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„Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości 
i tylko święci mogą odnowić ludzkość”. 

Św. Jan Paweł II



Ks. Janusz Malski Moderator Generalny 
Cichych Pracowników Krzyża

PRZESŁANIE

Za nami wielkie i radosne wydarzenie – spotkanie z Ojcem Âwi´tym Franciszkiem! 17 maja przyjechały
do Watykanu wszystkie nasze wspólnoty zało˝one przez bł. Luigiego Novarese – czyli Cisi Pracownicy
Krzy˝a, Centrum Ochotników Cierpienia, Maryjna Liga Kapłanów, Bracia i Siostry chorych. W auli Pawła
VI zgromadziliÊmy si´ w liczbie ok. 5 tysi´cy. Wspólnoty przyjechały z całych Włoch, z Portugalii, była
delegacja z USA, z Kolumbii, a tak˝e cały autobus pielgrzymów z Polski. MieliÊmy mo˝liwoÊç okazaç pa-
pie˝owi Franciszkowi nasze najgor´tsze uczucia oddania, sympatii, pami´ci modlitewnej, a tak˝e wdzi´cz-
noÊci za dar beatyfikacji, która wydarzyła si´ 11 maja zeszłego roku w bazylice Êw. Pawła za Murami.

Dzieƒ 17 maja jest niezwykle znaczàcym dniem dla naszych wspólnot. W tym dniu, 1931 roku bł. Luigi
Novarese doÊwiadczył uzdrowienia za wstawiennictwem Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki i Êw. Jana Bosko.
17 maja 1943 roku bł. Luigi Novarese zało˝ył
Maryjnà Lig´ Kapłanów, aby w szczególny spo-
sób wspierała chorych i zagubionych kapłanów.
17 maja 1947 roku, wraz z s. Elvirà Miriam
Psorullà zało˝ył Centrum Ochotników Cierpie-
nia, stowarzyszenie, którego celem jest odpo-
wiadanie na proÊby Maryi z Lourdes i Fatimy,
ukazywanie wartoÊci cierpienia, które zjedno-
czone z Jezusem mo˝e słu˝yç dla zbawienia
Êwiata i wspieraç apostolskà misj´ papie˝a, bis-
kupów i kapłanów.

Sà z nami tak˝e przedstawiciele Almo Col-
legio Capranica – rektor, przeło˝eni i alumni.
To tam ks. Novarese rozpoczàł swoje kapłaƒ-
skie ˝ycie, które potem kontynuował przez pra-
wie 30 lat w Watykaƒskim Sekretariacie Stanu,
w wiernoÊci Ojcu Âwi´temu i KoÊciołowi.

Charyzmat, jaki bł. Luigi Novarese otrzymał
od Ducha Âwi´tego, daje wielu chorym mo˝li-
woÊç aktywnego uczestniczenia w ˝yciu Ko-
Êcioła i społeczeƒstwa. JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e
właÊnie w tym roku, w którym mija 100 lat od
dnia urodzin naszego Zało˝yciela, mieliÊmy
okazj´ podzi´kowaç Bogu za to tu, na Watyka-
nie, przed samym Ojcem Âwi´tym.
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17 maja 2014 r., w sobot´, papie˝ Franciszek spotkał si´ w auli Pawła VI ze wspól-
notami zało˝onymi przez bł. Luigiego Novarese. Na to spotkanie przybyło ok. 
5 tysi´cy osób zaanga˝owanych w te dzieła. W Watykanie nie zabrakło tak˝e człon-
ków z naszego apostolatu.

JAK PRZEŻYWAĆ
CIERPIENIE

Papież Franciszek
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Drodzy bracia i siostry, dzieƒ dobry! Witam was
i dzi´kuj´ wam za to, ˝eÊcie przybyli! Âwi´tujecie
stulecie urodzin waszego Zało˝yciela, bł. Luigiego
Novarese, kapłana zakochanego w Chrystusie i Ko-
Êciele, zaanga˝owanego apostoła chorych. Jego oso-
biste doÊwiadczenie cierpienia, prze˝ywane w czasie
dzieciƒstwa, uczyniło go bardzo wra˝liwym na
ludzki ból. To dlatego zało˝ył Cichych Pracowników
Krzy˝a i Centrum Ochotników Cierpienia, którzy
tak˝e i dziÊ kontynuujà jego dzieło.

Chciałbym przywołaç z wami jedno z błogosła-
wieƒstw: „Błogosławieni, którzy si´ smucà, albo-
wiem oni b´dà pocieszeni” (Mt 5,4). Za pomocà
tego proroczego słowa Jezus odnosi si´ do sytuacji
ziemskiego ̋ ycia, której nie brak nikomu. KtoÊ pła-
cze, poniewa˝ nie ma zdrowia, ktoÊ inny płacze, po-
niewa˝ jest sam i jest nierozumiany… Jest bardzo
wiele powodów cierpienia. Jezus doÊwiadczył na
tym Êwiecie smutku i upokorzenia. On wziàł na sie-
bie ludzkie cierpienia, niósł je w swoim ciele, prze-
˝ył je dogł´bnie, jedno po drugim. Poznał ka˝dy
rodzaj smutku, i ten moralny, i ten fizyczny: do-
Êwiadczył głodu i zm´czenia, gorzkiego uczucia nie-
zrozumienia, był zdradzony i opuszczony, biczowany
i ukrzy˝owany.

Ale mówiàc: „błogosławieni, którzy si´ smucà”,
Jezus nie zamierza uznaç za szcz´Êliwà tej nieko-
rzystnej i ci´˝kiej sytuacji ˝yciowej. Cierpienie nie
jest wartoÊcià samo w sobie, ale rzeczywistoÊcià,
którà Jezus uczy nas prze˝ywaç we właÊciwej po-
stawie. Sà bowiem sposoby właÊciwe i bł´dne prze-
˝ywania bólu i cierpienia. Postawà bł´dnà jest
prze˝ywanie cierpienia w sposób bierny, ulegajàc
bezwładowi i rezygnacji. Tak˝e reakcja buntu i od-
rzucenia nie jest właÊciwà postawà. Jezus uczy nas,
abyÊmy prze˝ywali cierpienie, akceptujàc t´ rze-
czywistoÊç ˝ycia z wiarà i nadziejà, wkładajàc mi-
łoÊç Boga i bliêniego tak˝e w cierpienie: tym, co
wszystko przemienia, jest miłoÊç.

Tego właÊnie uczył nas bł. Luigi Novarese, wy-
chowujàc chorych i niepełnosprawnych do dowarto-

Êciowywania swoich cierpieƒ i włàczenia ich w misj´
apostolskà kontynuowanà z wiarà i miłoÊcià dla
dobra innych. Mówił zawsze: „Chorzy powinni czuç
si´ autorami własnego apostolatu”. Osoba chora,
niepełnosprawna mo˝e staç si´ wsparciem i Êwiat-
łem dla innych cierpiàcych i w ten sposób przemie-
niaç Êrodowisko, w którym ˝yje.

Dzi´ki temu charyzmatowi jesteÊcie darem dla
KoÊcioła. Wasze cierpienia, jak rany Chrystusa, sà
z jednej strony skandalem dla wiary, ale z drugiej sà
sprawdzianem wiary, znakiem, ˝e Bóg jest MiłoÊcià,
jest wierny, jest miłosierny, jest pocieszycielem. Zjed-
noczeni z Chrystusem zmartwychwstałym jesteÊcie
„aktywnymi podmiotami dzieła zbawienia i ewange-
lizacji” (por. Christifideles laici, nr 54). Zach´cam
was, abyÊcie, jako Êwiadkowie Zmartwychwstania,
byli blisko cierpiàcych z waszych parafii. W ten spo-
sób ubogacacie KoÊciół i uczestniczycie w misji dusz-
pasterzy, modlàc si´ i ofiarujàc swoje cierpienia tak˝e
i za nich. Dzi´kuj´ wam za to!

Drodzy przyjaciele, niech Madonna pomaga wam
byç prawdziwymi „pracownikami Krzy˝a” i praw-
dziwymi „ochotnikami cierpienia”, prze˝ywajàcymi
krzy˝e i cierpienia z wiarà i miłoÊcià, razem
z Chrystusem. Błogosławi´ was i prosz´ was bardzo
o modlitw´ za mnie. Dzi´kuj´!

Zanim udziel´ błogosławieƒstwa, zapraszam
wszystkich was, abyÊmy pomodlili si´ do Madonny,
naszej Matki. Ona wie, Ona zna cierpienia i zawsze
nam pomaga w najtrudniejszych momentach.

Fot. Carmine di Pinto z redakcji L'Ancora
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W czasie pontyfikatu Jana Pawła II prał. Luigi
Novarese nie pracuje ju˝ w Watykaƒskim Sekreta-
riacie Stanu. Nie osłabia to jednak jego przyjaciel-
skich stosunków ze Stolicà Piotrowà. Jak si´ szybko
okazuje, nowy papie˝ jest szczególnie wra˝liwy na
obecnoÊç osób cierpiàcych w KoÊciele i w pełni po-
dziela cały charyzmat, myÊl i nauczanie zało˝yciela
Cichych Pracowników Krzy˝a. Daje temu wyraz
w oficjalnych wypowiedziach i modlitwach, w prze-
ró˝nych prywatnych wizytach, a tak˝e poprzez oso-
biste zainteresowanie konferencjami, jakie
organizował prał. Luigi Novarese. Ich wspólnot´
ducha podkreÊla tak˝e ich maryjnoÊç, szczególnie
widoczna w przej´ciu si´ or´dziami z Lourdes i Fa-
timy. Poni˝ej zamieszczamy swego rodzaju „dia-
log” tych wielkich postaci KoÊcioła – wymian´ myÊli
z okazji organizowanego w Re sympozjum na temat:
„Chorzy realizatorami i apostołami miłoÊci miło-
siernej Serca Jezusowego” (3-9.03.1983 r.). Pierw-
szy tekst jest wprowadzeniem ks. Luigiego do tej
konferencji z wytyczonymi konkretnie celami pracy,
jakà ma do wykonania w zakresie swego powołania
osoba chora, cierpiàca. Drugi tekst to osobiÊcie pod-
pisany przez Jego ÂwiàtobliwoÊç list do ks. Luigiego
Novarese, wysłany właÊnie z okazji tego sympoz-
jum. Na poczàtku lat 80. tematyka miłosierdzia,
odczytywana w kontekÊcie objawieƒ Êw. Faustyny
Kowalskiej, była ewenementem. Z racji tak moc-
nego polskiego akcentu do grona prelegentów zos-
tali zaproszeni tak˝e polscy ksi´˝a: o. prof. Antoni
Mruk SJ (postulator procesu beatyfikacyjnego Fau-
styny), a tak˝e abp Henryk Gulbinowicz.

Bł. Luigi Novarese
WIEDZA KRZY˚A

„Wiedza Krzy˝a”, jako dar Ducha, jest konkret-
nie obecna w tych, którzy dzisiaj realizujà błogo-
sławieƒstwa ewangeliczne („Błogosławieni, którzy
płaczà”) – którzy nie robià tego tylko dla siebie, ale

w nadprzyrodzonych celach całej ludzkoÊci, w pla-
nie miłosierdzia, które jest cechà MiłoÊci Bo˝ej,
pragnàcej docieraç do wszystkich.

RadoÊç tak wielu cierpiàcych, którzy dzisiaj we
wspólnocie chrzeÊcijaƒskiej Êwiadczà o paschalnym
misterium Chrystusa, który cierpi z miłoÊci i prze-
mienia negatywny status cierpienia w pozytywne
êródło dobra, jest najlepszym Êwiadectwem aktual-
nej wartoÊci chrzeÊcijaƒskiego przesłania, którym
jest miłoÊç do Boga i do bliêniego okazywana po-
przez çwiczenie si´ w miłosierdziu. 

Jan XXIII w przemówieniu do Ochotników Cier-
pienia zgromadzonych na placu Êw. Piotra 19 marca
1959 r., wskazuje na powody tej radoÊci, która po-
winna przenikaç serce ka˝dego cierpiàcego, który od-
daje si´ na słu˝b´ ludzkoÊci poprzez swoje cierpienie:
„Niech cierpiàcy realizujà ten program w swoim
˝yciu; niech nie czujà si´ ju˝ samotni; w Raju ujrzà
niezmierzone owoce swojej duchowej aktywnoÊci,
tam nie b´dzie ju˝ ani łez, ani cierpienia, ani odłà-
czenia, ani mo˝liwoÊci obra˝enia Boga”. Jan XXIII
z wielkà jasnoÊcià wskazuje na powód tej radoÊci:
„UÊwi´cenie pracy i cierpienia przyciàga miłosier-
dzie Boga ku rodzajowi ludzkiemu”.

Za pomocà tego mi´dzynarodowego sympozjum
„Chorzy realizatorami i apostołami miłoÊci miłosiernej
Serca Jezusowego”, które odbywa si´ w Domu Niepo-
kalanego Serca Maryi w Re z okazji poczàtku Jubileu-
szowego Roku Zbawienia, Centrum Ochotników
Cierpienia chciało po raz kolejny wzbudziç poczucie od-
powiedzialnoÊci u swoich członków, tak aby za pomocà
swego apostolatu, który rozwija si´ poprzez grupy prze-
wodnie, wnieÊli do KoÊciołów lokalnych swój apos-
tolski wkład – zgodny z wymogami samego KoÊcioła,
jak i chrzeÊcijaƒskiego Êwiadectwa, które powinien
zło˝yç ka˝dy członek na miar´ własnego powołania.

Powołaniem ka˝dego cierpiàcego jest bycie reali-
zatorem i apostołem miłosiernej MiłoÊci Serca Jezu-
sowego. Duszpasterstwo nie mo˝e pomijaç
rzeczywistoÊci krzy˝a Chrystusa, którego przedłu˝e-
niem w ciàgu wieków jest krzy˝ ka˝dego człowieka.

Bł. Luigi Novarese

BŁ. LUIGI NOVARESE
I ŚW. JAN PAWEŁ II
– WSPÓLNA PRACA 
APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA

Bł. Luigi Novarese i św. Jan Paweł II



tyka KoÊcioła, zale˝y od miary – na ile umiejà oni
patrzeç na Ukrzy˝owanego i „kontemplowaç
oczyma duszy Jego rany, Jego blizny, Jego krew”,
na ile potrafił „wniknàç w ich serce Ten, który dla
nich dał si´ przybiç do Krzy˝a”. Taka mistyczna
kontemplacja nadaje cierpieniu charakterystyczny
ton – na pierwszy rzut oka paradoksalny – radoÊci,
jak wyznał Paweł: „opływam w radoÊç w ka˝dym
ucisku” (2 Kor 7,4).  

Taki szczyt miłoÊci miłosiernej jest doÊç rzadki
w naszych czasach. Znana jest jednak postaç sługi
Bo˝ego Giunia Tinarellego, Cichego Pracownika
Krzy˝a, który jak˝e wyraziÊcie umiał Êwiadczyç
o autentycznoÊci chrzeÊcijaƒskiej radoÊci właÊnie
poprzez przeszywajàce cierpienia. Podobnie sługa
Bo˝a [dzisiaj Êwi´ta] Faustyna Kowalska, która
w Bo˝e Narodzenie 1937 r. powiedziała: „Przenio-
słam si´ w duchu do tabernakulum i odkryłam
puszk´, opierajàc swà głow´ o brzeg kielicha,
a wszystkie łzy spływały cichutko do Serca Tego,
który jeden rozumie, co to ból i cierpienie; i dozna-
łam słodyczy w tym cierpieniu, i zapragn´ła dusza

moja tego słodkiego konania, którego nie zamieni-
łabym za ˝adne skarby Êwiata. Udzielił mi Pan
mocy ducha i miłoÊci do tych, przez których przy-
chodzi mi cierpienie” [Dzienniczek, nr 1454].

Namawiam drogich chorych do odkrycia tych
nadprzyrodzonych bogactw, które ustanawiajà ta-
jemnicze wàtki, na których opiera si´ ˝ycie i płod-
noÊç KoÊcioła, mistycznego ciała Chrystusa
Ukrzy˝owanego i Zmartwychwstałego. KoÊciół
wiele oczekuje od takiej duchowej postawy, która
jest istotà jego ˝ywotnoÊci i liczy, ˝e rozprzestrzeni
si´ ona po całej ziemi: trzeba wi´c podwoiç wysiłek,
poniewa˝ dobry wynik Jubileuszowego Roku Zba-
wienia w du˝ej cz´Êci zale˝y od „modlitw, wyrze-
czeƒ i cierpieƒ” tych, którzy doÊwiadczani sà bólem.

Modl´ si´ za Ksi´dza, za ka˝dego chorego, or-
ganizatorów, prelegentów, w szczególnoÊci bpa En-
rico Romolo Compagnone, z serca przesyłam
braterskie błogosławieƒstwo apostolskie na znak
swojej przychylnoÊci.
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Jego cel jest jasno okreÊlony: zapalaç Êwiatło wiary
i jednaç ludzkoÊç z Ojcem.

„Chrystus wezwał cierpienie do wyjÊcia ze swo-
jej rozpaczliwej bezu˝ytecznoÊci i do stania si´, o ile
b´dzie ono zjednoczone z Jego cierpieniem, pozy-
tywnym êródłem dobra, êródłem nie tyle najbardziej
znakomitych cnót – od cierpliwoÊci po heroizm
i màdroÊç, ale przede wszystkim êródłem wynagra-
dzajàcej, zbawczej i błogosławiàcej zdolnoÊci – tej
właÊciwej dla krzy˝a Chrystusa” (Paweł VI, 
27 marca 1968).

Dzisiejsi chorzy dla dzisiejszego Êwiata dopeł-
niajà tego, czego brakuje m´ce Chrystusa – „dla
dobra Jego Ciała, którym jest KoÊciół” (Kol 1,24).
„Ci, którzy na swoim ciele noszà stygmaty Chrys-
tusa (por. Ga 6,17), sà na pewno najbardziej Êwia-
domi wielkoÊci MiłoÊci miłosiernej, której Bóg dał
Êwiatu Êwiadectwo w Chrystusie Jezusie, Ukrzy˝o-
wanym i Zmartwychwstałym. Niech łaska Bo˝a
coraz bardziej rozszerza t´ miłoÊç, która oczyszcza
i zbawia, według długoÊci, wysokoÊci i gł´bokoÊci
tej miłoÊci, którà Jezus, umierajàc za innych, uczy-
nił powodem zbawienia i êródłem miłosierdzia” 
(z listu Jana Pawła II do prał. Luigiego Novarese). 

Trzeba koniecznie daç poznaç chorym t´ wielkà
godnoÊç i odpowiedzialnoÊç, nie tylko teoretycznie,
ale i praktycznie, pomagajàc im odkryç ich nad-
ludzkie powołanie do krzy˝a i pomagajàc im ̋ yç tym
powołaniem. Człowiek cierpiàcy jest niezastàpiony
w swoim specyficznym charyzmacie, który otrzymał
od Pana w rzeczywistoÊci Ciała Mistycznego.

Stàd wezwanie Jana Pawła II: „Wy jesteÊcie i mo-
˝ecie byç apostołami, czyli głosicielami or´dzia Chrys-
tusa, czyniàc go wiarygodnym dzi´ki próbie
chrzeÊcijaƒskiej cierpliwoÊci, która jest owocem chrze-
Êcijaƒskiej mocy” (Jan Paweł II, 31.08.1983 r.).

ObecnoÊç chorego wymaga, aby został on włà-
czony w aktywnoÊç duszpasterskà KoÊcioła lokal-
nego – z racji samego Chrztu, który zobowiàzuje go
do ˝ycia jego własnym specyficznym powołaniem.
Duszpasterstwo cierpiàcych, gdzie chory odkrywa

powołanie, do jakiego został wezwany i ˝yje nim,
motywuje go do wyjÊcia ze swojej izolacji, „aby do-
dawaç innym chorym braciom odwagi, wsparcia,
nadziei i radoÊci ˝ycia”.

(…) Cierpiàcy sà zatem wezwani i zobowiàzani
do ̋ ycia programem Matki KoÊcioła, która w Lour-
des i Fatimie wskazała na modlitw´ i pokut´ jako
na niezastàpione narz´dzia, które przyciàgajà do
ludzkoÊci Bo˝e miłosierdzie.

