
lekarzy, Êwiat słu˝by zdrowia i samych chorych.
Cieszymy si´ zatem, ˝e jego postaç mogła byç w tym
czasie przywołana dzi´ki zaproszeniu ks. Janusza.
Mamy nadziej´, ˝e podobnych inicjatyw b´dzie
w Polsce wi´cej. Entuzjazm i wdzi´cznoÊç uczestników katowickich spotkaƒ udowodniła nad wyraz
potrzeb´ ich organizowania.

Wrocław miastem
br. Roman Płatek SOdC
spotkań
Okazji do spotkaƒ dostarcza tak˝e Centrum
Ochotników Cierpienia – Apostolat Zbawczego Cierpienia Archidiecezji Wrocławskiej. Na terenie
miasta istniejà trzy bardzo liczne grupy: grupa
przewodnia przy parafii Âw. Maksymiliana Kolbego, prowadzona przez animatora Bogumiła Maszewskiego, grupa przy parafii Âw. Augustyna,
prowadzona przez s. Katarzyn´ Pawłowskà i Mari´
Czerwiƒskà oraz grupa przy parafii Âw. Henryka,
prowadzona przez animatork´ Beat´ Wawerskà
i br. Romana Płatka. W naszej archidiecezji działajà jeszcze dwie grupy: w Borku Strzeliƒskim , prowadzona przez s. Wiolett´ Witkowskà, i w OleÊnicy,
prowadzona przez animatork´ Krystyn´ Kowalskà.
Nasz apostolat działa ju˝ od wielu lat, ostatnio bardzo znaczàco si´ rozwinàł i jest nas ju˝ ponad setka.
Apostolat Zbawczego Cierpienia uczestniczy
w ˝yciu archidiecezji poprzez czynny udział w Pielgrzymce Ludzi Chorych i Niepełnosprawnych do Henrykowa, którà co roku organizuje zespół Caritas.
Bierzemy te˝ udział w obchodach Dnia Chorego
w Katedrze Wrocławskiej. Od kilku lat urzàdzana
jest te˝ „Majówka” w Klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Regularnie wyje˝d˝amy te˝ do
Głogowa na rekolekcje i uroczystoÊci. Nie mogło
nas zabraknàç tak˝e w Rzymie na beatyfikacji naszego Zało˝yciela, ks. Luigiego Novarese. Ponadto
pielgrzymujemy do Krzeszowa i Rokitna. Nieustannie podejmujemy wiele inicjatyw modlitewnych.
DziałalnoÊç jest zatem szeroka i bogata.
Obecnie szykujemy si´ do wyboru Zarzàdu Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia –
Apostolatu Zbawczego Cierpienia w archidiecezji

wrocławskiej. W tym celu odbyło si´ niedawno specjalne spotkanie liderów (Beata Wawerska, Krystyna Kowalska, Maria Czerwiƒska, Bogumił
Maszewski), w którym uczestniczyli tak˝e członkowie Cichych Pracowników Krzy˝a (s. Ewa Figura,
s. Katarzyna Pawłowska, s. Wioletta Witkowska,
br. Roman Płatek), a tak˝e kapłani (ks. Janusz Jastrz´bski, asystent koÊcielny COC i dyrektor Archidiecezjalnej Caritas, oraz ks. Radosław Horbatowski,
kapelan Cichych Pracowników Krzy˝a w Głogowie).
Spotkanie miało charakter roboczy i w ramach niego
dokonano podsumowania dotychczasowej działalnoÊci stowarzyszenia, a tak˝e nakreÊlono plany przyszłej pracy zwiàzanej z rozwojem tego apostolatu.
Mamy nadziej´, ˝e jesienià uda nam si´ dokonaç
wyboru Zarzàdu Stowarzyszenia. Uczestniczàcy
w spotkaniu asystent koÊcielny, ks. Janusz Jastrz´bski udzielił nam w tym celu specjalnego błogosławieƒstwa. Mamy nadziej´, ˝e nasz apostolat
b´dzie si´ rozwijał i liczebnie, i strukturalnie,
a nade wszystko duchowo. Niech Błogosławiony
Luigi wstawia si´ za nami!
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GLOBUSY
MĘCZEŃSTWA

MY C VS

Jan Polański

„Żyjemy w epoce chrześcijańskiego męczeństwa,
w epoce prześladowań”
Czytajàc od kilku lat pras´ katolickà zauwa˝yłem,
˝e coraz cz´Êciej pojawiajà si´ wzmianki o strasznych przeÊladowaniach chrzeÊcijan w innych krajach.
Bardzo mnà wstrzàsnàł jeden z artykułów: Oddała
˝ycie za Eucharysti´. Opisana jest tam tragedia
w jednej z chiƒskich miejscowoÊci, gdzie ˝ołnierze
wyrzucajà na posadzk´ koÊcioła z tabernakulum konsekrowane hostie. Wówczas 12-letnia dziewczynka
zaczyna te hostie spo˝ywaç i dzieje si´ straszna tragedia – zostaje zastrzelona na oczach wiernych, siłà
zgromadzonych w koÊciele. Od tego czasu zaczàłem
zbieraç podobne artykuły. I pomyÊlałem, ze trzeba
z tym coÊ zrobiç. Ale co i jak?
Nieprzypadkowo wpadła mi w r´ce ksià˝ka francuskiego diakona Martiala Codou, pt. Niewidzialny
Klasztor Jana Pawła II. Autor mówi tam o specjalnym posłannictwie osób chorych i cierpiàcych w budowaniu duchowych dóbr KoÊcioła. Osoby takie,
które ze wzgl´du na swój stan pozostajà w izolacji
(przebywajàc w szpitalach, domach opieki czy wi´zieniach) sà powołane do misji wstawiania si´ za
Êwiatem. Stanowià oni w ten sposób „niewidzialny
klasztor”, czyli wielkie modlitewne zgromadzenie
osób, które choç nie mieszkajà razem, jednoczà si´
poprzez wspólnà misj´ zbawienia. Po przeczytaniu
tej ksià˝ki wiedziałem ju˝, co trzeba robiç – m´czennicy XXI wieku potrzebujà naszej modlitwy
i ofiarowania cierpieƒ. W najgł´bszej duchowej
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łàcznoÊci z nimi pozostawaç mogà szczególnie ci,
którzy sami odczuwajà ból, cierpienie i samotnoÊç
w izolacji. A pomysł z dziełem globusów dokonał ju˝
we mnie Duch Âwi´ty.
Odwiedzajàc chorych, uÊwiadomiłem sobie, ˝e
człowiek unieruchomiony przez chorob´ mo˝e mieç
przed oczyma map´ Êwiata i modliç si´ za przeÊladowanych chrzeÊcijan w innych krajach. Przeglàdajàc stron´ internetowà papieskiego dzieła
„Pomoc KoÊciołowi w potrzebie”, znalazłem map´
Êwiata z krajami przeÊladowanych chrzeÊcijan.
W ten sposób miałem ju˝ obraz z natchnienia
Ducha, czyli rekwizyt do dalszej pracy w formie globusa Êwiata. Pozostało tylko przenieÊç te zaznaczone kraje na globus. Na nim równie˝ zaznaczyłem
element m´czeƒstwa w formie czerwonego drutu
kolczastego okalajàcego kul´ ziemskà. W jego podstawie umieÊciłem zaÊ pasyjk´ z ukrzy˝owanym
Chrystusem. On jest przecie˝ wcià˝ przybijany do
krzy˝a, jego rany wcià˝ krwawià z powodu grzechów i nienawiÊci ludzi.
Taki globus m´czeƒstwa przedstawiłem asystentowi naszego bydgoskiego apostolatu, ks. Leszkowi
Chudziƒskiemu, który ten pomysł uznał za rewelacyjny. Zaproponował on, aby do tego zaprowadziç
tak˝e ksi´g´ wpisów, która by była wyło˝ona w szpitalach dla tych, którzy zobowià˝à si´ do modlitwy
i ofiarowania cierpieƒ za przeÊladowanych chrze-

Êcijan. Ucieszony tà aprobatà, przygotowałem załàcznik w formie małej ksià˝eczki, w której umieÊciłem 11 Êwiadectw m´czeƒstwa chrzeÊcijan.
W przygotowaniu ksià˝eczki pomogła mi kochana
siostra Hania z naszego bydgoskiego apostolatu,
która przy pomocy komputera przepisała jà i zło˝yła. Mój dalszy zamysł był taki, aby takie globusy
m´czeƒstwa wykonaç i przekazywaç chorym w szpitalach, zach´cajàc do modlitwy w tych intencjach.
W tym celu zakupiłem w hurtowni papierniczej 30
sztuk tzw. globusów politycznych (z granicami
paƒstw) oraz sprowadziłem z hurtowni w Cz´stochowie pi´kne krzy˝yki włoskie w formie pastorału
Jana Pawła II. Dalsze prace: zamalowywanie krajów przeÊladowanych oraz zamocowywanie krzy˝yków powierzyłem bratu Januszowi z naszego
apostolatu, który bardzo na te prace si´ zapalił. Tydzieƒ przed Âwiatowym Dniem Chorego pierwszà
parti´ tych globusów poÊwi´cił podczas naszej Mszy
Êw. ks. Leszek Chudziƒski – kapelan Szpitala Uniwersyteckiego. Póêniej, 11 lutego, druga cz´Êç globusów została poÊwi´cona w obecnoÊci chorych
przez ks. Stefana Brylla w kaplicy Szpitala Pulmonologicznego w Bydgoszczy-Smukale. Po tej Mszy
Êw. członkowie naszego apostolatu, którzy byli fundatorami dzieła, rozdawali chorym w salach szpitalnych globusy m´czeƒstwa. Pragn´ tu nadmieniç,
˝e kilka dni wczeÊniej chorzy otrzymali do przeczytania ksià˝eczki o Êwiadectwach m´czeƒstwa z modlitwà, tak aby byli zorientowani i przygotowani na
zobowiàzanie si´ do modlitwy i ofiary cierpienia.