Âw. Jan Paweł II
SZCZYT MIŁOÂCI MIŁOSIERNEJ

˚ycz´, aby tematy, które b´dà poddawane re-
fleksji temu szczególnemu audytorium, jakim sà
chorzy, którzy zbudowali swoje ˝ycie na akceptacji
ofiary, na uÊwi´ceniu cierpienia, na zdolnoÊci do
ofiarowania siebie innym, stały si´ bodêcem i umoc-
nieniem nie tylko po to, aby umieli oni odwa˝nie
znosiç własne cierpienie, ale tak˝e po to, aby wy-
chodzàc z własnej izolacji, mogli jeszcze bardziej
zahartowaç si´ duchowo i by w coraz wi´kszym
stopniu dodawali innym chorym braciom odwagi,
wsparcia, nadziei i radoÊci ˝ycia.

Ci, którzy na swoim ciele noszà „stygmaty
Chrystusa” (por. Ga 6,17), sà na pewno najbardziej
Êwiadomi wielkoÊci MiłoÊci miłosiernej, której Bóg
dał Êwiatu Êwiadectwo w Chrystusie Jezusie, Ukrzy-
˝owanym i Zmartwychwstałym. Niech łaska Bo˝a
coraz bardziej rozszerza t´ miłoÊç, która oczyszcza
i zbawia, według długoÊci, wysokoÊci i gł´bokoÊci
tej miłoÊci, którà Jezus, umierajàc za innych, uczy-
nił przyczynà zbawienia i êródłem miłosierdzia. 

Tylko wtedy, gdy dojdà na taki szczyt miłoÊci,
b´dà Êwi´towaç t´ najwy˝szà sprawiedliwoÊç, której
nasz boski Mistrz jest bohaterem i or´downikiem.
Gdy b´dà umieli efektywnie włàczaç swoje serce
w Serce Jezusa, wyniszczone z miłoÊci do ludzi, b´dà
wraz z Nim apostołami i dobroczyƒcami ludzkoÊci.

Naturalnie, wszelki wysiłek tej misji, który do-
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nic i nikt nie mo˝e ich pozbawiç. Paschalna nadzieja
i radoÊç, przeszedłszy przez tygiel odarcia z szat,
ogołocenia, bliskoÊci z grzesznikami a˝ do koƒca,
a˝ do mdłoÊci z powodu goryczy tego kielicha. Oto
sà nadzieja i radoÊç, jakà dwaj Êwi´ci papie˝e otrzy-
mali w darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei
przekazali obficie Ludowi Bo˝emu, otrzymujàc za
to nagrod´ wiecznà.

Tà nadziejà i tà radoÊcià ˝yła pierwsza wspólnota
wierzàcych w Jerozolimie, o której mówià nam
Dzieje Apostolskie, które słyszeliÊmy w drugim czy-
taniu (por. 2, 42-47). Jest to wspólnota, w której ̋ yje
si´ tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy mi-
łoÊcià, miłosierdziem, w prostocie i braterstwie.

Taki obraz KoÊcioła miał przed sobà Sobór Wa-
tykaƒski. Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali
z Duchem Âwi´tym, aby odnowiç i dostosowaç Ko-
Êciół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu
Êwi´ci w ciàgu wieków. Nie zapominajmy, ˝e to
właÊnie Êwi´ci prowadzà KoÊciół naprzód i spra-
wiajà, ˝e si´ rozwija. Zwołujàc Sobór, Êw. Jan

XXIII okazał taktowne posłuszeƒstwo Duchowi
Âwi´temu, dał si´ Jemu prowadziç i był dla KoÊcioła
pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowa-
dzony – prowadzony przez Ducha. To była jego
wielka posługa dla KoÊcioła; dlatego osobiÊcie lubi´
myÊleç o nim, jako o papie˝u posłuszeƒstwa Du-
chowi Âwi´temu. 

W tej posłudze Ludowi Bo˝emu Jan Êw. Paweł II
był papie˝em rodziny. KiedyÊ sam tak powiedział, ˝e
chciałby zostaç zapami´tany jako papie˝ rodziny.
Ch´tnie to podkreÊlam w czasie, gdy prze˝ywamy pro-
ces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któ-
remu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera.

Niech ci obaj nowi Êwi´ci pasterze Ludu Bo˝ego
wstawiajà si´ za KoÊciołem, aby w ciàgu tych dwóch
lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi
Âwi´temu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny.
Niech nas obaj nauczà, byÊmy nie gorszyli si´ ra-
nami Chrystusa, abyÊmy wnikali w tajemnic´ Bo-
˝ego Miłosierdzia, które zawsze ˝ywi nadziej´,
zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.

Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Jana XXIII i Jana Pawła II, 17.04.2014 r. 
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W centrum dzisiejszej niedzieli wieƒczàcej
Oktaw´ Wielkanocy, a którà Êw. Jan Paweł II ze-
chciał poÊwi´ciç Miłosierdziu Bo˝emu, znajdujà si´
chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego. Poka-
zał je ju˝ po raz pierwszy, gdy ukazał si´ apostołom,
wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu
Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru, jak sły-
szeliÊmy, nie było Tomasza i gdy inni powiedzieli mu,
˝e widzieli Pana, odpowiedział, ˝e jeÊli nie zobaczy
i nie dotknie tych ran, nie uwierzy. Osiem dni póêniej
Jezus ukazał si´ ponownie w Wieczerniku, poÊród
uczniów i był tam równie˝ Tomasz. Zwrócił si´ wów-
czas do niego i poprosił, by dotknàł Jego ran. Wów-
czas ten szczery człowiek, przyzwyczajony do
osobistego sprawdzania, uklàkł przed Jezusem i po-
wiedział: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa sà zgorszeniem dla wiary, ale sà
równie˝ sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele
Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie zanikajà,
lecz pozostajà, gdy˝ rany te sà trwałym znakiem mi-
łoÊci Boga do nas i sà niezb´dne, by wierzyç
w Boga. Nie po to, by wierzyç, ˝e Bóg istnieje, ale
aby wierzyç, ˝e Bóg jest miłoÊcià, miłosierdziem
i wiernoÊcià. Âwi´ty Piotr, cytujàc Izajasza, pisze
do chrzeÊcijan: „Krwià Jego ran zostaliÊcie uzdro-
wieni” (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).

Âwi´ty Jan XXIII i Âwi´ty Jan Paweł II mieli od-
wag´ oglàdania ran Jezusa, dotykania Jego zranio-
nych ràk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili si´
ciała Chrystusa, nie gorszyli si´ Nim, Jego krzy˝em.

Nie wstydzili si´ ciała swego brata (por. Iz 58, 7),
poniewa˝ w ka˝dej osobie cierpiàcej dostrzegali Je-
zusa. Byli to dwaj ludzie m´˝ni, pełni m´stwa Ducha
Âwi´tego i zło˝yli KoÊciołowi i Êwiatu Êwiadectwo
dobroci Boga i Jego miłosierdzia.

Byli kapłanami, biskupami i papie˝ami dwu-
dziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli
nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; silniej-
sza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupi-
ciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich
miłosierdzie Boga, które objawia si´ w tych pi´ciu
ranach; silniejsza była macierzyƒska bliskoÊç Maryi.

W tych dwóch ludziach kontemplujàcych rany
Chrystusa i Êwiadkach Jego miłosierdzia była ˝ywa
nadzieja wraz z radoÊcià niewymownà i pełnà
chwały (1 P 1,3.8). Nadzieja i radoÊç, jakà zmart-
wychwstały Chrystus daje swoim uczniom i których
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pienie prze˝ywane z heroicznà nadziejà. Inspiruje
nas jego całkowite powierzenie si´ Chrystusowi,
Odkupicielowi człowieka i Matce Bo˝ej. 

Podczas niedawnej wizyty ad limina Apostolo-
rum biskupów polskich, zwróciłem uwag´, ˝e Ko-
Êciół w Polsce ma nadal ogromny potencjał wiary,
modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrzeÊcijaƒskiej.
PodkreÊliłem tak˝e wyzwania duszpasterskie, takie
jak rodzina, młodzie˝, ubodzy oraz powołania do
kapłaƒstwa i ˝ycia konsekrowanego. Mam nadziej´,
˝e kanonizacja Jana Pawła II a tak˝e Jana XXIII
nadadzà nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy
KoÊcioła w waszej ojczyênie. Ciesz´ si´, ˝e – jeÊli
Bóg pozwoli – za dwa lata odwiedz´ po raz pierw-
szy wasz kraj z okazji Âwiatowego Dnia Młodzie˝y.

Pozdrawiam wszystkich rodaków Jana Pawła II,
tak˝e tych, którzy nie nale˝à do KoÊcioła katolic-
kiego. Wszystkich nios´ w moim sercu. Niech Bóg
błogosławi was wszystkich!

FUNDAMENT Y

Drodzy rodacy Błogosławionego Jana Pawła II!
Jestem wdzi´czny Janowi Pawłowi II, podobnie jak
wszyscy członkowie Ludu Bo˝ego, za jego niestru-
dzonà posług´, jego przewodnictwo duchowe, za to,
˝e wprowadził KoÊciół w trzecie tysiàclecie wiary
i za jego niezwykłe Êwiadectwo Êwi´toÊci.

Papie˝ Benedykt XVI słusznie zauwa˝ył przed
trzema laty, w dniu beatyfikacji swojego poprzed-
nika, ˝e to, o co Jan Paweł II prosił wszystkich, to
znaczy, by si´ nie l´kaç i otworzyç  na oÊcie˝ drzwi
Chrystusowi, sam uczynił jako pierwszy: „otworzył
Chrystusowi społeczeƒstwo, kultur´, systemy poli-
tyczne i ekonomiczne, z siłà giganta – siłà, którà
dawał mu Bóg – odwracajàc tendencj´, która mogła
si´ wydawaç nieodwracalna. Swoim Êwiadectwem
wiary, miłoÊci i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej
wra˝liwoÊci, ten znakomity Syn Narodu polskiego
pomógł chrzeÊcijanom na całym Êwiecie, by nie l´-
kali si´ byç chrzeÊcijanami, nale˝eç do KoÊcioła, gło-
siç Ewangeli´. Jednym słowem: pomógł nam nie
l´kaç si´ prawdy, gdy˝ prawda jest gwarancjà wol-
noÊci” (Homilia, 1 maja 2011). W pełni uto˝sa-
miam si´ z tymi słowami Papie˝a Benedykta XVI.

Wszyscy wiemy, ̋ e zanim wyruszył, by przemie-
rzaç drogi Êwiata, Karol Wojtyła dorastał do słu˝by
Chrystusowi i KoÊciołowi w swojej ojczyênie, w Pol-
sce. Tutaj kształtowało si´ jego serce – serce, które
najpierw przez udział w II Soborze Watykaƒskim,
a nade wszystko po 16 paêdziernika 1978, rozsze-
rzało si´ do wymiaru powszechnego, tak ˝e zna-
lazły w nim miejsce wszystkie narody, j´zyki
i kultury. Jan Paweł II stał si´ wszystkim dla
wszystkich.

Dzi´kuj´ narodowi polskiemu i KoÊciołowi
w Polsce za dar Jana Pawła II. Wszyscy zostaliÊmy
ubogaceni tym darem. Jan Paweł II nadal nas in-
spiruje. Natchnieniem sà dla nas jego słowa, pisma,
jego gesty, jego styl posługi. Inspiruje nas jego cier-
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Fot. Carmine di Pinto z redakcji L'Ancora

MODLITWA 
DO ÂW. JANA PAWŁA II

Janie Pawle II, nasz Êwi´ty or´dow-
niku, wspomo˝ycielu w trudnych spra-
wach. Ty, który swoim ˝yciem
ÊwiadczyłeÊ o wielkiej miłoÊci do Boga
i ludzi, prowadzàc nas drogà Jezusa
i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnàc
pomagaç innym. Przez miłoÊç i wielkie
cierpienie ofiarowane za bliênich co
dzieƒ zbli˝amy si´ do Êwi´toÊci. Pragn´
prosiç ci´ o wstawiennictwo w mojej
sprawie… wierzàc, ˝e przez twojà
wiar´, modlitw´ i miłoÊç pomo˝esz za-
nieÊç jà do Boga. Ufam w miłosierdzie
Bo˝e i moc twej papieskiej modlitwy.
Pragn´ przez Jezusa i Maryj´ za twoim
przykładem zbli˝yç si´ do Boga.
Ojcze nasz…, ZdrowaÊ Maryjo…,
Chwała Ojcu…
Âw. Janie Pawle II, módl si´ za nami!



Umiłowane dzieci, jesteÊcie mile widziane w tym
Domu wspólnego Ojca! Od kiedy tylko Boska
OpatrznoÊç w swoich tajemniczych planach ze-
chciała podnieÊç nas do tego najwy˝szego urz´du –
Pontyfikatu, Nasza myÊl jest w szczególny sposób
skierowana ku wam, umiłowani synowie i córki
chore, jesteÊcie najbli˝si Naszemu duchowi.

Jak˝e wiele razy słyszeliÊmy w Naszej duszy
pragnienie, aby si´ z wami spotkaç, tak jak robił to
Jezus podczas swego ziemskiego ˝ycia na drogach
Palestyny i jak czyni to i teraz poprzez swoje ˝ycie
eucharystyczne, błogosławiàc, pocieszajàc, ociera-
jàc łzy, umacniajàc nadziej´.

Dlatego te˝ dzisiaj tak ̋ ywiołowo radujemy si´ tym,
˝e kierujemy do was Nasze słowo i mamy mo˝liwoÊç
daç wam odczuç całà czułoÊç Naszego uczucia.

Przede wszystkim chcemy wyraziç gł´bokà
wdzi´cznoÊç za dar, cenniejszy ni˝ jakikolwiek inny,
jaki przybyliÊcie Nam ofiarowaç: dar waszych mod-
litw i waszych cierpieƒ, którymi natychmiast odpo-
wiedzieliÊcie na Nasz apel, skierowany przez Nas
do wszystkich wiernych, aby wyprosiç łaski Bo˝e na
Synod Miejski, Sobór Ekumeniczny, odÊwie˝enie
Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przedłu˝enie
tego Kodeksu dla KoÊcioła Wschodniego.

Dzi´kuj´, kochani! W ten sposób pokazaliÊcie, ̋ e
naprawd´ jesteÊcie w KoÊciele Bo˝ym niezastàpio-
nymi skarbami i cennym êródłem duchowych ener-
gii, na których Wikariusz Chrystusa bardzo polega
w imi´ dobra i zbawienia ludzkoÊci.

Obecne spotkanie ma na celu jak najwi´ksze do-
wartoÊciowanie Êwi´toÊci i płodnoÊci tej misji, jakà
dobry Bóg powierzył waszym chorobom. Niech wasz
przykład stanie si´ êródłem Êwiatła dla tych, dla
których jesteÊcie braçmi w cierpieniu.

Niestety, wielu ocenia wszystkie nieszcz´Êcia fi-
zyczne tego Êwiata jako zło, zło absolutne. Zapo-
mnieli, ˝e cierpienie jest dziedzictwem synów
Adama; zapomnieli, ˝e jedynym prawdziwym złem
jest grzech, który obra˝a Pana; i ˝e powinniÊmy
patrzeç na Krzy˝ Jezusa, tak jak patrzeli Apostoło-

wie, M´czennicy, Âwi´ci, mistrzowie i Êwiadkowie
tego, ˝e w Krzy˝u jest umocnienie i zbawienie, ˝e
w miłoÊci Chrystusa nie ˝yje si´ bez cierpienia.

Dzi´ki Bogu, ˝e nie wszystkie dusze uciekajà
spod ci´˝aru cierpienia. Sà te˝ chorzy, którzy rozu-
miejà znaczenie cierpienia i zdajà sobie spraw´
z mo˝liwoÊci, jakie majà one przy wspieraniu zba-
wienia Êwiata, dlatego te˝ akceptujà to swoje ˝ycie
cierpienia, tak jak zaakceptował je Jezus Chrystus,
tak jak zaakceptowała je NajÊwi´tsza Maryja
Panna w dniu swego oczyszczenia i tak jak zaak-
ceptował je jej wierny i czysty mał˝onek Êw. Józef.
Wy, tutaj obecni, nale˝ycie ÊciÊle do wybranego
grona tych szcz´Êliwych dusz. I to do was właÊnie
mówimy: Odwagi, dzieci! JesteÊcie uprzywilejowani
w Sercu Jezusa, i dlatego mo˝emy powtórzyç za Êw.
Pawłem: „Wam bowiem z łaski dane jest to dla
Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyç, ale i dla
Niego cierpieç” (Flp 1,29).

Czy sà słowa bardziej adekwatne, zdolne zach´-
ciç was do tego, abyÊcie nigdy nie odwrócili oczu od
Krzy˝a Jezusa, jak te z Liturgii Wielkiego Tygod-
nia, która zaprasza nas do właÊnie do jego kontem-
placji? Patrzcie na Niego, ukochane dzieci, poÊród
własnych cierpieƒ!

Aby wydobyç z medytacji Krzy˝a cały duchowy
owoc, jaki został obiecany chrzeÊcijaƒskiemu cier-
pieniu, trzeba mieç w sobie dar łaski, którym jest
osobiste ˝ycie chrzeÊcijaƒskiej duszy. W łasce znaj-
dziecie sił´, nie tylko do akceptacji cierpieƒ, ale i do
kochania ich, tak jak kochali Âwi´ci. Wasze cierpie-
nia nie b´dà stracone, ale b´dà mogły złàczyç si´
z cierpieniami Ukrzy˝owanego, z cierpieniami Maryi
Dziewicy, tej najbardziej niewinnej spoÊród stworzeƒ.
W ten sposób wasze ˝ycie b´dzie mogło staç si´ na-
prawd´ podobne do obrazu Syna Bo˝ego, króla cier-
pieƒ, oraz najbardziej bezpiecznà drogà do Nieba.

Tu jest pełnia. M´ka Jezusa objawi wam nie-
ograniczonà płodnoÊç cierpienia dla uÊwi´cenia
dusz i zbawienia Êwiata. Dà˝cie ku temu Boskiemu
Ukrzy˝owanemu Zbawcy! Swoimi słowami i swoimi
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19 marca 1959 roku, w Êwi´to Êw. Józefa, odbyło
si´ w Watykanie spotkanie Jana XXIII z chorymi
zorganizowane przez Centrum Ochotników Cierpie-
nia. Inicjatorem tego spotkania był bł. Luigi Nova-
rese – zało˝yciel Centrum. Na spotkanie z papie˝em
przybyło pi´ç tysi´cy chorych. O transport chorych

do Bazyliki ks. Novarese poprosił rzymskich ta-
ksówkarzy, którzy odpowiedzieli na jego apel na-
tychmiast, rezygnujàc jednoczeÊnie z zapłaty za t´
usług´. Na tym spotkaniu chorzy zło˝yli uroczyste
zobowiàzanie do podj´cia modlitwy i ofiary w sobo-
rowych intencjach papie˝a.
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KONTEMPLUJCIE
UKRZYŻOWANEGO
Św. Jan XXIII do Centrum Ochotników Cierpienia

MODLITWA 
DO ÂW. JANA XXIII

O Jezu, dobry Mistrzu, dzi´kujemy
Ci za wielki dar Êw. Jana XXIII dla
KoÊcioła i całej ludzkoÊci. Spraw,
o Panie, byÊmy – podà˝ajàc wzorem
tego papie˝a, ukształtowanego wed-
ług Serca Twego – poddali si´ Two-
jej woli. Przez zasługi i przykład
Jana XXIII, który urodził si´ ubogi,
˝ył ubogo i zmarł bardzo ubogim,
obdarz nas, o Panie, umiłowaniem
błogosławionego ubóstwa, ̋ ycia po-
kornego i pracowitego, wielkim
pragnieniem dóbr niebieskich,
otwartym umysłem, duszà wra˝liwà
na wszystkie potrzeby KoÊcioła, du-
chem prostolinijnym, który widzi
dobro i zapomina zło. Panie, przez
zasługi pokornego papie˝a Jana
XXIII prosimy Ci´, obdarz nas, za
jego wstawiennictwem, łaskà,
o którà prosimy….
Ojcze nasz…, ZdrowaÊ 
Maryjo…, Chwała Ojcu…
Âw. Janie XXIII, módl si´ 
za nami!

Tłum. Izabela Rutkowska
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Na poczàtku maja papie˝ Franciszek podpisał zaÊ
dekret o beatyfikacji tego sługi Bo˝ego. Jak zdecydo-
wał, beatyfikacja odb´dzie si´ 19 paêdziernika br., na
zakoƒczenie obrad III Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Synodu Biskupów poÊwi´conego rodzinie. Decyzja
ta jest mi´dzy innymi powodowana okolicznoÊciami
cudu, który przyczynił si´ do beatyfikacji. Cud ten wy-
darzył si´ w Kaliforni i dotyczył uleczenia dziecka
jeszcze w łonie matki, które ze wzgl´du na powa˝ne
problemy rozwojowe i mo˝liwoÊç wystàpienia zabu-
rzeƒ mózgowych po urodzeniu, lekarze sugerowali
usunàç. Kobieta nie zgodziła si´ jednak na takie roz-
wiàzanie i postanowiła modliç si´ do Pawła VI
o uzdrowienie. Wybrała go ze wzgl´du na wydanà
przez niego Encyklik´ Humanae vitae mówiàcà
o wartoÊci i nienaruszalnoÊci ̋ ycia ludzkiego. Dziecko
urodziło si´ zdrowe, ale z obawy przed ewentualnymi
komplikacjami, które mogły pojawiç si´ w starszym
wieku, zdecydowano, ˝e nale˝y poczekaç z orzecze-
niem cudu, a˝ ukoƒczy ono 15 lat.

Jak czytamy w serwisie KAI: „Paweł VI jest auto-
rem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 6 adhor-
tacji, ok. 40 ró˝nych listów, 11 listów apostolskich.
Ogłosił 61 błogosławionych i 84 Êwi´tych i w 1970 r.
przyznał – po raz pierwszy w dziejach – dwóm kobie-
tom tytuły doktorów KoÊcioła (Êwi´te: Teresa z Avili
i Katarzyna ze Sieny)”. Był te˝ pierwszym papie˝em,
który na szerszà skal´ podejmował zagraniczne po-
dró˝e. Podczas swego pontyfikatu odbył ich 9, odwie-
dzajàc łàcznie 20 krajów. To do niego nale˝ało trudne
zadanie wprowadzania reformy soborowej rozpocz´-
tej przez bł. Jana XXIII.

W jego ˝yciorysie nie brak akcentów polskich –
w roku 1923 pracował w Warszawie jako sekretarz
nuncjusza. Jako papie˝ wydał 28 czerwca 1972 r.

bull´ Episcoporum Poloniae coetus, która ustana-
wiała diecezje na ziemiach zachodnich i północnych:
we Wrocławiu, Opolu, Gorzowie, Szczecinie-Ka-
mieniu Pomorskim, Koszalinie-Kołobrzegu i Olszty-
nie. Ponadto, powierzał Polakom wa˝ne zadania
w KoÊciele: bp Władysław Rubin był pierwszym se-
kretarzem generalnym Synodu Biskupów, bp An-
drzej Deskur przewodził Papieskiej Komisji ds.
Ârodków Społecznego Przekazu, a kard. Karol Woj-
tyła głosił w 1976 r. rekolekcje wielkopostne dla pa-
pie˝a i Kurii Rzymskiej”.

Paweł VI był szczególnie bliski bł. Luigiemu No-
varese. To on, jeszcze jako kardynał Montini, zapro-
ponował mu prac´ w Watykaƒskim Sekretariacie
Stanu, nieustannie udzielajàc wsparcia jego działa-
niom na rzecz chorych. To właÊnie dzi´ki jego wsta-
wiennictwu było mo˝liwe prowadzenie audycji dla
chorych w Radiu Watykaƒskim czy organizacja słyn-
nej audiencji z papie˝em Piusem XII. Dzi´ki niemu
powstało te˝ pismo „L’Ancora” (nasza „Kotwica”).
W kolejnych numerach b´dziemy szerzej ukazywali
t´ sylwetk´, a tak˝e cytowali przemówienia, jakie
kierował do osób cierpiàcych.

17
KOTWICA 3/2014

przykładami wychował On uczniów, darzył ich
swoimi cudami, ale przede wszystkim dokonał tego,
˝e swojà M´kà i swoim Krzy˝em zbawił Êwiat. Czy
chcecie upodobniç si´ do Jezusa? Czy chcecie prze-
mieniç si´ w Niego? Czy chcecie pomagaç Mu zba-
wiaç dusze? JeÊli tak, to właÊnie w chorobie macie
narz´dzie ofiarowane wam przez OpatrznoÊç, aby-
Êcie „dopełniali braki udr´k Chrystusa dla dobra
Jego Ciała, którym jest KoÊciół” (Kol 1,24). Takie
jest wielkie zadanie cierpiàcych, realizowane przez
hojne dusze a˝ do heroizmu akceptacji i ofiary.
W tym apostolacie nie ma takiego sektora, który
byłby przed nimi zamkni´ty. Wszystkim sà w stanie
przybli˝yç dobra Zbawienia. Wielu nie byłoby w sta-
nie zbawiç si´, gdyby oni za nich si´ nie modlili i za
nich nie cierpieli. Czy nie o to szczególnie prosiła
z takà natarczywoÊcià Niepokalana w Lourdes,
kiedy wymagała od Êw. Bernadetty o „modlitw´
i pokut´”? Praca i cierpienie to pierwsza pokuta na-
ło˝ona przez Boga na ludzkoÊç, która wpadła
w grzech. Tak jak grzech Êciàga złoÊç Boga na ro-
dzaj ludzki, tak uÊwi´cenie pracy i cierpienia Êciàga
Bo˝e miłosierdzie.

Niech osoby cierpiàce realizujà ten program
w swoim ˝yciu, niech nie czujà si´ ju˝ wi´cej samo-
tni. W Raju zobaczà niewiarygodne owoce swojej du-
chowej działalnoÊci, tam, gdzie nie b´dzie ju˝ łez, ani
cierpieƒ, ani rozłàki, ani mo˝liwoÊci obra˝ania Boga.

To właÊnie dlatego, drodzy chorzy, z uwagi na te
intencje, które przypomnieliÊmy wy˝ej, liczymy na
starania naszych współpracowników i na modlitwy
wszystkich wiernych, ale najbardziej liczymy na
Êwi´te cierpienie, które złàczone z M´kà Jezusa,
przyniesie dziełom ludzkim najwi´kszà korzyÊç.
Dlatego wi´c, ukochane dzieci, wam si´ powie-
rzamy. Ale zanim si´ rozstaniemy, zach´camy was
słowem Êw. Piotra, pierwszego Wikariusza Chrys-
tusa: „Umiłowani! Temu ˝arowi, który w poÊrodku
was trwa dla waszego doÊwiadczenia, nie dziwcie
si´, jakby was spotkało coÊ niezwykłego, ale ciesz-
cie si´, im bardziej jesteÊcie uczestnikami cierpieƒ

Chrystusowych, abyÊcie si´ cieszyli i radowali przy
objawieniu si´ Jego chwały” (1P 4,12-13).

Przeka˝cie to Nasze or´dzie wszystkim człon-
kom Centrum Ochotników Cierpienia i nakłoƒcie
ich, aby przekonywali swoich cierpiàcych braci do
tego, aby prze˝ywali swoje ̋ ycie cierpienia w duchu
akceptacji i ofiary. Przeka˝cie tym wszystkim cho-
rym, których w tym momencie obejmujemy naszymi
ojcowskimi ramionami: synów i córki, którzy prze-
bywajà w wielkich i małych szpitalach, sanatoriach,
klinikach, domach prywatnych. Za wszystkich mod-
limy si´ do Jezusa, przyjaciela cierpiàcych, mod-
limy si´ do NajÊwi´tszej Dziewicy Maryi, naszej
najdro˝szej Matki, aby wszystkich pocieszyła swoim
uÊmiechem i chroniła pod swoim płaszczem. Te
nasze proÊby i modlitwy potwierdzamy Naszym
Apostolskim Błogosławieƒstwem. 

PAWEŁ VI
BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY!

Ołtarz z kościoła dominikanów we Wrocławiu, fot. Izabela Rutkowska

Paweł VI i ks. Luigi Novarese



ODPOWIEDè U STÓP JEZUSA

„Panie tylko w twoich oczach wiem kim jestem na-
prawd´!”. Czas rekolekcji był dla mnie momentem
zatrzymania, oderwania si´ od problemów codzien-
noÊci, spojrzenia na siebie i na mojà relacj´ z Bogiem
na nowo. Bardzo czekałam na ten czas, wr´cz odli-
czałam dni, bo w gł´bi serca bardzo t´skniłam za ta-
kimi chwilami, sam na sam z Bogiem… wtedy nic si´
nie liczy, tylko ja i On, i ta cisza, która czasem jest
trudna, czasem bolesna, ale w konsekwencji zawsze
odkrywam coÊ nowego, co nadaje sens mojemu ˝yciu
i temu co robi´. Przez cały czas rekolekcji chodziła za
mnà myÊl: Jezu kim jestem dla Ciebie??? Szukałam
odpowiedzi na to pytanie podczas Eucharystii, ado-
racji, drogi krzy˝owej. Pan Bóg dał mi jasnà odpo-
wiedê: dla mnie nie jesteÊ bez znaczenia i zawsze na
Ciebie czekam, a wszelkie przeszkody, jakie spoty-
kasz w ˝yciu, sà po to, aby je pokonywaç, a nie po to,
˝eby one pokonywały Ciebie. Pan Bóg zapewnił mnie,
˝e zawsze jest blisko i nawet jeÊli ja tego nie dostrze-
gam, to On mi pomaga i wyciàga swà dłoƒ.

Ciesz´ si´ ka˝dej nowo poznanej osoby, bo Êwia-
dectwo drugiego człowieka jest niezwykle ubogaca-
jàce. Chwała Panu!

Paulina Bukała

BYå SŁOWEM BOGA

Na rekolekcjach u Cichych Pracowników Krzy˝a
w Głogowie byłam po raz pierwszy. W piàtek wie-
czorem, kiedy rozpocz´liÊmy pierwsze spotkanie za-
poznawcze, u wszystkich, którzy tam przybyli,
goÊciła wielka radoÊç. U mnie jeszcze było zamie-
szanie. Musiałam si´ wbiç w klimat tego miejsca,
odciàç si´ od rzeczywistoÊci, którà trzeba zostawiç
przed drzwiami domu. Po jakimÊ czasie, kiedy roz-
pocz´ła si´ konferencja, myÊlałam, ˝e jestem go-
towa na wszystko…  

Ks. Radek, który prowadził rekolekcje, zadał pro-
ste pytanie: kim jesteÊ? I wtedy si´ zacz´ło… Nie
potrafiłam sobie odpowiedzieç na, zdawałoby si´,
bardzo proste pytanie. Mogłam przecie˝ powie-
dzieç: jestem człowiekiem. Ale to nie było takie pro-
ste. Pytanie postawione przez rekolekcjonist´
towarzyszyło mi przez Eucharysti´, drog´ krzy˝owà
i kolejne dni spotkaƒ z Bogiem w czasie rekolekcji.
Słowo wygłoszone podczas pierwszej Eucharystii
było rozpocz´ciem kolejnego etapu, aby dobrze
prze˝yç ten czas. Kiedy zmieniłam swoje nastawie-
nie, tak aby Jezus mógł do mnie mówiç, uÊwiadomi-
łam sobie jedno: aby mieç serce nastawione na
słuchanie Boga musz´ iÊç do spowiedzi, porozmawiaç
z Bogiem sam na sam. Kolejnego dnia po modlitwach
porannych i konferencji ksi´dza rozpocz´liÊmy ado-
racj´ (w południe adorowaç Pana Jezusa mo˝e byç
dziwne, ale owocne), podczas której był właÊnie czas
na spowiedê. Ci´˝ko było mi si´ przełamaç, ale wie-
działam, ˝e tylko spowiedê pomo˝e mi prze˝yç
w pełni te rekolekcje. Zebrałam si´ i poszłam. Mimo
i˝ po policzku płynàł potok łez, to serce si´ radowało.
I ju˝ kolejna Eucharystia była dla mnie magià słu-
chania tego, co mówi Pan Jezus. Przyj´cie Go do
serca było wielkà radoÊcià i szcz´Êciem (bo nie
wszyscy zawsze majà takie szcz´Êcie, aby przyjàç Je-
zusa do radujàcego si´ serca). Czyli tak naprawd´ re-
kolekcje zacz´ły si´ z górki… Tak by si´ mogło
wydawaç, ale nie do koƒca. Bo nadal towarzyszyło
mi pytanie: kim jestem? W poszukiwaniu odpowiedzi
na nie pomogła mi niedzielna Eucharystia, kiedy czy-
tałam z ksi´dzem i dwiema kole˝ankami M´k´ Paƒ-
skà na role. PomyÊlałam wtedy: ja nie jestem
człowiekiem. Ja jestem tym słowem, które mówi Bóg.

Na podsumowanie naszego czasu wspólnie poje-
chaliÊmy na Dni Młodych do Jaczowa, skàd prze-
szliÊmy pielgrzymkà do Głogowa. RadoÊç drogi była
wielka. A prowadzenie siostry na wózku było dla
mnie doÊwiadczeniem udzielania pomocy, tak wy-
dawałoby si´, codziennej. Lecz była ona niezwykła,
wielkie te˝ było zaufanie siostry do mnie, która 

DOM
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KIM JESTEM 
DLA JEZUSA?
Rekolekcje młodzieżowe

Fragment figury Chrystusa z wewnętrznej kaplicy Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie, fot. Piotr Krzemiński
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Nale˝´ do pokolenia osób, które miały mo˝liwoÊç
wsłuchiwania si´ w wypowiadane słowa i przyglà-
dania si´ pontyfikatowi Jana Pawła II w czasie ca-
łego okresu jego trwania. 

Tu˝ po wyborze była wielka euforia radoÊci. Nie
dowierzaliÊmy, słuchaliÊmy do póênych godzin noc-
nych wiadomoÊci z Radia Wolna Europa. Powoli
docierało do nas, ˝e mimo funkcjonowania brutal-
nego totalitaryzmu, dokonało si´ coÊ wyjàtkowego,
coÊ, co rozpocz´ło zupełnie nowy rozdział w dzie-
jach ludzkoÊci. W czasie pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, poczuliÊmy powiew
powietrza o jakoÊci zupełnie do tej pory nieznanej.
Ówczesne władze stan´ły na wysokoÊci zadania, był
bardzo oryginalny pojazd wo˝àcy Ojca Âwi´tego,
były transmisje telewizyjne, wczeÊniejsze zakoƒcze-
nie pracy w wielu zakładach w miastach, w których
w danym dniu był Papie˝ Polak. Dziwnym zbiegiem
okolicznoÊci byłem w tych dniach w OÊwi´cimiu 
i 7 czerwca mogłem osobiÊcie braç udział w Mszy
odprawianej na terenie obozu koncentracyjnego
w Brzezince. Miałem wtedy 20 lat i całym sobà
chłonàłem słowa, a tak˝e klimat z tego miejsca.
Przed zakoƒczeniem Mszy wraz z kolegà pode-
szliÊmy pod sam ołtarz (rygory bezpieczeƒstwa nie
były w tamtym okresie tak radykalne jak po zama-
chu). W chwili, kiedy Jan Paweł II schodził ze scho-
dów i kierował si´ w stron´ tablic upami´tniajàcych
poszczególne narody, z których pochodziły ofiary
zagłady, staliÊmy kilka kroków od tej postaci z bieli.
Niewiele wówczas wiedziałem o istocie Êwi´toÊci,

ale to, co wówczas odczułem, co emanowało od na-
szego wielkiego rodaka, wywarło wpływ na całe dal-
sze moje ˝ycie.   

W kolejnych latach, ju˝ jako mà˝ i ojciec, wraz
z ˝onà uczestniczyliÊmy w wielu Mszach papieskich
w czasie wszystkich pielgrzymek do Polski. Nigdy
nie udało si´ nam byç blisko ołtarza, nigdy nie by-
liÊmy te˝ na audiencji w Rzymie, nie przyj´liÊmy
błogosławieƒstwa z bliska, nie rozmawialiÊmy z nim
bezpoÊrednio. OglàdaliÊmy wiele transmisji, słucha-
liÊmy homilii, czytaliÊmy napisane przez niego tek-
sty. Czas upływał, dzieci nam rosły, Ojciec Âwi´ty

CIESZYMY SIĘ 
I SŁUCHAMY Mieczysław Guzewicz

dopiero mnie poznała. MyÊlałam, ˝e po dojÊciu do
koÊcioła ju˝ podsumowałam swoje rekolekcje
w sercu. Myliłam si´… Adoracja krzy˝a było kul-
minacyjnym momentem. Kiedy zobaczyłam młodych
ludzi podchodzàcych do krzy˝a, usłyszałam w sercu
głos: tam jest Twoje podsumowanie rekolekcji. Po-
szłam ustawiç si´ w kolejk´. Kiedy doszłam i ju˝
byłam coraz bli˝ej, chciałam si´ wycofaç… coÊ si´
zadziało i nie wiedziałam sama do koƒca, co tam
robi´. Szedł za mnà ks. Radek, zaczàł do mnie
mówiç…, Êciskajàc swoje dłonie, zaczynałam czuç
pomału ulg´, a moje dłonie stawały si´ takie lekkie
i delikatne. Zrozumiałam, ˝e przez tego kapłana
Pan Jezus sam mnie prowadzi do swojego krzy˝a,
abym tam oddała wszystko Jemu. Kiedy obj´łam
krzy˝, poczułam, jak wielkà miłoÊç Bóg mi dał, jak
wspaniałych ludzi postawił na mojej drodze w cza-
sie tych rekolekcji. Ta radoÊç, kiedy rozmawialiÊmy
przy posiłkach czy w czasie wolnym, była dopełnie-
niem tego, co było głoszone rano, w południe i wie-
czorem… UÊmiech goÊcił mi na twarzy cały czas –
był on szczery, bo nim chciałam ka˝dej chwili dzi´-
kowaç ludziom, którzy mnie tam przyj´li, którzy dali
mi szans´ poznaç na nowo moje ̋ ycie i jeszcze moc-
niej ufaç Bogu. Za wszystko Chwała Panu.

Ewa Kulas
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PRZEMIE¡ SI¢ W MIŁOSIERDZIE

Pragn´ si´ cała przemieniç w miłosierdzie Twoje i byç
˝ywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten najwi´kszy
przymiot Boga, to jest niezgł´bione miłosierdzie Jego,
przejdzie przez serce i dusz´ mojà do bliênich.

Dopomó˝ mi do tego, o Panie, aby oczy moje były mi-
łosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sàdziła we-
dług zewn´trznych pozorów, ale upatrywała to, co pi´k-
ne w duszach bliênich, i przychodziła im z pomocà.

Dopomó˝ mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skła-
niała si´ do potrzeb bliênich, by uszy moje nie były obo-
j´tne na bóle i j´ki bliênich.

Dopomó˝ mi, Panie, aby j´zyk mój był miłosierny, bym
nigdy nie mówiła ujemnie o bliênich, ale dla ka˝dego
miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomó˝ mi, Panie, aby r´ce moje były miłosierne i peł-
ne dobrych uczynków, bym tylko umiała czyniç dobrze bliê-
niemu, na siebie przyjmowaç ci´˝sze, mozolniejsze prace.

Dopomó˝ mi, aby nogi moje były miłosierne, bym za-
wsze Êpieszyła z pomocà bliênim, opanowujàc swoje
własne znu˝enie i zm´czenie. Prawdziwe moje od-
pocznienie jest w usłu˝noÊci bliênim.

Dopomó˝ mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym
czuła ze wszystkimi cierpieniami bliênich. Nikomu nie
odmówi´ serca swego. Obcowaç b´d´ szczerze nawet
z tymi, o których wiem, ̋ e nadu˝ywaç b´dà dobroci mo-
jej, a sama zamkn´ si´ w najmiłosierniejszym Sercu Je-
zusa. O własnych cierpieniach b´d´ milczeç. Niech od-
pocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

O Jezu mój, przemieƒ mnie w siebie, bo Ty wszystko mo˝esz.