RozdaliÊmy tego dnia chorym 25 globusów.
Kiedy je przyjmowali, w ich oczach widaç było powag´ i za˝enowanie. Wszyscy wyrazili ch´ç modlitwy za przeÊladowanych i m´czonych chrzeÊcijan
w innych krajach. A oto ich relacje: „PrzeÊladowani
nie sà sami, bo łàczymy si´ z nimi w modlitwie” (s.
Anna); „Nie marnuj swego cierpienia, złó˝ swojà
ofiar´ z cierpienia” (s. Barbara); „Uczymy si´ patrzeç na Êwiat oczyma Boga, kiedy spojrz´ na globus, ju˝ wiem, on mi o czymÊ przypomina” (ks.
Stefan Bryll – kapelan szpitala); „Ten globus m´czeƒstwa ma mi przypominaç, jak ludzie cierpià i sà
przeÊladowani” (jedna z pacjentek).
WÊród pacjentów szpitala znalazł si´ tak˝e kapłan
diecezji płockiej, ks. Wiesław Sadłowski, który powiedział tak: „Takie globalne spojrzenie, odkrywanie
i przypominanie m´czeƒskiego oblicza współczesnego
KoÊcioła pozwala spojrzeç na Êwiat uniwersalnie, poczuç si´ cz´Êcià Rodziny Bo˝ej, nieÊç pomoc siostrom
i braciom w potrzebie. Nie sà w koƒcu a˝ tak odległe
czasy, gdy i w Polsce brutalnie przeÊladowano wyznawców Chrystusa, mordowano. Zobowiàzuje to nas
wszystkich do czuwania i modlitwy za cierpiàcych za
wiar´ na Êwiecie” – podsumował kapłan.
WartoÊcià tej akcji jest fakt, ˝e globusy przygotowali sami chorzy dla innych chorych. Bo tak właÊnie powinno byç, tak nauczał bł. Luigi Novarese. My
w naszym apostolacie mo˝emy takie podobne globusy i ksià˝eczki wykonywaç, trzeba tylko chcieç,
znaleêç sponsorów. Nie powinno tu byç ˝adnej komercji, a tylko fundacja dla chorych.

MOJA
DROGA
KRZYŻOWA
s. Wioletta Witkowska SOdC
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Moja Droga Krzy˝owa to historia o tym, jak
otworzyłam si´ na Bo˝y głos, Jego plan wobec
mojego ˝ycia i na przyj´cie kolejnego krzy˝a. Po
siedmiu latach dêwigania krzy˝a niepełnosprawnoÊci, moje ˝ycie zmieniło si´ po raz kolejny. Zostały ukrzy˝owane nogi i stopy. Nie
mog´ ju˝ samodzielnie wykonywaç wielu rzeczy.
Dlaczego? Odpowiedê: moja niepełnosprawnoÊç
pogł´biła si´. Tak po ludzku – znowu zawaliło
si´ moje ˝ycie. Przez siedem lat zaakceptowałam wszystko to, co si´ wydarzyło. Moim Lekarzem był Jezus – ten sam, który jest i teraz. Ale
ta diagnoza jest o wiele trudniejsza do przyj´cia
i do poukładania na nowo tej całej sytuacji.
Musz´ od nowa zaufaç Jezusowi, zgodziç si´ na
Jego terapi´ i Jego plan wobec mojego ˝ycia.
Jego plan, a nie mój.
Wielki Piàtek – Wielki Post
W ciszy wsłuchiwaç si´ w to, co Chrystus ma mi do
powiedzenia. Nie jest łatwa ta kolejna droga krzy˝owa i nikt nie powiedział, ˝e b´dzie łatwo. Jezusowi
te˝ było trudno. W Krzy˝u jest nadzieja, w Krzy˝u
odkryłam wartoÊç cierpienia. MyÊlami jestem w kaplicy wspólnotowej Domu „Uzdrowienie Chorych”.
Chrystus na tym Krzy˝u nie ma ràk ani nóg. Ten
krzy˝ pomaga mi włàczyç si´ w Ciało Chrystusa, aby
byç tu, na ziemi, Jego r´kami i nogami. UÊwiadomił
mi to bł. ks. Luigi Novarese. Jego wielkie dzieło,
które stworzył, mówi o tym, ˝e chory i niepełnosprawny mo˝e byç apostołem w swoim Êrodowisku.
Nie jest łatwo staç pod Krzy˝em. Jak˝e trudno jest
ka˝dego poranka budziç si´ i dêwigaç go. Ale przecie˝ jak człowiek jest Êwiadomy, ˝e nie jest sam na tej
drodze krzy˝owej i ona prowadzi do Zmartwychwstania, to o wiele łatwiej „jedzie si´” na wózku. Bez
wiary, bez Boga, ˝ycie z Krzy˝em byłoby szare.
W Krzy˝u jest nadzieja, co wiar´ umacnia. W tych
14 stacjach opisuj´ moje upadki, cierpienie i spotkania z wieloma ˝yczliwymi osobami.
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Stacja I Jezus skazany
Szpitale, sanatoria, szkoła z internatem. To były
smutne doÊwiadczenia psychiczne i duchowe. One
miały ogromny wpływ na moje ˝ycie. Pojawiły si´
troski, rozczarowania. Czułam si´ jak skazana, zadajàc pytania bez odpowiedzi: co dalej z tym ˝yciem, niepełnosprawnoÊcià, która w tamtym okresie
mojego ˝ycia wydawała si´ bezcelowa?
Stacja II Jezus bierze krzy˝
Pewnego razu podczas Mszy Êw. usłyszałam fragment: ,,Bóg wybrał właÊnie to, co głupie w oczach
Êwiata, aby zawstydziç m´drców; wybrał to, co niemocne, aby mocnych poni˝yç”. Bóg miał wobec
mnie plan. Dotàd ˝yłam sobie ze swoimi troskami
samotnie, nie widzàc ˝adnych dla siebie perspektyw. I tak chodziłam z moim krzy˝em nieÊwiadoma
niczego.
Stacja III Pierwszy upadek Jezusa
Moje wyjÊcie z domu, aby staç si´ samodzielnà,
moja pierwsza praca. Poczucie odpowiedzialnoÊci
za coÊ lub za kogoÊ – to było wyzwanie dla mnie.
Pojawił si´ pierwszy upadek i strach, czy podołam
temu zadaniu? Bóg czuwał nade mnà. Rozmaite
trudnoÊci, których doÊwiadczałam w tamtym czasie, hartowały mnie. DziÊ mog´ powiedzieç, ˝e ten
upadek pomógł mi dowartoÊciowaç moje ˝ycie
i mojà niepełnosprawnoÊç.
Stacja IV Jezus spotyka swojà Matk´
Na mojej drodze krzy˝owej spotkałam Ciebie,
Matko Bolesna. Mój pobyt w Fatimie był dla mnie
jednoczeÊnie impulsem do nowych przemyÊleƒ. Obudził te˝ nowe pragnienie. Maryjo, spraw, abym zgadzała si´ na krzy˝ w moim ˝yciu, jak na dar od
Boga. Uzyskaj dla mnie łask´ gł´bszej wiary i wytrwałoÊci w cierpieniu.
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Stacja V Szymon
pomaga Jezusowi
W tej stacji i w całej
mojej drodze krzy˝owej wspierajà mnie
moi rodzice, bliscy,
przyjaciele, znajomi
– czasami przymuszeni, tak jak Szymon z Cyreny, aby mi
pomóc. Pomagajà,
nie zdajàc sobie
sprawy, ˝e ta sytuacja mo˝e byç dla nich
błogosławieƒstwem.
Stacja VI Âwi´ta Weronika ociera twarz Jezusowi
Chusta Weroniki to symbol prze˝ywania własnej
drogi krzy˝owej – która mi ukazuje Chrystusa
w drugim cierpiàcym człowieku. Wiele osób cierpiàcych, niepełnosprawnych i starszych staje na
mojej drodze. Sà to osoby, które spotkałam w szpitalach na rehabilitacji, we wspólnocie modlitewnej
w parafii, za których jestem Bogu bardzo
wdzi´czna.
Stacja VII Drugi upadek Jezusa
22 paêdziernika 2005 r. – ten dzieƒ oznaczał dla
mnie jednà z najtrudniejszych dróg krzy˝owych.
Zmieniło si´ wiele w moim ˝yciu. Z dnia na dzieƒ
przestałam samodzielnie chodziç z powodu ucisku
na rdzeƒ kr´gowy. Jezus wciàgnàł mnie gł´biej
w tajemnic´ cierpienia. Czułam si´ zaproszona
przez Boga na nowà Drog´ Krzy˝owà.
Stacja VIII Jezus pociesza płaczàce niewiasty
Jego działanie powoli odmieniło moje ˝ycie i nabierałam sił duchowych – a wszystko dzi´ki spotkaniu
wspólnoty Cichych Pracowników Krzy˝a w Głogowie.
Dzieło ks. Luigiego Novarese, Apostoła Chorych, pozwoliło mi nadaç sens mojej niepełnosprawnoÊci.
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Stacja X Jezus z Szat Obna˝ony
Chcàcy czy niechcàcy, cierpienie ka˝demu wkrada
si´ w ˝ycie. Czy to b´dzie w sposób fizyczny czy duchowy, ono dotknie ka˝dego z nas. Nie zdawałam
sobie sprawy, ˝e moja choroba pogarsza si´. Nie
przyjmowałam tego do ÊwiadomoÊci. Nikt nie daje
mi gwarancji, ˝e poprawi si´ mój stan. Pojawił si´
wewn´trzny niepokój.
Stacja XI Przybicie do Krzy˝a
Droga Jezusa i moja droga krzy˝owa spotkały si´
na wielu stacjach. Wielki Post jest dla mnie refleksjà, ciszà, wsłuchiwaniem si´ w to, co Chrystus ma
mi do zaoferowania: „JeÊli kto chce pójÊç za Mnà,
niech si´ zaprze samego siebie, niech weêmie krzy˝
swój i niech Mnie naÊladuje”.
Podczas rekolekcji w Domu „Uzdrowienie Chorych”
na temat: „Kiedy cierpienie staje si´ łaskà” i „Powołanie chorego w koÊciele”, zrozumiałam, ˝e moja
niepełnosprawnoÊç jest darem od Boga – łaskà
i moim talentem. Talent to nie tylko to, co otrzymujemy, ale talentem mo˝e byç te˝ brak czegoÊ. Dzi´kuj´ ksi´˝om, którzy stan´li na mojej drodze
krzy˝owej, pocieszajàc mnie wtedy. Po trzyletniej formacji, w roku 2010 zło˝yłam moje pierwsze Êluby,
zawierzajàc swoje ˝ycie Niepokalanej. Stałam si´
Cichà Pracownicà Krzy˝a.
Stacja IX Trzeci upadek Jezusa
22 lutego 2013 r. Po siedmiu latach znowu upadam. Jak˝e ci´˝ko przyjàç ten upadek. Przestaj´ samodzielnie funkcjonowaç, zawaliło si´ moje ˝ycie
i widz´ tylko czarny scenariusz. I od nowa, tak jak
siedem lat temu, szpitale, diagnoza – pogorszenie
si´ choroby. Ju˝ nie wstaj´ sama z łó˝ka, wielu
czynnoÊci, które wykonywałam kiedyÊ, teraz ju˝ nie
zrobi´. Patrz´ na krzy˝ Twój, Jezu, i cicho pytam:
dlaczego? A mo˝e powinnam przyjàç i pami´taç
o tym, ˝e z Tobà dam rad´ pokonaç tà drog´.