Âw. Faustyna Kowalska, Dzienniczek (nr 163)
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starzał si´, niedoł´˝niał i w koƒcu przyszedł ten
dzieƒ, o którym wiedzieliÊmy, ˝e jest ju˝ blisko – 
2 kwietnia 2005 roku, sobotni wieczór, wigilia
Âwi´ta Bo˝ego Miłosierdzia. Były łzy, wzruszenia,
smutek, niepewnoÊç, mała dezorientacja. Odszedł
On, nasz ojciec, pasterz, mistrz, przewodnik, opie-
kun. PoznaliÊmy go dobrze, z˝yliÊmy si´, przyzwy-
czailiÊmy i oto jest ju˝ Êwi´tym! To wszystko tak
szybko, tak normalnie, zwyczajnie. Cz´sto powta-
rzałem, ˝e było dla nas wielkim przywilejem ˝yç
w czasie tego pontyfikatu, ale teraz trzeba dodaç:
w czasie, kiedy ogłoszono go błogosławionym i Êwi´-
tym. Z perspektywy 36 lat jawi si´ to jako coÊ nie-
wiarygodnego. Jest Êwi´ty, o którym przez kolejne
wieki i tysiàclecia b´dà czytaç, mówiç, do którego
b´dà si´ modliç do koƒca Êwiata i jesteÊmy my,
gdzieÊ w małych miasteczkach, po których mo˝e nie
pozostanie ˝adnego trwałego Êladu. Ale jesteÊmy
jednoczeÊnie my, którzyÊmy tej Êwi´toÊci doÊwiad-
czali bezpoÊrednio, którzyÊmy si´ nià karmili, prze-
nikali i którzy stanowiliÊmy tło, grunt, Êrodowisko
do jej rozwoju.

Âwi´toÊç to najwy˝szy poziom ˝ycia Ewangelià,
realizacji słów Jezusa. Ale ˝aden Êwi´ty nie funk-
cjonował w bezludnej przestrzeni, na innej planecie.
Ewangelia jest po to, aby jà realizowaç w relacji do
konkretnych osób. Czasami jest to tylko garstka,
kilkuset tubylców, biedaków, tr´dowatych, czasami
mieszkaƒcy jakiegoÊ miasta, okolicy, kraju. Jan
Paweł II zaistniał jako Êwiadek Dobrej Nowiny
wobec całego Êwiata (!).  Tak, ma ona, jej treÊç,
w połàczeniu z mocà Ducha Âwi´tego, takà właÊci-
woÊç: mo˝e w pełni byç zrealizowana przez danà
osob´ wobec kilku współbraci, ale tak˝e wobec całej
populacji. W tym przypadku to my, obecna genera-
cja, kilka miliardów ludzi, byliÊmy odbiorcami tego
przekazu, ale i gruntem, Êrodowiskiem rozwoju.
Mamy wi´c swój udział w tej niezwykłej Êwi´toÊci
tego wyjàtkowego człowieka. Mog´ si´ wi´c cieszyç,
˝e osobiÊcie, w mikroskopijnej czàsteczce, przyczy-
niłem si´ do owej Êwi´toÊci, ale te˝ jako naród

mamy szczególne powody do radoÊci i dumy, bo
w tej cz´Êci, przyczyniliÊmy si´ ju˝ do togo w stop-
niu niemałym. „Tu si´ wszystko zacz´ło”, ale te˝ tu
si´ sporo rozwijało  i realizowało. Jest to powód do
dumy, ale te˝ wielkie zobowiàzanie. 

Nie ma lepszego sposobu wyra˝eni wdzi´cznoÊci
Bogu za ten pontyfikat, za takiego człowieka, jak
wprowadzanie w ˝ycie jego nauczania. Pozostawio-
nych słów jest ogrom. W tym przypadku słowo to nie
jest obcià˝one w najmniejszym stopniu elementem
przesady. ˚ycia nie starczy, aby to wszystko prze-
czytaç, zgł´biç. Ale i nie trzeba wszystkiego. Mamy
tu podobnà właÊciwoÊç, jak w przypadku Ewangelii.
Czasami wystarczy jeden werset, krótki fragment,
fascynacja nim, realizacja, wprowadzenie w ˝ycie
i mo˝e si´ okazaç, ̋ e osiàgniemy najwi´kszy poziom
Êwi´toÊci, urzeczywistnimy całoÊç wa˝nych idei.

W czasie uroczystoÊci kanonizacyjnej mocno do-
tkn´ły mnie słowa papie˝a Franciszka: „W tej posłu-
dze Ludowi Bo˝emu Jan Paweł II był papie˝em
rodziny. KiedyÊ sam tak o sobie powiedział, ˝e
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chciałby zostaç zapami´tany jako papie˝ rodziny”.
OsobiÊcie zawsze tak myÊlałem, cz´sto powtarzajàc
to wyra˝enie. Ale przecie˝ tak po prostu było, to sà
niezaprzeczalne fakty, to był wielki papie˝ rodziny!
Pierwsze pi´ç lat pontyfikatu w ramach Êrodowych
katechez nauczał o rodzinie, pierwszy synod poÊwi´-
cił mał˝eƒstwu i rodzinie, w 1981 roku napisał Ad-
hortacj´ Familiaris Consortio, poÊwi´conà tej
tematyce. Potem były Listy do rodzin, dzieci, kobiet,
młodzie˝y, osób starszych, Encyklika Evangelium
Vitae. Na ok. 80 tysi´cy stron napisanych przez Jana
Pawła II w czasie pontyfikatu, ok. 37 tys. dotyczyło
mał˝eƒstwa i rodziny. Czy mo˝na mieç wàtpliwoÊci,
˝e to był papie˝ rodziny? I właÊnie jako pasterz za-
troskany o t´ najwa˝niejszà dla ludzkoÊci wspólnot´,
powiedział do nas 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie
znaczàce słowa: „DziÊ z tà samà nadziejà prosz´
was: wchodzicie w nowe tysiàclecie z ksi´gà Ewan-
gelii! Niech nie zabraknie jej w ˝adnym polskim
domu! Czytajcie i medytujecie! Pozwólcie, by Chrys-
tus mówił!”. Ka˝dy ma zapewne jakieÊ słowa z nau-
czania papie˝a Polaka, które uznaje za szczególne,
którymi stara si´ kierowaç w ˝yciu, uznajàc je za dro-
gowskaz, słowo ˝ycia, motto. Nie przecz´, ˝e jest to
troch´ subiektywne, ale osobiÊcie uwa˝am, ̋ e wska-
zany cytat, to najwa˝niejsze słowa, jakie zostawił
nam nasz, ju˝ Êwi´ty, ojciec. Jest to zdanie – klucz,
synteza, ale te˝ duchowy testament, wa˝na cz´Êç
jego woli. Nie byliÊmy jeszcze wówczas w struktu-
rach Unii, nie wyjechało tak wielu z nas za chlebem
do innych krajów, nie mieliÊmy tak wielkiej iloÊci
rozwodów i takiego poziomu czynników niszczàcych
rodzin´, nie zdawaliÊmy sobie te˝ sprawy z tego, do
jakiego poziomu dojdzie sprzeciw wobec Jezusa
w ojczyênie Êwi´tego Jana Pawła. 

Kilka tygodni temu rozmawiałem z kobietà,
która prze˝ywała ogromny dramat w mał˝eƒstwie
i w rodzinie. Wyjechała do pracy do Londynu.
W domu zostawiła m´˝a i dwoje dzieci w wieku 10
i 14 lat. Kredyt zaciàgni´ty, budowa rozpocz´ta,
ona znajàca j´zyk angielski, majàca znajomych

w Anglii. Po roku mà˝ oznajmia: „nie wracaj, nie
masz od czego wracaç, ja jestem ju˝ z innà ko-
bietà”. Jan Paweł II wiedział w 1999 roku, jaki b´-
dzie poziom zagro˝eƒ spadajàcych na polski dom.
Dlatego tak bardzo nas prosił, aby czytaç Ewange-
li´ i w ten sposób dawaç mo˝liwoÊç Jezusowi, aby do
nas mówił. A Mistrz mówi do nas mi´dzy innymi
i takie słowa: „A tak ju˝ nie sà dwoje, lecz jedno ciało.
Co wi´c Bóg złàczył, człowiek niech nie rozdziela”
(Mt 19, 6). Bóg przez sakrament mał˝eƒstwa złàczył,
mał˝onkowie poprzez wyjazdy w pojedynk´ rozdzie-
lajà. Efekty sà przera˝ajàce. Wskazany przykład jest
jednym w tysi´cy w ostatnich latach. 

Mo˝e jeszcze jedna historia. Kilka miesi´cy temu
poprosiła mnie o rozmow´ bardzo smutna kobieta.
PodkreÊlam ów smutek, poniewa˝ zarówno twarz,
jak i oczy objawiły wn´trze pogrà˝one w całkowitym
braku radoÊci. Wypowiedziała kilka razy słowa: dla
naszego mał˝eƒstwa nie ma ju˝ ratunku. TreÊç opo-
wiedzianej historii potwierdzała jej odczucia. Skala
i ró˝norodnoÊç dramatów nie dawały podstaw do do-
strzegania najmniejszego promienia nadziei. Po wy-
słuchaniu przejmujàcej relacji, przywołałem
fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Janowej.
Zwróciłem uwag´, ˝e Jezus przyszedł na wesele
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Ks. Tomasz Filinowicz – kapłan archidiecezji wroc-
ławskiej, wyÊwi´cony w 2008 roku. Ju˝ po roku ka-
płaƒstwa diecezjalny duszpasterz głuchych i niewi-
domych. Niedługo potem – kapelan Zakładu Opie-
kuƒczo-Leczniczego. Od niedawna – kapelan hospi-
cjum dzieci´cego. MieliÊmy okazj´ spotkaç si´ dwa
lata temu podczas konferencji organizowanej przez
Cichych Pracowników Krzy˝a: „Usłyszcie nasz
głos”, o alternatywnych sposobach komunikacji. Na-
szym wrocławskim łàcznikiem była niewidoma człon-
kini (i zaanga˝owana działaczka) Centrum Ochot-
ników Cierpienia – Beata Wawerska.

Izabela Rutkowska – Czy kiedykolwiek Êniło si´ Ksi´-
dzu, ˝e tak b´dzie wyglàdaç Ksi´dza kapłaƒstwo?
Ks. Tomasz Filinowicz – Nigdy w ˝yciu! Jechałem na
kurs j´zyka migowego naprawd´ z ciekawoÊci i nie łà-
czyłem tego z ewentualnoÊcià póêniejszej pracy
duszpasterskiej. Pami´tam, ̋ e gdy słuchałem ró˝nych
kleryków, siostry zakonne z innych diecezji, jak opo-
wiadali o tym, jak si´ anga˝ujà w prac´ z Głuchymi,
jak wymieniali si´ radami, co mo˝na by zmieniç, za-
proponowaç, nie przywiàzywałem nawet zbytniej
wagi do tych Êwiadectw. Byłem przekonany, ˝e jak
wróc´, to nikt nawet nie b´dzie pami´tał, ̋ e taki kurs

zrobiłem. Ale gdy tylko zostałem ksi´dzem, od razu
dostałem parafi´ właÊnie z duszpasterstwem niesły-
szàcych… Poczàtki były bardzo trudne – mnóstwo cza-
su musiałem poÊwi´ciç, by przetłumaczyç Ewangeli´,
by zamigaç całà Msz´. Ale nie to było najtrudniejsze
– po jednym kursie j´zyka migowego, gdy zna si´

BOSKI TANDEM
GŁUCHEGO 
Z NIEWIDOMYM

ks. Tomasz Filinowicz

w Kanie właÊnie w tym celu, aby uratowaç mał˝eƒ-
stwo i dokonał tego przez cud. Bardzo zresztà nie-
wiarygodny i spektakularny. Dodałem, ˝e skoro sà
mał˝eƒstwem sakramentalnym, to, niezale˝nie od
poziomu zła i zagmatwania, majà podstawy do tego,
aby prosiç Jezusa o cud. Od razu dostrzegłem
zmian´ na twarzy i w oczach. Smutek jeszcze był,
ale wyraênie przebijały si´ te˝ promienie radoÊci
i nadziei. Jezus przez swoje słowa zapisane w Ewan-
gelii przemawia, podpowiada, pokazuje drogi wyj-
Êcia. Dlatego Âwi´ty Jan Paweł II tak bardzo nas
wtedy prosił, abyÊmy czytali Ewangeli´, słuchali Je-
zusa. Jego słowa z jednej strony pokazujà ideał, sà
nieomylnymi wskazaniami, tak bardzo wa˝nymi
w naszych rodzinnych uwarunkowaniach, ale te˝
mogà wskazaç Êwiatło „dla naszych stóp” (por. 
Ps 119,105), kiedy zaczyna nas ogarniaç mrok.

Nast´pca Jana Pawła II papie˝ Benedykt napi-
sał: „Ewangelia nie jest jedynie przekazem treÊci,
które mogà byç poznane, ale jest przesłaniem, które
tworzy fakty i zmienia ̋ ycie” (Spe Salvi, nr 2). Bez
wàtpienia powinna ona zmieniaç i kreowaç najpierw
nasze ˝ycie rodzinne. 

Przemin´ła długo oczekiwana i pi´knie przepro-
wadzona kanonizacja. Mo˝emy ju˝ si´ modliç:

„Âwi´ty Janie Pawle II…”. I mo˝e zwi´kszy to sku-
tecznoÊç naszych modlitw? Ale oprócz modlitwy po-
trzebna jest codzienna postawa, Êwiadectwo ˝ycia,
szczególnie w rodzinie, skoro modlimy si´ za po-
Êrednictwem papie˝a rodziny. Mamy za co byç
wdzi´czni Bogu jako katolicy i jako Polacy, jako
mał˝onkowie i jako rodzice. Ale nie mo˝emy po-
przestawaç  na słowach, gestach i odczuciach.
Nawet jeÊli ktoÊ był na kanonizacji w Rzymie i ma
w sobie wspomnienia, w komputerze pi´kne zdj´cia,
ale nie podejmie jakiejÊ konkretnej decyzji i nie roz-
pocznie działaƒ, efekty b´dà znikome. Pytaj Boga
w swojej codziennej modlitwie, jak masz post´po-
waç, aby Mu pokazaç, ˝e Êw. Jan Paweł II był dla
ciebie kimÊ bardzo wa˝nym, zastanawiaj si´, szu-
kaj odpowiedzi, ale zauwa˝, ˝e słowa z Pelplina za-
wierajà bardzo konkretne wskazanie. I nie jest to
tylko zach´ta do czytania i wprowadzania Słowa
Bo˝ego w relacje rodzinne. Jest to potwierdzenie,
˝e czytanie Biblii to nade wszystko najdoskonalsza
modlitwa. Przez czytanie Słowa Bo˝ego dajemy Je-
zusowi mo˝liwoÊç, aby do nas mówił. Nie ma innej
modlitwy, stwarzajàcej mo˝liwoÊç rozmowy z Mist-
rzem w sposób tak konkretny. Rozmowy, w której
mo˝emy usłyszeƒ bardzo wa˝ne treÊci, bez których
nie poradzimy sobie, a nasz polski dom przybieraç
b´dzie obraz daleki od ideału, na jakim tak bardzo
zale˝ało Êwi´temu Janowi Pawłowi II. 

„Âwi´ty Janie Pawle II, dzi´kujemy Ci za to, co
zrobiłeÊ dla naszych rodzin, za Twojà modlitw´ za
nas, za wypowiedziane słowa. Dzi´kujemy za Twojà
pełnà ofiarnoÊci posług´ na rzecz Êwi´toÊci naszych
mał˝eƒstw i rodzin. Prosimy ci´, wstawiaj si´ za
nami u Boga. Wypraszaj nam potrzebne łaski. Pro-
simy, wyproÊ nam łask´ gorliwoÊci i wytrwałoÊci
w codziennym czytaniu Ewangelii. Niech polski dom
utwierdza swoje fundamenty wiary przez ró˝ne
praktyki i formy pobo˝noÊci, ale głównie przez re-
gularne przyjmowanie Komunii przez domowników
i przez codzienne karmienie si´ Słowem Bo˝ym.
Amen”.

Fot. Carmine di Pinto z redakcji L'Ancora
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Ks. Tomasz migający Mszę św.
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jedynie 500 znaków, trudno swobodnie rozmawiaç
z Głuchymi. Bałem si´ kontaktu, tego, ̋ e nie wszyst-
ko rozumiem ze spowiedzi… Po roku pracy nagle zos-
tałem wezwany przez biskupa – postanowił mianowaç
mnie diecezjalnym duszpasterzem niesłyszàcych!
Poprzedni duszpasterz jest ju˝ starszy i schorowany,
nie mo˝e posługiwaç, a jak si´ okazało, ja byłem w die-
cezji jedynym kapłanem znajàcym j´zyk migowy.

– A niewidomi?
– U nas, w archidiecezji wrocławskiej, zawsze łàczy-
ło si´ te dwa duszpasterstwa i ten, kto zostawał dusz-
pasterzem niesłyszàcych, automatycznie opiekował
si´ te˝ niewidomymi.

– Komu łatwiej prze˝ywaç liturgi´ – niesłyszàcym czy
niewidomym?
– Niewidomy ma o wiele proÊciej – mo˝e pójÊç na
Msz´ Êw. do ka˝dego koÊcioła, niekoniecznie do swo-
jego duszpasterstwa, dobry słuch mu wystarczy, by
jà prze˝yç – my te˝ przecie˝ cz´sto podczas modlitwy
zamykamy oczy albo z powodu tłumu nie widzimy
ołtarza. Tak, potrzebuje przewodnika, ma problem
z rozeznaniem przestrzeni, ale zawsze mo˝e kogoÊ
poprosiç o pomoc. A niesłyszàcy czy niedosłyszàcy,
jeÊli nie ma na Mszy migajàcego tłumacza, zrozu-
mie niewiele. Aparaty słuchowe nie zawsze zdajà eg-
zamin, pogłos w koÊciele utrudnia, a cz´sto unie-
mo˝liwia zrozumienie. Dlatego w duszpasterstwie nie-
słyszàcych głosz´ katechezy eucharystyczne – tłu-
macz´ ka˝dy gest, ruch, do czego słu˝à odpowiednie
naczynia, co oznaczajà kolory, szaty. To mo˝e w ja-
kiÊ sposób pomóc prze˝ywaç Msz´ Êw. bez tłumacza,
którà oni tylko oglàdajà. Nie ukrywam wi´c, ̋ e wi´-
cej czasu poÊwi´cam na prac´ z niesłyszàcymi.
W ka˝dà niedziel´ mam dwie albo trzy Msze Êw. dla
niesłyszàcych, a z niewidomymi spotykam si´ tylko
raz w miesiàcu.

– Czy organizuje si´ pielgrzymki dla niewidomych?
Skoro nie widzà, to mo˝na powiedzieç – po co?

– Tak. Ostatnio byliÊmy na ogólnopolskiej pielgrzymce
niewidomych w Chełmnie, na majówce w Trzebnicy,
wczeÊniej w Henrykowie. To prawda – to, co dla nas
w takich miejscach jest atrakcjà, dla nich atrakcyj-
ne nie jest. Nie ucieszy ich zbytnio wystrój koÊcio-
ła, obrazy, rzeêby, freski. Na pewno wi´c nie je˝d˝à
tam ze wzgl´du na zewn´trzne walory. Ale czy my
pielgrzymujemy na Jasnà Gór´ po to, ˝eby oglàdaç
obrazy na Êcianach bazyliki? Na pewno walory es-
tetyczne zwiàzane z oglàdaniem majà dla nas jakàÊ
wartoÊç, ale do nich si´ nie ograniczamy. ObecnoÊç
tam ma zupełnie inny wymiar.

– Na czym polega specyfika duszpasterstwa dla nie-
widomych?
– Powstała kiedyÊ na KUL praca doktorska jednego
ksi´dza na temat tego duszpasterstwa i zgadzam si´
z jego wnioskiem, ̋ e dla wi´kszoÊci uczestniczàcych
najwa˝niejszym elementem jest spotkanie w gronie
osób z tego samego Êwiata. Nawet ten charakter nad-
przyrodzony schodzi na drugi plan. Bardzo cz´sto nie-
widomi mówià o tym, ˝e tu, na spotkaniach, czujà
si´ po prostu komfortowo.

– Czy głoszàc dla nich katechez´, kazanie, wybiera
Ksiàdz jakieÊ specjalne tematy?
– Nie. Idziemy naturalnym, liturgicznym rytmem – sło-
wo Bo˝e jest z danego dnia, cykl katechez ma,
owszem, ka˝dego roku swojà tematyk´, ale ona nie jest
jakoÊ szczególnie wybierana pod kàtem niewidomych.
Czasem pojawiajà si´ tematy dotykajàce wprost pro-
blemu wzroku, ale zasadniczo nie. W rozumieniu prawd
wiary czy przekazu Ewangelii niczym si´ nie ró˝nimy.
Zresztà i sami niewidomi raczej nie mówià o tym, by
brak wzroku wpływał jakoÊ na prze˝ywanie wiary, re-
lacj´ z Bogiem. Owszem, pytajà Boga, buntujà si´ –
dlaczego nie widz´, dlaczego musz´ tak ˝yç? Tak jak
ka˝dy, kto doÊwiadcza cierpienia, choroby.

– A czy niewidomi mówià o swoich marzeniach do-
tyczàcych tamtego Êwiata – czy liczà na to, ̋ e w Nie-

bie b´dà widzieç, ̋ e wreszcie zobaczà swoich bliskich,
ró˝nych Êwi´tych, Maryj´, ˝e zobaczà Boga?
– A to jest ciekawy wàtek i to poruszany zarówno
przez niewidomych, jak i niesłyszàcych: czy w Nie-
bie b´d´ widział, b´d´ słyszał. Ró˝nica tu jest tylko
taka, ˝e jakkolwiek niewidomi liczà na to, ˝e b´dà
widzieç, to głusi nie tyle liczà na to, ̋ e b´dà słyszeç,
ale ̋ e wreszcie zostanà zrozumiani, ̋ e wszyscy b´dà
umieli mówiç ich j´zykiem migowym i ˝e b´dà mog-
li sobie migaç z Panem Bogiem. 

– Posługuje si´ Ksiàdz głównie nazwà Głuchy (i do tego
du˝à literà) albo niesłyszàcy. Zwykle jednak u˝ywa-
ło si´ formy głuchoniemi. Czy to jakaÊ istotna ró˝nica?
– W zasadzie nazwa głuchoniemi jest uwa˝ana przez
Głuchych jako wr´cz obraêliwa. Jak twierdzà: my nie
słyszymy, ale mówimy – mamy swój j´zyk. Ostatnio
sami zainteresowani postulujà, aby wykreÊliç wpis
o niepełnosprawnoÊci Głuchych i uznaç ich za mniej-
szoÊç kulturowo-j´zykowà, zapisujàc ich nazw´
wielkà literà, tak jak inne mniejszoÊci (typu: Romo-
wie). Były nawet w Warszawie manifestacje w tej
sprawie. W Ameryce jest np. cały uniwersytet dla Głu-
chych, z głuchym rektorem, wykładowcami. Oni majà
swój Êwiat – ze swojà kulturà i swoim j´zykiem. 

– Czy sà głusi kapłani?
– W Kanadzie w zeszłym roku został wyÊwi´cony głu-
chy kapłan. U nas, w Polsce, to wcià˝ nie do pomy-
Êlenia. Zresztà nie tylko w przypadku głuchoty…
Mo˝e to byç nasza pretensja pod adresem KoÊcioła,
ale musimy tak˝e pami´taç, ˝e KoÊciół wiele uczy-
nił i wcià˝ czyni dla tego Êrodowiska. Wynalazcà j´-
zyka migowego był kapłan – o. M.K. de l’Epee, tak
samo pierwsze szkoły dla głuchoniemych (bo tak przez
lata si´ nazywały) tak˝e prowadziły oÊrodki katolickie.
Ka˝da diecezja w Polsce ma swoje duszpasterstwo
niesłyszàcych i ta praktyka trwa ju˝ pół wieku. Na-
tomiast system paƒstwowy dopiero od niedawna do-
strzega niesłyszàcych. Dopiero w tych latach wesz-
ła w Polsce ustawa o obowiàzku zapewnienia 

KS. FILIP SMALDONE –
PATRON GŁUCHYCH

W roku 2006 został kanonizowany przez papie˝a
Benedykta XVI, który ustanowił go patronem
wszystkich niesłyszàcych. Urodził si´ 15 paê-
dziernika 1848 r. w Neapolu. Ju˝ w okresie stu-
diów seminaryjnych zainteresował si´ losem naj-
bardziej opuszczonych w tym czasie chorych: nie-
słyszàcych. Po Êwi´ceniach pracował jako katecheta
i wikary w kilku parafiach. Był tak˝e kapelanem
szpitalnym i odwiedzał chorych w domach. Opie-
kujàc si´ ofiarami wielkiej epidemii d˝umy, zara-
ził si´ od nich tà chorobà – odzyskał zdrowie jedynie
dzi´ki nadzwyczajnej pomocy Madonny z Pompei,
dla której ˝ywił przez całe ˝ycie szczególnà
wdzi´cznoÊç. Pracujàc wÊród osób głuchych,
ks. Smaldone wcià˝ poszukiwał nowych metod pe-
dagogicznych. Widział bowiem, ̋ e tradycyjne spo-
soby wychowania i katechizacji sà niewystarcza-
jàce. Po latach pracy zało˝ył specjalny dom dla głu-
choniemych, prowadzony przez grup´ Êwieckich
i kapłanów. W 1885 r. zało˝ył w Lecce zakład dla
niesłyszàcych. Z czasem powstał w nim pomysł, aby
grupa pracujàcych z nim kobiet miała charakter
wspólnoty zakonnej – i tak powstał zalà˝ek zgro-
madzenia Sióstr Salezjanek od NajÊwi´tszych
Serc. Jest to pierwszy i do tej pory jedyny zakon
na Êwiecie, którego szczególny charyzmat stanowi
praca wÊród niesłyszàcych. Ks. Smaldone zmarł 
3 czerwca 1923 roku w Leece, w opinii Êwi´toÊci. 

Edyta Pruszyƒska (red.), Mi-
rosław Jajko SJ, Apostoł
g ł uchych .  Âw.  F i l i p
Smaldone. Komiks, Wy-
dawnictwo Salwator, Kra-
ków 2012



Musz  ́to zamigaç za pomocà znaku „precz, wynoÊ sí ”.
Niedawno pytał mnie uczeƒ z liceum – co to jest czar-
na godzina? To godziny majà kolory?

– W sumie trudno si´ dziwiç, ˝e chcà byç postrze-
gani jak mniejszoÊç kulturowo-j´zykowa… My prak-
tycznie nie musimy si´ zbytnio nad wieloma poj´ciami
zastanawiaç, wszelkie modlitwy wypowiadamy au-
tomatycznie. Ale gdyby wejÊç gł´biej, np. w takà Li-
tani´ Loretaƒskà – czy na pewno wszyscy wiemy, co
to znaczy: Wie˝a Dawidowa, Arka Przymierza,
Panna mo˝na, Zwierciadło sprawiedliwoÊci… Sko-
ro Êwiat poj´ç jest tak uproszczony, czy jednoczeÊ-
nie i ich Êwiat wiary jest uproszczony?
– Troch´ tak. Na przykład – wyje˝d˝amy teraz z mło-
dzie˝à na rekolekcje. I o ile z młodzie˝à słyszàcà mo˝-
na zrobiç takà 20-minutowà medytacj´ – czytanie
i rozwa˝anie tekstu biblijnego, to z młodzie˝à nie-
słyszàcà nie jest to ju˝ takie oczywiste. Bo w poło-
wie ten tekst jest dla nich niezrozumiały. On przeczyta
ten tekst i co dalej? Ich myÊlenie poj´ciowe jest bar-
dzo ubogie. Taka modlitwa myÊlna – bardzo trudny
problem. Jak zaobserwowałem, oni nie majà takiej
umiej´tnoÊci skupienia uwagi na myÊlach, trudno im
jakoÊ dłu˝ej si´ modliç. ByliÊmy teraz na kanoniza-
cji Jana Pawła II i potem w Leece, w sanktuarium
patrona niesłyszàcych, Êw. Filipa Smaldone i jedna
siostra, niezwiàzana ze Êwiatem niesłyszàcych,
mówi mi na ucho – ale dajmy im troch´ wi´cej cza-
su na modlitw´. Powiedziałem ok, ale najpierw mu-
sz´ im powiedzieç, ̋ e teraz b´dzie specjalny czas na
modlitw´ i podpowiedzieç, w jakich intencjach war-
to si´ pomodliç.

– Czy to jest problem głuchoty czy formacji?
– Pewnie jednego i drugiego. To jest bardzo zło˝o-
ny problem. Gdy oni idà do koÊcioła na swojà Msz´,
na której mogà spotkaç ró˝nych znajomych ze swo-
jego Êrodowiska, to przede wszystkim szukajà kon-
taktu, aby móc sobie choç troch´ porozmawiaç, bo
na co dzieƒ ̋ yjà w du˝ej izolacji. I to jest zrozumiałe.
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tłumacza j´zyka migowego w urz´dach. Nie wsz´dzie
to jednak jest realizowane. Nie jest te˝ łatwe – Głu-
chy musi zgłosiç zapotrzebowanie na tłumacza,
np. na dwa dni przed wizytà w urz´dzie. A rejestracja
w przychodzi szpitalu? Naprawd´ niewiele jest
w Polsce miejsc publicznego u˝ytku przystosowanych
do potrzeb ludzi niesłyszàcych.

– Cz´sto wydaje nam si´, ˝e dzi´ki j´zykowi migo-
wemu Głuchy mo˝e Êwietnie porozumieç si´ z ka˝-
dym Głuchym na całym Êwiecie, bo jest to jakby sys-
tem znaków obrazkowych, umownych gestów. Czy rze-
czywiÊcie wystarczy opanowaç znaki j´zyka migo-
wego, by zrozumieç ka˝dego Głuchego?
– Na poczàtku ju˝ trzeba zauwa˝yç, ̋ e w samym j´-
zyku polskim sà dwa systemy migania – SJM (sys-
tem j´zykowo-migowy) i PJM (polski j´zyk migowy).
J´zyk systemowy to tak jakby nakładka na j´zyk pol-
ski foniczny, a polski j´zyk migowy – to ten, którego
Głusi u˝ywajà na co dzieƒ. Ale nawet gdy si´ opanuje
oba, mo˝na mieç problemy, aby kogoÊ zrozumieç, bo
u˝ywa znaków, do których przyzwyczaił si´ w swo-
im Êrodowisku – u˝ywa niejako swojego slangu czy
dialektu. Jest, oczywiÊcie, pewna grupa znaków
zrozumiała dla wszystkich migajàcych na Êwiecie, ale
nawet słowo Polska my pokazujemy inaczej, Ukraiƒcy
inaczej, Anglicy jeszcze inaczej. Niestety, nie ka˝dy
Głuchy zna jednoczeÊnie SJM i PJM. Ja oczywiÊcie
uczyłem si´ systemu, bo takie jest zało˝enie kursu. Do-
piero teraz, przez samo przebywanie z Głuchymi na
co dzieƒ mog´ ju˝ rozmawiaç z nimi w PJM.

– Na czym polega ró˝nica w j´zyku migowym i tym
fonicznym?
– Migowy, jako system gestów, obrazów nie posiada
całej gamy łàczników, partykuł, przysłówków, przy-
imków – pewnych niuansów nie poka˝e si´ nigdy. Na-
sze ˝arty najcz´Êciej w ogóle nie sà dla nich Êmiesz-
ne. Du˝ym problemem sà tu te˝ poj´cia abstrakcyjne,
metafory. To tym bardziej utrudnia przekaz biblijny,
szczególnie te ksi´gi, w których tych metafor jest wie-

le, jak Ksi´ga Izajasza, PieÊƒ nad pieÊniami, MàdroÊç
Syracha. Dla nas, słyszàcych, sà to trudne teksty.

– Jak wytłumaczyç takie terminy, jak zbawienie, łas-
ka, królestwo niebieskie?
– Jest to trudne. I to te˝ wymaga ode mnie szcze-
gólnego przygotowania – musz´ najpierw sam usiàÊç
z tym tekstem, przepracowaç temat, przeło˝yç. Do
niesłyszàcych jednak trzeba mówiç inaczej – spro-
wadzaç te wszystkie teologiczne terminy do nazw kon-
kretnych, bliskich ˝yciu. Oprócz słowa mówionego
i miganego pokazuj´ te˝ slajdy z ró˝nymi obrazami,
scenkami. Ale okazuje si´, ̋ e coraz wi´cej osób sły-
szàcych chce uczestniczyç w naszych Mszach właÊ-
nie z tego powodu – mówià, ˝e wreszcie wiedzà,
o czym jest Ewangelia. Bo mo˝na mówiç górnolot-
nie – ˝e Pan Bóg jest wspaniały, miłosierny, ale co
z tego wynika? OczywiÊcie, sà migi na te ró˝ne teo-
logiczne okreÊlenia, ale dla niesłyszàcych kazanie peł-
ne tego typu słów niewiele wnosi. No i trzeba nau-
czyç si´ omijaç metafory. Np. takie zdanie z Ewan-
gelii: „Zejdê mi z oczu szatanie” – co to znaczy? ̊ e
szatan stoi mi na oczach? A w ogóle dlaczego Jezus
mówi tak do Piotra? To Piotr jest szatanem? To
w koƒcu kto na tych oczach stoi – Piotr czy szatan?

NIEWIDZIALNA WYSTAWA
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a, 
budynek Millenium Plaza
www.niewidzialna.pl

Serdecznie polecam wszystkim widzàcym to niezwykłe
doÊwiadczenie, które pozwoli przenieÊç si´ w Êwiat ludzi
niewidomych. Przewodnikami po wystawie i nauczycie-
lami sà tu sami niewidomi. Mo˝na dowiedzieç si´, co to
jest tyflografika, jak wyglàda maszyna do pisania braj-
lem, poznaç specyfik´ codziennego ˝ycia niewidomych,
sprz´ty ułatwiajàce im ˝ycie, zadaç ka˝de pytanie
(nawet to o kolorach). Przygoda trwa półtorej godziny.
Pierwsze pół godziny to niezb´dne informacje o Êwiecie
niewidomych w cz´Êci „widzialnej”. Ale zaraz potem
zaczyna si´ podró˝ w inny wymiar... Aby tam wejÊç –
zamknij oczy, podaj r´k´ swojemu niewidomemu prze-
wodnikowi i zaufaj mu w ciemno!

Byłam, słuchałam, dotykałam! Dzi´ki temu bardziej ro-
zumiem i cz´Êciej dzi´kuj´ Bogu za dar wzroku! 
JeÊli jesteÊ z Warszawy albo przez nià przeje˝d˝asz –
nie przegap!

Izabela Rutkowska

PRZYJDè NA WYSTAW¢ I… 
ZAMKNIJ OCZY! 

Majówka z duszpasterstwem niewidomych
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Poza tym – medytacja nad tekstem jest dla nich tro-
ch´ tym, czym np. dla mnie medytacja nad tekstem
biblijnym w j´zyku angielskim – troch´ słówek
znam, reszt´ „na migi”, ale za mało, by nad tym tek-
stem medytowaç – medytowaç w j´zyku angiel-
skim…? niemo˝liwe. Ró˝nica mi´dzy j´zykiem,
w którym piszemy i mówimy, a j´zykiem migowym
jest naprawd´ du˝a – my myÊlimy poj´ciami, słowami
– oni nie. Tu bardziej by si´ mo˝e sprawdziła mod-
litwa przed Ikonà. Choç i to łatwe nie jest…

– Ale jest w tym pewne pocieszenie. Bo skoro Pan Bóg
dopuszcza na człowieka głuchot´, a zarazem ten fakt,
˝e nie b´dzie dla niego mo˝liwe zrozumienie tych
wszystkich poj´ç i niuansów teologicznych, to mo˝e
znaczy, ˝e to wszystko nie jest nam a˝ tak koniecz-
ne do zbawienia?
– Ludzie, którzy nie umieli czytaç i pisaç, oraz ci, któ-
rzy zrobili doktoraty i habilitacje z teologii, stanà
ostatecznie przed tym samym Panem Bogiem. Do Nie-

ba pójdà tak˝e ci, którzy nie byli w stanie powtórzyç
zdania z Ewangelii. O to wi´c bym tak si´ nie mar-
twił. Wszak sàdzeni b´dziemy z miłoÊci…

– Czasem zadajemy takie pytanie, mo˝e nie na miej-
scu: co byÊ wolał, nie widzieç czy nie słyszeç? Jak to
wyglàda z Ksi´dza perspektywy, jako duszpasterza
niesłyszàcych i niewidomych?
– Sam ludziom zadaj´ takie pytanie – wi´kszoÊç osób
odpowiada, ̋ e gorzej jest nie widzieç. Bo brak wzro-
ku wià˝e si´ z pewnà niesamodzielnoÊcià. Gdy nie sły-
sz´ i tak nadal wszystko mog´ – wsz´dzie pójÊç, po-
jechaç (bo głusi mogà mieç prawo jazdy), wszystko koło
siebie zrobiç – ubraç si´, ugotowaç. I dlatego wyda-
je si´, ˝e to jest lepsza sytuacja. Ale tylko teoretycz-
nie. KtoÊ powiedział: brak wzroku odcina od Êwiata
rzeczy, brak słuchu odcina od Êwiata ludzi. Podstawà
naszych relacji mi´dzyludzkich, społecznych jest ko-
munikacja. Brak słuchu i brak znajomoÊci j´zyka, któ-
rym posługuje si´ wi´kszoÊç ludzi, izoluje. Ostatnio zos-

tałem poproszony do pewne-
go pana po szeÊçdziesiàtce,
który mieszka na wsi, w któ-
rej nie ma nikogo, kto by znał
j´zyk migowy. On jest zupeł-
nie wyizolowany z tej spo-
łecznoÊci, jest zupełnie sam.
Niewidomy mo˝e bez wi´k-
szego problemu spotkaç si´
z drugim człowiekiem i na-
wiàzaç relacj´, bo sà w sta-
nie razem porozmawiaç. 

– Przyjaêƒ z Głuchym wy-
maga zatem o wiele wi´cej
wysiłku… Czy oni te˝ tak to
odczuwajà? Czy niesłyszàcy
wolałby byç niewidomym
i na odwrót?
– Opowiem Pani takà histo-
ri´. Na co dzieƒ pracuj´

z dzieçmi niesłyszàcymi, ale pewnego dnia katechetki
ze szkoły dla niewidomych poprosiły mnie, abym
z nimi pojechał na pielgrzymk´ do Wadowic. W au-
tobusie dzieci zacz´ły si´ mnie pytaç, co robi´, gdzie
pracuj´. Mówi´ im wi´c, ˝e pracuj´ z dzieçmi nie-
słyszàcymi. Ale jak to niesłyszàcymi, prosz´ ksi´dza,
to oni nic nie słyszà, w ogóle nic? No tak – albo w ogó-
le nic nie słyszà albo słabo słyszà – tak jak wy, albo
wcale nie widzicie, albo słabo widzicie. No ale jak
oni na przykład chcà posłuchaç radia albo pójÊç do
urz´du, albo z kimÊ porozmawiaç, to jak oni si´ do-
gadujà? I tłumacz´ im o implantach Êlimakowych,
o j´zyku migowym, fonogestach. Rozmawiamy doÊç
długo. Na koniec jeden z chłopaków mówi – prosz´
ksi´dza, to ci głusi to majà ci´˝kie ̋ ycie, co nie? Dzieƒ
póêniej przychodz´ do szkoły z niesłyszàcymi i mó-
wi´, ̋ e byłem na pielgrzymce z niewidomymi. Ale jak
to z niewidomymi, to oni w ogóle nie widzà, nic nie
widzà? No tak – albo w ogóle nie widzà, albo słabo
widzà – tak jak wy, albo wcale nie słyszycie, albo sła-
bo słyszycie. No ale jak oni na przykład chcà ugo-
towaç obiad, pójÊç na spacer, obejrzeç telewizj´, to
co? I tłumacz´ o przewodnikach, radzeniu sobie
z przestrzenià, piÊmie Brailla. Rozmawiamy. I na ko-
niec Igor stwierdza – to ci niewidomi to majà ci´˝-
kie ˝ycie, co nie?