Stacja XII Âmierç na krzy˝u
W tajemnicy Êmierci, poprzez wiar´, widzimy, ˝e
w cierpieniu Chrystusa dokonało si´ zbawienie
Êwiata. Przez Twoje Ciało zło˝one do grobu uproÊ
mi, Jezu, łask´, aby umarły we mnie wszystkie złe
skłonnoÊci, abym ˝yła w Êwi´toÊci i miłoÊci dla
chwały Bo˝ej, a po Êmierci osiàgn´ła ˝ycie wieczne.
Stacja XIII Zdj´cie z Krzy˝a
Ratuj, Jezu, dusze idàce na pot´pienie, ratuj dusze
w czyÊçcu cierpiàce, ratuj nasze rodziny, młodzie˝
zagro˝onà. Tobie, Maryjo, ofiaruj´ moje cierpienie,
ofiaruj´ całe moje ˝ycie.
Stacja IV Zło˝enie w grobie
Co zyskałam dzi´ki temu ci´˝szemu Krzy˝owi?
Jakie byłoby to moje ˝ycie bez krzy˝a? Rozpocz´łam drog´ krzy˝owà z Niepokalanà Maryjà we
Wspólnocie Cichych Pracowników Krzy˝a. Nie jest
łatwo głosiç ewangeli´ cierpienia. Na wiele pytaƒ
nie ma odpowiedzi, tak jak nie wiem, jaki b´dzie
mój kolejny krzy˝ do dêwigania. Po prostu zaufaç
Bogu i oddaç Mu to, co jest teraz w moim ˝yciu najtrudniejsze. JEZU UFAM TOBIE!

Dzi´kuje Ci, Jezu, za dar Zmartwychwstania i dar
Twojego miłosierdzia. Dzi´kuj´ Ci, ˝e na dzieƒ mojej
kolejnej ci´˝kiej stacji wybrałeÊ właÊnie dat´ 22 lutego – dat´ pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego Êw. Faustynie. Dzi´kuj´ Ci za tych, którzy
stan´li na moje drodze krzy˝owej, za tych, którzy
w ró˝ny sposób wspierajà mnie. Prosz´ o potrzebne
łaski na mojà kolejnà drog´ krzy˝owà, ale tak˝e
o wszelkie łaski dla tych, którzy tworzà wraz ze
mnà histori´ mojego ˝ycia.
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PRZEŁAMYWANIE BARIER

Od paru lat w Domu „Uzdrowienie Chorych” wolontariuszami sà panowie z głogowskiego zakładu
karnego. Pracujà tu przy koniach, przy ogrodzie,
wykonujà prace remontowe, budowlane, porzàdkowe. Bywa tak˝e, ˝e opiekujà si´ niepełnosprawnymi, pomagajàc im w poruszaniu si´ czy na
stołówce. Ten rodzaj współpracy staje si´ jednoczeÊnie formà ewangelizacji – nauki współczucia
i miłosierdzia – zarówno z jednej, jak i z drugiej
strony. Skazani dostrzegajà wartoÊç człowieka cierpiàcego, niepełnosprawni innym okiem zaczynajà
patrzeç na wi´êniów. Ka˝dy z nich nosi w sobie jakiÊ
rodzaj blokady, doÊwiadcza sytuacji uwi´zienia
uniemo˝liwiajàcej pełne i swobodne działanie,
a tak˝e społecznego wykluczenia.

BliskoÊç sacrum – kaplicy i obecnego w niej NajÊwi´tszego Sakramentu – Jezusa, któremu zale˝y,
aby ka˝dy doÊwiadczył wyzwolenia – nadaje tym
spotkaniom wymiar szczególny. Mo˝liwe, ˝e kaplica
ta nie stanie si´ miejscem cz´stych odwiedzin panów
z zakładu, mo˝liwe, ˝e sà wÊród nich tacy, którzy nie
zajrzà do niej wcale. Nie oznacza to jednak, ˝e promienie miłosierdzia płynàce z ka˝dej odbywajàcej si´
tutaj Mszy Êw. nie obejmà ich – wielu goÊci głogowskiego domu pami´ta o nich i modli si´ za nich, w ten
sposób wspierajàc ich trudnà ˝yciowà drog´.
Zapraszamy do modlitwy za wi´êniów – o dar nawrócenia, dar przemiany serca, umiej´tnoÊci przebaczenia, odbudowania straconej godnoÊci i honoru.

ŚW IAD EC T W O

Cisi Pracownicy Krzyża

SZCZ¢Âå BO˚E...

Jest mi niezmiernie miło przeglàdaç wiadomoÊci
o tym, co si´ dzieje w Domu Uzdrowienie Chorych
w Głogowie. Chciałbym przesłaç pozdrowienia dla
wszystkich, a w szczególnoÊci dla ks. Janusza Malskiego, którego bardzo, ale to bardzo darz´ wielkà
sympatià i szczerym sercem. Miałem okazj´ spełniç si´
w roli wolontariusza – i to w doÊç długim czasie
przebywałem w Domu Uzdrowienie Chorych. Nie
b´d´ si´ przedstawiał, bo myÊl´, ˝e to nie jest
wa˝ne. Zapewne nikt tego ju˝ nie pami´ta…, ale
moja pami´ç zawsze b´dzie wracała do GŁOGOWA,

a w szczególnoÊci do Domu Uzdrowienie Chorych,
gdzie wi´zieƒ staje si´ człowiekiem i jest traktowany
z godnoÊcià i szacunkiem, gdzie siostry zakonne zast´pujà matk´, a ksi´˝a ojca. I za to BÓG WAM
ZAPŁAå I DAJ SIŁ¢ I ZDROWIE... Jest mi bardzo miło, ˝e dalej wi´êniowie pracujà w tym Domu,
˝e codziennie wychodzi tu do pracy taka grupa, tak
samo jak ja wychodziłem par´ lat temu wraz z innymi wi´êniami. Dzi´kuj´ za to, ˝e byliÊcie i za to,
˝e jesteÊcie...
Pozdrawiam – były osadzony...

(Fotografie A. Stelmach)
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DOBRY
ŁOTR

Joanna Szubstarska

Towarzyszenie wi´êniowi w izolacji, wspieranie
poprzez rozmow´, spotkanie, ewangelizacja to
zadania kapelana wi´ziennego i osób Êwieckich
zrzeszonych w bractwach wi´ziennych. Bywa, ˝e
ci, do których si´ udajà, nie doÊwiadczyli
w swoim ˝yciu ˝yczliwoÊci, nikt ich nie wysłuchał, nie znajà daru zaufania. Skazany znajduje
si´ cz´sto w sytuacji podwójnego wi´zienia – tego
zewn´trznego, za kratami i wewn´trznego,
w sobie samym. Jan Paweł II w przemówieniu do
wi´êniów w Płocku 7 czerwca 1991 roku zwrócił si´ do nich z proÊbà: „Nie bójcie si´ otworzyç
waszych serc przed Nim, uwierzcie w głoszonà
przez Niego miłoÊç! Najwi´kszym wi´zieniem
byłoby serce zamkni´te i zatwardziałe”.