– Czy te dwa duszpasterstwa miały kiedyÊ wspólne
spotkanie?
– Takie spotkania organizował mój poprzednik.
I były takie lata, kiedy głusi z niewidomymi jeêdzi-
li na pielgrzymk´ rowerowà do Cz´stochowy. Jechali
na tandemach – z przodu siadał niesłyszàcy, z tyłu
niewidomy. OczywiÊcie, była te˝ grupa w pełni
sprawnych opiekunów. 

– To musiało byç niezwykłe doÊwiadczenie! Ten osob-
liwy tandem, to połàczenie tych dwóch Êwiatów wi-
daç te˝ Êwietnie w najnowszej Encyklice Lumen fi-
dei, gdzie mowa o wierze ze słuchania (fides ex au-
ditu) i o wierze z widzenia (fides ex visu). WczeÊniej

prymat wiodło jednak słowo, pierwszy raz tak dobitnie
został dowartoÊciowany tak˝e obraz.
– Od tego w sumie zaczynam rekolekcje adwentowe:
Słowo stało si´ Ciałem – stało si´ ˝ywym, widzial-
nym znakiem. Bo samo słowo pozostaje dla Głuchego
nie do koƒca zrozumiałe. A jeszcze wczeÊniej prze-
cie˝ Jan Chrzciciel, który był głosem, a wi´c nawet
nie słowem – był głosem, który słu˝ył Słowu. Głos,
sam w sobie tak ulotny, jest ju˝ w ogóle dla osób głu-
chych niedost´pny. I wtedy przypominam ten frag-
ment z Listu Êw. Jana: „To wam głosimy z mocà, coÊ-
my słyszeli (tu odnajdujà si´ niewidomi), widzieli (tu
głusi) i czego dotykały nasze r´ce (tu głucho-niewi-
domi)”. A wi´c Pan Bóg staje si´ człowiekiem, aby
dotrzeç do ka˝dego człowieka.We włoskim Leece, u grobu św. Filipa Smaldone

Beata Wawerska, Dom „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie
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Izabela Rutkowska – Jak przedstawia si´ sytuacja
duszpasterstwa niesłyszàcych w diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej, czyli macierzystej diecezji Ci-
chych Pracowników Krzy˝a?

Ks. Stanisław Gbiorczyk – Głównym kapelanem jest
ks. Ryszard Walner. Dla rejonu zielonogórskiego die-
cezji centrum znajduje si´ w ˚arach, gdzie od poczàtku
działał ks. Ryszard, a gdzie teraz coraz pr´˝niej dzia-
ła nasz najmłodszy duszpasterz, ks. Piotr Pluta. Dla
gorzowskiego rejonu centrum jest w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Tam osobami głuchymi na poczàtku zaj-
mował si´ póêniejszy kustosz Rokitna, Êp. ks. Tade-
usz Kondracki. Po nim ks. Mariusz Kołodziej, a po
jego odejÊciu na studia doktoranckie, od 2002 r. to
ja byłem odpowiedzialny za duszpasterstwo tego re-
jonu. Obecnie, niestety, nie ma tam stałego duszpa-
sterza. Inne oÊrodki diecezjalne to Głogów, Nowa Sól,
Wschowa i Zielona Góra. Z powodu ró˝nych trage-
dii rodzinnych (zmarł tata, mà˝ siostry jest po wy-
padku w Êpiàczce) prosiłem biskupa o posługiwanie
w parafii bli˝ej domu. Od roku jestem wi´c wikarym
w parafii Êw. Mikołaja w Głogowie i z tej racji te˝
jestem odpowiedzialny za Msze Êw. dla Głuchych
w tym miejscu. Odprawiane sà one raz w miesiàcu
o godz. 16.00 w kaplicy Domu „Uzdrowienie Cho-
rych”, u Cichych Pracowników Krzy˝a.

– Jaka była Ksi´dza droga z niesłyszàcymi?
– To ks. Ryszard Walner zaszczepił we mnie tego bak-
cyla. Gdy byłem klerykiem, on przyjechał kiedyÊ do
seminarium z pytaniem: czy ktoÊ byłby zaintereso-
wany j´zykiem migowym? Lasu ràk nie było… Po
chwili ks. Ryszard, którego znałem jeszcze du˝o wczeÊ-

niej, bo byliÊmy „krajanami”, spojrzał litoÊnie
w mojà stron´ i powiedział: Stasiu, a mo˝e ty? – Ja?
No dobrze, ksi´˝e Rysiu, spróbuj´. Poszedłem na jed-
no spotkanie, drugie, trzecie, potem zabrał mnie do
szkoły dla niesłyszàcych, na rekolekcje, a potem na
zjazd kapłanów, którzy tym si´ zajmujà... i tak si´ za-
cz´ło. Po Êwi´ceniach dostałem od razu dekret do ̊ ar.
Nie było napisane w ˝adnym dokumencie, ̋ e mam si´
zajmowaç Głuchymi, ale z samej racji, ̋ e to właÊnie
w ˚arach jest główna siedziba tego duszpasterstwa,
wiadomo było, ˝e moja obecnoÊç ma tak˝e taki cel.
Ks. Walner nie ukrywał te˝, ˝e chciał wprowadziç
mnie w Êrodowisko, zaznajomiç z tà pracà, tak abym
w przyszłoÊci mógł byç jego współpracownikiem i na-
st´pcà. W ˚arach byłem 6 lat. Ju˝ po 2 latach za-
czàłem pracowaç w szkole dla niesłyszàcych. Zresz-
tà, skoƒczyłem te˝ w Krakowie kurs j´zyka migowego
zakoƒczony egzaminem paƒstwowym. To wykształ-
cenie sprawiło te˝, ̋ e np. byłem kilkakrotnie proszony
jako tłumacz na komisariacie policji.

– Jak wyglàdajà spotkania w duszpasterstwie?
– To przede wszystkim Msza Êw. i spowiedê, jednym
słowem: sakramenty. Udzielałem te˝ niejednokrot-
nie Êlubu osobom głuchym. I taƒczyłem na ich we-
selu! Bo oni tak˝e potrafià zataƒczyç do muzyki –
odczuwajà rytm poprzez drgania głoÊników i na-
prawd´ nikt patrzàcy z boku nie domyÊliłby si´, ˝e
na weselu sà ludzie głusi. Poza tym duszpasterstwo
to tak˝e pielgrzymki, wyjazdy na wa˝ne uroczysto-
Êci koÊcielne. Nasz biskup zawsze dba o to, by był
wydzielony sektor dla niesłyszàcych podczas takich
uroczystoÊci. Trzeba jednak przyznaç, ̋ e to jest spe-
cyficzne Êrodowisko, bardzo zamkni´te. Sà bardzo
ÊciÊle ze sobà zespoleni, jakby tworzyli odr´bny Êwiat,
kultur´. Ale jako ksiàdz nie czułem si´ tam nigdy in-
truzem. Wr´cz przeciwnie – niesłyszàcy, gdy widzà,
˝e kapłan do nich wychodzi, uczy si´ ich j´zyka, po-
dejmuje wysiłek kontaktu, jest automatycznie przy-
j´ty i osoba głucha nigdy nie powie o nim: to idzie
ksiàdz, ale: to idzie mój ksiàdz. A wi´c od razu jak-
by uto˝samiajà si´ ze swoim ksi´dzem. I jest to bar-
dzo mobilizujàce. Praca z nimi daje wiele satysfak-
cji – człowiek ma poczucie, ˝e naprawd´ jest po-
trzebny, akceptowany.

– Czy pomimo głuchoty te osoby sà szcz´Êliwe? 
– Z całà odpowiedzialnoÊcià mog´ stwierdziç – tak!
Głuchy nie odczuwa swojej głuchoty jako czegoÊ nie-
normalnego, jako niepełnosprawnoÊci. On si´ z tym
urodził i ten stan jest dla niego normalny. Prze˝y-
wa dokładnie to samo, co wszyscy – złoÊç, smutek,
radoÊç, zakochuje si´, choruje, pracuje, podró˝uje,
Êwi´tuje. To Êwiat zewn´trzny, słyszàcych mo˝e
uczyniç go nieszcz´Êliwym, wykluczonym.

– Co poradziłby Ksiàdz klerykom, młodym ksi´˝om,
którzy podejmà si´ takiej pracy?
– Jedyna metoda – rzuciç człowieka na gł´bokà wod´
– od razu wprowadziç w Êrodowisko osób głuchych,
wysłaç na jakiÊ obóz integracyjny. I najlepiej, aby to
byli rówieÊnicy takiego kleryka, ksi´dza. Trzeba na-

prawd´ mieç stały kontakt z niesłyszàcymi, aby móc
dobrze posługiwaç si´ tym j´zykiem, bo traci si´ go
szybciej ni˝ jakikolwiek j´zyk obcy. Poza tym, ̋ e si´
miga, trzeba te˝ umieç bardzo wyraênie mówiç, bo
niesłyszàcy patrzà na usta i to jest dodatkowy wa˝-
ny kod porozumiewania. Dla mnie du˝ym plusem było
to, ˝e mogłem uczyç w szkole dla niesłyszàcych, bo
wtedy mogłem mieç kontakt z ludêmi młodymi ka˝-
dego dnia. Kolejna rada – nie baç si´! Oni napraw-
d´ szanujà i cenià nasz wysiłek nauki j´zyka migo-
wego, potrzebujà nas i czekajà na nas!

– Czy niesłyszàcy mogà byç odbiorcami „Kotwicy”? 
– Niesłyszàcy sà odbiorcami „Kotwicy” :)

WY WIAD

GŁUSI U CICHYCH
Ks. Stanisław Gbiorczyk

Msze Êw. w j´zyku migowym
w Głogowie, w kaplicy domu
„Uzdrowienie Chorych”, u Ci-
chych Pracowników Krzy˝a –
ka˝da pierwsza niedziela mie-
siàca, godz. 16.30.

Ks. Ryszard Walner, Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych –
uroczystości u Cichych Pracowników Krzyża, fot. Piotr Krzemiński



mi podaç. Powiedziały, ˝e takich napojów tutaj nie
wolno trzymaç! Zacofane jakieÊ!

Dalsza rozmowa przebiegała w podobnym tonie.
Agatka nigdy w taki sposób nie rozmawiała ze swo-
jà mamusià, nawet jak była na coÊ zła! A tej nowej
dziewczynce nic si´ nie podobało: ani sala, ani pie-
l´gniarki, ani Agatka… Dziwna jakaÊ. 

Po kolacji, która nie została nawet tkni´ta przez
Ew´, obie dziewczynki uło˝yły si´ na swoich łó˝kach.
Nadal nie zamieniły zdania, chocia˝ Agatka próbo-
wała po raz kolejny zaczàç rozmow´. Nowa pacjentka
zwyczajnie jà ignorowała, nadal piszàc sms-y. Dopiero
gdy telefon si´ rozładował, rzuciła go na blat stoli-
ka z warkni´ciem, ˝e zapomniała ładowarki. Agat-
ka natomiast czytała, dopóki zmrok nie zapadł. A po-
tem zapadła w sen. Âniła jej si´ dobra wró˝ka o twa-
rzy jej mamusi, którà otaczało stadko elfów. Wy-
dawało jej si´, ˝e któryÊ elf jest smutny, bo słyszała
jego szloch… Otworzyła oczy, wybudzajàc si´ ze snu,
ale płacz nie ustawał. Zrozumiała, ˝e to Ewa…

– Ja te˝ przez pierwsze noce płakałam – powie-
działa Agatka cicho. – Ale za kilka dni t´sknota ci
przejdzie, zobaczysz. Mama b´dzie ci´ odwiedzaç,
przyniesie ci coÊ dobrego do jedzenia, mo˝e ksià˝k´
do czytania… Jak chcesz, to jutro b´dziesz mogła po-
czytaç mojà.

– Nie lubi´ czytaç – Ewa siàkn´ła nosem. 
– A mama wcale nie przyjdzie, bo ma du˝o pracy.
Pewnie wyÊle do mnie swojà asystentk´. A w ogóle
to jest noc, daj mi spaç!

Agatka nie odezwała si´ ju˝ ani słowem, chocia˝
to przecie˝ płacz Ewy jà obudził… Znowu zapadła
w sen i Êniła o wró˝ce. Rano, po przebudzeniu, dziew-
czynki nadal nie odzywały si´ do siebie. Ewa le˝ała
nieruchomo na łó˝ku, z minà jak u znudzonego mop-
sa. Nie podzi´kowała piel´gniarkom za przyniesie-
nie Êniadania ani za poprawienie łó˝ka. Zupełnie jak-
by jej si´ wszystko nale˝ało! Nic dziwnego, ̋ e do po-
łudnia ju˝ ˝adna z opiekunek sali nie miała ochoty
podchodziç do łó˝ka Ewy. Dziewczynki z wiecznie wy-
krzywionà buzià i niezadowoleniem na twarzy. Sy-

tuacj´ zaogniła jeszcze inna sprawa. W pokoju zja-
wiła si´ podwładna mamy Ewy i za˝àdała, aby dziew-
czynka miała dost´p do telefonu, komputera i In-
ternetu. Przybyły na sal´ lekarz stwierdził, ̋ e to nie-
mo˝liwe i szkodliwe, dlatego kobieta jak niepyszna
wybiegła z pokoju.

Agatk´ przestała interesowaç towarzyszka. Zro-
biła wszystko, aby nawiàzaç kontakt, ale tamta po-
traktowała jà jak intruza. Agatka wzruszyła wi´c ra-
mionami i wzi´ła ksià˝k´. Został jej ostatni rozdział.
Miała nadziej´, ˝e powieÊç wystarczy jej a˝ do wyj-
Êcia ze szpitala, ale wciàgn´ła ja na tyle mocno, ˝e
szybciutko przeczytała grube tomisko. A tak przy-
jemnie wypełniało jej czas! Teraz b´dzie musiała sama
go zajàç, bo mamusia zjawi si´ dopiero pod koniec
tygodnia. Nie miała z kim zostawiç rodzeƒstwa, bo
tatuÊ nieoczekiwanie dostał zlecenie. Agatka z jed-
nej strony si´ cieszyła, z drugiej… smuciła, bo jesz-
cze dwa dni musiała byç sama… RozmyÊlania prze-
rwało dziewczynce sapanie z drugiego łó˝eczka. Ewa
wzdychała i wzdychała, wiercàc si´ i kr´càc. Odgłosy
przybierały na sile. Agatka zaniepokojona spytała:

– Boli ci´ coÊ? Wezwaç piel´gniark´?
Sapanie na chwilk´ ustało, ale po chwili odezwał si´

zirytowany głos.
– Nic mnie nie boli. Nudz´ si´.
– Proponowałam ci przecie˝ ksià˝k´ do czytania

– stwierdziła Agatka.
– Nie lubi´ czytaç, ju˝ ci mówiłam – odparła Ewa.

– Poza tym, mam złamanà nog´ i mog´ tylko le˝eç.
Nawet ruszyç mi si´ nie pozwalajà!

– Trudno, wytrzymasz te kilka dni – pocieszała jà
Agatka. – Ale jak mog´ ci pomóc?

– Sàsiadka przez chwilk´ si´ namyÊlała.
– Le˝ysz przy oknie – stwierdziła. – Opowiedz mi,

co si´ za nim dzieje.
Agatka przez chwilk´ milczała. Spojrzała przez

okno, zastanawiajàc si´, co powiedzieç. A potem…
Potem potoczyła si´ pi´kna opowieÊç. O dzieciach ga-
niajàcych po placu zabaw. O starszych paniach, ze-
rkajàcych na swoje wnuki. O niesfornym piesku, 
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– Agatko, b´dziesz miała towarzyszk´ na sali –�
piel´gniarka uÊmiechn´ła si´ do smutnej dziewczynki.
Poprawiła jej kołdr´ i poduszk´, podała leki, zabrała
talerzyk po Êniadaniu. Pogłaskała po głowie i poszła.
A Agatka tak bardzo chciała, aby na miejscu pani
w białym fartuszku była mamusia. Bo mamusia pach-
niała inaczej, Êmiała si´ na swój sposób – chocia˝
ostatnio robiła to znacznie rzadziej… TatuÊ stracił
prac´ i szukał nowej. Codziennie biegał od firmy do
firmy, od warsztatu do warsztatu – dlatego nie miał
nawet czasu zajrzeç do szpitala. A mamusia zaj-
mowała si´ w domku Kasià, Piotrusiem i malutkim
Kacperkiem. Jak Agatka t´skniła za rodzeƒstwem!
Co wieczór składała Bozi obietnic´, ˝e je˝eli tylko
szybciutko wyjdzie z kliniki, bez mrugni´cia okiem
b´dzie wykonywaç to, o co mamusia prosi. B´dzie si´
te˝ bawiła z młodszym rodzeƒstwem i nie zirytuje jej
porwany zeszyt przez młodszego braciszka. UÊmiech-
n´ła si´ na samo wspomnienie trójeczki pozostałej
w domku. I na szcz´Êcie zdrowej, bo Agatka od uro-
dzenia borykała si´ z atakami astmy. Niektóre były
tak silne, ˝e – zupełnie jak kilka dni temu – dziew-
czynka nie była w stanie samodzielnie oddychaç i mu-
siała zostaç w szpitalu. Jeszcze teraz czuła ten strach,
kiedy przera˝ona mamusia nie umiała jej pomóc
i dzwoniła po karetk´…

Smutne rozmyÊlania przerwały odgłosy dobiega-
jàce spod drzwi. Piel´gniarki wprowadzały nowe łó˝-
ko. Le˝ała na nim Êliczna dziewczynka, pi´knie ucze-
sana. Trudno jà było zauwa˝yç spomi´dzy rzeczy i za-
bawek, które miała porozkładane na łó˝ku. Był tam
i laptop, i telefon komórkowy, i elektroniczne gry.

A Agatka na swoim stoliku miała tylko jednà ksià˝-
k´… Jej rodziców nie było staç na nic nowego,
a ksià˝ki wypo˝yczało si´ z biblioteki bezpłatnie.

– To jest Ewa – przedstawiła nowà pacjentk´ pie-
l´gniarka. – Pole˝ycie kilka dni razem. Pod koniec
tygodnia obie zostaniecie wypisane do domów.

Agatka odliczała dni do wyjÊcia. Zastanawiała si´,
czy mama zrobi na powitanie jej ulubione racuszki
z jabłkami. Ale na razie le˝ała na sali z nowà dziew-
czynkà i trzeba było chocia˝ si´ przywitaç.

– Agata jestem – powiedziała. – Dopiero dzisiaj
trafiłaÊ do szpitala?

Z drugiego łó˝ka odpowiedziała jej cisza. Kole-
˝anka była zaj´ta pisaniem sms-a. Robiła to przez
całe popołudnie, dopóki jej si´ nie znudziło. Dêwi´k
telefonu irytował nieco Agatk´, ale nic nie powie-
działa. Nie chciała zraziç do siebie nowej towarzyszki.
A ta nawet nie spojrzała w jej stron´! Widaç miała
spore grono przyjaciół, do których musiała wysłaç
wiadomoÊci. Głos sàsiadki Agatka poznała dopiero
w momencie, gdy ktoÊ do niej zadzwonił.

– Mama? – nowa dziewczynka powiedziała to z wy-
rzutem. – Ile ja b´d´ jeszcze w tym brzydkim szpi-
talu? Wiem, ˝e dopiero tutaj trafiłam, ale nudzi mi
si´ strasznie! Co? Wzi´łam ze sobà wszystkie gry
i komputer, ale głupie piel´gniarki nie pozwalajà mi
ich włàczaç, bo zakłócajà prac´ urzàdzeƒ pacjentki
obok � tu spojrzała znaczàco w stron´ Agatki. I mó-
wiła dalej � Nie wiem, co to za dziewczyna, ale nie chce
mi si´ z nià rozmawiaç. Kiedy przyjdziesz, mamo? Dzi-
siaj nie??? Dlaczego? Mo˝e byÊ wstrzàsn´ła tymi
babsztylami w dy˝urce, bo nie chcà przyjÊç nawet coli
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SERCE widzi
więCEj Dorota Schrammek



PREZENTACJA

KOTWICA

36
3/2014

Marcin Kopij

***

Nikt tak pięknie nie dotykał
tej rzeźby w kaplicy
jak Niewidoma dziewczynka
co swym sercem odkrywała
znaczenie świętych

Nikt tak w skupieniu nie słuchał
adoracji w świetlistej świątyni
jak ten Głuchy
co sercem wsłuchiwał się
w dotyk Boga

Nikt tak nie śpiewał psalmów
wychwalając słowa jedynej Prawdy
jak ten Niemy
co sercem krzyczał cudowne
dźwięki doświadczenia wiary

A ja znów ten sam
chcę widzieć słyszeć mówić
lecz nie sercem
lecz nie to co trzeba
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który uciekł właÊcicielowi i obszczekiwał kota sie-
dzàcego na płocie. Ewa łakn´ła uwa˝nie ka˝dego sło-
wa i zaÊmiewała si´ do rozpuku. Komentowała wy-
darzenia, opowiadane przez Agatk´, a piel´gniarki
po raz pierwszy słyszały wesoły Êmiech obu dziew-
czynek. Popołudnie było naprawd´ radosne i weso-
łe. Podobnie jak cały nast´pny dzieƒ. Deszczowy, co
prawda, ale Agatka tak Êlicznie opowiadała o kolo-
rowych parasolach i ludziach wpadajàcych w kału-
˝e, ˝e Ewie uÊmiech nie schodził z twarzy. 

I w taki sposób obie dziewczynki wytrzymały na
szpitalnej sali do koƒca tygodnia. W piàtkowy poranek
najpierw zjawiła si´ mama Agatki. Szcz´Êliwa
dziewczynka po˝egnała si´ z kole˝ankà, zabrała swo-
je rzeczy, podzi´kowała piel´gniarkom za opiek´
i udała si´ z mamusià do domku. Godzin´ póêniej zja-
wiła si´ zabiegana mama Ewy. Szybko pochowała
sprz´t elektroniczny, nakrzyczała na siostry za nie-
właÊciwà opiek´ i ju˝ miała z córkà opuszczaç szpi-
talny pokój, kiedy dziewczynka poprosiła o podpro-
wadzenie jej do okna.

– Mamo, ja tylko chc´ przez nie chwil´ popatrzeç –
poprosiła. – Takie cudowne historie Agatka mi opo-
wiadała o ludziach i zwierz´tach, spacerujàcych po
pobliskim parku.

– Ale, córeczko… – mama Ewy była ju˝ przy
oknie. – Tam…

– Mamo, to tylko chwilka… – głos dziewczynki
stał si´ jeszcze bardziej proszàcy.

Mama podprowadziła jà do okna. Dziewczynka za-
niemówiła. Za oknem nie było pi´knego parku, ani
ludzi, ani zwierzàt… Była tylko brudna Êciana sà-
siedniego szpitalnego budynku…

Oliwka Raczkowska, fot. Izabela Rutkowska



WÊród pi´knej galerii postaci, które w szczególny
sposób doÊwiadczyły własnej niepełnosprawnoÊci
i zwiàzanego z nià cierpienia, a jednoczeÊnie wska-
zały drog´ gł´bokiej ufnoÊci w przyj´ciu woli Bo˝ej,
pragn´ przedstawiç wyjàtkowà siostr´, którà kard.
Stefan Wyszyƒski nazwał Niewidomà Matkà Nie-
widomych. Jest nià Sługa Bo˝a El˝bieta Ró˝a
Czacka, zało˝ycielka Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Słu˝ebnic Krzy˝a, znanych jako Dzieło Lasek. 

Sługa Bo˝a stała si´ Matkà Niewidomych właÊ-
nie dlatego, ̋ e wskazała najwłaÊciwszy sposób prze-
˝ywania własnego cierpienia. T́  drog´ stopniowej
utraty wzroku przebyła najpierw sama. Majàc 22
lata, stan´ła przed konie cznoÊcià rozpocz´cia ̋ ycia
„na nowo” – w ciemnoÊci fizycznej, a jedynie ze
Êwiatłem wiary w sercu. Wytrwale podkreÊlała
w swoich póêniejszych wypowiedziach, ˝e ˝aden
Êwiatopoglàd filozoficzny i ˝aden oparty na nim hu-
manitarny system pedagogiczny nie wytłumaczy
problemu cierpienia, gdy˝ znajduje ono rozwià zanie
jedynie w nauce Chrystusowej. DoÊwiadczajàc co-
dziennych wymagaƒ, jakie stajà przed osobà niewi-
domà, była nie tylko matkà czuwajàcà nad
wychowaniem, lecz przede wszystkim stawała si´
dla nich matkà na drodze wiary. 

Czy było jej łatwo przyjàç krzy˝ braku wzroku
i wszelkie konsekwencje niepełnosprawnoÊci? Od-
powiedzià na to pytanie niech b´dzie jedno zdanie
z NaÊladowania Jezusa Chrystusa, którym modliła
si´ przez dłu˝szy czas: Panie, niech za sprawà łaski
stanie si´ mo˝liwe to, co z natury wydaje mi si´ nie-
mo˝liwoÊcià.

Swoiste wyznanie wiary niewidomej Matki El˝-
biety oraz ukazanie własnej roli w cierpieniu, które
mo˝e staç si´ êródłem wartoÊci pozytywnych znaj-
dujemy w jej słowach: Jedynie religia Krzy˝a
i Zmartwychwstania daje wytłumaczenie sensu cier-
pienia, uczy Êwiadomego i twórczego przyj´cia go
i uczynienia z niego narz´dzia zwyci´s twa nad złem
i nad samym cierpieniem. Tylko ona daje mo˝noÊç

przyj´cia w prawdzie tych ograniczeƒ, które na-
rzuca Êlepota, i tylko ona uczy przetwarzaç je na
wartoÊç pozytywnà.

Ró˝a Czacka, b´dàc gł´boko przekonana o nie-
zbywalnej roli wiary w cierpieniu, jeszcze jako
osoba Êwiecka, rozpo cz´ła tworzenie Dzieła dla
osób niewidomych na tym fundamencie. Jak sama
wspomina: Pragn´łam daç innym niewidomym
szcz´Êcie Wiary, której zawdzi´czałam przyj´cie
Êlepoty z poddaniem si´ woli Bo˝ej. Par´ lat póê-
niej napisała równie wa˝ne słowa o roli wiary, która
mo˝e stawaç si´ szczególnà dêwignià ˝ycia ducho-
wego osoby niewidomej, bàdê jej brak staje si´ prze-
szkodà w realizacji swego powołania do pełni
człowieczeƒstwa: Niewidomy bez wiary nigdy nie
b´dzie pełnym człowiekiem, niewidomy wierzàcy
daç mo˝e natomiast całà swojà miar´, w której wy-
powie si´ to, co najwa˝niejsze i naj wy˝sze w duszy
ludzkiej. Tu jest teren, na którym kalectwo Êlepoty,
jeÊli jest przyj´te do koƒca, przestaje byç prze-
szkodà, a staje si´ dêwignià ˝ycia duchowego. 

Jak matka, kochajàca i wymagajàca, mówiła
prawd´ o cierpieniu: to boli. Ale te˝ wskazywała
właÊciwy kierunek do jego pokonania, zach´cajàc
goràco do poszukiwania Boga w trudnych chwilach.
Z przekonaniem mówiła: Bywajà w ˝yciu niektórych
ludzi wielkie katastrofy, które druzgoczà, łamià,
rwà i przewracajà wszystko. Nic ju˝ nie pozostaje
z tego, co wiàzało z ˝yciem. Uderzenie jest tak
mocne, ˝e za jednym zamachem ogołaca człowieka
ze wszystkiego. Prócz mia˝d˝àcego bólu, zdaje si´,
˝e ju˝ nic jemu nie pozostaje. Bóg jest wtedy naj-
bli˝ej. Szcz´Êliwy ten człowiek, je˝eli wÊród bólu,
wyzwolony ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego
znajdzie. Wtedy pozostaje tylko dusza i Bóg, Bóg
i dusza. Wtedy wÊród cierpienia i bólu zaczyna czło-
wiek nowe ˝ycie, ˝ycie pełne radoÊci i szcz´Êcia
wÊród cierpieƒ, bólu i łez. Bóg mu dał to szcz´Êcie,
„którego Êwiat nie dawa”.

Mo˝e powstaç pytanie: jak długo sama Matka
dojrzewała do napisania tak mocnych słów o sensie
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MATKA
NIEWIDOMYCH

s. Radosława Podgórska FSK



pała ze êródła bliskoÊci z Bogiem. Podczas jednego
z trudnych epizodów Lasek napisała: Przytulam si´
do Krzy˝a. Pan Jezus nade mnà, na Krzy˝u. Krew
spływa po mnie z ran przenaj Êwi´tszych. Obmywa
mi´... Obmywa wszystkich moich bliskich... Ob-
mywa Dzieło całe... Obmywa Ojca Âwi´tego i Ko-
Êcioł cały... Obmywa całà ludz koÊç. Pan Jezus daje
mi władz´ skierowywania tych strumieni krwi,
w których zawarta jest moc Bo˝a, na wszystkich,
których kocham... Nie jes tem sama pod Krzy˝em.
Matka NajÊwi´tsza jest tu˝ przy mnie, Êwi´ty Jan,
Êwi´ta Maria Magdalena, Êwi´ty Dyzma.

DoÊwiadczamy na co dzieƒ, ˝e zagadnienie cier-
pienia duchowego czy fizycznego pozostaje tema-
tem otwartym i nowym dla ka˝dej osoby, która
cierpi. Osoby niewidome w pełni zrewalidowane i ˝y-
jàce wiarà poprzez swojà sił´ ducha, wskazujà
prawdziwe êródło mocy w pokonywaniu trudnoÊci
i – jakby niechcàcy, mimo woli – zapraszajà nas
wszystkich na drog´ wiary. Mo˝e w ten sposób to-
rujà te˝ drog´ innym niepełnosprawnym, chorym,
samotnym? 

W naszych ró˝nych i cz´sto trudnych doÊwiad-
czeniach, niech Sługa Bo˝a Matka El˝bieta Czacka
staje si´ dla nas wszystkich matkà, jak była nià
i wcià˝ jest dla osób niewi domych, które otoczyła
troskà, dla sióstr franciszkanek słu˝ebnic Krzy˝a,
a tak˝e dla licznych osób Êwieckich pracujàcych
w Dziele Lasek czy innych, który spotkali jà na szla-
kach swego ˝ycia. Jej Êwiadectwo ˝ycia, wiary,
modlitwy i przyj´cia cierpienia to przykład drogi za-
wierzenia. Ufamy, ˝e troszczy si´ nadal o nas, jak
o swoje dzieci, delikatnie i jakby ukradkiem, czuwa
i wstawia si´ za nimi u Pana Boga.

Wykorzystane opracowania: M. El˝bieta Czacka: O niewido-
mych, Warszawa 2008; Ideowe zało˝enia Dzieła Triuno; His-
toria i zarys organizacyjny Dzieła Lasek z okazji jego
XXV-lecia, 1935; Dyrektorium, Warszawa 2007; Triuno,
opracowanie krytyczne (w przygotowaniu); Triuno, Laski,
24.01.1936, mps, AMCz 12, Notatki, 14.09.1928 r.; Tomasz
a Kempis, O naÊladowaniu Jezusa Chrystusa, Ksi´ga III, roz-
dział 19, 5.

Fotografie – Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża z Lasek
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cierpienia, dotykajàcych jak˝e gł´bokiej tajemnicy
człowieka? Przytoczony tekst pochodzi z roku
1928, czyli po trzydziestu latach doÊwiadczenia
braku wzroku… 

Na gł´bokim fundamencie duchowym zasilanym
modlitwà Matka El˝bieta podj´ła jednoczeÊnie kon-
kretnà realizacj´ drogi wiary: chciałam podnieÊç ich
[niewidomych] z poniewierki ku u˝ytecznemu ˝yciu
przez prac´, zgodnie z postulatami nowoczesnej tyf-
lologii (tyflologia – nauka o niewidomych). Chocia˝
z własnego doÊwiadczenia wiedziała, jak ten rodzaj
niepełnosprawnoÊci jest ci´˝ki, mimo to podkre-
Êlała, ̋ e osoba niewidoma mo˝e dojÊç do pełni ̋ ycia
intelektualnego, moralnego i religijnego i mo˝e roz-
wijaç si´ w pełni duchowo i społecznie. Nie negujàc
wi´c cierpienia, starała si´ wydobywaç wÊród dzieci
i młodzie˝y ró˝ne talenty i ukazujàc, ˝e sà one
darem Bo˝ym, zapraszała do podj´cia obowiàzku
pomna˝ania ich w ˝yciu osobistym i społecznym. 

Swoim Dzieciom du˝ym i małym – jak tytułowała
niektóre listy do społecznoÊci Lasek – stawiała wy-
sokie wymagania, wzywajàc do wzi´cia odpowie-
dzialnoÊci za wspólne dobro, nie zaniedbujàc
indywidualnej drogi uÊwi´cenia. Wychodziła z zało-
˝enia, ˝e osoba niewidoma, dobrze funkcjonujàca
w swoim miejscu pracy i zamieszkania, ipso facto
staje si´ apostołem. Pisała: Niewidomy, który po-
nadto rozwinàł do maksimum swojà osobowoÊç
ludzkà, swoje dane przyrodzone, i jest czynnym
a nawet przodujàcym w swojej dziedzinie członkiem
społecznoÊci, daje Êwiadectwo mocy ducha nad
przeszkodami natury czysto materialnej i tym spo-
sobem, o ile jest apostołem, staje si´ bardziej ni˝
ka˝dy inny człowiek apostołem, przez sam swój
triumf nad tym, co kr´puje i wi´zi człowieka.

Dlatego te˝ podczas spotkaƒ wychowawczych
młodzie˝y w Laskach Matka była wymagajàca, po-
niewa˝ pragn´ła daç dobre podstawy ˝ycia. Uczàc
podstawowych zasad kultury, nie pozwalała na ja-
kàkolwiek nieuczciwoÊç. W Laskach dawała mo˝-
noÊç nauki zawodu, natomiast dla zdolniejszych

poszukiwała mo˝liwoÊci dalszego kształcenia,
np. w zawodzie nauczyciela. Najcz´Êciej jednak, po-
przez katechez´, kładła funda ment duchowy, mó-
wiàc, m.in. jakà wartoÊcià jest przyj´cie braku
wzroku i ofiarowania go za ludzi niewidomych du-
chowo – dalekich od Boga. 

Matka napotykała wiele trudnoÊci ka˝dego dnia,
nie tylko tych płynàcych z braku wzroku, ale przede
wszystkim tych zwiàzanych z prowadzeniem Dzieła
Lasek, budowy, wychowywania młodych pokoleƒ
oraz troski o zabezpieczenie minimalnych funduszy,
itd. Nie stwarzała jednak nigdy pozorów osoby
udr´czonej, biednej i nieszcz´Êliwej, oczekujàcej na
pomoc, lecz dawała Êwiadectwo niezwykłej jasnoÊci
rozeznania, zaradnoÊci, długomyÊlnoÊci, które czer-
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dobrze. Mimo wyglàdu, który sugerował upoÊledze-
nie umysłowe, była dzieckiem inteligentnym, miłym
i bardzo lubianym przez słu˝b´. 

Kiedy dziewczynka miała szeÊç lat, rodzice kazali
słu˝bie wybudowaç dla niej w lesie, przy kaplicy ko-
mórk´-wi´zienie. Cela miała dwa okienka. Jedno wy-
chodzàce do wn´trza kaplicy, ˝eby mogła słuchaç
Mszy Êw. I drugie, malutkie otwierajàce si´ na ze-
wnàtrz, przez które podawano jej jedzenie, unikajàc
w ten sposób spotkania. Kiedy Małgorzata została
tam przeniesiona, drzwi wejÊciowe zamurowano. Ro-
dzice skazali jà na dorastanie w ciemnym i wilgot-
nym pomieszczeniu. 

Odwiedzał jà tam kapelan koÊciółka, cz´sto z nià
rozmawiał. Szybko odkrył, ̋ e jest ona obdarzona bły-
skotliwym umysłem i wysoko rozwini´tà religijnoÊcià.
Postanowił jà kształciç. W tych specyficznych wa-
runkach szybko wzrastała jej màdroÊç i wiara. To była
jej szkoła, a mo˝e i uniwersytet. Z pewnoÊcià prze-
˝ywała chwile l´ku, rozpaczy i t´sknoty za rodzicami.
Mimo to jednak nie zgorzkniała i nie zdziwaczała.
Umocnieniem dla niej była wiara. Ułatwiała jej to te˝
cz´sta spowiedê i Komunia Êw. Bardzo pokochała Je-
zusa. Cały czas miała przekonanie, ̋ e towarzyszy Je-
zusowi w dêwiganiu krzy˝a. Wierzyła, ̋ e Jezus jà ko-
cha. Cały czas z Nim rozmawiała. Była dzieckiem bar-
dzo dojrzałym jak na swój wiek. Gdy miała siedem lat,
postanowiła poÊciç podobnie jak mnisi: od połowy wrzeÊ-
nia do Wielkanocy. Przez reszt´ roku poÊciła cztery dni
w tygodniu. W piàtki jadła kromk´ chleba, popijajàc
wodà. Tak w tej celi prze˝yła trzynaÊcie lat.

Pewnego dnia rodzice Małgorzaty dowiedzieli si´
o cudownych uzdrowieniach w Castello przy grobie
franciszkanina, Fra Giacomo. W nadziei na cud ro-
dzice zabrali dziewi´tnastoletnià Małgorzat´ do
Castello. Cud jednak nie nastàpił. Rodzice po cichu
zostawili modlàca si´ Małgorzat´ i w poÊpiechu opu-
Êcili miasto. Uciekli, porzucajàc córk´ i zostawiajàc
jà na pastw´ losu. Małgorzata po wielu trudach zna-
lazła drog´ do karczmy, w której si´ zatrzymali. Tam
spotkało jà ogromne rozczarowanie, bo rodzice daw-

no odjechali. Ogarn´ło jà przera˝enie – została
sama, bez Êrodków do ˝ycia, w obcym mieÊcie, nie-
widoma. Z pomocà przyszło jej dwoje ̋ ebraków: Ro-
bert i Helena – to oni zaopiekowali si´ nià tamtej
pierwszej i przera˝ajàcej nocy. Młoda dziewczyna, któ-
ra zawsze miała dach nad głowà i po˝ywienie, przez
swà izolacj´ i niepełnosprawnoÊç była zupełnie nie-
zaradna ̋ yciowo. Teraz musiała chodziç nieznanymi
ulicami i ˝ebraç. Zupełnie nie była przygotowana do
radzenia sobie z problemami codziennego ̋ ycia. Aby
prze˝yç, musiała zdaç si´ na pomoc tak zwanych wy-
rzutków społeczeƒstwa. Od nich uczyła si´ sztuki prze-
trwania na ulicach miasta. W ten sposób zaznała losu
człowieka bezdomnego, ˝ebraka.

Ubogie rodziny cz´sto goÊciły jà w swoich domach.
Pomagała w nauce ich dzieci, leczyła, a nawet uzdra-
wiała. Ludzie spostrzegli, ˝e wnosiła pokój i radoÊç
do ka˝dego domu, w którym przebywała, godziła
zwaÊnione rodziny. Kiedy poznali histori´ ˝ycia
Małgorzaty, zauwa˝yli, ˝e nie mówi ona êle o swo-
ich rodzicach, a wr´cz przeciwnie, ciàgle wspomi-
nała o swojej miłoÊci do nich. Patrzyli wi´c na nià
z podziwem. Zacz´ła cieszyç si´ uznaniem i sza-
cunkiem ludzi w Castello. Jej radosne usposobienie,
oparte na zaufaniu i miłoÊci do Boga, sprawiało, ̋ e
ludzie darzyli jà wielkà sympatià.