JEST AKCJA: POMÓDL SI¢
ZA WI¢èNIÓW!
Mordercy. Kr´tacze. Złodzieje. Piraci drogowi.
Gwałciciele. OszuÊci podatkowi. Zdrajcy. Tyrani.
Wyrodni ojcowie. Wiemy, ˝e to nie sà Êwi´ci ludzie. Ale wierzymy przecie˝, ˝e tak˝e za nich
umarł Chrystus i tak˝e dla nich zmartwychwstał. W czas Âwiàt Wielkanocnych, czas radoÊci i wyzwolenia, pomódl si´ za nich razem
z nami. Dołàcz do Duchowej Adopcji Wi´êniów
albo pomódl si´ za osadzonych z twojego
miasta: www.adopcjawiezniow.pl/.
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„Gdy mówimy o wi´êniach, powinniÊmy dokonaç
podziału i uwzgl´dniç dwa bieguny. Jeden biegun to
ci, którzy nie majà poczucia winy, sà przekonani, ˝e
zrobili dobrze – mówi ks. Tomasz, były kapelan zakładu karnego. – Przypominam sobie osoby, które
były w jednej z polskich mafii i które nie widziały
nic złego w tym, i˝ wymuszajà haracze, niszczà; jest
to ich sposób na ˝ycie i takie osoby nie widzà potrzeby kontaktu z Bogiem. Drugi biegun to ci, u których pojawiły si´ wyrzuty sumienia: oto coÊ nie
udało si´ w ich ˝yciu, popełnili błàd, czyn karalny,
np. pod wpływem alkoholu, pozostał ból. Sà to oczywiÊcie postawy skrajne, pomi´dzy którymi jest inna
grupa osób skazanych. Tacy nauczyli si´ ˝yç z wyrokiem. Sà w wi´zieniu, ale nie odczuwajà kary jako

W Y WIAD

takiej. Spotkałem takie osoby, które były do tego
stopnia wyrafinowane w swoim działaniu, ˝e znajàc
dobrze kodeksy karne, tak kierowali swoimi działaniami, ˝e powracali na zim´ do wi´zienia. Był to ich
sposób na ˝ycie. RecydywiÊci, którzy sà wyzuci
z wyrzutów sumienia. Przyzwyczaili si´ po prostu
do takiego trybu ˝ycia. JeÊli człowiek od młodych
lat pozostaje uwi´ziony, gdy przebywa tu stale, powtórne czy kolejne zamkni´cie niewiele znaczy. On
prowadzi tu swoje „interesy”, zarzàdzajàc, manipulujàc, kierujàc współwi´êniami, a nawet załatwiajàc swoje sprawy spoza krat, na zewnàtrz” –
mówi ks. Tomasz.
Jak zatem powinien wyglàdaç osobisty kontakt kapelana z wi´êniami? Czego wi´êniowie oczekujà od
ksi´dza? Czy przyjmowane sà słowa Chrystusa:
„Byłem wi´êniem i przyszliÊcie do mnie”?
„Kontakt kapelana z wi´êniem zale˝y od rodzaju
wi´zienia. Sà wi´zienia wyrokowe i Êledcze – z tym
drugim miałem do czynienia w czasie swojej posługi
jako kapelan – opowiada ks. Tomasz. – Kapelan
przychodzi do tych ludzi, aby odprawiç Msz´ Êw.,
porozmawiaç. Powinno si´ uwzgl´dniç sytuacj´, jaka
panuje mi´dzy osadzonymi. KiedyÊ np. miałem odprawiç Msz´. W zakrystii jedna ze skazanych poprosiła mnie o spowiedê. Gdy wyszedłem do kaplicy,
kobiety stały odwrócone plecami, nie ˝yczyły sobie
Mszy Êw. Istotne jest, aby nie łamaç regulaminu,
uszanowaç decyzj´ i jednoczeÊnie postàpiç w taki
sposób, aby nikt nie poczuł, ˝e jest odrzucony. Ci
spoÊród wi´êniów, którzy majà Boga w sercu, spotkanie z kapelanem traktujà jako sposobnoÊç, aby porozmawiaç, zwierzyç si´, a ja mog´ dodaç im otuchy,
nadziei. Wi´zienie to nie jest sielanka. Człowiek uczy
si´ tam przetrwania. Gdy ktoÊ jest w grupie silniejszy, okazuje swojà moc współwi´êniom, pogardza
nimi, uczy si´ kombinatorstwa. Dla człowieka słabszego, który jest poniewierany, a który widzi sens
swojego ˝ycia, kapelan staje si´ ostojà, mocà. Człowiekowi, który w chwili wyroku zrozumiał błàd, jaki

popełnił, gdy usłyszy płacz kogoÊ bliskiego z powodu
swojego czynu, otwierajà si´ oczy. Wówczas jedynà
nadziejà jest wiara. W koszmarze wi´zienia, gdzie
jest poniewierany, deptany, zaczyna powracaç do
Boga, si´ga po ró˝aniec”.
Jak wyglàda modlitwa wi´ênia?
„Spotyka si´ takich, którzy przechodzà etap bólu
po utracie tego, co posiadali, zaczynajà pracowaç
nad swojà postawà, modliç si´ w sposób bardzo
pi´kny, spontaniczny, ofiarowujà modlitwy nawet za
tych, których pozostawili. Za kratami trzeba wziàç
pod uwag´ kwesti´ presji. Wa˝nym elementem ˝ycia
w wi´zieniu jest stosunek dominujàcego współwi´ênia, jego reakcji na dane zachowania. ˚ycie modlitewne mo˝e byç w zwiàzku z tym ograniczone”.
Tym, którzy sà daleko od Boga, trzeba Go przybli˝yç. Kiedy ewangelizacja osiàgnie swój cel?
„Ewangelizacja jest mo˝liwa, o ile potrafi przeniknàç do gł´bi człowieka – mówi ks. Tomasz. – Gdy
wi´ênia rzeczywistoÊç zamkni´cia w wi´zieniu zaboli, łatwiej b´dzie mu otworzyç si´ na sprawy duchowe. W swoim ˝yciu miałem do czynienia
z wi´zieniem Êledczym. Byli tu tacy, którzy po latach wracali po odsiedzeniu wyroku, tj. byli na wolnoÊci, potem znów trafiali za kraty. W ewangelizacji
najbardziej efektywna jest rozmowa, przebywanie
z wi´êniami, dostarczenie na przykład ksià˝ki religijnej. Zdarzało si´, ˝e odbywałem wspólne spotkania z kilkoma wi´êniami, rozmawiajàc o ich ˝yciu.
Istotne jest szukanie dobra w tym, co Bóg pozostawił. Wi´zienie równie˝ mo˝e byç miejscem wychowawczym, pod warunkiem, ˝e zastosuje si´ wa˝nà
definicj´ wychowania, a mianowicie – powinniÊmy
sobie uÊwiadomiç, i˝ drugi człowiek jest dany od
Boga. Ka˝dy jest niepowtarzalnym darem. W procesie wychowania nale˝y dostrzec dobro, które Bóg
zaszczepił w ka˝dym człowieku, obdarzajàc go talentami. Nale˝y pomóc je rozwinàç. JednoczeÊnie
nale˝y dostrzec wady, wynikajàce z grzechu pierKOTWICA
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worodnego i wytłumaczyç wychowankowi, i˝ powinien z nimi zaczàç walczyç oraz pomóc mu w tym.
W procesie wychowania nie ma szablonów, do ka˝dego nale˝y podejÊç indywidualnie – czy to b´dzie
dziecko, uczeƒ, czy wi´zieƒ”.
Postaw´ pokory wobec bliênich zamanifestował po
raz kolejny papie˝ Franciszek – dawniej jako arcybiskup Buenos Aires, tym razem podczas liturgii
w Wielki Czwartek w ubiegłym roku, w czasie której obmył nogi dwunastu młodocianym osadzonym...
„Dla jednego z nich b´dzie to po prostu fajna zabawa, dla innego – mo˝e stanowiç doÊwiadczenie.
Postawa papie˝a mo˝e mieç oddêwi´k, jeÊli padnie
na podatny grunt – akcentuje ks. Tomasz. – Zasadnicze oka˝e si´ to, czy człowiek otworzył si´ na
Boga. Tak dzieje si´ i w wi´zieniu, i w wymiarze naszego codziennego ˝ycia. Łask´ danà od Boga nale˝y nieustannie rozwijaç. Trudno o otwarcie na
Boga, gdy człowiek jest na „nie”, gdy nosi w sobie
ran´” – konkluduje ks. Tomasz.
Niezwykle wa˝ne przed rozpocz´ciem dzieła
ewangelizacyjnego jest zbudowanie klimatu ˝yczliwoÊci, serdecznoÊci, uznania wartoÊci wi´ênia.
Wówczas mo˝liwe sà gł´bsze relacje, np. z tymi,
którzy przychodzà do wi´zieƒ, aby spotkaç si´ z osadzonymi. Bardzo istotne jest, aby aresztowany odczuł bliskoÊç innych i zrozumiał, ˝e nie jest
w zupełnej izolacji, ˝e jest ktoÊ obok niego i ta
druga osoba wyciàga do niego pomocnà dłoƒ. Do
wi´zieƒ przychodzà m.in. członkowie bractw wi´ziennych – aby mówiç o nadziei i modliç si´ wspólnie z wi´êniami. Jednym z takich bractw jest
wspólnota ze Szczecina. Stowarzyszenie „Bractwo
Wi´zienne” w Szczecinie ma zaplecze w Odnowie
w Duchu Âwi´tym. WłaÊnie w tej wspólnocie rozwijajà swojà formacj´ duchowà. „Działamy od 1991
roku, dwa lata póêniej zawiàzały si´ struktury ogólnopolskie – mówi członek bractwa, Marian Nowicki. – Naszym zadaniem jest wspieranie kapelana
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Marian Nowicki, członek szczecińskiego bractwa więziennego