Małgorzata ucz´szczała do koÊcioła prowadzone-
go przez dominikanów. Tam poznała dzieło, które z cza-
sem rozwin´ło si´ w trzeci Zakon Dominikanów. Sta-
nowiły go w wi´kszoÊci wdowy. Młode, niezam´˝ne ko-
biety nie były przyjmowane w obawie skandalu. Prze-
or zrobił dla Małgorzaty wyjàtek. Po odbyciu krótkiego
kursu duchowoÊci dominikaƒskiej, przybrała domini-
kaƒski habit. Małgorzata sumiennie wypełniała zakonnà
reguł´. Codziennie z pami´ci recytowała wszystkie psal-
my (150!) i dwa nabo˝eƒstwa. Wkrótce przeszła od
rozmyÊlania do kontemplacji. Zafascynowana postacià
Êw. Dominika, starała si´ go naÊladowaç w nieu-
stannej modlitwie i umartwieniach. Prowadziła as-
cetyczny tryb ˝ycia, którego centrum stanowiła
Msza Êw. Cz´sto sp´dzała całà noc na modlitwie,
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Małgorzata urodziła si´ w 1287 r. w Metoli we
Włoszech. Od urodzenia była niewidoma, chroma
(miała jednà nog´ krótszà), garbata, karłowatego
wzrostu, z niekształtnà głowà, wadà zgryzu. 

Jej rodzice nale˝eli do włoskiej arystokracji. Oj-
ciec był dowódcà wojskowym Włoskiej Republiki Tra-
barii. Mieszkał ze swojà rodzinà w zamku. Prowa-
dzili dostatnie ˝ycie i cieszyli si´ uwielbieniem pod-
danych. Gdy zobaczyli po urodzeniu swà córk´, byli
zaszokowani jej wyglàdem. „Jak coÊ takiego mogło
nam si´ przydarzyç? To potworek…”. Nie mogli na
nià patrzeç. 

Jej kalectwo spowodowało, ̋ e rodzice wstydzili si´
córki do tego stopnia, ˝e postanowili zataiç przed
Êwiatem jej narodziny. Aby zachowaç jej istnienie
w tajemnicy, podj´li drastyczne kroki. Postanowili
całkowicie odizolowaç jà od Êwiata i powierzyli dziec-
ko zaufanemu słu˝àcemu. Nawet nie nadali jej
imienia. Imi´ wybrał dopiero ów słu˝àcy – nazwał jà
Małgorzata, czyli perła. Słu˝àcy był uczciwym ka-
tolikiem i postarał si´, aby dziecko zostało ochrzczo-
ne. On pierwszy opowiadał Małgorzacie o Bogu. Kie-
dy nikogo nie było, przyprowadzał jà do rodzinnej ka-
plicy. Mała Małgosia bardzo lubiła tam przychodziç.
Od najmłodszych lat kochała modlitw´. Gdy troch´
podrosła, o Bogu opowiadał jej kapelan zamkowy –
mówił o cierpieniach, jakie znosił Chrystus z miło-
Êci do ludzi. Dziewczynka pojmowała to zadziwiajàco
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Êwiadków, którzy doznali szoku. Ciało ukazało si´
w doskonałym stanie, jak gdyby Małgorzata dopie-
ro umarła. Zostało gruntownie przebadane przez kil-
ku lekarzy, którzy zaÊwiadczyli, ̋ e nie u˝yto ̋ adnych
chemikaliów w celu jego zakonserwowania.

Ciało Małgorzaty nigdy nie balsamowano, ubra-
no w habit dominikaƒski i zło˝ono w nowej trumnie,
pod głównym ołtarzem koÊcioła Êw. Dominika w Cas-
tello. Po tej ceremonii miały miejsce liczne cuda. Zos-
tała beatyfikowana 19 paêdziernika 1558 roku
przez papie˝a Pawła V, a na jej Êwi´to wyznaczono
dzieƒ 13 kwietnia. Ciało bł. Małgorzaty nie uległo
rozkładowi i od 1918 roku mo˝na je do dziÊ oglà-
daç w szklanej trumnie znajdujàcej si´ w szkole dla
niewidomych w Castello.

W XIX w. ogłoszonà Małgorzat´ patronkà nie-
widomych. Natomiast w XX w. patronkà ludzi od-
rzuconych, chorych, biednych, tzw. ludzi z marginesu.
W połowie XX w. stała si´ te˝ patronkà upoÊledzo-
nych dzieci. Obecnie dzieci nienarodzonych. Najwi´cej
zasług majà w tym wzgl´dzie amerykaƒscy domini-
kanie. Ich koÊcioły i klasztory w Filadelfii i Louis-
ville to główne oÊrodki kultu. Odprawia si´ tam wie-
czyste nowenny do Błogosławionej Małgorzaty,
oczekujàc jej rychłej kanonizacji.

W tej niezwykłej kobiecie Bóg dał nam ilustracj´,
jak osoby niepełnosprawne nadajà si´ do wypełnie-
nia Jego wiecznego planu. Ich zniekształcone ciała
sà jak chropowata muszla ostrygi, w której powoli
i w bólu Bóg kształtuje swoje najcenniejsze perły –
Êwi´te serca.

Wykorzystane opracowania: William Zalot, Historia błogosła-
wionej Małgorzaty z Castello, „Słowo wÊród nas”, nr 6 (73),

1998; William O.P. Bonniwel, ˚ycie błogosławionej Małgorzaty
z Castello 1287-1320; Jerzy Szymaƒski, Błogosławiona Małgorza-

ta z Castello; Małgorzata Kakiet, Szcz´Êcie Małgorzaty: 
www.bolesna.op.opoka.org.pl/blmargerita.htm; 

małgorzata.skarbykoscioła.pl/ksià˝ka.html; 
małgorzata.skarbykoÊcioła.pl/biografia.html.

po której rano uczestniczyła we Mszy Êw. To dawa-
ło jej poczucie gł´bokiego zjednoczenia z Bogiem
i wewn´trzny spokój.

Z wielkim zaanga˝owaniem troszczyła si´ o cho-
rych i umierajàcych, pojawiajàc si´ wsz´dzie tam,
gdzie była potrzebna. Kiedy dowiedziała si´ o nie-
ludzkim traktowaniu wi´êniów, zechciała byç ich opie-
kunkà. Codziennie zanosiła im jedzenie, ubranie, le-
karstwa. Wielu z nich przywróciła KoÊciołowi. Ludzie,
którymi si´ opiekowała, czasami doÊwiadczali nagłego
polepszenia zdrowia czy samopoczucia. Cuda du-
chowych i fizycznych uzdrowieƒ szybko zacz´to
przypisywaç modlitwom tej niewidomej małej kobiety.

Całe swoje dnie poÊwi´cała na opiek´ nad chory-
mi – bardzo cz´sto mo˝na było widzieç, jak uliczka-
mi Castello kuÊtyka z laskà mała „dominikanka”. Jej
˝ycie a˝ do Êmierci wypełnione było modlitwà, poku-
tà i słu˝bà. Zmarła 13 kwietnia 1320 roku. Miała wte-
dy 33 lata. Ju˝ w chwili Êmierci miała opini´ Êwi´tej.

Na jej pogrzeb przybyli tłumnie mieszkaƒcy
miasta i domagali si´, aby „Êwi´ta” została pocho-
wana w grobowcu wewnàtrz koÊcioła. Zgodnie
z dominikaƒskà tradycjà ciało Małgorzaty miało byç
pochowane bez trumny, jednak cudowne uzdrowie-
nie kalekiego dziecka przy jej zwłokach skłoniło Rad´
Miejskà do ufundowania trumny. To rozwiàzało te˝
spór o to, gdzie nale˝ało jà pochowaç. Została po-
chowana w jednej z dominikaƒskich kaplic.

Po jej Êmierci wydarzyło si´ ponad 200 cudów. Za-
konnicy dostali pozwolenie na otwarcie serca Mał-
gorzaty, w którym podobno znaleziono trzy perły. Fakt
ten przywołał z pami´ci ludzi słowa, które cz´sto były
na ustach Małgorzaty: „GdybyÊcie tylko wiedzieli, co
mam w moim sercu…”.

Pierwsze kroki w kierunku beatyfikacji podjàł za-
kon dominikaƒski, ale sprawa ta zamierała w ró˝-
nych okresach czasu. Zainteresowanie tà sprawà wró-
ciło, gdy odkryto jej zachowane ciało. 9 czerwca 1558
roku biskup zezwolił na przeniesienie ciała Małgo-
rzaty do nowej trumny, poniewa˝ stara przegniła. Eks-
humacji dokonano w obecnoÊci kilku urz´dowych

Bo˝e mój, dzi´kuj´ Ci, ˝e dałeÊ Êwiatu Błogosła-
wionà Małgorzat´ z Castello, aby była przykładem,
do jak wielkiej Êwi´toÊci dojÊç mo˝e ka˝dy, kto Ci´
prawdziwie kocha, niezale˝nie od fizycznego upo-
Êledzenia. W dzisiejszej upadłej kulturze moralnej
najpewniej nie pozwolono by jej si´ urodziç,
Êmierç nienarodzonego uwa˝ana jest bowiem za coÊ
lepszego ni˝ ˝ycie, szczególnie ˝ycie w znie-
kształconym kalekim ciele. Ale drogi Twoje nie sà
drogami Êwiata, było zatem Twà Wolà, by Mał-
gorzata przyszła na Êwiat w takim właÊnie upo-
Êledzonym ciele. Oto jak sprawiasz, ˝e nasze sła-
boÊci Êwiadczà o Twej pot´dze: Małgorzata uro-
dziła si´ niewidoma, by widzieç Ci´ jaÊniej; kula-
wa, by całkowicie oprzeç si´ na Tobie; w n´dznej
posturze, by staç si´ wielka duchem; garbata, by
tym doskonalej przypominaç udr´czone, ukrzy˝o-
wane ciało Twego Syna. Całe ̋ ycie Małgorzaty było
wypełnieniem słów Pawłowych: „Dlatego mam upo-
dobanie w moich słaboÊciach, w obelgach, w nie-
dostatkach, w przeÊladowaniach, w uciskach dla
Chrystusa. Albowiem ilekroç niedomagam, tylekroç
jestem mocny” (2 Kor 12,10). Błagam Ci´, Bo˝e
spraw za wstawiennictwem Błogosławionej Mał-
gorzaty z Castello, aby wszyscy upoÊledzeni – a któ˝
spoÊród nas nim nie jest? – wszyscy odrzuceni i nie-
chciani tego Êwiata, potrafili chlubiç si´ właÊnie
swymi słaboÊciami, a przez to nich moc Twoja zstà-
pi na nich i pozostanie na zawsze. Amen. 

Błogosławiona Małgorzato z Castello – 
módl si´ za nami. 
/3x Ojcze nasz, ZdrowaÊ Maryjo i Chwała Ojcu/ 
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Zwracam si´ do Boga
Przyjdê, Duchu Âwi´ty, i napełnij moje serce

Twoim Êwiatłem, ogarnij mnie swojà màdroÊcià,
bym wyszedł z moich ciemnoÊci ku Twemu Êwiatłu.
„Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij
Panie moich warg, abym przemówił, uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyÊç je, niech Twój
Âwi´ty Duch dziÊ ogarnie mnie”. Amen.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha...
Z Dziejów Apostolskich (9, 10-16): W Damaszku

znajdował si´ pewien uczeƒ, imieniem Ananiasz.
«Ananiaszu!» – przemówił do niego Pan w widze-
niu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego:
«Idê na ulic´ Prostà i zapytaj w domu Judy
o Szawła z Tarsu, bo właÊnie si´ modli». (I ujrzał
w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł
i poło˝ył na nim r´ce, aby przejrzał). «Panie – od-
powiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak
du˝o złego wyrzàdził ten człowiek Êwi´tym Twoim
w Jerozolimie. I ma on tak˝e władz´ od arcykapła-
nów wi´ziç tutaj wszystkich, którzy wzywajà Twego
imienia». «Idê – odpowiedział mu Pan – bo wybra-
łem sobie tego człowieka za narz´dzie. On zaniesie
imi´ moje do pogan i królów, i do synów Izraela.
I poka˝´ mu, jak wiele b´dzie musiał wycierpieç dla
mego imienia».

Otwierajàc si´ na Bo˝e Słowo
Chodziç w ciemnoÊci nie jest ani łatwo, ani bez-

piecznie. Mo˝na si´ potknàç i zrobiç sobie krzywd´,
a nawet straciç ˝ycie. Dlatego tak bardzo t´sknimy
za Êwiatłem i nie przepadamy za ciemnoÊcià. Koja-
rzy si´ ona zwykle z czymÊ nieprzyjemnym, czymÊ,
co mo˝e prowadziç do przykrych konsekwencji. 

W aspekcie biblijnym ciemnoÊç zawsze koja-
rzona jest z miejscem odosobnienia od Boga, miejs-
cem, gdzie człowiek czuje si´ sam i opuszczony:
Zwià˝cie mu r´ce i nogi i wyrzuçcie go na zewnàtrz,
w ciemnoÊci! Tam b´dzie płacz i zgrzytanie z´bów
(Mt 22, 13b). Ten fragment przedstawia wizj´ osta-

tecznego pot´pienia – ˝ycie w wiecznoÊci bez Boga.
Wizja takiej przyszłoÊci zaczyna napawaç nas l´-
kiem i przera˝eniem, pot´guje to opis ostatecznej
kary i nagrody, z którym spotykamy si´ w przypo-
wieÊci o Bogaczu i Łazarzu, gdzie czytamy: Lecz
Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, ˝e za ˝ycia
otrzymałeÊ swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, nie-
dol´; teraz on tu doznaje pociechy, a ty m´ki cier-
pisz. A prócz tego mi´dzy nami a wami zionie
ogromna przepaÊç, tak ˝e nikt, choçby chciał, stàd
do was przejÊç nie mo˝e ani stamtàd do nas si´
przedostaç (Łk 16, 25-26). Wizja ta, roztaczana
przez Jezusa, nie ma nas napawaç l´kiem przed Bo-
giem ale ufnoÊcià i nadziejà, ˝e Bóg – dobry Ojciec
potrafi i chce wynagrodziç ka˝dà ludzkà niedol´
i ka˝de ludzkie cierpienie, zwłaszcza wówczas, gdy
to cierpienie łàczymy z krzy˝em jego Syna i skła-
damy Mu w ofierze na ołtarzu ˝ycia, ale ma te˝ nas
przestrzec przed beztroskim sposobem ˝ycia na
wzór bogacza.

W naszym ˝yciu duchowym Bóg dopuszcza cza-
sami ciemnoÊç, pozwala, by nas ona dotkn´ła, tak
jak Êw. Pawła. Szaweł podniósł si´ z ziemi, a kiedy
otworzył oczy, nic nie widział. Kiedy chodzimy
pewni siebie, uwa˝ajàc, ˝e jesteÊmy tak doskonali,
i˝ nikt nie mo˝e nam ju˝ niczego zarzuciç, tak do-
skonali, ˝e niepotrzebna nam ju˝ praca duchowa,
rekolekcje, lektura Pisma Âwi´tego, wtedy Bóg do-
puszcza czasem dni próby, dni ciemnoÊci, dajàc tym
samym znak, ˝e zbyt pospiesznie „wynieÊliÊmy sie-
bie na ołtarze”. Troch´ nami potrzàsa, byÊmy si´
obudzili z letargu.  

Wielu Êwi´tych prze˝ywało swoje mroki i ciem-
noÊci, które były dla nich motywacjà do nieustan-
nego wzrastania ku Bogu, ku Êwi´toÊci. Równie˝
dla Êw. Pawła jego słaboÊci i trudnoÊci, które prze-
˝ywał, a które pokonywał z pomocà Bo˝à, były
êródłem mocy, Moc bowiem w słaboÊci si´ dosko-
nali». Najch´tniej wi´c b´d´ si´ chlubił z moich sła-
boÊci, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa
(12,9b).

DUCHOWOŚĆ
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Szaweł przed nawróceniem był tak pewien tego,
i˝ to, co robi, jest dobre, tak mocno był zapatrzony
w siebie, ˝e przestał dostrzegaç zło, które szerzył
wokół, a które nazywał dobrem. A zatem zanim
stracił wzrok fizycznie, najpierw przestał widzieç
sercem – przestał rozró˝niaç dobro od zła. Był czło-
wiekiem, który przera˝ał. O tym, jak wielkim nie-
szcz´Êciem jest nagła utrata wzroku, mogà
powiedzieç tylko ci, którzy tego doÊwiadczyli. Ale
o ile˝ wi´kszym nieszcz´Êciem jest nie widzieç du-
chowo, nie rozró˝niaç dobra od zła, prawdy od
kłamstwa i ˝yç w takiej ciemnoÊci. 

Apostoł trwał właÊnie w takiej duchowej ciemno-
Êci, o czym powiadomił go Chrystus, dopuszczajàc
u niego utrat´ fizycznego wzroku. Mo˝na powiedzieç,
˝e Paweł stracił wzrok fizyczny, by odzyskaç duchowy.
Jak dowiadujemy si´ z Dziejów Apostolskich, Jezus
nie zostawił Szawła samego w tym doÊwiadczeniu.
Zaraz potem posłał do niego Ananiasza: «Anania-
szu!» – przemówił do niego Pan w widzeniu. A on od-
rzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego: «Idê na ulic´
Prostà i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo
właÊnie si´ modli» (Dz 9, 10-11). Jak widzimy, Sza-
weł po niezwykłym spotkaniu z Jezusem zanurza si´
w modlitwie i tu rozpoczyna si´ proces jego ducho-
wego uzdrowienia, zaczyna on widzieç zło, które po-
pełnił. ˚ałuje za nie, a wyrazem zewn´trznym jego

duchowego uzdrowienia jest zmiana imienia z Szaweł
na Paweł, a tak˝e przywrócenie wzroku fizycznego.

Dziel´ si´ doÊwiadczeniem wiary
Co jest mojà ciemnoÊcià, która mnie przytłacza?
Jak prze˝ywam swoje trudnoÊci i cierpienia spo-

wodowane chorobà czy przeciwnoÊciami?
Czy potrafi´ modliç si´ wtedy i pozwoliç Panu

Bogu, by doprowadził mnie do Êwiatła?
Jak realizuj´ w swojej codziennoÊci słowa Êw.

Pawła z Listu do Rzymian: A my, którzy jesteÊmy
mocni [w wierze], powinniÊmy znosiç słaboÊci tych,
którzy sà słabi, a nie szukaç tylko tego, co dla nas
dogodne. Niech ka˝dy z nas stara si´ o to, co dla
bliêniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowa-
nia. Przecie˝ i Chrystus nie szukał tego, co było do-
godne dla Niego ale jak napisano: Uràgania tych,
którzy Tobie uràgajà, spadły na Mnie (Rz 15, 1-3).

Modlitwa: Totus Tuus
Jezus, podczas swojej drogi krzy˝owej, doÊwiad-

czył nie tylko ogromu cierpieƒ fizycznych i Êmierci
krzy˝owej, ale te˝ ludzkiego l´ku, w którym całà
siłà było pełne zaufanie Ojcu i Jego woli. Owocem
tego cierpienia zjednoczonego z wolà Ojca, owocem
tej Êmierci było odkupienie człowieka. Poprzez
zgod´ na m´k´ i Êmierç krzy˝owà Syna, Bóg prag-
nie doprowadziç człowieka do przezwyci´˝enia zła,
które rozpanoszyło si´ w dziejach Êwiata. To prze-
zwyci´˝enie zła nazywa si´ odkupieniem. Chrystus
uczy nas, ˝e pomimo zewn´trznego osamotnienia
w chwilach podobnej próby, Bóg nie opuszcza czło-
wieka. Musimy mieç ÊwiadomoÊç Jego obecnoÊci
w chwilach ciemnej nocy cierpienia. 

Maryjo, Matko moja, pomó˝ mi w zaufaniu, od-
daniu, bym pomimo l´ku, pomimo tego przera˝ajà-
cego poczucia osamotnienia i pustki, pomimo
wszystko, umiał trwaç przy Jezusie. WyproÊ łask´,
aby ka˝de moje doÊwiadczenie Ogrójca było spot-
kaniem z Chrystusem, spotkaniem, które doda sił
i pomo˝e w pełni zaufaç.

DUCHOWOŚĆ
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