Aresztu Âledczego w Szczecinie, którym od 10 lat
jest ks. Robert Kos. Co tydzieƒ sà spotkania z wi´êniami przybyłymi do kaplicy na Msze Âwi´te, rozmowy, rozprowadzanie prasy religijnej”. Celem
Stowarzyszenia jest szeroko poj´ta ewangelizacja.
Obok przygotowania wi´êniów do udziału w Eucharystii, organizacji spotkaƒ modlitewnych, wolontariusze bractwa podejmujà si´ innych działaƒ, m.in.
organizujà wszelkiego rodzaju pomoc wi´êniom
i ich rodzinom.
Marian Nowicki podaje przykład Leszka Podoleckiego, który zaanga˝owany jest w organizowanie pomocy tym osobom, które wychodzà na wolnoÊç.
Wspomina równie˝ o byłym wi´êniu, który dawniej
był alkoholikiem i złodziejem, wydawałoby si´ człowiekiem przegranym, „a dziÊ wydał ju˝ trzecià
ksià˝k´, maluje, tworzy poezj´. Inny wi´zieƒ ewangelizuje, pielgrzymujàc – był nawet w Asy˝u i w Fati-

mie. Âwiadectwa dawnych osadzonych sà najbardziej
wymowne. Przede wszystkim trzeba siaç, a reszt´
powierzyç Panu. Niekiedy nasienie kiełkuje po
opuszczeniu zakładu karnego, dopiero po jakimÊ
czasie. Ów alkoholik trafił do schroniska dla bezdomnych, po czym okradł sklep i odsiedział wyrok.
Gdy powrócił do schroniska, nie zmienił swoich
przyzwyczajeƒ – znów zdarzyła si´ kradzie˝. Trafił
ponownie za kratki. Gdyby nie odwiedził go Leszek
w zakładzie karnym, nie podał mu r´ki, nie przebaczył, a na przepustce nie zabrał do Lichenia, jego
zachowanie nie poprawiłoby si´. Poprzez takà postaw´ doszło do przemiany, a nawet ziarno wydało
plon – zaczàł odmawiaç ró˝aniec, zach´caç do modlitwy innych wi´êniów, dla niektórych stał si´ niemal wzorem. Okazuje si´, ˝e wi´êniowie mogà
skuteczniej ewangelizowaç ni˝ my”.
Taka przemiana mo˝liwa jest dzi´ki zaanga˝owaniu członków bractwa, którym patronuje Dobry
Łotr, pokazujàcy, ˝e zawsze mo˝na powróciç do
Boga. We wspomnienie Dobrego Łotra 26 marca
Episkopat Polski ustanowił dzieƒ modlitw za wi´êniów. Celem odwiedzania aresztowanych jest doprowadzenie do momentu osobistego spotkania
z Jezusem tego, kogo ewangelizujà. Kiedy gaÊnie
nienawiÊç, przygn´bienie, pojawia si´ nadzieja i objawia si´ Bo˝e miłosierdzie. „Podczas spotkaƒ
Leszka Podoleckiego w zakładach karnych grup
modlitewnych „Arka” i na spotkaniach rodzin skazanych łàcznie z byłymi wi´êniami zawsze odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bo˝ego – mówi
Marian Nowicki. – KtoÊ, kto si´ nawraca, doznaje
miłosierdzia – nie sposób, aby nie doceniał i nie
przekazywał tego miłosierdzia dalej. Wobec osób
pozostajàcych w izolacji członkowie bractwa spełniajà uczynki miłosierdzia. Sà nimi słowa i ka˝da
otwarta postawa wobec człowieka wykluczonego,
przez wielu pot´pianego, prze˝ywanie z nimi trudnych spraw, poza tym modlitwa, dobry przykład.
Trzeba kochaç innych. Gdy dominuje takie podejÊcie, nie jest ci´˝ko”.

Ksià˝k´ opracował o. Stanisław Majcher SJ –
rekolekcjonista w jezuickim oÊrodku „Górka” w Zakopanem. Od lat prowadzi prac´ duszpasterskà i posług´ kapłaƒskà wÊród wi´êniów. Zebrane przez
niego opowieÊci to prawdziwe historie osadzonych,
przez nich samych pisane. Szczere, autentyczne
i mocne Êwiadectwa trudnych i mrocznych nierzadko ˝yciorysów, poprzez które zacz´ło przeÊwiecaç słoƒce Ewangelii.
Jak pisze ich duszpasterz: „Mam nadziej´, ˝e
ksià˝ka ta posłu˝y szczególnie tym, którym pogubiło si´ ˝ycie, którzy nie widzà wyjÊcia z trudnych
sytuacji, a pragnà si´ odnaleêç, by stworzyç sensownà rodzin´ i powołaç do ˝ycia maleƒstwo. Tym
właÊnie, którym warunki i wydarzenia poplàtały
drogi ˝yciowe, przytoczone wypowiedzi ukazujà, ˝e
mo˝na ˝yç inaczej, ˝e jest Siła, która uzdalnia do
tworzenia si´ na wolnoÊci mimo przeszkód i trudnoÊci. Dla młodych czytelników, przed którymi stoi
mo˝liwoÊç wyboru drogi ˝yciowej, niech ta ksià˝ka
b´dzie oknem dajàcym szerszy poglàd na tych zagubionych, a jednoczeÊnie ostrze˝eniem przed tym,
co mo˝e w ˝yciu si´ zdarzyç, kiedy podejmuje si´
nierozwa˝ne i nieprzemyÊlane decyzje”.
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WIĘŹNIÓW
POCIESZAĆ
Izabela Rutkowska

Okres Wielkiego Postu i Âwiàt
Zmartwychwstania szczególnie
skłania do refleksji nad Bo˝ym
miłosierdziem, motywujàc nas
do zrobienia rachunku sumienia z naszej postawy wobec
potrzebujàcych. KoÊciół
podaje nam bardzo konkretne
wskazówki,
które w katechizmie nazywajà si´ uczynkami
miłosierdzia wzgl´dem
duszy i ciała. Wi´kszoÊç
z opisanych tam sytuacji jest znana nam
wszystkim – doÊwiadczyliÊmy ich sami bàdê
spotkaliÊmy na swojej
drodze ludzi w podobnej
potrzebie. Oprócz jednej
– wielu z nas nigdy nie
b´dzie wi´êniem albo nigdy nie spotka w swoim ˝yciu
wi´ênia. Nie oznacza to jednak, ˝e ten aspekt miłosiernej troski o bliênich nas nie dotyczy. Ale w jaki sposób
t´ trosk´ okazaç? Pierwszym i najlepszym pomysłem
b´dzie w tym wzgl´dzie kontakt z kapelanem wi´ziennym. Ks. Sebastian Kluwak, opiekujàcy si´ w Głogowie zakładem karnym i poprawczym podpowiada co
najmniej kilka sposobów wspierania duszpasterstwa
wi´ziennego. „Przede wszystkim modlitwa za wi´êKOTWICA
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Ks. Sebastian Kluwak, Diecezjalny Kapelan Więziennictwa
i duszpasterz Zakładu Karnego i Zakładu Poprawczego w Głogowie

niów i za ksi´˝y pracujàcych w wi´zieniach. Mo˝na te˝
wziàç czynny udział w duszpasterstwie wi´ziennym
albo zapisaç si´ do bractwa wi´ziennego, pomagaç rodzinom poszczególnych osadzonych. JeÊli ktoÊ nie
czuje w sobie powołania do takiej działalnoÊci, mo˝e
zbieraç dla wi´êniów ksià˝ki religijne, Pisma Âw., ró˝aƒce czy inne rzeczy pomocne w ˝yciu duchowym.
Wa˝ne te˝ jest samo tworzenie atmosfery zainteresowania tematykà osób pozbawionych wolnoÊci”.

DU CHOWOŚĆ

Fot. br. Paweł Gondek OFMCap

Wsparciem naszej chrzeÊcijaƒskiej troski niech
b´dzie postawa Ojców Âwi´tych. Jako pierwszy z wizytà w wi´zieniu pojawił si´ Jan XXIII, czym wywołał niemałe zdziwienie i poruszenie. Był to jeden
z najsurowszych zakładów karnych Rzymu. Papie˝
wybrał si´ tam bez wczeÊniejszej zapowiedzi. Na
jego widok zakłopotany dyrektor zakładu powiedział: „Ale˝ Ojcze Âwi´ty, jesteÊmy zupełnie nieprzygotowani na takà dostojnà wizyt´. Ani
wi´êniowie nie sà odpowiednio umyci i ogoleni, ani
nie jest zbyt porzàdnie posprzàtane”. Na takie słowa
Jan XXIII tylko rozeÊmiał si´: „O to właÊnie chodzi,
panie dyrektorze. Przecie˝ nie przychodz´ na inspekcj´, tylko jak brat do braci w odwiedziny”.
Do wi´êniów zaÊ powiedział: „Synowie, bracia moi
– w mojej codziennej Mszy Êw. i przy odprawianiu
brewiarza pomodl´ si´ bardzo serdecznie za ka˝dego
z was i za wszystkich waszych ukochanych. Przyszedłem do was, spojrzałem wam gł´boko w oczy
i obok waszych serc zło˝yłem swoje serce. Bàdêcie
pewni, ˝e to spotkanie pozostanie w nim na zawsze”.
Na te słowa jeden z osadzonych głoÊno si´ rozpłakał: „Jestem tak wielkim grzesznikiem… Czy słowa
nadziei mogà odnosiç si´ tak˝e do mnie?”. Dyrektor szepnàł papie˝owi, ˝e to bandyta i morderca. Nie
zwa˝ajàc na nic, Jan XXIII pochylił si´ nad kl´czàcym i płaczàcym wi´êniem, otarł mu z twarzy łzy,
objàł i ucałował go.
Z miłosiernej postawy wobec uwi´zionych znany
był tak˝e Jan Paweł II, który nie tylko spotkał si´
ze swoim niedoszłym zabójcà, ale tak organizował
swoje apostolskie podró˝e, aby jednym z punktów
były odwiedziny w wi´zieniu danego kraju. Podobnych odwiedzin nie brakło tak˝e za pontyfikatu Benedykta XVI, który był m.in. w rzymskim zakładzie
dla nieletnich, wi´zieniu Rebibbia oraz zakładzie
karnym w Abruzji, zwanym wi´zieniem samobójstw.
Oto niektóre z jego wypowiedzi: „Tam, gdzie jest
głodny, cudzoziemiec, uwi´ziony, tam jest sam
Chrystus, który czeka na naszà wizyt´ i naszà
pomoc. Chciałbym wysłuchaç historii ka˝dego z was,

ale nie jest to mo˝liwe. Przyszedłem tu, by wam powiedzieç po prostu, ˝e Bóg was kocha nieskoƒczonà
miłoÊcià. ˚ycz´ wam, abyÊcie mogli znaleêç swojà
drog´, by wnieÊç swój wkład w społeczeƒstwo zgodnie z waszymi mo˝liwoÊciami i darami, jakie dał
wam Bóg”. „Bóg jest tym, który sprawiedliwoÊç
głosi z mocà, ale równoczeÊnie leczy rany olejem
miłosierdzia. Nasza sprawiedliwoÊç b´dzie tym doskonalsza, im bardziej b´dzie o˝ywiana miłoÊcià
Boga i braci”.
„Wiara i modlitwa nie rozwiàzujà problemów, ale
pozwalajà stawiç im czoła z nowym Êwiatłem i siłami, w sposób godny człowieka, a tak˝e spokojniej
i skuteczniej. Kochajcie KoÊciół: dał wam wiar´,
sprawił, ˝e poznaliÊcie Chrystusa. Kochajcie swego
biskupa, waszych ksi´˝y, których obecnoÊç w ˝yciu,
mimo wszystkich ich słaboÊci, jest cenna”.
Troski o osadzonych mo˝emy si´ tak˝e uczyç od
papie˝a Franciszka, który wizyt´ w wi´zieniu zaplanował ju˝ w pierwszych dniach swego pontyfikatu,
tam te˝ sprawujàc liturgi´ Wielkiego Czwartku. Jak
wiemy dzi´ki argentyƒskiej agencji katolickiej AICA,
od 18 lipca 2013 r. Ojciec Âwi´ty odprawia swe poranne Msze w Domu Âw. Marty, u˝ywajàc hostii wypieczonych przez argentyƒskà wi´êniark´ Gaby C.
Kobieta przebywajàca w zakładzie karnym koło Buenos Aires, od ponad roku pracuje w wi´ziennym
warsztacie produkujàcym hostie dla miejscowej diecezji San Isidro. W odr´cznym liÊcie z 17 lipca papie˝ podzi´kował „szanownej Gabrieli” za przesłane
mu w darze hostie i zapewnił, ˝e od nast´pnego dnia
b´dzie ich u˝ywał do sprawowania Mszy Êw.: „Pani
list skłonił mnie do refleksji i dlatego modl´ si´ za
Panià. Cieszy mnie i umacnia wiadomoÊç, ˝e tak˝e
Pani modli si´ za mnie”. Dodał tak˝e, ˝e jej zdj´cie
trzyma na swoim biurku.
Takimi wizytami, pełnymi wzruszajàcych gestów
i słów, papie˝e przypominajà, ˝e nakaz odwiedzania
wi´êniów pochodzi od samego Jezusa i nale˝y do
dzieł miłosierdzia.
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Cisi Pracownicy Krzyża

PAPIESKIE SŁOWO O CIERPIENIU
Ojciec Âwi´ty podczas plenarnej sesji Papieskiej
Rady ds. Słu˝by Zdrowia podkreÊlił, ˝e tak˝e
w cierpieniu nikt nie jest sam, gdy˝ Bóg obejmuje
równie˝ sytuacje najbardziej nieludzkie, w których
obraz Stwórcy obecny w ka˝dej osobie wydaje si´
przysłoni´ty czy zniekształcony. Tak działo si´ z Jezusem podczas M´ki Paƒskiej: „W Nim ka˝dy
ludzki ból, ka˝da trwoga, ka˝de cierpienie zostało
przyj´te przez miłoÊç, jedynie ze wzgl´du na pragnienie bycia blisko nas, by byç z nami. I tu, w M´ce
Jezusa jest najwi´ksza szkoła dla ka˝dego, kto
pragnie poÊwi´ciç si´ słu˝bie braciom chorym i cierpiàcym”. „Zawsze pami´tajmy, ˝e Ciało Chrystusa
jest obecne w ubogich, cierpiàcych, dzieciach, tak˝e
niechcianych, w osobach niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, w osobach starszych”.
(z wiadomoÊci KAI)
DROGA KRZY˚OWA ZA „UKRZY˚OWANE”
KOBIETY
„˚adna kobieta nie rodzi si´ prostytutkà, lecz zawsze jest ktoÊ, kto jà do tego popycha”, powtarzał
cz´sto ks. Oreste Benzi, nazywany „niestrudzonym
apostołem miłoÊci”, zało˝yciel Stowarzyszenia Papie˝a Jana XXIII, „a my chcemy stanàç po stronie
tych, którzy chcà je wyzwoliç”. Dlatego stowarzyszenie to 21 marca zorganizowało specjalnà Drog´
Krzy˝owà za wszystkie kobiety ‘ukrzy˝owane’,
ofiary handlu ludêmi, przemocy i zniewolenia.
Krzy˝ o wysokoÊci trzech metrów był niesiony koKOTWICA
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lejno przez kobiety przedstawicielki polityki, sportu,
mediów, słu˝b porzàdkowych i instytucji paƒstwowych ulicami starego miasta do koÊcioła Santa
Maria del Carmelo in Traspontina.
(Francesco Ricupero, L’Osservatore Romano)
ARKA W OBRONIE UPOÂLEDZONYCH
W tym roku stowarzyszenie ARKA, zało˝one
przez Jeana Vaniera obchodzi 50-lecie. Według Vaniera KoÊciół wcià˝ jeszcze nie zdaje sobie sprawy,
jak wa˝nà rol´ odgrywajà w nim ludzie z niepełnosprawnoÊcià umysłowà – „robi si´ wprawdzie wiele
dla osób upoÊledzonych, jest to jednak postawa nie
tyle całego KoÊcioła, ile jego wyspecjalizowanych
sekcji”. Zwrócił uwag´, ˝e owszem, odbywajà si´
paraolimpiady i „to jest wspaniałe, ˝e ludzie, którzy
stracili obie nogi, mogà zdobywaç sportowe trofea.
Ale problem nie ogranicza si´ do tych kilku jednostek, które cieszà si´ powszechnym uznaniem. Obok
nich sà całe tłumy, masy ludzi bardzo wra˝liwych,
poni˝anych, odrzuconych, a dziÊ nawet pozbawianych ˝ycia, zanim przyjdà na Êwiat”. W radiu Watykaƒskim podkreÊlił, ˝e Arka chce odpowiedzieç na
wyzwanie Ewangelii: „Bóg wybrał to co słabe, głupie, najbardziej pogardzane, aby zawstydziç intelektualistów i mo˝nych. Ludzie z upoÊledzeniem sà
członkami mistycznego Ciała, sà niezb´dni w KoÊciele, Ciele Chrystusa. MyÊl´, ˝e KoÊciół nie zdaje
sobie z tego sprawy”.
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tłum. Izabela Rutkowska

RANY CHRYSTUSA
W CIERPIĄCYCH
BRACIACH Bp Sergio Pintor
„Rzecz, której KoÊciół potrzebuje dzisiaj najbardziej, to zdolnoÊç leczenia ran i ocieplania serc swoich wiernych. Widz´ KoÊciół jako szpital na polu
bitwy, gdzie towarzyszy si´ ludziom i leczy si´ rany”.
Te słowa Ojca Âwi´tego stały si´ mottem konferencji zorganizowanej przez Maryjnà Lig´ Kapłanów
w domu generalnym Cichych Pracowników Krzy˝a
(27-29.01.2014 r.). Jednym z prelegentów był
bp Sergio Pintor, emerytowany biskup Ozieri i konsultant Papieskiej Rady ds. Słu˝by Zdrowia.
1. Kontemplowaç Chrystusa ukrzy˝owanego
i zmartwychwstałego
Aby rozpoczàç t´ refleksj´, trzeba najpierw wyjÊç
od kontemplacji Chrystusa ukrzy˝owanego i zmartwychwstałego, aby skierowaç nasz wzrok na Jego
rany, których wszyscy jesteÊmy dłu˝nikami: ZostaliÊmy bowiem uzdrowieni przez jego rany (1 P 2,24).
Tylko wychodzàc od Chrystusa, od kontemplacji Jego
misterium, Jego bolesnego oblicza i Jego chwalebnego oblicza – Pana zmartwychwstałego, mo˝na
oÊwieciç misterium cierpienia i lepiej zrozumieç
własne bycie i misj´ powierzonà KoÊciołowi.
To samo nieustannie i mocno podkreÊla papie˝
Franciszek – ˝e nikt nie mo˝e byç prawdziwym
uczniem Chrystusa, jeÊli nie ustawi w centrum Jego
Krzy˝a, Krzy˝a Chrystusa. Zrozumiałe jest wi´c,
dlaczego Apostoł Paweł podsumowuje dobrà nowin´

Przy mikrofonie bp Sergio Pintor

Ewangelii „Słowem Krzy˝a” (zob. 1 Kor 1,17-18).
„Kontemplujàc jednoÊç Chrystusa z Ojcem, tak˝e
w momencie najwi´kszego cierpienia Krzy˝a (por.
Mk 15,34), chrzeÊcijanin uczy si´ uczestniczyç
w tej samej postawie, co Jezus”. Nie zapominajmy,
˝e symbol Krzy˝a jest centralnym symbolem chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia, ju˝ w Chrzcie Âw. zostajemy naznaczeni Krzy˝em.
2. Krzy˝ jako objawienie
Krzy˝ jest najwi´kszym i przechodzàcym nasze
pomyÊlenie objawieniem solidarnoÊci Boga w naszych okolicznoÊciach ˝ycia. W nim objawia si´,
kim jest Bóg dla nas, jakà miłoÊcià nas kocha, jak
bardzo przyjmuje ka˝dà naszà sytuacj´ cierpienia,
aby nas ocaliç.
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Mimo to jednak, zarówno w ˝yciu Jezusa, jak
i w naszym ˝yciu, Krzy˝ jako znak zbawienia nie
przestaje byç znakiem sprzeciwu, który zadaje wiele
pytaƒ. Wystarczy pomyÊleç o pytaniach, które powstajà, gdy „krzy˝” dotyka nas osobiÊcie: ci´˝kie
choroby, nieuleczalne cierpienia, katastrofy. Ten sam
„Krzy˝” tak˝e i w ˝yciu Jezusa otwiera pytania.
W rzeczywistoÊci Krzy˝ ukazuje sposób zrozumienia zbawienia, sposób zrozumienia Boga i naszej z Nim relacji. Krzy˝ jako objawienie darmowej
miłoÊci Boga staje si´ samym sercem radosnej nowiny o zbawieniu, pewnoÊcià, ˝e nigdy nie zostaniemy opuszczeni, w ˝adnej sytuacji krzy˝a czy
cierpienia, staje si´ zatem êródłem nadziei.
Bez spojrzenia na ofiar´ Jezusa na Krzy˝u, na
Jego rany i Jego zwyci´stwo nad Êmiercià poprzez
zmartwychwstanie, nie moglibyÊmy zrozumieç
w pełni zbawczego planu Boga, tajemnicy Wcielenia, w której Krzy˝ stanowi kulminacj´ – niesłychanà i nieskoƒczonà miłoÊç Boga. Krzy˝, wiara
i nadzieja idà nierozdzielnie razem.
3. Bóg nigdy nie zostawi nas samymi
Tak˝e na trudnej drodze cierpienia Bóg nie zostawia nas samymi, ale wie, jak byç blisko nas: „Cierpiàcemu człowiekowi Bóg nie daje wyjaÊniajàcej
wszystko argumentacji, ale swojà odpowiedê ofiaruje w formie obecnoÊci, która towarzyszy historii
dobra, łàczàcej si´ z ka˝dà historià cierpienia, by
rozjaÊnił jà promieƒ Êwiatła. W Chrystusie Bóg zechciał podzieliç z nami t´ drog´ i ofiarowaç nam
swoje spojrzenie, byÊmy zobaczyli na niej Êwiatło”
(Lumen fidei, nr 57). Według wyra˝enia Êw. Bernarda: „Bóg nie mo˝e cierpieç, ale mo˝e współcierpieç”. „Człowiek jest dla Boga tak bardzo cenny, ˝e
On sam stał si´ człowiekiem, aby móc współcierpieç
z człowiekiem, w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi,
jak to nam przedstawia opis M´ki Jezusa. Stàd
w ka˝de cierpienie ludzkie wszedł KtoÊ, kto je
z nami dzieli i znosi; stàd w ka˝dym cierpieniu jest
odtàd obecne con-solatio, pocieszenie przez współKOTWICA
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cierpiàcà miłoÊç Boga, i tak wschodzi gwiazda nadziei” (Benedykt XVI, Spe salvi, nr 39).
4. KoÊciół wezwany do tego, aby słu˝yç osobom chorym
i cierpiàcym za pomocà współczujàcego serca Jezusa
KoÊciół jest wezwany, tak˝e i dzisiaj, aby chroniç, prze˝ywaç i dawaç wszystkim poznawaç t´
„gwiazd´ nadziei”, aby rozpoczynaç [swà działalnoÊç] od skupienia uwagi na trosce wobec osób
znajdujàcych si´ w sytuacji cierpienia, choroby,
biedy i opuszczenia.
Poprzez jego działalnoÊç powinna przeÊwitywaç
pewnoÊç, ˝e ka˝dy człowiek mo˝e doÊwiadczyç
udziału Boga w swoim własnym cierpieniu. Nie przez
zwykłà bliskoÊç, ale przez wewn´trznà, kochajàcà
i cichà obecnoÊç, która podziela sytuacj´ cierpienia.
W Chrystusie ujawnia si´ to, do jakich granic mo˝e
dojÊç miłoÊç Boga, miłoÊç dla nas i tylko po to, by nas
wyzwoliç z kondycji ÊmiertelnoÊci i grzechu. Rany Chrystusa pozostajà niezatarte na Jego ciele nawet po zmartwychwstaniu – sà jak wyraêna piecz´ç Jego miłoÊci.
Jezus jest w swoim ˝yciu tym, który przechodzi
ulicami Palestyny, błogosławiàc wszystkich, czyniàc
to, co daje ˝ycie, uzdrawia, przebacza i przywraca
nadziej´. W Jego działaniu widaç uczucia gł´bokiego współcierpienia, czasem poprzez łzy okazuje
swojà przynale˝noÊç do osób, które cierpià, odczuwa ich cierpienie jako swoje.
Znaczàcy dla tych rozwa˝aƒ jest werset z Ewangelii Mateusza (8,17), w którym zaraz po rozmowie
Jezusa, który swoim słowem wyp´dza szatana
i uzdrawia wielu chorych, pojawia si´ odniesienie do
tekstu Izajasza (53,4): „Lecz On si´ obarczył naszym cierpieniem, On dêwigał nasze boleÊci”. Prowadzi to do wniosku, ˝e we współczujàcym działaniu
Jezusa mo˝na zobaczyç znak uczestniczenia samego
Boga w cierpieniu człowieka.
To uczestniczenie Boga w cierpieniach człowieka
i rozpoznawanie ran Chrystusa w cierpiàcych braciach jest zadane KoÊciołowi i nam poprzez podkreÊlenia, jakie dajà nam listy Êw. Pawła, Ewangelia Êw.

Jana, nasze „bycie w Chrystusie” i „˝ycie z Chrystusem”. Z niezwykłà siłà i jasnoÊcià widaç to w Ewangelii Êw. Mateusza (25,31-46), gdzie Jezus przyłàcza
do samego siebie wszystkich chorych, cierpiàcych,
biednych i potrzebujàcych, którzy wymagajà troski,
mówiç do tych, którzy si´ o nich troszczà: „Wszystko,
co zrobiliÊcie dla jednego z tych najmniejszych moich
braci, zrobiliÊcie dla Mnie” (25,40).
Mowa tutaj o deklaracji nadzwyczajnej wa˝noÊci,
która ponownie mówi nam o tym, jakim szacunkiem
i troskà nale˝y otaczaç osoby najbardziej potrzebujàce pomocy, rozpoznajàc w nich właÊciwà im godnoÊç – czyli rozpoznajàc w nich obecnoÊç Jezusa
Chrystusa, który identyfikuje si´ z ich cierpieniami.
Ta deklaracja, uczyniona w kontekÊcie „sàdu ostatecznego”, apeluje nieustannie do KoÊcioła i uczniów
Chrystusa o sposób odnoszenia si´ do osób chorych
i cierpiàcych, do troszczenia si´ o nich, a tak˝e apeluje i do nas, abyÊmy umieli rozpoznawaç „rany
Chrystusa” i Jego obecnoÊç, poprzez którà uczestniczy w naszych doÊwiadczeniach cierpienia.
5. KoÊciół „Dobrego Samarytanina” czyni obecnym
działanie Chrystusa poprzez osoby chore i cierpiàce
Owocna synteza nauczania Jezusa na temat znaczenia, jakie powinien odgrywaç KoÊciół w trosce
o osoby chore i cierpiàce dana jest nam w przypowieÊci o dobrym Samarytaninie w Ewangelii wg
Êw. Łukasza (10,25-37).
Jest to stronica o wielkiej gł´bi wiary i człowieczeƒstwa. OkreÊliłbym jà jako „przypowieÊç Êwieckà”,
w tym sensie, ˝e dotyczy wszystkich i do wszystkich
apeluje o nawrócenie. To nie przypadek, ˝e niektórzy
Ojcowie KoÊcioła, odnoszàc si´ właÊnie do tej przypowieÊci, kochali podkreÊlaç, ˝e pierwszym wielkim dobrym samarytaninem był właÊnie sam Chrystus. On
jako pierwszy, jako Syn Bo˝y, który przyjàł na siebie
nasze człowieczeƒstwo – jak mówili swoim j´zykiem
– zszedł ze swojego „wierzchowca” i zbli˝ył si´ do
człowieka zranionego grzechem, opatrzył go i zaprowadził do „gospody” (KoÊcioła), gdzie zostawił

Jan Paweł II podczas audeincji z chorymi

Franciszek podczas spotkania z chorymi na Placu św. Piotra

W Domu „Uzdrowienie Chorych” –
rehabilitantka Olga podczas zajęć z Marcinem
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datek potrzebny do jego pełnego wyzdrowienia i ocalenia (czyli – słowo Bo˝e, sakramenty wiary, bliskoÊç
pasterzy i wspólnoty).
Postawa Samarytanina została opisana jako postawa współczucia: „gdy go ujrzał, ulitował si´”,
i konkretnego towarzyszenia: „podszedł”, „opatrzył jego rany, zalewajàc je oliwà i winem”, „wsadził go na swoje juczne zwierz´”, „zawiózł go do
gospody”, „opiekował si´ nim”. Teraz rozumiemy,
dlaczego znawca Prawa w odpowiedzi na pytanie
Jezusa o to, „który z tych trzech okazał si´ bliênim
napadni´tego przez bandytów”, odpowiedział: Samarytanin, okreÊlajàc go jako tego, „który okazał
miłosierdzie”. Zrozumiała jest te˝ odpowiedê Jezusa: „Idê i ty czyƒ podobnie”. A zatem to właÊnie
miłosierdzie charakteryzuje przyjÊcie i działanie
Syna Bo˝ego na ziemi a˝ do Jego ofiarowania si´ na
Krzy˝u. W nim „współczucie Boga” objawia si´
w pełni, jako całkowity dar siebie, bezinteresowny
dar miłoÊci.
Wobec tego miłosiernego działania Chrystusa,
my – jako KoÊciół – powinniÊmy poczuç si´ pociàgni´ci do zło˝enia wyjaÊnieƒ: jak dzisiaj, w naszych
aktualnych sytuacjach mo˝emy staç si´ wiernymi
naÊladowcami miłosiernego działania Chrystusa
wobec chorych i cierpiàcych? Jak poprzez swoje
˝ycie i działanie zrealizowaç ten Jezusowy mandat:
„Idê i ty czyƒ podobnie”, oraz Jego nakaz, który
słyszymy w ka˝dej Eucharystii: „czyƒcie to na mojà
pamiàtk´”?
Oto postawy i wybory, które wiernie uaktualnià
Jezusowe słowa:
a) ÂwiadomoÊç, ˝e wspólnota chrzeÊcijaƒska musi
stale nawracaç si´ i stawiaç na pierwszym miejscu postaw´ uwagi, troski, słu˝by i miłoÊci wobec
osób najbardziej potrzebujàcych opieki – chorych
i cierpiàcych. To jest zadanie, którego nie mo˝na
zrzuciç na innych. JeÊli KoÊciół i wspólnota nie
sà skupieni na trosce o osoby cierpiàce, chore
i biedne, nie wyglàdajà wi´c na wspólnot´ prawdziwie chrzeÊcijaƒskà.
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b) patrzeç oczyma Jezusa, czuç jego współczuciem,
mieç jak On otwarte serce i dyspozycyjnoÊç do słu˝by
oraz zdolnoÊç do włàczania innych we współprac´.
c) OÊwiecaç ciemnoÊci cierpienia chrzeÊcijaƒskà nadziejà. „Wiara nie jest Êwiatłem rozpraszajàcym
wszystkie nasze ciemnoÊci, ale lampà, która
w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by
iÊç” (Lumen fidei, nr 57). Misterium cierpienia
mo˝e byç oÊwiecone jedynie przez Krzy˝ i Zmartwychwstanie Chrystusa. Serce chrzeÊcijaƒskiego
or´dzia, kerygmat zmartwychwstałego Pana powinno byç sercem, które towarzyszy wspólnocie
i ludziom w trosce o chorych i cierpiàcych.
d) Tak jak KoÊciół i jak uczniowie Chrystusa jesteÊmy wezwani, szczególnie my ze Êwiata słu˝by
zdrowia, do objawiania Bo˝ego oblicza miłosierdzia, czułoÊci i miłoÊci i do Êwiadczenia o nim.
6. KoÊciół, który pozwala si´ wychowywaç i nawracaç
Ale troska o chorych i cierpiàcych, do której wezwany jest KoÊciół, nie jest jednostronna. KoÊciół
i ka˝da jego wspólnota sà tak˝e poproszeni o to, aby
pozwolili si´ leczyç poprzez rany Chrystusa obecne
w cierpiàcych braciach.
Osoby chore i cierpiàce nie sà jedynie przedmiotami troski i potrzebujàcymi pomocy, ale sà osobami, które, w jakiejkolwiek kondycji by si´ nie
znalazły, majà wiele do ofiarowania, aby pomóc
innym wzrastaç – tak˝e tym, którzy si´ nimi opiekujà – „wzrastaç w człowieczeƒstwie i wierze”. To
ich mo˝emy radziç si´: jak mamy ˝yç i działaç jako
KoÊciół; jakie sà te pierwsze i najwa˝niejsze wartoÊci ˝ycia; czym jest siła i nadzieja, które wspierajà
je w wierze i w cierpieniu; na czym polega ich zdolnoÊç troszczenia si´ o innych i modlenia si´ za nich.
KoÊciół i wspólnota chrzeÊcijaƒska, które nie
umiejà przyjmowaç postawy słuchania w tej szkole
chorych i cierpiàcych, marnujà wielkie mo˝liwoÊci
wzrostu i nawrócenia. Kondycja cierpienia jest autentycznà „katedrà”, „uczelnià” ˝ycia i wiary, prawdziwie owocnà wtedy, gdy doÊwiadcza si´ w niej

i rozpoznaje rany Chrystusa poprzez znaki solidarnoÊci i miłosnej bliskoÊci autentycznego braterstwa.
To misterium braterstwa widaç lepiej właÊnie dzi´ki
uczestnictwu, współczuciu i obecnoÊci Boga–MiłoÊci.
Mo˝na dzi´ki temu doÊwiadczyç „objawienia”:
oblicze Chrystusa objawia si´ tak samo w bracie
i w siostrze, którzy cierpià, jak i w bracie i siostrze,
którzy si´ nimi opiekujà.
7. Zapalaç w ˝yciu Êwiatła nadziei i miłoÊci
KoÊciół, który ukazuje oblicze Chrystusa ukrzy˝owanego i zmartwychwstałego za pomocà czułej
i braterskiej troski o osoby chore, cierpiàce, potrzebujàce pomocy, b´dzie KoÊciołem zdolnym do
zapalenia Êwiatła nadziei, nowej wiernoÊci i solidarnoÊci w tym Êwiecie, w którym zdaje si´ przewa˝aç – z jednej strony bo˝ek pieniàdza, z drugiej
ciàgle rosnàca liczba osób potrzebujàcych troski,
pomocy, wsparcia i poszanowania ich godnoÊci.
Płynie stàd naglàce pytanie – do naszych wspólnot i do ka˝dego z nas – o nasze zaanga˝owanie si´
w trosk´ o osoby cierpiàce, chore, potrzebujàce pomocy, wsparcia socjalnego. Jakie ono jest? Czy
dbamy o stałà odnow´ naszej wiernoÊci i hojnoÊci
w ofiarowywaniu siebie i swojej miłoÊci?
Jestem przekonany, ˝e właÊnie takie działanie KoÊcioła mo˝e nadaç wi´kszà wiarygodnoÊç naszemu zaanga˝owaniu w głoszenie Ewangelii i prowadzenie
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„nowej ewangelizacji” – same słowa tu nie wystarczà. To b´dzie wymagało ze strony wszystkich członków KoÊcioła pewnej dyspozycyjnoÊci na drodze
nawrócenia i przemiany, przekraczania ryzyka prostych rozwiàzaƒ, poszczególnych wizji ró˝nych organizacji koÊcielnych, których pierwszym celem nie jest
uwaga skierowana na chorych, cierpiàcych i biednych,
ale inne wybory, działalnoÊci, obowiàzki, mo˝e bardziej odpowiadajàce dbałoÊci o rozgłos i wizerunek.
JeÊli KoÊciół poprzez swojà działalnoÊç nie rozpozna ran Chrystusa w chorych i cierpiàcych braciach
i nie postawi sobie za główny cel opieki nad chorymi,
potrzebujàcymi i biednymi, nie b´dzie w stanie, posługujàc si´ tylko słowami, w sposób odpowiedni
i wierny ukazaç Êwiatu tego jaÊniejàcego oblicza
Chrystusa ukrzy˝owanego i zmartwychwstałego.
Natomiast jeÊli KoÊciół nauczy si´ kl´kaç z miłoÊcià
przy osobie cierpiàcej, znajdujàcej si´ w trudnoÊciach,
chorej i biednej, jeÊli b´dzie umiał siaç nadziej´, zaufanie, solidarnoÊç, sił´, pokój i miłoÊç, które otrzymuje od Boga, b´dzie jak „troskliwa i czuła Matka”
znakiem miłosierdzia i czułoÊci Boga wobec ludzi.
Co zaÊ najwa˝niejsze: zaproszenie do rozpoznawania ran Chrystusa w cierpiàcych braciach nie jest zaproszeniem do smutku i rezygnacji, ale zaproszeniem
do walki z odnowionym zaufaniem i nadziejà przeciw
wszelkiej formie zła – tak jak nauczał Jezus – aby
dobro, miłoÊç i ˝ycie miały zawsze ostatnie zdanie.

MÓDLMY SIĘ ZA UKRAINĘ
I O POKÓJ NA ŚWIECIE!
Po Mszy Êw. w konkatedrze – sanktuarium Boga Ojca w Zaporo˝u abp
Mieczysław Mokrzycki ponowił akt
oddania si´ Niepokalanemu Sercu
Maryi. W MoÊciskach koło granicy
z Polskà wierni udali si´ procesyjnie
do figury Matki Bo˝ej Fatimskiej przy
wjeêdzie do miasteczka i tam dokonali
zawierzenia kraju Niepokalanemu
Sercu Maryi.
„Podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poÊwi´cony KoÊciół
i cała ludzkoÊç, która w Nim zło˝yła
swojà nadziej´, by stał si´ dla niej niewyczerpalnym êródłem zwyci´stwa
i zbawienia, tak i my poÊwi´camy si´
na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, Matko nasza i Królowo,
aby miłoÊç Twoja i opieka zapewniły
zwyci´stwo królestwa Bo˝ego oraz by
nasza Ukraina i wszystkie narody, pojednane mi´dzy sobà i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały”.
Zgodnie z decyzjà biskupów wszystkie wspólnoty łaciƒskie na Ukrainie po
ka˝dej niedzielnej Mszy Êw. 23 marca
jednoczyły si´ w ufnej modlitwie zawierzenia kraju i narodu Niepokalanemu
Sercu Maryi. Było to ponowienie aktu,
którego dokonali biskupi 20 marca
w katedrze w Charkowie na zakoƒczenie 43. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Ukrainy.
(z serwisu KAI)
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